
Kontaktperson, LSS



Vad innebär det att vara kontaktperson?
Att vara kontaktperson innebär regelbundna träffar med en person 
som till följd av en funktionsnedsättning upplever isolering och en-
samhet. Uppdraget kräver ingen professionell kompetens eller sär-
skild utbildning eftersom det anpassas efter kundens behov. 

Kontaktpersonen träffar kunden 2-4 gånger per månad motsvarande cirka 8 
timmar. Syftet med samvaron är att hjälpa kunden att bryta sin isolering och 
uppmuntra till att delta i samhällsaktiviteter. Kontaktpersonen kan även ge 
råd till kunden i vardagliga frågor.

Uppdraget utförs självständigt och fokuserar helt på kundens behov. Det 
innebär att träffarna sker enskilt. Om kunden vill kan mötena ske i hemmet. 

Telefonkontakt med kunden kan ingå i uppdraget. Kontaktpersonen kan 
bjuda hem kunden till sitt hem om båda parter så önskar.

Vad ingår inte i rollen som kontaktperson?

Kontaktpersonen utför inte de tjänster som andra aktörer utför, till exempel:
•	hemvårdens omsorgsinsatser

•	serviceinsatser såsom städ, inköp och tvätt

•	regionens/hemsjukvårdens sjukvårdsinsatser 

•	inköp i dagligvarubutiker, städning eller stöd med läkemedelshantering 

•	att juridiskt, ekonomiskt eller medicinskt företräda kunden.

Om kontaktpersonen är frånvarande
Vid frånvaro som exempelvis semester eller kortvarig sjukdom ersätts inte 
kontaktpersonen med annan person. Kontaktpersonen har rätt att ta ut sam-
manhängande ledighet omfattande sex veckor utan att detta ska redovisas 
till rekryteringsenheten. Kunden ska dock informeras om frånvaron i god tid. 
Vid längre ledighet eller sjukdom ska rekryteringsenheten kontaktas. 



Ekonomiska ramar 
•	Vårdnadshavare eller god man ansvarar tillsammans med kontaktperson  

för att kunden har pengar till de planerade aktiviteterna. 

•	Det ska även finnas ekonomiskt utrymme för spontana aktiviteter. 

•	Vid resor till olika aktiviteter, använd kollektivtrafik och/eller färdtjänst. 

Sekretess
Enligt sekretesslagen råder det sekretess för alla uppgifter som rör kundens 
personliga förhållanden. Sekretessen innebär förbud att röja uppgifter vare 
sig det sker muntligen, genom att allmän handling lämnas ut eller att det 
sker på annat sätt. 

Begreppet sekretess avser både handlingssekretess och tystnadsplikt. Hand-
lingssekretess innebär att sekretessbelagda handlingar eller delar av sådana 
inte får lämnas ut. Tystnadsplikt innebär förbud mot att muntligen lämna ut 
sekretessbelagda uppgifter.

Som kontaktperson inom vård- och omsorgsförvaltningen innebär sekre-
tesslagen att det inte är tillåtet att sprida information om kunden till någon 
obehörig. Detta gäller uppgifter som rör kundens personliga och ekonomiska 
förhållanden eller annat som kan inkräkta på kundens integritet. Alla upp-
gifter gällande kunden ska förvaras så att de inte är tillgängliga för obehöriga. 
Sekretess gäller även efter att kontaktpersonens uppdrag inom vård- och om-
sorgsförvaltningen upphört.



VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Carl Westmans allé 5 · Postadress 251 89 Helsingborg 

Växel 042-10 47 07 · Fax 042-10 48 00

vardomsorg@helsingborg.se

helsingborg.se
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