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Ifylld blankett skickas till: 
Region Sörmland 
Patientnämndens kansli 
611 88 Nyköping 
 
Reseräkning för stödpersoner 
Denna blankett ifylls och bifogas blanketten ”rapportering av stödpersonsuppdrag”, i de fall en stödperson 
önskar ersättning för resor som krävts för att uppdraget ska kunna utföras. Det vill säga resor till och från den 
plats där patienten vistas. 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 

Adress Drivmedel (om egen bil har använts) 
 
      Bensin          Diesel         Etanol          Biogas         Hybrid          El  

 
2. Reseräkning 

En rad i nedanstående tabell kan användas för resa tur och retur. För resa med kollektivtrafik ska biljett 
eller kvitto i original bifogas reseräkningen.  

Reseräkningen avser (månad och år) 

Datum Transportsätt 
(bil, buss, tåg) 

Resa till Resa från Antal km 
(endast resa 
med bil) 

Bifogade kvitton 
(antal) 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
       ---------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------- 
       (Namnunderskrift stödpersonen)                (Ort och datum) 
 
 
 
       ---------------------------------------------------------               
       (Beslutsattest)       
 
 
 
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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