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Uppdrag om övervakning och studier avseende covid-19 

Regeringens beslut  
Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att under 2023 genomföra 
åtgärder, inbegripet övervakning och studier, för att övervaka och prognos-
ticera utvecklingen av covid-19 och därmed bl.a. bibehålla en god beredskap.  

Vad avser övervakning och studier av covid-19 ska Folkhälsomyndigheten:  

− bevaka den nationella testningen för SARS-CoV-2, 

− genomföra nationell mikrobiell övervakning av SARS-CoV-2 och dess 
varianter, 

− tillse att det finns adekvat kapacitet tillgänglig för sekvensering och 
annan analys för SARS-CoV-2 virusvarianter, och 

− genomföra studier och undersökningar för att öka kunskapen om 
viruset och dess spridning. 

Vidare ska Folkhälsomyndigheten ge regionerna stöd avseende vägledning 
och rekommendationer för testning och smittspårning. 

Folkhälsomyndigheten ska när uppdraget utförs vid behov informera och 
inhämta synpunkter från Socialstyrelsen, länsstyrelserna, Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), regionerna, smittskyddsläkarna, företrädare 
för kommuner och privata aktörer, samt andra berörda aktörer.  

För uppdraget får Folkhälsomyndigheten under 2023 använda  
200 000 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 
Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2023 uppförda 
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anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 44 Testning för 
covid-19.  

Folkhälsomyndigheten ska löpande informera Regeringskansliet (Social-
departementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Folkhälso-
myndigheten ska senast den 15 juni 2023 lämna en delredovisning av arbetet 
med uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). I delredovis-
ningen ska bl.a. redovisas genomförda och planerade insatser och kost-
naderna för dessa samt de resultat som uppnåtts. Folkhälsomyndigheten ska 
senast den 31 januari 2024 lämna en slutredovisning av arbetet till Regerings-
kansliet (Socialdepartementet). Redovisningarna ska hänvisas till diarie-
numret för detta beslut.  

Uppdraget kan komma att förlängas med anledning av utvecklingen av 
covid-19.  

Ärendet 
Folkhälsomyndigheten har för 2022 i uppdrag att övervaka behov av test-
och analyskapacitet avseende covid-19, samt upphandla och tillhandahålla 
viss test- och analyskapacitet som komplement till regionernas egen 
kapacitet, i syfte att bidra till att det finns adekvat kapacitet tillgänglig under 
2022 (regeringsbeslut I:5 från den 28 oktober 2021, dnr S2021/07150). 
Folkhälsomyndigheten har även för 2022 i uppdrag att stödja genomförande 
av överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19 
(regeringsbeslut I:34 från den 22 december 2021, dnr S2021/08236). 

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmän-
farlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande 
anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas 
av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndig-
heten. Sedan den 9 februari 2022 är den storskaliga testningen avvecklad och 
testningen fokuseras på personal, patienter och omsorgstagare i vården och 
äldreomsorgen. Den nationella vaccinationstäckningen är mycket hög och 
vaccination är fortsatt det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk 
eller dö i covid-19.   

Trots det, påverkar covid-19 fortsatt samhället i vissa delar, framförallt inom 
hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen, en emellanåt ökad sjukfrånvaro i 
samhället samt fall av allvarlig sjukdom och i vissa fall död. SARS-CoV-2 är 
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fortfarande ett relativt nytt virus och utvecklingen behöver fortsatt följas 
noga. Bedömningen är att testning i de miljöer som nu rekommenderas i 
kombination med den föreskrivna smittspårningsplikten (HSLF-FS 2015:10) 
är ändamålsenlig för att skydda de individer som har en högre risk för all-
varlig sjukdom av covid-19. 

I budgetpropositionen för 2023 (prop. 2022/23:1, utgiftsområde 9) föreslår 
regeringen att anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ökas med  
200 miljoner kronor 2023 för Folkhälsomyndighetens arbete med att 
övervaka behov av test- och analyskapacitet, studier och undersökningar 
samt ge stöd till regionerna med vägledning och rekommendationer 
avseende covid-19. 

I höständringsbudgeten för 2022 (prop. 2022/23:2, bet. 2022/23:FiU11, 
rskr. 2022/23:55) föreslår regeringen att Folkhälsomyndigheten bemyndigas 
att under 2022 ingå nya avtal och förlänga redan ingångna avtal med olika 
leverantörer om bl.a. laboratoriekapacitet. Bemyndigandet på anslag 1:6 
Bidrag till folkhälsa och sjukvård föreslås därför ökas med  
100 000 000 kronor under 2022.  

Regionerna är ansvariga för provtagning och analys som utförs enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) och smittskyddslagen (2004:168). Under den 
akuta fasen av pandemin har det funnits anledning att stötta regionerna 
genom att tillhandahålla en beredskapskapacitet, men detta stöd behöver 
anpassas mot bakgrund av utvecklingen av pandemin och den höga 
vaccinationstäckningen samt det ordinarie ansvar som åligger regionerna.  

På regeringens vägnar 

  

Jakob Forssmed  

 Sofia Levy-Nilsson 
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Kopia till 

Länsstyrelserna 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Socialstyrelsen 
Samtliga regioner 
Smittskyddsläkarföreningen 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  
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