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Plan för stödpersonsverksamheten 2014 - 2015
Ärendet
Ärendet innehåller en plan för stödpersonsverksamheten för åren 20142015. I planen beskrivs verksamhetens olika delar samt de olika aktiviteter
som kontinuerligt behöver göras för att utveckla och kvalitetssäkra
stödpersonsverksamheten.

Anmäls för kännedom till nämnden.

Staffan Blom
Förvaltningschef
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Inledning
Patientnämndens förvaltning har enligt lag om psykiatrisk tvångsvård en skyldighet att förordna
stödpersoner som tvångsvårdas inom psykiatrin. Detta gäller även dem som vårdas enligt lag
om rättspsykiatrisk vård samt personer som tvångsisoleras enligt smittskyddslagen.
Stödpersonen ska bistå den tvångsintagna patienten i personliga frågor, besöka denna och iaktta
regler om tystnadsplikt. Ett förordnande om stödperson varar så länge tvångsvården pågår och
kan därefter, om patienten och stödpersonen så önskar, fortsätta under ytterligare fyra veckor. I
uppdraget ingår att besöka patienten en gång per vecka. Stödpersonerna uppbär en ekonomisk
ersättning för detta.
Förordnande av stödperson är tydligt reglerad i lag med angivande av vissa skyldigheter för den
chefsöverläkare som ansvarar för patientens tvångsvård. Det är även en rättighet för den
tvångsvårdade patienten att få en stödperson.
Organisation
Förvaltningen har från och med 1 januari 2014 förstärkt stödpersonsverksamheten. En
handläggare har ett samordnande ansvar för verksamheten och ytterligare fem handläggare är
involverade i själva arbetet med att förordna stödpersoner. Därtill har administrativa resurser
tillförts verksamheten. Organisations förändringen beror på att verksamheten expanderat
kraftigt de senaste två åren där vi fördubblat våra förordnanden. Under 2013 förordnade vi
300 stödpersoner vilket var en ökning med 42 % jämfört med året innan. Under inledning av
detta år (2014) har ökningen fortsatt med en prognos på cirka 350 förordnanden vid året slut.
Genom att ha en förstärkt organisation med flera involverade tjänstemän kan förvaltningen
hålla handläggningstider nere, ha en bättre kontakt med stödpersoner och bättre följa upp
pågående förordnanden.

Handläggning
Majoriteten av ansökningarna om att få en stödperson kommer in via fax men kan även komma
via post och telefon. Handläggningen av förordnandet sker skyndsamt, i regel inom några
dagar. Arbetsprocessen sker i databasen Vårdsynpunkter enligt de rutiner som utarbetats under
2012-2013. I databasen finns färdiga mallar och brev. I handläggningen av varje ärende tas
alltid kontakt med berörd vårdavdelning för att få information om den patient som önskar få en
stödperson. Vi ställer alltid frågor rörande säkerhet och risker för stödpersonen i samband med
besök. Information om patienten paras sedan med en lämplig stödperson. I vår databas finns
utförliga uppgifter om varje stödperson, t.ex. intressen, språk, religion m.m. I regel försöker
förvaltningen ordna så att förordnanden är könsneutrala (man-man resp kvinna-kvinna) men
undantag från detta kan förekomma då vi har brist på manliga stödpersoner.
Under 2014-2015 behöver följande genomföras vad gäller databas och ärendehandläggning:
•

Samtliga arbetsrutiner och handläggningsprocessen behöver fortlöpande uppdateras och
revideras vid behov.

•

Befintliga brevmallar behöver ses över och revideras vid behov.

