
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdraget som kontaktman/ansvarig stödassistent  
Att vara kontaktman/ansvarig stödassistent är ett ansvarsfullt och betydelsefullt 

uppdrag. Det handlar om att säkerställa kvalitet och utveckla och skapa relationer till 

brukare och anhöriga. Det innebär också att förmedla en känsla av trygghet och 

förtroende. En brukare ska ha en utsedd kontaktman/ansvarig stödassistent samt 

helst en vice kontaktman/ansvarig stödassistent. 

Uppdraget innebär att: 
 Du ska planera, förbereda och delta vid introduktionssamtalet 

 

 Du ska presentera dig för brukaren och anhöriga och berätta för dem om 

uppdraget. Inom äldreomsorgen lämnar du foldern ”Min berättelse”. 
 

 Du ska skriva en genomförandeplan tillsammans med brukaren och 

eventuella anhöriga/företrädare. Detta ska ske så snart som möjligt efter 

beslutad insats/inflyttning. Det är viktigt att brukaren är med i planering och 

hur utförande av beviljade insatser ska ske. 

 

 Vid behov tar du kontakt med anhöriga/företrädare eller andra aktörer till 

brukaren. För detta behöver du ha brukarens samtycke. 
 

 Du ska i möjligaste mån delta vid vårdplanering och uppföljning av beslut. 
 

 Du ska tillvarata brukarens intresse, behov och arbeta för en nära relation. 
 

 Du ska ansvara för att följa upp och utvärdera genomförandeplanen. Du ser 

till att den alltid är aktuell och efterlevs. 
 

 Du ser till att information finns tillgänglig inför team-möten. 
 

 Du gör en riskbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) hos 

brukaren i samband med uppstart av insats där det anses vara behov av den. 
 

 Inom äldreomsorgen ska du genomföra riskbedömningar i Senior Alert och 

vid behov BPSD-skattningar hos brukare som är inskrivna i hemsjukvården.  
 

 Du ser till att befintliga hjälpmedel fungerar och är i ordning.  
 

 Vid behov kan du hjälpa till med att boka tider till hårvård, tandvård, fotvård, 

fysioterapeut, arbetsterapeut med mera. 
 

 Du är den person som har huvudansvaret att vara behjälplig med hantering 

av kontanter i de fall där det finns ett behov av detta. 

 

Jag har läst och förstått vad mitt uppdrag som kontaktman/ansvarig stödassistent 

innebär. 

 

 

 

Datum: ………………………        Namn: ……………………………………………………… 


