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Sammanfattning
Vid Patientnämndens sammanträde 2021-11-25 lade förvaltningschefen fram ett förslag om
förändrat arvodessystem för stödpersoner.
Tanken var att sammanföra de tre delar som arvodessystemet idag består av – arvode,
kostnadsersättning och besöksersättning – i en sammanhållen schablonersättning per påbörjad
vecka. Ersättningen skulle inte innebära någon minskning av arvodesnivån utan syftet med
förslaget var att förenkla arvodeshanteringen för såväl stödpersoner som Patientnämndens
förvaltning.
Förslaget var att schablonersättningen skulle vara 680:-/påbörjad vecka och att det skulle indexuppräknas på samma sätt som sker med de tre delarna som ersättningen består av idag. Tanken
var också att förslaget skulle vara kostnadsneutralt i förhållande till nuvarande ersättningsmodell då
inte ersättningsnivån utan formen för beräkning av ersättningen skulle förändras.
Nämnden diskuterade förslaget, bla i termer av att information om vad som ingår i nuvarande
kostnadsersättning behöver kompletteras, att det eventuellt skulle missgynna kvinnliga
stödpersoner och stödpersoner som är bosatta i Västerbottens inland samt att stödpersoner borde
få tex kilometerersättning för resor till sjukhuset och gratis parkering vid sjukhusen.
Patientnämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen, samt att uppdra åt
förvaltningschefen att komplettera förslaget med information om vad som ingår i kostnadsersättningen samt i vilka fall stödpersoner kan få ersättning för tex transport med egen bil mm.
Efter att ha värderat nämndens synpunkter har förvaltningschefen funnit att det för närvarande inte
finns underlag för att fullfölja förslaget under innevarande period. Bla behöver förvaltningen
ytterligare fördjupa sina kunskaper i att bereda jämställda beslutsunderlag. Dessutom innebär ett
beslut om att införa kilometerersättning och eventuellt gratis parkering för stödpersoner att
handläggningen blir mer omfattande och innehåller fler moment för både stödpersoner och
förvaltning, vilket går stick i stäv med förvaltningens ambition att förenkla förfarandet för både
stödpersoner och förvaltning. Eventuellt innebär ett beslut om införande av kilometerersättning i
stället för, eller som komplement till, kostnadsersättning att kostnaden för verksamheten blir högre,
vilket kräver ytterligare analys.
Förvaltningschefen föreslår att ärendet bereds vidare inom förvaltningen under hösten och att
ärendet tas upp för beslut i början av ny mandatperiod.

Förslag till beslut
Patientnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att bereda ärendet vidare och att det tas
upp vid Patientnämndens första sammanträde 2023.