•

Nya handläggare ska ges tillfälle att sätta in sig i stödpersonshandläggning och
arbetsrutiner för att få en mer enhetlig handläggning.
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Utbildning och rekrytering av stödpersoner
I nuläget har förvaltningen 276 registrerade stödpersoner varav 194 är aktiva. För att tillgodose
kommande behov behöver förvaltningen rekrytera och utbilda nya stödpersoner. Förvaltningen
saknar främst yngre män. Vi har satt en nedre åldersgräns om 23 år samt en övre om 75 år för
att få bli stödperson. Individuell bedömningar om lämplighet görs i varje enskilt fall.
Rekrytering av nya stödpersoner sker på olika sett genom annonser i tidningar, webbsidor och
anslagstavlor på stora lärosäten, deltagande vid mässor och informationsinsatser till vården och
allmänhet. Intresseanmälan om att bli stödperson sker via förvaltningens hemsida eller via
kontakter från andra stödpersoner. Efter intresseanmälan tar stödpersonshandläggare kontakt
och har en första intervju individuellt eller i grupp. Därefter görs en kontroll i
belastningsregistret. Är man godkänd efter intervju och registerkontroll får den blivande
stödpersonen genomgå en introduktionsutbildning om 3x3 timmar kvällstid. Under det senaste
året har förvaltningen gjort om och förnyat utbildningen för blivande stödpersoner.
Utbildningen för blivande stödpersoner har i utvärderingar varit mycket uppskattad och
innehåller den nödvändiga grund som behövs för att kunna ta på sig ett stödpersonsuppdrag.
Vid första utbildningstillfället föreläser en psykiater om sjukdomar och sjukdomstillstånd som
är vanliga vid tvångsvård. Vid det andra berättar en patient om sina erfarenheter om att vara
tvångsvårdad och ha en stödperson. En erfaren stödperson berättar om själva uppdraget och vi
visar filmen ”Livlinan”. Del två avslutas med en genomgång av stödpersonsuppdraget samt
förvaltningens rutiner gällande redovisning, kommunikation med vården och patienten, m.m.
Vid det tredje utbildningstillfället går vi igenom det juridiska underlaget vid tvångsvård och
visar en kortfilm med olika tvångsåtgärder. Under hösten 2013 deltog ca 40 personer i
utbildningen. Vi hade också deltagare från patientnämndens förvaltning i Uppsala.
Under åren 2014-2015 planeras att ha fortlöpande rekrytering och utbildning. Vi har för
närvarande drygt 15 intresserade på en väntelista och åtta från patientnämndens förvaltning i
Uppsala. Vårens utbildning kommer att äga rum i maj månad.
Planeringen för 2014-2015 ser ut enligt följande:
• Individuella intervjuer pågår fortlöpande i mån av tid. Gruppintervjuer av blivande
stödpersoner sker vid behov.
•

Utbildning av nya stödpersoner planeras till två gånger per år (vår- och hösttermin)

•

Erbjuda tidigare stödpersoner att gå den nya utbildningen

•

På lång sikt är målet att varje stödperson endast ska ha ett uppdrag åt gången. Detta för
att säkra kvaliteten i varje uppdrag och inte belasta stödpersonen för mycket då de flesta
förvärvsarbetar.
I syfte att få fler män behöver förvaltningen finna lämpliga rekryteringssätt som
tillgodoser kommande behov av stödpersoner.
Under 2014-2015 kommer förvaltningen att annonsera på Stockholms universitets
webbsida, delta i mässor och vid informationsträffar för allmänhet och vårdpersonal.
Under hösten 2014 genomför vi en gemensam rekrytering med socialtjänsten och
överförmyndarnämnden i Nacka kommun samt Frivården Södertörn. Den gemensamma
rekryteringen är ett resultat av samarbetsprojektet ”Förbättrad rättssäkerhet i
lagreglerade frivilliguppdrag” som anordnas av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
(RFS).
Samarbete med RFS fortsätter för att hitta nya gemensamma arbetsområden.

•
•
•

•
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Informationsinsatser
Tidigare resultat och erfarenheter har visat att förvaltningen kontinuerligt behöver informera
vården om stödpersonsverksamheten. Detta kräver bland annat att förvaltningen aktivt besöker
och informerar vårdpersonal ute på vårdavdelningar. Även patientföreningar och andra
intressenter kan behöva informeras. För detta ändamål har förvaltningen tagit fram följande
underlag och informationsmaterial:
•

Power Point presentation om stödpersonsverksamheten och förvaltningens övriga
verksamhet.

•

Stödpersons rollup att presentera vid mässor och andra evenemang där förvaltningen
medverkar.

•

Ny enkel broschyr om själva stödpersonsuppdraget som riktar sig till både patienter och
vårdpersonal är under bearbetning. Broschyren beräknas vara klar under hösten 2014.

•

Förvaltningen håller också på att omarbeta befintlig broschyr för patientens egen
ansökan om stödperson.

Utöver ovan kommer följande informationsinsatser att genomföras under 2014-2015.
•

Besök vid Rättspsykiatriska kliniken Helix, Huddinge sjukhus.

•

Fortlöpande information till nämnden.

•

Information till chefläkare under maj 2014 samt vid behov.

•

Besök vid S:t Görans sjukhus under maj 2014.

•

Besök vid Södertälje psykiatri/ psykosöppenvård under hösten 2014.

•

Besök vid Löwenströmska sjukhuset hösten 2014.

•

Besök vid Barn- och Ungdomspsykiatrin, BUP, under 2014-2015.

•

Utbildning och information vid metodspecialistutbildning för vårdpersonal under vår och
höst 2014-2015.

