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Uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för 
utökad verksamhetsförlagd utbildning 

Regeringens beslut 
Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till regioner 
och kommuner för ökat antal veckor för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) i enlighet med vad som framgår av överenskommelsen mellan staten 
och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om God och nära vård 2023 – 
en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som nav 
(S2023/00372). Utbetalningen av medlen ska göras i april 2023. 

Socialstyrelsen ska senast den 30 juni 2023 lämna en redovisning av upp-
draget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningen ska 
innehålla en sammanställning över antalet s.k. VFU-veckor och platser som 
har genomförts i respektive region och kommun under vårterminen 2022 
samt det uppskattade antalet VFU-veckor och platser som kommer att 
kunna genomföras i respektive regions eller kommuns regi vårterminen 2023 
samt fördelningen av medel och hur stor del av den totala ökningen av 
antalet VFU-veckor som respektive kommun och region har stått för. 

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda totalt  
250 250 000 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 1 Professions-
satsningen. Av dessa medel ska 250 000 000 kronor fördelas till regionerna 
och kommunerna och 250 000 kronor får användas för Socialstyrelsens 
kostnader för administration och uppföljning i samband med uppdraget. 
Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast 
den 1 december 2023.  
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Redovisningar och rekvisition ska hänvisa till diarienumret för detta beslut. 

Ärendet 
Staten och SKR har i januari 2023 ingått överenskommelsen God och nära 
vård 2023 – en omställning av hälso- och sjukvården med primärvården som 
nav. Av överenskommelsen framgår att under 2023 ska totalt  
250 000 000 kronor fördelas till de regioner och kommuner som under året 
utökar antalet VFU-veckor för studenter på utbildning mot sjuksköterske-
examen. Medlen fördelas utifrån hur stor del av den totala ökningen av 
antalet VFU-veckor som aktuell kommun eller region står för. Ett grund-
läggande krav för att ta del av medlen är att regionen eller kommunen redo-
visar:  

− antalet VFU-veckor och platser som har genomförts i regionens eller 
kommunens regi för sjuksköterskeutbildningen under vårterminen 2022, 
och 

− en uppskattning av antal VFU-veckor och platser som kommer att 
kunna genomföras i regionens eller kommunens regi vårterminen 2023. 

 
Av överenskommelsen framgår vidare att redovisning ska ske till Social-
styrelsen senast den 31 mars 2023 samt att utbetalningen av medel ska ske i 
april 2023. Antalet VFU-veckor och platser ska framgå på kommunnivå. 
Socialstyrelsen får därför i uppdrag att utbetala statsbidraget till kommuner 
och regioner. 

Målsättningen för satsningen på utökade VFU-platser är att bidra till att öka 
antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomström-
ningen.  

Avsikten är att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och 
därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och  
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möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet med satsningen 
är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler 
studenter under utbildning. 

På regeringens vägnar 

  

Acko Ankarberg Johansson  

 Martina Bergström 
 

 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM  
Finansdepartementet/BA, K 
Kammarkollegiet 
Sveriges Kommuner och Regioner 
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