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GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Godkänt datum] Anneli Granberg Ingegerd Morian Andersson 

Regel för ersättning till stödpersoner 

Ersättningsregler  
Regel för ersättning till stödpersoner utsedda av patientnämnden i Region 

Norrbotten. Fastställt av regionfullmäktige den 20 oktober 2021. 

Patientnämnden ska utse stödpersoner för de patienter som tvångsvårdas en-

ligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lag (1991:1129) om rätts-

psykiatrisk vård eller isoleras enligt smittskyddslag (2004:168) om patienten 

så begär.  

Arvode  

1 § Stödperson får ersättning för sitt arbete per patient och vecka mot-sva-

rande 0,78 procent av gällande basarvode för förtroendevalda.  

Kostnadsersättning  

2 § Stödperson får kostnadsersättning med 100 kronor per påbörjad vecka. 

Kostnadsersättningen ska täcka stödpersonens utgifter för telefonsamtal, 

porto, utflykter och andra aktiviteter med patienten.  

Kostnadsersättningen är skattepliktig.  

Kostnadsersättningen räknas upp årligen i enlighet med landstingsprisindex, 

LPI.  

Reseersättning  

3 § Reseersättning betalas enligt de regler som gäller för anställda i regionen.  

Förlorad arbetsinkomst  

4 § Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst betalas till stödperson vid  

 Utbildning anordnad av patientnämnden  

 Deltagande vid domstolsförhandlingar  

I ersättningen ska inräknas förlorad semesterersättning om stödpersonen på 

grund av utbildning eller domstolsförhandling går miste om semester-ersätt-

ning hos sin arbetsgivare.  

För stödperson som har, men inte kan redovisa, förlorad arbetsförtjänst, ex-

empelvis jordbrukare eller egen företagare, är ersättningen för hel dag 1/365 

av den sjukpenninggrundande årsinkomst som Försäkringskassan beslutat 

om.  

Preskriptionstid  
5 § Ansökan om ersättning eller arvode enligt detta reglemente ska ske inom 

tre månader från genomfört sammanträde eller förrättning. För sent inkom-

men ansökan kommer inte att behandlas.  
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Om särskilda skäl föreligger kan patientnämnden besluta att utbetalning ska 

ske även om längre tid än tre månader passerat sedan sammanträdet eller för-

rättningen. Det förutsätter att stödpersonen har lämnat in en särskild begäran 

om detta. 

Tillämpningsföreskrifter  

6 § Patientnämnden svarar för tolkning och tillämpning av ersättningsreg-

lerna.  
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