•

Utbildning för nyanställd personal inom psykiatrin beräknas ske någon gång under 2014
De kontinuerliga informationsinsatserna och det täta samarbetet som arbetats upp med
administrativ personal på de olika vårdinrättningarna har bidragit till en bättre kvalitét i
handläggningen bl.a. genom att förvaltningen numera skyndsamt informeras om
förändringar i tvångsvården. . Kommunikationen med vårdpersonal har också förbättrats
avsevärt.
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Månadsrapportering
För varje förordnande erhåller stödpersonen en ersättning om 1500 kronor per månad.
Ersättningen består dels av ett fast arvode om 900 kronor, dels en omkostnadsdel om 600
kronor. Därtill kommer ersättning för bilresor om avståndet överstiger 15 km enkel resa och att
detta godkänts av förvaltningen. Tidigare erhöll stödpersonen ersättning per kvartal utan
närmare krav om redovisning av genomförda insatser.
Krav på månatlig rapport infördes 2012 och är numera permanentad och fungerar mycket bra.
Granskning av rapporter sker i två steg. Först granskas månadsrapporten av handläggare som
skriver ut ett utbetalningsunderlag som sedan attesteras av förvaltningschef. Genom detta
förfarande har vi en dubbelkontroll. Stödpersonen ska i månadsrapporten redovisa sina
kontakter med patienten samt uppgifter om det varit några problem i kontakterna med patient
eller vårdavdelning. Dessa upplysningar samt information i avslutsenkät (skickas ut i samband
med avslutat uppdrag) ligger till grund för fortsatt utveckling och planering av verksamheten.
Inför varje kvartal får stödpersonen ett utskick med allmän information och tre
månadsrapporter samt svarskuvert. Ett krav för att få ersättning är att stödpersonen skickar in
den månatliga rapporten. Med detta förfarande har förvaltningen dels gjort stora besparingar,
dels fått en bättre insyn i stödpersonernas aktiviteter under själva uppdraget. I det fall
stödpersonen skickar in en ofullständig redovisning (få besök, annat oklart) tar förvaltningens
handläggare alltid kontakt med denne.
I det fall förvaltningen och stödpersonen inte får uppgift från vården om att tvångsvården
upphört riskerar förvaltningen att betala ut ersättning i onödan. Denna problematik
uppmärksammades 2012 genom ett s.k. principärende där vården i svar tydliggjort att man
kommer att stå för denna kostnad i det fall man underlåtit att meddela förvaltningen och då
onödiga utbetalningar skett. Förvaltningens rutin i dessa fall är att skriva en avvikelserapport
och skicka en faktura till berörd vårdgivare.
Under 2013 öppnade Rättspsykiatri Vård Stockholm en ny klinik i Huddinge ”Helix”. Initialt
hade stödpersoner svårigheter med att besöka sina patienter på grund av flera orsaker. Den
höga säkerheten, underbemanning samt besöksrutiner ställde till med en del problem för
stödpersonerna. Svårigheterna har regelbundet redovisats av stödpersonerna i
månadsrapporter. Dessa har legat till grund för samarbete och dialog mellan verksamhetschef
på Helix och förvaltningen i syftet att underlätta besök för stödpersonerna.
Inför 2014- 2015 kommer förvaltningen att:
•

Fortsätta med krav om månatlig rapportering samt avslutsenkäter

•

Fortsätta att skriva avvikelserapporter och debitera vården i de fall man
underlåter/glömmer att informera om att tvångsvården upphört.

•

Följa utvecklingen och i dialog med verksamhetsföreträdare åtgärda eventuella
besöksproblem vid Helix.
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Stödet
Förvaltningen inbjuder två gånger per år samtliga stödpersoner till en utbildning kvällstid kring
aktuella teman och frågeställningar. Normalt brukar ett 40 tal personer komma till dessa
föreläsningar.
Under 2014-2015 planeras följande aktiviteter:
•

Minst två föreläsningstillfällen per år (vår- och hösttermin).

•

Under våren 2014 planeras en föreläsning med förvaltningsjurist Agneta Callenberg
innehållande korta filmavsnitt om tvångslagar och tvångsåtgärder inom psykiatri.

Utvärdering – egenkontroll
Kvalitetssäkring av alla delar av stödpersonsverksamheten har bland annat handlat om att
skapa tydliga arbetsprocesser och rutiner. Detta arbete har visat på behov av återkommande
rutingenomgångar för samtliga stödpersonshandläggare. För 2014-2015 gäller följande:
•

Kontinuerlig revidering och genomgång av arbetsprocesser och rutiner.

