11 miljarder kronor till
sjukvården
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I december 2021 väntade 162 000 patienter på operation eller
åtgärd. Av dessa hade 65 000 patienter väntat mer än vårdgarantins
90 dagar.
Under 2021 genomfördes 1 018 000 operationer eller åtgärder, det
motsvarar i snitt 85 000 per månad.
85 procent av alla som kontaktade primärvården i december 2021
fick en medicinsk bedömning inom vårdgarantins tre dagar. 2 av 3
patienter fick en medicinsk bedömning samma dag som de
kontaktade vården.
Under 2021 gjordes 168 miljoner inloggningar på 1177:s e-tjänster.
Hittills i år har drygt 22 miljoner inloggningar gjorts.
Källa: Väntetider.se, Inera

11 miljarder kronor till sjukvården genom fyra
överenskommelser
1. God och nära vård – en omställning av hälsooch sjukvården med primärvården som nav
2. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
3. Sammanhållen, jämlik och säker vård
4. Personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälsooch sjukvård för graviditet, förlossning och
eftervård
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Överenskommelser
1. God och nära vård – en omställning av hälso- och
sjukvården med primärvården som nav

2. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
3. Sammanhållen, jämlik och säker vård
4. Personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och
sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård
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Drygt tre miljarder kronor för att utveckla vården –
en stark primärvård ska vara navet
• Regioner och kommuner ska utveckla primärvården i
för att öka tillgängligheten, delaktigheten och
kontinuiteten
• Bättre vård för personer med kroniska sjukdomar

• Samverkan mellan regioner och kommuner
• Uppfylla delmål om fast läkarkontakt

• 55 procent i hela befolkningen
• 80 procent av personer som bor på särskilt boende för äldre
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Det behövs fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor
och barnmorskor
• 17 av 21 regioner bedömer att det är
brist på sjuksköterskor
• 21 av 21 regioner bedömer att det är
brist på specialistsjuksköterskor
• 19 av 21 regioner bedömer att det är
brist på barnmorskor

Källa: Nationella planeringsstödet 2021, Socialstyrelsen
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Antal examina per läsår sedan 2010/2011
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Insatser för mer personal med rätt kompetens
• Fler praktikplatser för blivande sjuksköterskor
(250 mnkr)
• Insatser för att främja och möjliggöra specialistutbildning
för sjuksköterskor
(500 mnkr)
• Utvecklings- och karriärmöjligheter för
specialistsjuksköterskor
(100 mnkr)
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2,1 miljarder kronor för goda förutsättningar på
arbetsplatserna
• Stödja hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö
• Använda kompetensen rätt utifrån ett personcentrerat
och hälsofrämjande arbetssätt
• Minska behovet av inhyrd personal
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Överenskommelser
1. God och nära vård – en omställning av hälso- och
sjukvården med primärvården som nav

2. Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården
3. Sammanhållen, jämlik och säker vård
4. Personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och
sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård

Socialdepartementet

10

Tre miljarder för ökad tillgänglighet i vården
• Särskild pott för fortsatt strategiskt
tillgänglighetsarbete
• Pengar för kortare väntetider jämfört med 2021
• Särskild pott för att minska andelen som väntat mycket länge

• Tillgänglighetsmiljarderna kompletteras av andra
insatser
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11 miljarder kronor till sjukvården 2022 genom fyra
överenskommelser
Överenskommelse

Omfattning (mnkr)

God och nära vård
- varav insatser för primärvården
- varav insatser för VFU-platser för sjuksköterskor
- varav insatser för att främja specialistutbildning för sjuksköterskor
- varav insatser för utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor
- varav övriga insatser för goda förutsättningar på arbetsplatserna
- varav insatser för ambulanssjukvården, e-hälsa m.m.

6 373
3 172
250
500
100
2 113
238

Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

2 967

Sammanhållen jämlik och säker vård
- varav regionernas eget tillskott
Personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet,
förlossning och eftervård
Totalt

384
100
1 436
11 160
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