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Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2021 

för insatser som främjar arbetet med prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag och i samverkan med professionens organisationer 

stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälso-

samma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.  

I uppdraget ingår att fördela medel till professionens organisationer för insatser som ska 

stödja implementeringen av de nationella riktlinjerna. Bidraget ska användas för att främja  

arbetet med att stödja patienter med ohälsosamma levnadsvanor som rör användning av tobak, 

riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.  

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan är totalt 10 000 000 kronor.  

Vilka kan söka medlen? 

Statsbidraget kan sökas av organisationer som företräder professioner, för insatser som främjar 

arbetet med att ge stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvår-

den. 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för att under 2021 genomföra insatser/aktiviteter som främjar arbetet 

med att ge stöd med stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjuk-

vården. Särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt 

och socioekonomiskt. Professionens organisationer bör samverka med relevanta nationella och 

sjukvårdsregionala programområden och samverkansgrupper inom ramen för landstingens ge-

mensamma system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med den 31  

december 2021.  

När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2021. Vi planerar att ge 

samtliga sökanden ett beslut i maj 2021.  

Villkor för statsbidraget 

Statsbidraget får användas för att under 2021 genomföra insatser/aktiviteter som främjar  

arbetet med att ge stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor inom hälso- och sjukvår-

den och särskilt fokus bör ligga på de grupper som har störst behov av insatser både medicinskt 

och socioekonomiskt. 
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Särskilda prioriteringar  

Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån tillgängliga medel att fördela i förhål-

lande till statsbidragets ändamål.  

Hur gör ni ansökan? 

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

 

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

 

 Innan ni ansöker om bidraget behöver behörig företrädare (eller en person med full-

makt från denne) för organisationen ansöka om att bli ombud i Socialstyrelsens e-

tjänst. En ombudsansökan bör skickas in till Socialstyrelsen i god tid innan statsbidra-

get stänger för ansökan.. Läs mer om ombud på Socialstyrelsens hemsida: https://stats-

bidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/  

 

 Efter att er ombudsansökan beviljats kan ni ansöka statsbidraget via Socialstyrelsens e-

tjänst. Ni ansöker via webbformuläret som ni hittar under rubriken ”Öppna utlys-

ningar” i inloggat läge i e-tjänsten. Till ansökan ska ni bifoga de dokument som fram-

går av webbformuläret. Observera att dokumenten ska vara fastställda. Ansökan ska 

innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver 

för att kunna pröva ansökan.  

 
Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen 

pröva ansökan i befintligt skick. 

Ni ska lämna alla uppgifter som formuläret omfattar om instruktionerna inte säger något annat. 

Om ni inte använder formuläret ska ni lämna de efterfrågade uppgifterna på ett sätt som mots-

varar formulärets upplägg. 

Vad gäller för återbetalning av medel? 

Om ni inte har använt beviljade medel under 2021 ska ni återbetala dem till Socialstyrelsen. Ni 

kan också bli återbetalningsskyldiga om statsbidraget inte har använts i enlighet med Social-

styrelsens villkor eller den ansökan som ni har lämnat.  

Vad gäller för återrapportering av medlen? 

Ni ska redovisa senast den 1 februari 2022 hur ni har använt de beviljade medlen. Information 

och återrapporteringsblankett skickas till bidragsmottagarna årsskiftet 2021/2022.   

Bakgrund 

Socialstyrelsen har i uppdrag, enligt regeringsbeslut den 2017-12-21 (S2017/07515/FS (del-

vis)) att stödja implementeringen av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 

ohälsosamma levnadsvanor för att förebygga kroniska sjukdomar. Uppdraget ska ske i samråd 

med Sveriges Kommuner och Regioner i de delar som rör genomförandet av förebyggande in-

satser i relevanta överenskommelser. 

Syftet med arbetet är att förebygga kroniska sjukdomar, med särskilt fokus på personer som 

har störst behov av insatser både medicinskt och socioekonomiskt. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
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Regeringen vill skapa ytterligare incitament för hälso- och sjukvården att arbeta med före-

byggande insatser. Regeringen har för avsikt att ingå ett antal överenskommelser med Sveriges 

Kommuner och Regioner inom hälso- och sjukvårdsområdet. I flera av dessa överenskommel-

ser kommer behovet av att utveckla och erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser inom hälso- och sjukvården att lyftas fram, särskilt för grupper i socioekonomiskt  

utsatta områden. Det gäller överenskommelserna om psykisk hälsa, förlossningsvården och 

kvinnors hälsa samt barnhälsovård.  

Statsbidraget ligger inom ramen för regeringens satsning 2018–2021 på att förbättra vården 

för personer med kroniska sjukdomar.  

Kontakt 

Vid frågor om statsbidraget, kontakta utredaren  

Karin Blomdahl, tel. . 075-247 31 87 eller e-post karin.blomdahl@socialstyrelsen.se, eller 

Frida Azadi, tel. 075-247 42 16 eller e-post frida.azadi@socialstyrelsen.se 

 

Frågor om prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, kontakta Iréne Nilsson 

Carlsson, tel. 075-247 31 70 eller e-post: irene.nilsson-carlsson@socialstyrelsen.se 
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