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Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen 
Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023 

Regeringens beslut  
Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att, med anledning av överens-
kommelsen Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023 mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), betala ut totalt 226 000 000 kro-
nor. Av dessa betalas 103 500 000 kronor ut till SKR, 62 500 000 kronor till 
regionerna och 60 000 000 kronor till samverkansregionerna. 

Medel till SKR 

3 000 000 kronor ska betalas ut engångsvis efter rekvisition av SKR senast 
den 1 december 2023 för insatser för att förbättra antibiotikaanvändningen. 
Utgifterna ska redovisas mot det inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, 
anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. 

68 000 000 kronor ska betalas ut efter rekvisition av SKR senast  
den 1 december 2023 för om att stärka arbetet med och användningen av 
nationella kvalitetsregister. Utgifterna ska redovisas mot det inom utgifts-
område 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:6 
Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 5 Kvalitetsregister.   

5 000 000 kronor ska betalas ut engångsvis efter rekvisition av SKR senast 
den 1 december 2023 för arbetet med förbättrad läkemedelsinformation. 
Utgifterna ska redovisas mot det inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, 
anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.   
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10 000 000 kronor ska betalas ut engångsvis efter rekvisition av SKR senast 
den 1 december 2023 för arbetet med sällsynta hälsotillstånd. Utgifterna ska 
redovisas mot det inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 
3 Kroniska och långvariga sjukdomar.   

17 500 000 kronor ska utbetalas engångsvis efter rekvisition av SKR senast 
den 1 december 2023 för att koordinera och stödja det nationellt gemen-
samma arbetet med att ta fram personcentrerade och sammanhållna vård-
förlopp. Utgifterna ska redovisas mot det inom utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård, anslagspost 40 Jämlik sjukvård. 

Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte har kommit in inom angiven 
tid. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast  
den 31 mars 2024 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en 
ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet.  

Regeringskansliets diarienummer för överenskommelsen och för regerings-
beslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Rekvisitionen, den 
ekonomiska redovisningen och verksamhetsrapporterna ska vara under-
tecknade i original av behörig företrädare för SKR. 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att, i 
enlighet med överenskommelsen, begära in kopior av räkenskaper och övrigt 
underlag som rör bidragets användning från SKR. Ytterligare villkor framgår 
av bilaga 1 till överenskommelsen mellan staten och SKR. 

Medel till regionerna 

62 500 000 kronor ska utbetalas efter rekvisition av regionerna senast  
den 1 december 2023 för arbetet med personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp i enlighet med bilaga 1.  

Utgifterna ska redovisas mot det inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, 
anslagspost 40 Jämlik sjukvård. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte 
har kommit in inom denna tid.  

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast  
den 31 mars 2024 till Kammarkollegiet. 
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Medel till samverkansregionerna 

60 000 000 kronor ska utbetalas efter rekvisition av samverkansregionerna 
senast den 1 december 2023 för att ta fram personcentrerade och samman-
hållna vårdförlopp inom ramen för regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Dessa medel fördelas med ett lika 
belopp till var och en av de sex samverkansregionerna, enligt vad som anges 
i bilaga 2.  

Utgifterna ska redovisas mot det inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård 
och social omsorg uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, 
anslagspost 40 Jämlik sjukvård. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte 
inkommit inom denna tid.  

Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast  
den 31 mars 2024 till Kammarkollegiet. 

Ärendet 
Staten och SKR har ingått överenskommelsen Sammanhållen, jämlik och 
säker vård 2023.  

Överenskommelsen Sammanhållen, jämlik och säker vård 2023 omfattar fem 
olika områden. De fem områdena är insatser för att förbättra antibiotika-
användningen, nationella kvalitetsregister, strukturerade uppgifter om läke-
medel för förbättrad patientsäkerhet, långsiktig inriktning för vård och 
behandling av sällsynta hälsotillstånd samt personcentrerade och samman-
hållna vårdförlopp.  

För överenskommelsen sammanhållen, jämlik och säker vård avsätts totalt 
226 000 000 kronor för 2023. Av dessa medel betalas 103 500 000 kronor ut 
till SKR, 62 500 000 kronor till regionerna och 60 000 000 kronor till sam-
verkansregionerna. SKR ska i vissa fall vidareutbetala medel till regionerna.  
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SKR ska enligt vad som står i överenskommelsen lämna en delredovisning 
av insatserna till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast  
den 30 september 2023 och en slutredovisning till Regeringskansliet (Social-
departementet) senast den 31 mars 2024. 

På regeringens vägnar 

 
 
 
 
Acko Ankarberg Johansson  

 

  
 
 
 
Evelina Björkegren  

 

 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/Internrevisionen 
Statsrådsberedningen/SAM 
Finansdepartementet/BA, OFA K 
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek 
Inspektionen för vård och omsorg 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
Socialstyrelsen 
Sveriges Kommuner och Regioner 
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Utbetalning av stimulansmedel till regioner för arbete med 
personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Fördelning av 62 500 000 kronor efter invånare per region utifrån 
folkmängden den 1 november 2022 enligt SCB. 

Region   Belopp, kr 
Region Stockholm   14 486 584 
Region Uppsala   2 378 035 
Region Sörmland 1 797 914 
Region Östergötland 2 804 384 
Region Jönköpings län   2 193 134 
Region Kronoberg   1 214 114 
Region Kalmar län  1 472 882 
Region Gotland  363 580 
Region Blekinge  944 367 
Region Skåne  8 399 416 
Region Halland  2 036 776 
Västra Götalandsregionen 10 445 031 
Region Värmland  1 687 819 
Region Örebro län  1 828 722 
Region Västmanland 1 667 805 
Region Dalarna  1 713 925 
Region Gävleborg  1 708 504 
Region Västernorrland 1 446 389 
Region Jämtland Härjedalen  787 491 
Region Västerbotten 1 641 366 
Region Norrbottens  1 481 762 

   
Totalt   62 500 000 
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Utbetalning av stimulansmedel till samverkansregioner för 
arbete med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

För överenskommelsen 2023 ska 60 000 000 kronor fördelas med ett lika 
belopp till var och en av de sex samverkansregionerna efter rekvisition via 
Kammarkollegiet.  
 
Region   Belopp, kr 
Norra samverkansregionen   10 000 000 
Sydöstra samverkansregionen   10 000 000 
Stockholm-Gotland samverkansregion 10 000 000 
Västra samverkansregionen 10 000 000 
Uppsala-Örebro samverkansregion   10 000 000 
Södra samverkansregionen   10 000 000 

   
Totalt   60 000 000 
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