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Anvisningar för att rekvirera statsbidrag till
regioner för utökad läkarkompetens i
äldreomsorgen
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regionerna i
syfte att under 2022 utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.
Uppdraget genomförs i enlighet med regleringsbrev för 2022 anslag 4:5 ap 15 och
riksdagens beslut om ändringar i statens budget för 2021 (bet. 2020/21:FiU46, rskr.
2020/21:239).
Tillgängliga medel för uppdraget är totalt 300 000 000 kronor 4:5 ap.15, varav 1 500
000 kronor får disponeras för Socialstyrelsens kostnader/uppföljning osv. Tillgängliga
medel att rekvirera är 298 500 000 kronor.

Bidragets storlek
Medlen omfattar 298 500 000 kronor. I bilagan till regeringsbeslut 2021-12-22 nr I:12
framgår hur stort belopp som varje region kan rekvirera.

Vilka kan rekvirera medlen?
Samtliga regioner.

Kan enskilda utförare få del av medlen?
Ja, om bidraget används inom aktuellt verksamhetsområde där regionen har avtal med
fristående aktörer kan dessa ges möjlighet att ta del av bidraget. Regionerna ansvarar för
att informera enskilda utförare som bedriver regional verksamhet på uppdrag av regionen om möjligheten att ta del av statsbidraget. Regionen avgör hur medlen ska disponeras mellan verksamheter.

Vad kan ni rekvirera medel för?
Medlen får användas för att utöka tillgången till läkare inom äldreomsorgen.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2022 och de får användas från den 1 januari
2022 till och med den 31 december 2022.

Hur får ni del av medlen?
Medlen rekvireras senast den 31 oktober 2022 i Socialstyrelsen e-tjänst. Socialstyrelsen
betalar ut medlen löpande efter att rekvisitionen har kommit in. Vi rekommenderar att
varje region skapar ett separat konto för medlen för att enkelt kunna spåra alla transaktioner och underlätta redovisningen.
För att kunna rekvirera statsbidrag i e-tjänsten måste regionen först ha ett godkänt ombud. Via länken nedan kan du läsa om vad ett ombud är, vem som kan bli ombud och hur
man gör för att ansöka om att bli ombud, det vill säga göra en ombudsansökan:
Så här fungerar ombudsansökan

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Vad gäller för återrapportering?
Varje region ska senast den 30 april 2023 återrapportera hur medlen har använts. Socialstyrelsen skickar i februari 2023 ett webbaserat återrapporteringsformulär till den kontaktperson regionen uppgav i samband med rekvisition av medel. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bidragsåren.
Formuläret kommer att innehålla frågor om hur medlen har använts för att utöka
tillgången till läkare inom äldreomsorgen.
Medel som inte har använts eller som inte har använts i enlighet med angivna villkor
ska inte återbetalas till Socialstyrelsen.

Bakgrund
Riksdagen beslutade den 7 april 2021 om att avsätta medel till fem satsningar för ökad
kvalitet inom vård och omsorg om äldre (Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46).
Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att hantera fyra uppdrag inom ramen för betänkandet. Dessa anvisningar handlar om initiativet i betänkandet om att införa ett riktat
statsbidrag med 300 000 000 kronor till regionerna för att utöka läkarkompetensen i
äldreomsorgen. Av medlen får Socialstyrelsen använda högst 1 500 000 kronor för egna
kostnader kopplade till arbetet. För att öka läkar- och sjuksköterskekompetensen inom
äldreomsorgen beräknas 1,3 miljarder kronor per år under 2022 och 2023.
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