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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2023 för utveckling av den prehospitala 

akutsjukvården för patienter med psykisk 

ohälsa 

Socialstyrelsen har tidigare fördelat statsbidrag till regioner för verksamhet som 

utvecklar den prehospitala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa eller 

suicidalitet.  

 

Syftet med statsbidraget är att stimulera och främja verksamhet som utvecklar 

effektiva och kvalitativa regionala prehospitala akutsjukvårdslösningar för pati-

enter med psykisk ohälsa eller suicidalitet. Läs mer i förordningen för bidraget 

(2021:18). 

 

Med prehospital akutsjukvård avses omedelbara medicinska åtgärder som är 

hälso- och sjukvård enligt 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 

som vidtas av hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus eller annan vårdin-

rättning inom sådan transportverksamhet som avses i 7 kap. 6 § samma lag. 

Bidragets storlek 

Statsbidragets storlek för 2023 fastställs i regleringsbrevet till Socialstyrelsen i 

december 2022. Statsbidraget för 2023 betalas ut under förutsättning att riksda-

gen avsätter medel till det. 

Vilka kan söka medlen? 

Regioner som bedriver verksamhet som utvecklar den prehospitala akutsjukvår-

den för patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet kan söka medlen. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för:  

1. inrättandet av psykiatriambulanser inom den preshospitala akutsjukvår-

den, 

2. utveckling av arbetssätt för prehospitala akutsjukvårdsbedömningar av 

patienter med psykisk ohälsa eller suicidalitet genom digitala hjälpmedel 

och system, 

3. övriga anpassningar i verksamheterna och som rör material, utbildnings-

insatser eller liknande, och 

4. vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas 

för. 

 

Bidraget får inte användas för kostnader som följer av regionens ordinarie verk-

samhet. Om det finns särskilda skäl, får statsbidrag även lämnas för sådana kost-

nader. Vid bedömningen av om bidraget ska lämnas i sådant fall ska behovet av 
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förnyelsearbete inom regionens prehospitala akutsjukvård för patienter med psy-

kisk ohälsa eller suicidalitet särskilt beaktas. 

När kan ni använda medlen? 

Om riksdagen avsätter medel för ändamålet kommer Socialstyrelsen att betala ut 

medlen under 2023 och de kan i så fall användas till och med den 31 december 

2023. Vi beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under 

första kvartalet 2023. 

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 19 december 2022.  

Särskilda prioriteringar 

Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till 

sådana ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla de syften 

med statsbidraget. Vid prioriteringen ska det även beaktas om sådan verksamhet 

syftar till att långsiktigt integreras i regionens ordinarie verksamhet. 

Hur gör ni ansökan? 

Socialstyrelsen tagit fram ett webbformulär för de uppgifter som vi efterfrågar i 

ansökan. Formuläret återspeglar de villkor som framgår av förordning (2021:18). 

Uppgifterna i ansökan utgör också underlag för Socialstyrelsens uppföljning på 

nationell nivå och för den årliga redovisningen till regeringen. 

 

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Läs mer om e-tjänsten för statsbi-

drag: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-

statsbidrag/ 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

En region som har tagit emot bidrag ska senast den 30 april året efter det som 

bidraget avsåg lämna en redovisning till Socialstyrelsen om hur statsbidraget har 

använts. Enligt förordningen ska Socialstyrelsens årliga redovisning lämnas till 

regeringen senast den 30 september. Den årliga redovisningen publiceras också 

på Socialstyrelsens webbplats. Socialstyrelsen skickar i slutet av bidragsåret ett 

webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktperson hos bidragsmot-

tagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgifterna ändras under bi-

dragsåret. 

 

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 angiven tidsram. Socialstyrelsen fakturerar 

berörda bidragsmottagare. Villkoren som rör redovisningen av statsbidraget 

anges i 14 § förordning (2021:18) om statsbidrag för utveckling av den prehospi-

tala akutsjukvården för patienter med psykisk ohälsa.  
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