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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2022 för riktade insatser för att omhän-

derta de uppdämda vårdbehoven 
 

Regeringen har den 20 januari 2022 i beslutet S2022/00456 (delvis) gett Social-

styrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel till regioner för att omhänderta 

de uppdämda vårdbehoven. Syftet med statsbidraget är att stödja regionerna i att 

hantera konsekvenserna av pandemin i form av uppdämda vårdbehov. En viktig 

del i satsningen är att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande ar-

betet inom hälso- och sjukvården. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget omfattar 1 997 500 000 kronor och fördelas efter folkmängd i en-

lighet med bilaga till regeringens beslut.  

Fördelning efter invånare per 
region 

Region 
Fördelade 
medel 

Blekinge 30 412 474 

Dalarna  55 118 460 

Gotland  11 662 396 

Gävleborg 55 062 799 

Halland 65 014 818 

Jämtland Härjedalen 25 231 800 

Jönköping  70 167 182 

Kalmar 47 242 728 

Kronoberg 38 875 228 

Norrbotten 47 771 219 

Skåne 267 970 580 

Stockholm 461 327 417 

Sörmland 57 646 728 

Uppsala 75 391 657 

Värmland 54 163 043 

Västerbotten 52 511 196 

Västernorrland 46 713 662 

Västmanland 53 312 254 

Västra Götaland   333 449 813 

Örebro 58 661 631 

Östergötland  89 792 915 

Summa 1 997 500 000 
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Vilka kan rekvirera medlen? 

Samtliga regioner kan rekvirera medlen.  

Vad kan ni rekvirera medel för? 

Insatserna för vilka statsbidrag kan rekvireras bygger på förslag som Socialsty-

relsen presenterade i rapporten Uppdämda vårdbehov – Analys och förslag till 

insatser i oktober 2021. Vid genomförandet av insatserna bör särskilt fokus ligga 

på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt och socioekono-

miskt. Insatserna som medlen kan användas för kan vara sedan tidigare pågående 

insatser eller insatser som startas med hjälp av medel från statsbidraget. En vik-

tig del i satsningen är att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

arbetet inom hälso- och sjukvården. Statsbidraget kan rekvireras för en eller flera 

av följande insatser: 

Hälsofrämjande och rehabilitering 

 Riktade hälsosamtal 

Nära vård 

 Mobila team som uppsöker patienten i hemmet 

 Direktkonsultation 

Patientinflytande 

 Webbtidbok och kapacitetsplanering som möjliggör för patienter och anhöriga 

att direkt boka, av eller omboka besök 

 Vårdlotsar som arbetar primärt för att hjälpa patienter med vård inom vårdga-

rantin 

Kapacitetsstyrning 

 Regiongemensam kvalitetssäkring av inflödet och visualisering av gapet mellan 

behov, produktion och kapacitet 

 Identifiering av gemensamma komponenter i olika regionala modeller för pro-

duktions- och kapacitetsstyrning 

 Regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering 

 Regionövergripande upphandlingar av privata vårdgivare 

Kunskapsstyrning 

 Uppföljning av nationella riktlinjer och riktade informationsinsatser till vård 

för kroniskt sjuka  
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Särskilda anvisningar för användning av medlen 

Då det gäller begreppet regiongemensam avser detta såväl inom en region som 

mellan regioner. Regioner kan således välja att samverka med varandra inom ra-

men för insatserna. 

Medlen kan användas för regionövergripande upphandlingar av privata vård-

givare. Detta gäller oberoende av regionens storlek. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under första kvartalet 2022 och de kan använ-

das till och med den 31 december 2022. Det är tillåtet att använda beviljade me-

del retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2022. 

När behöver Socialstyrelsen ha er rekvisition? 

Rekvisitionen ska ha kommit in till oss senast den 15 mars 2022.  

Hur gör ni rekvisitionen? 

Rekvirering görs av behörigt ombud via Socialstyrelsens e-tjänst. Bidraget rekvi-

reras via webbformuläret.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel?  

Enkät gällande planerade aktiviteter för 2022 

Socialstyrelsen kommer i april 2022 att skicka ut en kort enkät till den kontakt-

person mottagaren uppgav i samband med rekvirering av medel. I enkäten ska ni 

besvara vilka typer av insatser ni planerar att genomföra under året. Denna enkät 

ska besvaras senast den 13 maj.  

Återrapportering av 2022 års statsbidrag 

Regionerna ska senast den 30 januari 2023 återrapportera hur medlen har an-

vänts. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett webbaserat återrapporte-

ringsformulär till den kontaktperson ni uppgav i samband med rekvisition. Med-

dela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåret. 

Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna 

villkor ska återbetalas till Socialstyrelsen. Ett sådant villkor är att återrapporte-

ringen till Socialstyrelsen sker inom den angivna tidsramen. Om ni inte har an-

vänt hela beloppet vid årsskiftet ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen fakturerar berörda mottagare. 
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Information   

Frågor om statsbidraget kan skickas till  

 

Viktor Söderqvist  

viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se 

Telefon 075-247 37 19 

mailto:viktor.soderqvist@socialstyrelsen.se

