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Bakgrund 

Under 2016–2018 ingick staten och SKL överenskommelser om den så kal-

lade Professionsmiljarden. Överenskommelserna hade tre övergripande ut-

vecklingsområden som medlen skulle användas till:  

− It-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till 

information för vårdens medarbetare  

− Smartare användning av medarbetarnas kompetens  

− Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning  

Överenskommelsen för 2017–2018 innehöll en särskild satsning på 300 mil-

joner kronor för respektive år som avsattes för specialistutbildningar av sjuk-

sköterskor. 

I budgetpropositionen 2018 aviserade regeringen en satsning på 2 miljarder 

kronor med inriktning på att skapa goda förutsättningar för vårdens medar-

betare. Medlen fördelades 2018 till landstingen via överenskommelsen 

”Goda förutsättningar för vårdens medarbetare” (Personalmiljarderna). 

Överenskommelsen täckte två övergripande områden:  

− Utveckling av medarbetarnas arbetssituation – innefattar ledarskap, ar-

betsmiljö, rätt antal medarbetare samt insatser för att behålla och utveckla 

medarbetare.  

− Utveckling av vårdens verksamheter – innefattar förutsättningar för ut-

vecklingsarbete, kapacitets- och produktionsplanering och verksamhetsstöd.  

Inriktning  

Staten och SKL har för 2019 kommit överens om att förnya båda dessa över-

enskommelser (Professionsmiljarden och Personalmiljarderna) och att lägga 

samman dem till en gemensam överenskommelse; ”En investering för ut-

vecklade förutsättningar för vårdens medarbetare”. 

Överenskommelsen bygger i stort vidare på inriktningen i tidigare överens-

kommelser för 2018. Det handlar övergripande om att öka medarbetarnas tid 

för patientnära insatser och utvecklingsarbete samt att stärka landstingens 

(regionernas) och kommunernas planering av sitt kompetensbehov i syfte att 

utveckla vårdens verksamheter mot en god och nära vård.  

Medlen inom ramen för denna överenskommelse får i likhet med tidigare 

överenskommelser användas för följande områden:  

– Utveckla arbetets organisering  

– Öka bemanningen  
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– Utveckla arbetssätt och verksamhetsstöd som bidrar till att attrahera, be-

hålla och utveckla medarbetare inom hälso- och sjukvården.  

Överenskommelsen omfattar totalt 3 360 miljoner kronor. Av dessa är 3 235 

miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna, varav 400 mil-

joner kronor avsätts för att erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att ge-

nomgå specialistutbildning. 25 mnkr tilldelas SKL för gemensamma insatser 

och stöd till regioner och kommuner.100 mnkr får användas av kommunerna 

för arbete med att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare. 

Till Region Norrbotten har preliminärt avsatts 79,2 mnkr varav 9,7 mnkr 

avser medel för att erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå spe-

cialistutbildning.  

Prestationskrav/villkor 

Medlen i överenskommelsen får användas till att stärka redan pågående sats-

ningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar. I likhet med tidi-

gare överenskommelser ska privata verksamheter med offentlig finansiering 

kunna ta del av medlen inom överenskommelsen. 

Medlen inom överenskommelsen får användas dels till att öka den egna be-

manningen, dels till insatser inom något eller några av områdena; 

 IT-stöd för förenklad administration och bättre tillgång till inform-

ation 

 Smartare användning av medarbetarnas kompetens 

 Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning 

 Utveckling av medarbetarnas arbetssituation (ledarskap, arbets-

miljö, rätt antal medarbetare, insatser för att behålla och utveckla 

medarbetare) 

 Uveckla vårdens verksamheter (utvecklingsarbete, kapacitets- och 

produktionsplanering, verksamhetsstöd).. 

Uppföljning/redovisning 

Medlen till regionerna utbetalas engångsvis efter rekvisition från regionen 

ställd till Kammarkollegiet. Rekvireringen av medel ska ske senast den 1 

december 2019. Medel som bedöms inte ha utnyttjats ska återbetalas till 

Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. En ekonomisk berättelse för 

kalenderåret som visar hur medlen använts ska lämnas till Kammarkollegiet 

senast den 31 mars 2020.  

Socialstyrelsen har tidigare haft i uppdrag att följa upp båda överenskom-

melserna. Regeringen avser att ge myndigheten i uppdrag att även följa upp 
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föreliggande överenskommelse avseenden bland annat insatser som gjorts 

för medlen samt effekter av dessa.  

 

 


