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Uppdragsbeskrivning patient- och närståendeföreträdare i 

vårdprocessgrupperna vid RCC Uppsala Örebro 

Syftet med detta dokument är att tydliggöra uppdraget för patient- och/eller 

närståendeföreträdare (PNF) i vårdprocessgrupperna (VPG). En gemensam 

uppdragsbeskrivning för alla vårdprocessgrupper finns publicerad på RCC:s webbplats 

under respektive VPG. För närvarande finns det nitton VPG vid RCC Uppsala Örebro, sjutton 

är diagnosspecifika och två är diagnosövergripande (rehabilitering och palliativ vård). 

Bakgrund 

Patient- och närståendemedverkan är av stor vikt för att möjliggöra att vården utvecklas utifrån 

ett patientperspektiv. Regionala cancercentrum (RCC) har enligt den Nationella cancerstrategin 

ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården och enligt 

Socialdepartementets kriterier ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörande 

cancervårdens utformning och utveckling. 

Övergripande uppdrag 

Patient‐ och närståendeföreträdare har det övergripande uppdraget att bevaka patient- och 

närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom VPG. Genom sina 

erfarenheter ska företrädarna bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och 

närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. 

Förutsättningar  

• PNF i VPG är ordinarie medlem i VPG och får kallelse och mötesdokument samtidigt 
som övriga medlemmar i gruppen. 

• PNF ska ha erfarenhet av cancersjukvård som patient eller närstående. I de 
diagnosspecifika VPG är det en fördel om PNF har erfarenhet av den specifika 
diagnosen.  

• PNF bör komma från Uppsala‐Örebroregionens geografiska upptagningsområde. 

• PNF-medverkan kan ske utifrån patientförening, nätverk, och/eller som enskild patient 
eller närstående.  

• Företrädare kan utses av patientförening, vårdprocessgruppens medlemmar, de lokala 
cancerråden med flera efter dialog med vårdprocessgruppens processledare och RCC.  

• RCC Uppsala Örebro eftersträvar att varje vårdprocessgrupp har två aktiva PNF. Om fler 
PNF finns utses två ordinarie PNF samt suppleanter. Suppleanterna deltar endast på de 
möten då ordinarie ledamöter inte kan delta.  

• Överenskommelse med beskrivning av uppdrag, tidsåtgång (inkl. tid före och efter möte), 
arvode, informationsansvar samt jävsdeklaration upprättas med PNF enligt RCC:s policy. 
Det är RCC:s och processledarens gemensamma ansvar att ge introduktion och att 
överenskommelse upprättas. 
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• Mandatperioden för samtliga medlemmar i VPG sträcker sig fram till 2021-02-28, men 
PNF kan när som helst avsäga sig uppdraget och ska då meddela processledare och 
koordinator på RCC.   

• PNF:s uppdrag i gruppen är att delge patientens eller den närståendes perspektiv av 
cancervården. För att kunna göra det är det en fördel om PNF:s egen erfarenhet av 
vården inte är alltför avlägsen alternativt att man har en bra samverkan med 
patientförening eller annat nätverk så PNF kan ta del av aktuella erfarenheter och 
förmedla vidare till VPG.  

• RCC ska stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på 
cancerområdet och har därför tagit fram en webbutbildning, 
www.cancercentrum.se/foretradarutbildning, som alla PNF ska ta del av så tidigt som 
möjligt. Webbutbildningen ska kompletteras med en fysisk utbildningsträff som RCC 
anordnar och kallar till. 

Uppdrag för PNF i VPG 

• Aktivt delta i de möten PNF blir kallad till och bidra till konstruktivt samarbete 
tillsammans med övriga medlemmar i vårdprocessgruppen.  

• Bevaka det arbete som sker i VPG genom att aktivt bidra med patient- eller närstående-
perspektivet. Som PNF behöver man inte engagera sig i alla gruppens frågor. VPG är 
multidisciplinär och multiprofessionell och har därmed experter för olika områden.  

• Förbereda sig inför möten genom inläsning av utskickat material och vid behov 
inhämtande av synpunkter från patientförening eller annat nätverk.  

• Lyfta eller driva frågor som rör gruppen cancerpatienter eller anhöriga, inte enskilda 
patientärenden. I de diagnosspecifika VPG företräder man alla patienter/anhöriga inom 
den cancerdiagnosen. I de cancerövergripande VPG representerar man alla 
cancerpatienter och/eller närstående oberoende cancerdiagnos. 

• Frågor eller ämnen som PNF önskar diskutera och som behöver förberedelse av 
processledare eller andra i gruppen delges med fördel processledare/koordinator på RCC 
senast en vecka innan mötet för en bättre diskussion. 

• Återrapportering av relevant information till den patientförening eller nätverk som PNF 
tillhör. 

• Efter särskild överenskommelse med processledaren kan ytterligare uppdrag vara aktuella, 
t. ex. medverkan i andra regionala möten inom området. 

• PNF uppmanas anmäla sin närvaro alternativt frånvaro vid möten så tidigt som möjligt. 
Detta för att påskynda kallelse av eventuella suppleanter samt för att underlätta vid 
bokning av eventuella resor som ska bokas av RCC. 

• Årligen besvara den nationella utvärderingsenkät om uppdraget som skickas ut av RCC.  

• Deltagande i ett patient- och närståenderådsmöte per år. Varje RCC har ett patient- och 
närståenderåd (PNR) bestående av 15-25 stycken PNF och som har som uppdrag att 
bevaka patientperspektivet i det övergripande arbete som bedrivs av RCC Uppsala 
Örebro. Årligen kommer samtliga PNF i VPG att kallas till ett rådsmöte för att kunna 
diskutera företrädaruppdraget med andra PNF, utbyta erfarenheter och lära av varandra. 
Detta är också ett tillfälle för RCC att samla alla PNF och se hur patientsamverkan kan 
utvecklas vidare.  

http://www.cancercentrum.se/foretradarutbildning