•

Förvaltningens kvalitetsgrupp har med utvärderingsrapport som underlag tagit fram
mätbara mål och indikatorer för att kunna få underlag för att förbättra arbetet (t.ex.
tidsramar för förordnande, riskbedömningar, följsamhet till rutiner m.m.).

•

Avvikelserapportering används som en del i kvalitetssäkringsarbetet.

•

Rapport/utvärdering till nämnden kommer att ske såväl 2014 som 2015.
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Medverkan i projekt
Under 2013 har förvaltningen medverkat i projektet ”Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade
frivillguppdrag” som anordnades av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). RFS har
bjudit in kommuner, frivården och patientnämnder att delta i ett utvecklingsprojekt rörande
samarbete mellan myndigheter och de som utför lagreglerade frivilliginsatser. Inbjudan att delta
har gått ut till utvalda kommuner, frivård och patientnämnder från Stockholm, Örebro,
Jönköping och Nyköping. Patientnämndens förvaltning i Stockholm är representerad av
samordnare för stödpersonsverksamheten, Milana Bosnic Kapfält.
Team Nacka/Stockholm fortsätter sitt samarbete under 2014. En gemensam folder för
rekrytering av frivilliga har tagits fram. Foldern kommer att användas dels i våra gemensamma
insatser, dels av varje myndighet för sig.
•

Under hösten 2014 planeras en gemensam rekryteringsinsats i Nacka Forum.

Nationell Handbok för Stödpersonsverksamhet
Vid tjänstemannanätverkets möte i Stockholm den 12 november 2013 beslutades att tillsätta en
nationell projektgrupp för att kartlägga arbetsprocesser och samla in och sammanställa det
underlag för stödpersonsverksamhet (rutiner, arbetsprocesser m.m.) som redan finns i landet.
Projektgruppen ska rapportera sitt resultat till nätverket. Vid ett möte i Uppsala den 6 februari
2014 deltog handläggare från femton olika patientnämnder i landet. Där startade diskussion om
innehåll i en kommande nationell handbok för stödpersonverksamheten.
Syftet
Att på sikt ta fram en nationell handbok för stödpersonsverksamhet så att vi får en gemensam
och kvalitetssäkrad hantering av stödpersonprocessen vid landets patientnämnder.
Mål

•

Identifiera stödpersonsprocessen och dokumentera denna.

•

Skapa enhetliga rutiner som omfattar rekrytering och antagning av nya stödpersoner,
utbildning, förordnade samt avslut av förordnande inklusive uppföljning.

•

Att nationellt få fram en gemensam arbetsprocess för hur handläggning av ett
stödpersonsförordnande går till.

•

Skapa en praktisk handbok som kan användas av alla handläggare i landet för att
kunna utföra sitt uppdrag. Arbetet pågår under 2014.

Projektmedlemmar:
Milana Bosnic Kapfält Stockholms läns landsting
Charlotte Tonge, Landstinget Västmanland
Sara Hillbom, Landstinget Uppsala län
Per Erik Fransson, Landstinget Örebro län
Eva Ek Västerbottens läns landsting
•

Styrgrupp:
Marita Albinsson, Landstinget Dalarna
Marcus Philipsson Landstinget Örebro län
Marie-Charlotte Stenborn Gustavsson Landstinget
Uppsala län

Arbetet kommer att pågå under hela 2014, och presenteras vid den nationella
handläggarkonferensen i september och avslutas under våren 2015.
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Stödpersonsverksamheten på förvaltningens hemsida och intranät
Ett forum för att presentera och synliggöra stödpersonsverksamheten är förvaltningens
hemsida, www.patientnamndenstockholm.se och intranät, Panorama.
Stödpersonsverksamheten har genomgått ett omfattande utvecklingsarbete med en rad
förbättringar och befinner sig just nu i slutet av den processen. Under 2014-2015 kommer
följande att genomföras:
•

Tydliggöra informationen om stödpersonsverksamheten på hemsidan. Komplettera
och utveckla befintlig information

•

Utöka informationen i Panorama under 2014 inom verksamhetens alla områden,
såsom verksamhetsplan, informationsinsatser m m

Planeringsdagar
Utveckling och planering av pågående arbete kräver tid. I planeringen ingår två halvdagar för
två handläggare (1,4 tjänst) under våren 2014. Vid behov kommer vi att avsätta tid även under
hösten. Detta anser vi vara nödvändigt för att upprätthålla, utveckla och kvalitetssäkra
verksamheten.

Stockholm 2014-05-08

Milana Kapfält
Stödpersonssamordnare

