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1.   Bakgrund till överenskommelsen 
I december 2019 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
en treårig överenskommelse om ökad tillgänglighet och jämlikhet i 
mödrahälso- och förlossningsvård samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 
2020–2022 (S2019/05299/FS). Syftet med överenskommelsen är att stärka 
förlossningsvården och kvinnors hälsa i övrigt och därigenom bidra till att 
uppnå en mer jämlik vård och jämställd hälsa i befolkningen. 
Överenskommelsen omfattar totalt 970 000 000 kronor. 

I januari 2021 ingick staten och SKR en tvåårig tilläggsöverenskommelse om 
en personcentrerad, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, 
förlossning och eftervård 2021–2022 (S2021/00822/FS) som ett 
komplement till den treåriga överenskommelsen. Syftet med 
tilläggsöverenskommelsen är att uppå en sammanhållen, jämlik och 
personcentrerad vårdkedja utformad utifrån kvinnors olika behov samt en 
tillgänglig och jämlik eftervård baserad på bästa möjliga kunskap. 
Tilläggsöverenskommelsen omfattar totalt 481 000 000 kronor. I 
tilläggsöverenskommelsen tilldelas SKR 33 000 0000 kronor som ska 
avsättas för Regionala cancercentrumen (RCC) i samverkan för särskilda 
insatser inom cancerområdet, bland annat för piloter för nya arbetssätt inom 
cancerscreening.  

I december 2022 ingick staten och SKR dessutom en överenskommelse om 
jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2022 (S2021/08202). I 
enlighet med den överenskommelsen ska regionerna bland annat genomföra 
insatser som syftar till att åstadkomma en jämlik utrotning av 
livmoderhalscancer med samtidig vaccination och screening mot humant 
Papillomvirus (HPV) i hela Sverige. För detta ändamål har regeringen avsatt 
30 000 0000 kronor i överenskommelsen inom cancerområdet. 

2.   Ändring av tilläggsöverenskommelsen för åren 2021–2022 
Föreliggande tilläggsöverenskommelse för 2022 avser en ändring när det 
gäller de medel som tilldelas SKR för särskilda insatser inom cancerområdet i 
enlighet med tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, tillgänglig 
och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och eftervård 
2021–2022 (S2021/00822). Staten och SKR är överens om att de 15 000 000 
kronor som under 2021 avsatts för piloter för nya arbetssätt inom 
cancerscreening inte förlängs under 2022. RCC ska i stället genomföra 
insatser för att utrota livmoderhalscancer inom ramen för 
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överenskommelsen om jämlik och effektiv cancervård med kortare 
väntetider 2022.  

I övrigt kvarstår tilläggsöverenskommelsen om en personcentrerad, 
tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård för graviditet, förlossning och 
eftervård för åren 2021–2022 oförändrad. SKR tilldelas 18 000 000 kronor 
för särskilda insatser inom cancerområdet. 

Denna överenskommelse ska läsas i tillägg till de övriga 
överenskommelserna mellan staten och SKR inom området förlossningsvård 
och kvinnors hälsa som anges ovan och överenskommelsen om jämlik och 
effektiv cancervård med kortare väntetider 2022. De åtaganden och de 
ekonomiska förutsättningar som regleras i de nämnda överenskommelserna 
gäller med undantag för åtagandet att genomföra piloter för nya arbetssätt 
inom screeningverksamhet.  

3.   Godkännande av överenskommelsen 
 
För staten genom   För Sveriges Kommuner och 
Socialdepartementet  Regioner 
   
Stockholm den 27 januari 2022 Stockholm den 28 januari 2022 
 
 
 
Maja Fjaestad  Staffan Isling 
Statssekreterare  Verkställande direktör 
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