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Uppdrag att följa upp regionernas och kommunernas insatser 
inom ramen för överenskommelsen God och nära vård 2023 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp de insatser som 
regionerna och kommunerna vidtar med anledning av överenskommelsen 
mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och 
nära vård 2023 samt analysera och rapportera hur omställningen till en god 
och nära vård i regionerna och kommunerna utvecklas.  

Socialstyrelsen ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter från SKR och 
andra berörda aktörer. 

Socialstyrelsen ska senast den 30 augusti 2024 lämna en slutredovisning till 
Regeringskansliet (Socialdepartementet).  

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 1 500 000 kronor som 
ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg för budgetåret 2023 uppförda anslaget 1.6 Bidrag till folkhälsa och 
sjukvård, anslagsposten 38 Kvalitetshöjande insatser i hälso- och sjukvården.  

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast 
den 1 december 2023. 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.  

Redovisning, rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för 
detta beslut. 
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Ärendet 
För att stärka omställningen till en god och nära vård har regeringen, för 
statens räkning, sedan 2019 ingått årliga överenskommelser med SKR om 
God och nära vård – en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på 
primärvård.  

Staten har den 26 januari 2023 ingått en överenskommelse med SKR för 
2023 om God och nära vård. En omställning av hälso- och sjukvården med 
primärvården som nav (S2023/00372). I överenskommelsen för 2023 avsätts 
medel till regionerna och kommunerna för att stödja omställningen till den 
nära vården. Totalt avsätts 6 394,5 miljoner kronor för 2023. Överens-
kommelsen består av fyra olika utvecklingsområden: 

− Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav 
− Goda förutsättningar för vårdens medarbetare 
− Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
− Förstärkning av ambulanssjukvården 

Socialstyrelsen har sedan 2019, som en del i sitt uppdrag att följa omställ-
ningen till en mer nära vård, haft i uppdrag att följa upp vilka insatser som 
genomförs i kommuner och regioner för att få till stånd en mer nära vård. 
Uppdraget har inkluderat de insatser som görs med anledning av överens-
kommelsen om God och nära vård – En omställning av hälso- och sjuk-
vården med primärvården som nav (S2019/03056, S2020/03319). 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 augusti 2023. 

Socialstyrelsen har även sedan mars 2021 ett särskilt uppdrag att följa upp 
och utvärdera regeringens satsningar på ambulanssjukvården 2021–2023 
(S2021/02144), vilket inbegriper förstärkningen av ambulanssjukvården som 
ingår som ett utvecklingsområde i överenskommelsen om God och nära 
vård– en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvård. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2024. 

Det tidigare uppdraget att följa de insatser som kommuner och regioner 
genomför med anledning av överenskommelsen om God och nära vård 
omfattade enbart överenskommelserna fram t.o.m. år 2022. Socialstyrelsen 
får därför i uppdrag att följa upp regionernas och kommunernas insatser 
inom ramen för överenskommelsen år 2023. Uppdraget omfattar samtliga 
fyra utvecklingsområden i 2023 års överenskommelse.  
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I enlighet med överenskommelsen ska regionerna och kommunerna (RSS) 
redovisa genomförda insatser, uppnådda resultat och användningen av 
medlen inom ramen för 2023 års överenskommelse senast  
den 31 mars 2024. Socialstyrelsen ska se till att anvisningar om hur redovis-
ningen ska gå till ska finnas tillgängliga för regionerna och kommunerna 
(RSS) senast den senast den 31 maj 2023. Redovisningarna ska kommit in till 
Socialstyrelsen senast den 31 mars 2024. 

Inom ramen för utvecklingsområdet Goda förutsättningar för vårdens med-
arbetare tillförs regionerna 400 miljoner kronor och kommunerna 100 miljo-
ner kronor för att få fler att utbilda sig till specialistsjuksköterska. Vidare 
fördelas totalt 250 miljoner kronor till de regioner och kommuner som 
under året utökar antalet s.k. VFU-veckor för studenter på utbildning mot 
sjuksköterskeexamen. Medlen fördelas utifrån hur stor del av den totala 
ökningen av antalet VFU-veckor som aktuell kommun eller region står för. 

Utöver att följa resultatet av satsningarna, samt utvecklingsområdet i sin 
helhet, ska Socialstyrelsen även kartlägga och analysera vilka förutsättningar 
som krävs, vilka utmaningar som finns samt identifiera eventuella hinder för 
att öka antalet specialistsjuksköterskor och VFU-veckor inom ramen för 
satsningarna. Myndigheten ska därutöver redovisa framgångsfaktorer från 
regioner och kommuner där antalet specialistsjuksköterskor och VFU-
veckor har ökat. 

För utvecklingsområdet Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 ska 
Socialstyrelsen särskilt redovisa resultaten av de insatser som regionerna ska 
genomföra som en del i överenskommelsen.  

På regeringens vägnar 

  

Acko Ankarberg Johansson  

 Louise Andersson 
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