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Länsstyrelsen i Stockholm har 2017-2021 fått i uppdrag att fördela 

statsbidrag

Medlen fördelas nationellt

◼ 2017: två miljoner

◼ 2018: två miljoner

◼ 2019: fyra miljoner

◼ 2020: fyra miljoner 

◼ 2021: fyra miljoner  



Uppdraget 2021

”att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och 

asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller 

utländsk vårdutbildning. Det kan t.ex. handla om utbildning i svenska språket 

samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.”



Uppdraget 2021

”Syftet är att underlätta arbetsmarknadsetablering samt att tillvarata 

målgruppens kompetens och potential i syfte att stärka hälso- och 

sjukvårdens kompetensförsörjning. ”

”Mot bakgrund av detta är åtgärder som säkerställer behovet av personal i hälso- och sjukvården, både på 

kort och lång sikt, fortsatt viktiga. En viktig åtgärd är att tillvarata kompetensen hos nyanlända och 

asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvården eller utländsk vårdutbildning.” 



Prioritering vid fördelning av statsbidraget 2021

Prioritering var att främja: 

- hållbara strukturer som bidrar till hållbar kompetensförsörjning inom hälso-

och sjukvården, 

- samverkan mellan olika aktörer inom området

- insatser som kommer en bred målgrupp inom hälso- och sjukvården till godo 

och som har potential att vara hållbar över tid

Under arbetet med statsstödet har samverkan med relevanta regionala och 

nationella aktörer skett så som Karolinska Institutet, SKR, Socialstyrelsen och 

Arbetsförmedlingen med fler. 



Projekt som tilldelats medel

◼ Yrkesinriktad SFI

◼ Teoretiska utbildningar inför kunskapsprovet/praktisk tjänstgöring

◼ Fördjupade yrkesinriktade språkutbildningar

◼ Utveckla modeller för att systematisera och underlätta bl.a. praktisk 

tjänstgöring

◼ Tillgängliggöra läromedel m.m. digitalt

◼ Samverka, samordna, samarbeta, sprida goda exempel



Projektägare

◼ Kommunerna Vimmerby, Köping, Uppsala och Huddinge 

◼ Svenska Läkaresällskapet tillsammans med Södertörns Högskola 

◼ Sophiahemmet Ideell förening 

◼ Folktandvården i Dalarna

◼ Region Sörmland tillsammans med Eskilstuna Folkhögskola

◼ Region Stockholm

◼ Region Östergötland

◼ Umeå universitet

◼ Lunds Universitet



Reflektioner

◼ Utmaning att se målgruppen som en naturlig del av kompetens-

försörjningen

◼ Utmaning att motivera aktörer att fortsätta verksamhet som är bra men 

som för aktören är resurskrävande och dyr

◼ Korta finansieringar ger bara viss effekt och att osäkerheten i en 

regelbunden finansiering gör att aktörer ibland väljer att avsluta 

verksamheter även om finansiering finns för kalenderåret

◼ Viss påverkan av pandemin som har gjort att det finns osäkerhet i om den 

enskilde kan komma ut på den planerade aktiviteten rent operativt eller 

ens genomföra nödvändiga kunskapsprov
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