
1. Din intresseanmälan registreras i vårt handläggningssystem. 

2. Du får ett bekräftelsebrev att vi tagit emot din intresseanmälan. 
 

3. Om någon information i din anmälan saknas, hör stödpersonssamordnaren av sig 
per telefon eller e-post. 

4. Du får en inbjudan via e-post till intervju. Denna genomförs via Teams (videomöte) 
och tar cirka 30 minuter. Intervjuerna sker under kontorstid. Efter intervjun kommer 
vi att be dig skicka oss kontaktuppgifter till två referenspersoner.  

5. Innan intervjun får du hem blanketterna ”Fullmakt” samt ”Sekretessbekräftelse”. 
Dessa skickas påskrivna i retur till förvaltningen. Fullmakten behöver vi för att 
kunna begära utdrag ur belastningsregistret (se nedan). 

6. Förvaltningen begär in ett utdrag ur Kriminalvårdens belastningsregister.  
 

7. Om du blir godkänd, får du nu en inloggningskod för att kunna logga in på stöd-
persons webben. När du gått igenom utbildningen på webbplatsen kan du, om du 
önskar, skriva ut ett intyg. För att få delta i den sista träffen, det vill säga steg 4, 
måste du ha genomfört hela utbildningen. 
 

8. Det sista steget, innan du blir godkänd som stödperson, är en träff via Teams för 
genomgång av förvaltningens regler och rutiner kring besök, redovisning och 
liknande. Du har då också möjlighet att att ställa frågor kring utbildningen eller 
annat som kan kännas oklart.

9. Ditt arvode betalas ut via Swedbank eftersom det är den bank Region Stockholm 
använder. Har du en annan bank måste du själv anmäla ditt konto till Swedbank. 

OBS! Alla steg i antagningsprocessen och webbutbildningen måste vara god-
kända innan du kan börja ta uppdrag.  
 

 
 
Lycka till!

Till dig som vill bli stödperson

PATIENTNÄMNDENS FÖRVALTNING

Detta händer när vi fått in din 
intresseanmälan
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10. Vi ringer eller e-postar ditt uppdragserbjudande. Bevaka därför din e-post och ditt 
mobilsvar. Först till kvarn gäller!


