
Till vårdleverantörer som bedriver verksamheter enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) i Västra 

Götalandsregionen. 

Under 2023 har vårdvalsberedningen avsatt totalt 35 miljoner kronor att ansöka om till 

kompetensutveckling för medarbetare inom vårdval rehab och vårdval vårdcentral. 

Alla vårdleverantörer som bedriver verksamhet inom vårdval rehab och vårdval vårdcentral kommer 

kunna ansöka om ekonomiskt bidrag för kompetensutveckling för sina medarbetare. Storleken på 

bidraget beräknas utifrån hur stora enhetens intäkter är per helår.  

Ansökningsperioden löper från 2023-03-01 till 2023-08-31.  

Syftet är att främja kompetensutveckling för medarbetare inom vårdvalen. 

Kompetensutvecklingsbidraget ska användas till implementering och tillämpning av bästa tillgängliga 

kunskap för personal i patientnära arbete.  

Det ekonomiska bidraget utgår som halv finansiering om vårdleverantören är med och 

samfinansierar lika mycket själva. Bidraget kan användas både till direkta kostnader för 

kompetensutveckling och till schabloniserad kostnad för frånvaro från ordinarie arbete. Den 

schabloniserade ersättningen för frånvaro från ordinarie arbete baseras på löneläget för olika 

personalkategorier inom Vårdval Vårdcentral samt på det prestationsbaserade intäktsbortfallet inom 

Vårdval Rehab, se ansökningsformuläret för exakta summor. 

Exempel på direkta kostnader för kompetensutveckling: 

 Kursavgifter 

 Rese- och boendekostnader  

 Arvode till handledare/föreläsare etc.   

 Lokalkostnad vid föreläsning/nätverksträff 

Exempel på schabloniserad kostnad för frånvaro från ordinarie arbete: 

 Deltagande i utbildning, föreläsning, seminarium eller nätverksträff 

 Studiebesök/auskultation  

 Handledning  

 Utvecklingsarbete, implementering av nya riktlinjer/internutbildning på enheten  

Bidraget kan inte användas för insatser kopplade till införandet av program Millennium. Det kan 

heller inte användas för att finansiera ST-läkarutbildning, PTP-psykologutbildning eller forskning.  

Ansökan görs i bifogat ansökningsformulär.  

En ansökan per kompetensutvecklingsinsats ska göras, länken kan användas flera gånger. 

Ansökningarna kommer granskas av Koncernkontoret som beviljar eller avslår ansökan. För beviljad 

ansökan betalas pengar ut med vårdvalsersättningen.  

Koncernkontoret förbehåller sig rätten att begära in ytterligare information såsom kvitton på 

enhetens utgifter relaterade till beviljade insatser.  

Vid ansökan om kompetensutvecklingsbidrag förbinder sig vårdleverantören att samfinansiera 

insatsen med samma belopp som man ansökt om. Man förbinder sig även att delta i uppföljning av 

de genomföra insatserna. 

 



Mer information finns på Vårdgivarwebben: 

www.vgregion.se/kompetensutvecklingsbidraginomvardval 

 

Vid frågor kontakta: 

För vårdval vårdcentral: Malin Sköld, vgprimarvard@vgregion.se 

För vårdval rehab: Anna Ylmén, vardval.rehab@vgregion.se 
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