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Rutin för utbetalning av ersättning till patient- och 

närståendeföreträdare 

Majoriteten av patient- och närståendeföreträdarna (PNF) vid RCC Mellansverige är 

representanter i en vårdprocessgrupp, i ett sjuksköterskenätverk eller i patient- och 

närståenderådet. Men det finns även nationella grupper (till exempel för vårdprogram) eller 

projektgrupper där företrädare deltar och har rätt till ersättning. 

Samtliga blanketter, rutiner och dokument beskrivna i detta dokument gällande patient- och 

närståendeföreträdare hittar du längst ner på sidan för patient- och närståendeföreträdare på 

RCC:s webbplats, Patient- och närståendeföreträdare - RCC Mellansverige (cancercentrum.se) 

• Arvode utbetalas när RCC kallar till uppdrag genom personlig inbjudan och betalas 
endast ut till PNF som är ordinarie medlem i grupperna eller till den som är särskilt 
kallad. Suppleanter får ersättning då ordinarie PNF är frånvarande. Deltagande vid 
konferenser eller andra egna initiativ av intresse för PNF uppmuntras men ersätts inte. 
Arvode utgår inte vid öppna möten, regiondagar eller motsvarande då ingen personlig 
kallelse utgått (företrädare i den vårdprocessgrupp som planerat regiondagen räknas som 
kallad och får ersättning). 
 

• Inkomstbortfall ersätts inte. Arvode betalas endast ut till enskild person, RCC anlitar inga 
företag som PNF.  
 

• Skattepliktigt arvode utgår med 3,6 procent av prisbasbeloppet för heldagsmöte (mer än 
fyra timmar) och 1,8 procent av prisbasbeloppet för halvdagsmöte (> två t.o.m. fyra 
timmar). För kortare möten är arvodet 0,5 procent av prisbasbeloppet per timme. För år 
2023 motsvarar detta 1890 kr för heldagsmöte, 945 kr för halvdagsmöte och 263 kr per 
timme. I summan för mötesarvodet ingår normalt för- och efterarbete, som till exempel 
inläsning av mötesunderlag och inhämtande av synpunkter från patientförening, det vill 
säga inget extra arvode utbetalas för det.  
 
I tillägg till mötesarvodet ersätts tid för resa (om restiden är ≥ 1 timma tur och retur) 
enligt ersättning per timme (0,5 procent av prisbasbeloppet).  
 
Mer detaljer kring arvode finns beskrivet i RCCs Policy för patient- och närståendemedverkan.  
 

• För uppdrag då övernattning ingår förmedlas kontaktat via berörd 
vårdprocesskoordinator med RCCs chefssekreterare för bokning av boende. I de fall där 
boende ordnas bokar RCC även resa.  
 

• Resor ska i första hand bokas av PNF själv, men i undantagsfall kan RCC erbjuda stöd 
med bokning. Företrädaren uppmanas i så fall att kontakta RCC i god tid innan resan. 
Resor ska bokas så att de ligger i direkt anslutning till mötet, resor som inkluderar privata 
aktiviteter tillåts inte.  Berörd vårdprocesskoordinator förmedlar kontakt med 

https://cancercentrum.se/mellansverige/patient-och-narstaende/patientsamverkan/patient--och-narstaendeforetradare/
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chefssekreterare.  
 

• Taxiresor accepteras för de företrädare som är beviljade färdtjänst på hemorten, men ett 
intyg ska då skickas till ersattning@rccmellan.se. I övrigt ska taxiresor undvikas, men kan 
accepteras i vissa fall.  
 

• Ersättning för resekostnader betalas ut efter att blanketten Reseräkning för patientföreträdare 
fyllts i av företrädaren själv och tillsammans med kvitton/biljetter lämnats till 
ekonomiansvarig på RCC. Detta kan göras på två sätt: 
 
1) Via normal post. Ifylld blankett och originalkvitton skickas till: 
RCC Mellansverige 
Karina Bonazzi 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 
 
2) Digitalt. Ifylld blankett och skannade originalkvitton skickas till: 
ersattning@rccmellan.se  
 
Nya företrädare ska även fylla i blanketten Underlag till utbetalning av arvode men denna 
behövs bara fyllas i en gång eller om uppgifter ändras.  
 

• Frågor kring denna rutin eller generellt om patient- och närståendemedverkan kan 
besvaras av Annika Larsson, annika.larsson@rccmellan.se. 
 


