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Normala rutiner 

Besöksrutinerna i vården är nu återinförda 
och allting fungerar tillfredställande på de 
flesta vårdinrättningarna. Återkom gärna om 
du inte kan besöka din patient. Önskar du 
uppdrag är du välkommen att höra av dig. Vi 
är glada över att kunna erbjuda uppdrag till 
dig som önskar det.  

Rapportering via webben  
 
I februari införde förvaltningen webbrap-
portering av stödpersonsuppdragen. Det 
finns många fördelar med den nya webbsi-
dan där du bland annat även kan hitta kon-
taktuppgifter för dina nya uppdrag.  
 
Rapporteringen har fungerat förvånansvärt 
bra och har underlättat för alla, något vi är 
glada för. Webbrapporteringen är dessutom 
nödvändig för dig som har uppdrag.  
Vi vill dock påminna dig om några viktiga 
rutiner:  
Rapporteringen sker varje månad. Vi tar 
inte längre emot, eller skickar, några pap-
persunderlag.  
När du fyller i aktiviteter välj besök eller 
möte om du haft fysisk kontakt med patien-
ten. Om du haft telefonsamtal välj telefon-
kontakt. 
 
Avslut av stödpersonsuppdraget ska alltid 
meddelas direkt, helst via e-post, för kor-
rekt handläggning.  
Vill du ändra ditt färdsätt måste du avtala 
det med oss innan för att få det godkänt och 
därmed få ett riktigt beslut.   

Avslutsenkäterna fyller du i på webben så 
snart ditt uppdrag är avslutat. I övrigt är det 
inga stora förändringar. 
 
Ersättning obs! 

Under många år har förvaltningen granskat 
alla rapporter manuellt. I det nya systemet 
förbereder vi för nästa skede som innebär 
automatisk avläsning av rapporterna. Därför 
måste allting vara korrekt ifyllt och motsvara 
förvaltningens beslut, särskilt när det gäller 
beslutresor. Om det finns tågbeslut ska origi-
nalbiljetter skickas in till förvaltningen efter 
utförd resa. Resor som utförs utan erforder-
liga beslut godkänns inte av revisorerna.  

Lite om framtiden 
 
Att bygga ut vårt system är komplicerat och 
dyrt. Vi återkommer så snart vi vet mer om 
de framtida förändringarna.  
 
Stödpersonsutbildning 
 
Utbildningen för nya stödpersoner är nu-
mera också webbaserad och har fått mycket 
beröm. Vi kan nu utexaminera stödpersoner 
oftare och i mindre grupper och det har säk-
rat ett jämnare tillflöde. Liksom tidigare görs 
detta under vår- och höstterminen.  
handligarUtskick av haingar 
Önskar du kontakta oss…  
 
Tveka inte att skicka e-post till                      
milana.bosnic-kapfalt@regionstockholm.se 
eller isabella.canow@regionstockholm.se 
 
All övrig information hittar du på  
www.patientnamndenstockholm.se  

 
 

Lycka till med ditt uppdrag önskar vi från stödpersonsgruppen  
och hela patientnämndens förvaltning! 

Vi börjar äntligen se en normalisering när det gäller coronasituationen. Även om pande-

min inte är helt över vill vi, alla patienter och vården ändå rikta ett stort tack till dig, 

som trots de komplikationer som varit på grund av corona, ställt upp! 

 

 

 

 

 


