
 

 

Vill du vara med och bidra 
till en bättre cancervård? 

Då kan rollen som patient- och närståendeföreträdare 
inom regionala cancercentrum vara något för dig. 
 

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt! 
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Om regionala cancercentrum (RCC) 

Det finns sex stycken regionala cancercentrum (RCC), ett i varje 
sjukvårdsregion. RCC samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med 
regionerna förverkliga den nationella cancerstrategin med det övergripande 
målet att få en cancervård som är patientfokuserad, säker, jämlik, tillgänglig, 
kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv. 

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i 
cancervården och enligt Socialdepartementet ska RCC bland annat engagera 
patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utveckling. 

Hur kan jag bidra som patient- och närståendeföreträdare? 

Som patient- eller närståendeföreträdare kan du bidra på många sätt utöver att 
kontinuerligt bidra med patient- och närståendeperspektivet. Du kan till 
exempel delta i utformandet av patientinformation, påverka innehållet i 
nationella vårdprogram eller bidra med prioriteringar i förbättringsarbeten. 

Patient- och närståendemedverkan sker på flera nivåer i RCCs arbete. Varje 
RCC har ett eget patient- och närståenderåd (PNR). Patienter och närstående 
medverkar även i sjukvårdsregionala vårdprocessarbeten, i de nationella 
vårdprogramgrupperna samt i andra projekt och arbetsgrupper. 

RCC söker dig som… 

- brinner för samarbete och att förbättra 

- har erfarenhet av cancervården som patient eller närstående 

- är bekväm med att delge dina erfarenheter och bidra med förbättringsförslag 

- kan driva eller lyfta frågor som rör gruppen cancerpatienter, inte enskilda 
patientärenden 

Varför ska jag engagera mig? 

- Du får möjlighet att påverka morgondagens cancervård 

- Du får introduktion och utbildning inför uppdraget 

- Du får en större förståelse och kunskap om svensk cancer- och sjukvård 

- Du får möjlighet att samarbeta med professionen (läkare, sjuksköterskor, mfl) 

- Du lär känna andra patientföreträdare och kan utbyta erfarenheter 

- Arvode och ersättning för resor utgår enligt nationell rutin 
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Är du intresserad? 

Eller har du frågor? 
Hör av dig till det RCC som finns i din sjukvårdsregion. 

Mer information om uppdraget finns på 
cancercentrum.se/patientsamverkan 

 

RCC Norr 
090-785 19 90 
rccnorr@regionvasterbotten.se 

RCC Stockholm Gotland 
08-123 13 200 
regionaltcancercentrum.hsf@region
stockholm.se 

RCC Syd 
046-275 22 65 
rccsyd@skane.se 

RCC Sydöst 
010-103 35 05 
rccsydost@regionostergotland.se 

RCC Mellansverige 
018-617 71 00 
info@rccmellan.se 

RCC Väst 
010-441 28 23 
rccvast@vgregion.se 
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården.  
www.cancercentrum.se 

 


