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Året som gått… 

Efter nästan två år med pandemin ser vi 

att det faktiskt går att anpassa sig om 

viljan finns. Efter en lång period med 

enbart telefonkontakt med patienterna, är 

det återigen, från den 1 oktober, möjligt 

med fysiska patientbesök. Dock kan det 

fortfarande finnas avdelningar som har 

restriktioner så kolla med vården innan 

ditt besök.  

Den sista september gick vår faxmaskin i 

graven och vi slutade använda fax. Trots 

det har vi fått en ökning av ansökningar 

med 35 procent under året. Du gör 

skillnad! 

Den digitaliserade utbildningen för nya 

stödpersoner fungerar väl och du får nya 

kollegor allt eftersom de utbildas. Nu är 

också den nya webbsidan för aktiva 

stödpersoner klar (se länken ovan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Året som kommer… 

Under 2022 kommer vi att fortsätta lägga 

stort fokus på att utveckla tjänsterna som 

rör stödpersonerna. Månadsrapporten 

kommer att rapporteras direkt via länken 

på webbplatsen. Förhoppningen är att det 

ska bli smidigare och snabbare att 

rapportera och även underlätta 

kommunikationen. 

För att kunna logga in på länken behöver 

du ha e-legitimation. Kontakta din bank 

om du inte redan har den tjänsten. Den 

stora nyheten är att redovisningen 

kommer att göras månad för månad, 

vilket underlättar för dig. Du kommer 

dock inte att kunna redovisa retroaktivt. 

Mer information om detta kommer under 

2022. 

 

 

Tack för din värdefulla insats som stödperson!  

Snart har ännu ett år gått, och vi har löpande fått anpassa oss och hitta nya rutiner för 

våra uppdrag på grund av pandemin. Stödpersonsverksamheten har ändå fungerat bra, 

trots både besöksförbud och restriktioner – tack vare dig och dina kollegor!  

Våra uppdrag har ökat med 35 procent. Det är vi så tacksamma för. 

Vi vill återigen påminna om att ni från och med den 1 oktober kan besöka patienterna.  

Äntligen är den nya webbsidan ”För dig som är aktiv stödperson” publicerad. Här kan 

du exempelvis läsa nyheter om ditt uppdrag och lämna in månadsrapporten.  

Kopiera länken nedan och spara i webbläsaren för framtida bruk: 

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/Stodperson/for-dig-som-ar-aktiv-

stodperson/ 
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Vi tackar av…. 

Vår stora kunskapsbank och även spindel 

i nätet, Amy, som nu slutar på 

patientnämndens förvaltning.  

Amy Chau, vår administratör, som efter 

25 år går i välförtjänt pension i januari. 

Amy har alltid varit en stor klippa för alla 

på förvaltningen – i synnerhet för oss i 

stödpersonsverksamheten sedan 2014.  

Vi är glada för Amys skull då hon har 
roliga tider att se fram emot med resor, 
familjen, kyrkan och mycket annat och vi 
önskar henne en god hälsa och lycka till! 
Vi saknar henne redan! 

Just nu… 

Vill vi önska dig lycka till med dina 

uppdrag och samtidigt vill vi passa på att 

önska dig och din familj en glad och 

vilsam helg och ett friskt och gott nytt år! 

Allt gott önskar Steinunn, Milana 

Amy, Isabella, David och alla på 

förvaltningen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor: Julkort och biobiljetter 

 


