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Ifylld blankett skickas till: 
Region Sörmland 
Patientnämndens kansli 
611 88 Nyköping 
 
Rapportering av stödpersonsuppdrag 
Denna blankett används för stödpersonens månatliga rapportering av sitt uppdrag till patientnämnden. 
Rapporteringen är en förutsättning för att Patientnämndens kansli ska kunna bedöma om uppdraget har 
utförts och ligger därför också till grund för utbetalning av arvode och ersättning för omkostnader (tillsammans 
med reseräkning om kostnader för resor förekommit). En blankett per uppdrag/patient. Ifylld blankett ska vara 
Patientnämndens kansli tillhanda, senast den 5:e varje månad.  

1. Personuppgifter 
Stödpersonens namn Stödpersonens personnummer Patientens initialer 

 
2. Rapport  

Period rapporten avser (månad och år) 
Datum Aktivitet (Exempelvis: Besök hos patienten, telefonsamtal med patienten, närvaro vid förhandling i förvaltningsrätten) 

  
  
  
  
  
  
  
  
Har kontakten med patienten fungerat bra under den period rapporten avser?           Ja                Nej 
Om ”Nej” på ovanstående fråga, vilka problem har du upplevt? 

Har kontakten med vårdpersonal fungerat bra under den period rapporten avser?     Ja               Nej   
Om ”nej” på ovanstående fråga, vilka problem har du upplevt? 

   
 
 
 
       ---------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------- 
       (Namnunderskrift stödpersonen)                (Ort och datum) 
 
Om behandling av personuppgifter 
För att kunna handlägga ett stödpersonärende så behöver patientnämnden behandla personuppgifter. Dessa kan vara namn och kontaktuppgifter. Den 
lagliga grunden för patientnämndens behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är allmänt intresse eller rättslig förpliktelse. På 
regionsormland.se finns mer information om behandling av personuppgifter i Region Sörmland. 
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