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Tjänsteskrivelse Förändrat arvodessystem för stödpersoner.
279500
Sammanfattning
Vid Patientnämndens sammanträde 2021-11-25 avhandlades ett förslag till förändrat
arvodessystem för stödpersoner hos Patientnämnden i Västerbotten. Förslaget var upprättat av
förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén och gick ut på att från dagens system med tre delar av
ersättning införa en modell med enbart en schablonersättning per påbörjad vecka.
Den nu tillämpade modellen innebär att ersättningen delas upp i tre delar – ett arvode per påbörjad
vecka, en omkostnadsersättning per påbörjad vecka samt en besöksersättning per genomfört
besök. Ersättningsnivån för 2022 är ett arvode på 177:-/påbörjad vecka, en omkostnadsersättning
på 243:-/påbörjad vecka samt besöksersättning på 243:-/besök.
Förvaltningschefens förslag innebar att de tre delarna skulle läggas samman till en schablon
omfattade samma sammanlagda ersättningsnivå per påbörjad vecka som det tredelade
arvodessystemet. Schablonersättningen föreslogs vara 680:-/påbörjad vecka (177+243+304).
Vid Patientnämndens sammanträdde berördes olika möjligheter att komplettera/förändra förslaget,
bl a i form av att stödpersonerna skulle kunna få milersättning och/eller fri parkering etc. Dessutom
diskuterades huruvida förslag kunde anses vara ojämställt och att det kunde innebära nackdelar för
stödpersoner i Västerbottens inland.
Patientnämnden beslutade att återremittera förslaget och förvaltningschefen uppdrogs att
komplettera förslaget med information om hur stödpersoner skulle kunna få ersättning för tex
transport med egen bil etc.
Förvaltningen har ytterligare analyserat förslaget och konstaterat att införande av milersättning och
gratis parkering skulle innebära att ett relativt enkelt system skulle bli avsevärt svårare att
administrera.
Idag lämnar stödpersonerna in en stödpersonsrapport i anslutning till månadsskifte. Denna
inlämnas via 1177.se. I rapporten redovisar stödpersonerna omfattningen av sitt uppdrag, bl a när,
var och hur de haft kontakt med patienten. Detta ligger till grund för besöksersättningens storlek.
Arvode och omkostnadsersättning beräknas av förvaltningens administratör och beslutsattesteras
digitalt av förvaltningschef. Handläggningen är i stort sett helt digitalt handlagd.
Om ersättning för tex transport med egen bil skulle införas innebär det rimligtvis att
omkostnadsersättningen tas bort ur arvodessystemet, då ju annars omkostnader i viss omfattning
skulle komma att ersättas två gånger, då omkostnadsersättningen täcker omkostnader
stödpersonen har för tex transport till och från sjukhuset, fika i samband med besök etc. För att få
ersättning för de kostnader stödpersonerna har skulle då stödpersonerna behöva styrka sina
kostnader med t ex kvitton, kopia på fakturor från parkeringsbolag etc. Stödpersonerna skulle
behöva komplettera sin stödpersonsrapport med en reseräkning i vilken körda kilometer anges och
med bilagda kvitton av olika slag.
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Hanteringen skulle innebära en påtagligt ökad hantering av papper och innebära ett antal utökade
uppgifter för såväl stödpersoner som administratör på Patientnämndens förvaltning. Det går inte
heller att utesluta att arvodet på grund av uteblivna ännu ej inkomna reseräkningar och kvitton
skulle komma att bli fördröjt.
Sammantaget skulle det innebära att Patientnämnden skulle gå från en relativt lättadministrerad
arvodesmodell till en mer komplicerad. Mot denna bakgrund återtar förvaltningschefen sitt förslag
på förändrat arvodessystem och föreslår att nuvarande modell tillämpas även framgent.
Förslag till beslut
Patientnämnden beslutar att nuvarande arvodessystem tillämpas även framgent.
Bedömda resultat och konsekvenser
Nuvarande arvodessystem tillämpas även framgent.
Resurser och finansiering
Förslaget är kostnadsneutralt då ingen förändring i arvodessystemet görs.
Jämställdhet
Jämställdhetsaspekten berörs inte i denna tjänsteskrivelse då förslag inte innebär någon förändring
i nuvarande tillämpat arvodessystem.
Beredningsansvariga
Förslaget är berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.
Beslutsunderlag
Beslutet expedieras till
-

