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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2020 till organisationer som bidrar till en 

mer patientcentrerad vård för patientgrup-

pen personer med sällsynta diagnoser 
 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela medel till 

organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen 

personer med sällsynta diagnoser. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 1 miljon kronor.  

Vilka kan söka medlen? 

Organisationer som bidrar till en mer patientcentrerad vård för patientgruppen 

personer med sällsynta diagnoser kan söka medlen.  

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för verksamhet som bidrar till en mer patientcentrerad 

vård för patientgruppen personer med sällsynta diagnoser. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och med 

den 31 december 2020.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till oss senast den 23 mars 2020. Vi beräknar att ge 

samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut i slutet av april 2020.  

Särskilda prioriteringar 

Vid fördelning av medel kommer Socialstyrelsen att prioritera de ansökningar 

som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla uppdragets mål. 

Hur gör ni ansökan via e-tjänst? 

Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Följ punkterna nedan stegvis: 

 

1. Innan ni ansöker om bidraget behöver behörigföreträdare (eller en 

person med fullmakt från denne) för föreningen eller stiftelsen ansöka 

om att bli ombud. Tänk på att vara ute i god tid för att ansöka om att 

bli ombud. Beräknad handläggningstid är en månad. Läs mer om om-

bud på Socialstyrelsens hemsida:  

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/ombud/
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2. Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via 

statsbidragets e-tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar 

via det specifika statsbidragets webbplats. Till ansökan ska ni bifoga 

de dokument som framgår av ansökningsformuläret. Observera att 

dokumenten ska vara fastställda och att skuldfrihetsintyget inte får 

vara äldre än två månader från sista ansökningsdatum.  

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Beviljade medel ska återrapporteras till Socialstyrelsen i första kvartalet 2021.  

Socialstyrelsen kommer att skicka ut information och en blankett för återrappor-

tering i god tid.  

Om ni inte har använt era beviljade medel under perioden ska ni återbetala 

återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om med-

len inte används i enlighet med Socialstyrelsens anvisningar eller den ansökan 

som ni har lämnat in. Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuella återstå-

ende medel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


