
 2021-06-10 

  1(1) 

Uppdragsbeskrivning för nationellt patient- och 
närståenderåd  
Grundläggande uppdrag 

Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslutar om arbetsgrupper/referensgrupper inom 
olika områden där nationell samverkan är av stor betydelse för cancervården. Samtliga 
arbetsgrupper ska arbeta med målet patientcentrerad, jämlik, kostnadseffektiv cancervård av 
hög kvalitet. 
 
Två företrädare utses från respektive RCC:s patient- och närståenderåd förslagsvis ordförande 
och vice ordförande, för att delta och samverka i nationellt patient- och närståenderåd. 

RCC:s samverkansgrupp utser ordförande (handläggare/utvecklare inom RCC) som ansvarar 
för kontakterna med och mellan RCC:s samverkansgrupp och övriga arbetsgrupper. 

De personer som är ansvarig för patientsamverkan på respektive RCC har kontinuerlig kontakt 
för att stämma av frågor mellan RCC:s patient- och närståenderåd.  

Specifikt uppdrag 

Rådet har följande uppdrag:  
 

• Genom sina samlade erfarenheter ska rådet bidra till cancervårdens utveckling och ges 
möjlighet att påverka det nationella arbetet inom cancerområdet. 

• Vara ingång för RCC:s nationella arbetsgrupper när de söker kontakt och samverkan. 
• Vara ingång för andra nationella grupperingar till exempel myndigheter och andra 

NPO:er för frågor rörande patientsamverkan.  
• Samordna initiativ från de sjukvårdsregionala patient- om närståenderåden.  

Arbetsformer 

Möten:  

• Nationellt PNR träffas två gånger per termin vilket ett tillfälle inkluderar möte med 
RCC samverkan i september och februari. Första hand digitala möten.  

• Nationellt PNR utser en talesperson som förbereder och leder möte med RCC 
samverkan.  

• Mötena föregås av en agenda på inkomna punkter till ordförande både från PNR och 
övriga. 

Arvodering 

• Nationellt patient- och närståenderåd arvoderas enligt Regionala cancercentrums policy 
för patient- och närståendemedverkan från respektive RCC. 

• Nationellt patient- och närståenderåd arvoderas för möte enligt ovan och när rådets 
specifika kompetens efterfrågas i särskilda ärenden och är överenskommet med RCC 
samverkan. 
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Regionalt cancercentrum i samverkan    

Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm    
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00  
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se 

 
Gruppens sammansättning 
RCC:s samverkansgrupp/respektive RCC har utsett följande personer till nationell patient och 
närståenderåd. 

• Ordförande: Christina Landegren 
• RCC Norr:  
• RCC Mellansverige:  
• RCC Stockholm Gotland:  
• RCC Sydöst:  
• RCC Väst:  
• RCC Syd:  
• Stödjande RCC:  

 

…………………………………….  

Förnamn Efternamn  

Ordförande i nationella arbetsgruppen  

 

 

……………………………… 

Förnamn Efternamn  

För RCC:s samverkansgrupp  
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