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Skicka ansökan och program / kallelse till: 
Gunilla Andersson 
Regionalt cancercentrum norr 

Norrlands universitetssjukhus  |  901 85 UMEÅ 
E-post: gunilla.andersson@regionvasterbotten.se 

Ansökan om arvodes- och/eller reseersättning  
för patientföreträdare i nationell arbetsgrupp för framtagande av patientinformation 

till Min Vårdplan. Projektnummer: 52909/7003553 

Ifylles av sökanden. Program och/eller kallelse bifogas ansökan. 

Om du INTE haft egna utlägg kan blanketten skannas efter underskrift. 

Namn:  Personnr: 

Tfn: Clearingnr, kontonr:  

Adress: 

E-post: 

Diagnosområde:  

Händelsedatum:  

Arvodering: 

Kortare möte 242 kr/tim.           Arvode för möte upp till och med 2 tim. Ange mötestid: _____ 

Halvdagsmöte 869 kr                 Arvode för halvdag för möte längre än 2 tim, till och med 4 tim.  

Heldagsmöte 1739 kr                 Arvode för heldag för möte längre än 4 timmar.                                             

Skattepliktigt arvode utbetalas när RCC kallar till uppdrag och efterfrågar en patient- eller 

närståendeföreträdare för arbete i en arbetsgrupp eller liknande. Mötesarvodet inkluderar i normalfallet 

för- och efterarbete. Obs! Arvode och ersättning kan endast betalas ut för aktiviteter som genomförs  

Arvoderad mötestid inkluderar tid för eventuell resa till och från möte. Maximalt arvode för möte under 

, oberoende av restid. I de fall då resa sker dagen före, alternativt dagen efter möte, och 

där RCC bekostar övernattning utgår ingen extra ersättning utöver de 1739 kr för mötesdagen.  

Egna utlägg 

Resans 

datum 

Resans ändamål, resmål, färdsätt. 

Specifikation av utlägg.  

Egen bil 

Antal km  

Utlägg enligt bifogat kvitto 

Belopp Varav moms 

     

     

     

Utöver arvode tillkommer ersättning för resekostnader. Resor ska bokas med god framhållning, i 

normalfallet till så låg kostnad som möjligt och miljövänliga alternativ ska nyttjas. Bilersättning utbetalas 

enligt Skatteverkets regler. Kvitton på egna utlägg ska bifogas i original.  

Inga specifikationer skickas ut. Gå istället in på denna länk för att se ditt lönebesked: 

www.swedbank.se/edokument . Detta gäller oavsett vilken bank du har. 

Vid frågor, kontakta RCC:s representant i arbetsgruppen. 

Datum och sökandes underskrift:  

en dag är 1739 kr

under innevarande år.
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