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Dokument rörande företrädarnas roll och överenskommelse 

Uppdragsbeskrivning för patient- och närståenderådet (PNR) Regionalt 
cancercentrum Stockholm Gotland  

 

Nationell uppdragsbeskrivning som anpassats efter regionala förutsättningar inom 
Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland  

 

Grundläggande uppdrag  
Regionala cancercentrum (RCC) har grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i 
cancervården. Ett krav är att ”företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda 
inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ”.  
Patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s 
organisation. Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det 
arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till 
cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt 
under hela vårdprocessen. 
  
Förutsättningar  
 

• Patient och närståendeföreträdare till PNR nomineras från 
patientföreningar/organisationer eller processteam inom cancerområdet från 
regionen. En sammansättning som speglar samhället avseende kön, ålder och 
bakgrund bör eftersträvas. Deltagare i ett patient- och närståenderåd bör ha 
erfarenhet av cancersjukdom som patient eller närstående.  

• RCC ger administrativt stöd och deltar i möten.  
• Nationell överenskommelse med beskrivning av uppdrag, tidsåtgång (inkl. tid före och 

efter möte), arvode, informationsansvar samt jävsdeklaration upprättas med deltagare 
enligt RCC´s policy.  

 
Uppdrag Patient- och närståenderådet RCC Stockholm Gotland 
  

• Bevakar, påverkar och har inflytande på utvecklingen av cancervården för en jämlik och 
optimal cancervård för alla, oavsett cancerform.  

• Identifierar frågor och förbättringsområden som man tycker är viktiga för RCC att arbeta 
med, utifrån ett patient- och närståendeperspektiv, och lyfter dessa till frågor till RCC 

• Har en rådgivande och stödjande funktion för RCC:s ledning och processledare.  
• Är remissmottagare för RCC i övergripande frågor som vårdprogram m.m.  
• Identifierar utbildningsbehov för patientföreträdare i regionen och planerar utifrån detta 

utbildningsinsatser tillsammans med RCC:s processledare för patientsamverkan 
• Samverkar med patientföreningar och nätverk och för kunskapen om RCC:s arbete 

tillbaka ut i sina respektive organisationer/forum i sjukvårdsregionen.  
• Avger en årlig dokumentation om rådets arbete och lyfter fram områden som ytterligare 

behöver prioriteras.  
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• Samverkar med andra regionala råd vid specifika nationella frågor/områden. Alla RCC:s 

patient- och närståenderåd har tillgång till varandras protokoll och 
minnesanteckningar via RCC:s webbplats.  

 
Arbetsformer för PNR  

• PNR utser ordförande och vice ordförande för rådet. 
• PNR träffas tre gånger per termin. Kallelse med förslag på dagordning delges innan 

mötet och dagordning sammanställs av ordförande, vice ordförande och 
processledare. Datum för rådets kommande möten fastställs för ett kalenderår.  

• PNR fokuserar på övergripande frågor som är viktiga för flera cancerdiagnoser. 
Diagnos-specifika frågor eller enskilda patientärende drivs inte i rådet.  

• Verksamhetschef på RCC Stockholm Gotland eller av denne utsedd person är 
föredragande i frågor från ledningsgruppen.  

• I PNR deltar representanter från RCC som ansvarar för information och kommunikation 
från RCC.  

• PNR utser representanter för nationella möten med patientföreträdare från övriga RCC.  
  PNR kan bjuda in andra personer till specifika arbeten och aktiviteter, när rådet 

bedömer det lämpligt.  
• PNR stödjer RCC i rekrytering då patientföreträdare efterfrågas till arbetsgrupper eller 

möten med anknytning till RCC.  
  

  



Bilaga - Minnesanteckningar PNR 28 augusti 2019  [11] 

 

Överenskommelse med patient- och närståendeföreträdare 
 

Överenskommelse mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och patient- och/eller 
närståendeföreträdare (PNF) 

Namn (texta) 
 

Patientförening/nätverk/annat (texta) 
 

Uppdrag 
Företrädare i RCC Stockholm Gotlands patient- och närståenderåd (PNR) 
 

Ansvarig för uppdraget 
Namn: Lena Sharp 
e-post: lena.sharp@sll.se 
 

Uppdragsbeskrivning  
Se bilaga 
 

Tidsperiod (datum för start/slut) 
 från och med 2019-09-01 till och med 2021-08-31 
Uppdraget som patient- och närståendeföreträdare kan avslutas ömsesidigt under 
mandatperioden. 
 

Tidsåtgång  
6 PNR-möten per år á 3 timmar/tillfälle och därtill tillkommer för/efterarbete. 
 

Arvode och reseersättning  
Arvode utbetalas enligt RCC i samverkans fastslagna policy, se RCC:s webbplats under 
Patientsamverkan. 
 
Halvdagsmöte (upp till och med 4 timmar): 850 kr (för- och efterarbete ingår) 
Heldagsmöte (mer än 4 timmar): 1700 kr (för- och efterarbete ingår) 
 
Reseersättning utbetalas enligt sjukvårdsregional policy. Resor ska bokas med god framhållning 
och i möjligaste mån ska billiga och miljövänliga alternativ nyttjas. 
 

Policy 
Regionala cancercentrum i samverkan har gemensamt arbetat fram ett antal nationella 
policydokument och mallar för att RCC:s samverkan med patientföreträdare ska bli så lika som 
möjligt i sjukvårdsregionerna. RCC kan under mandatperiod ändra och uppdatera policys för 
patientsamverkan samt uppdrag. Se RCC:s webbplats under Patientsamverkan 
 

Utbildningsansvar 
Utbildning från RCC ska bidra till att öka patientinflytandet och stärka möjligheterna för enskilda 
personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet. Du ska så tidigt som möjligt i ditt 
uppdrag: 

1. delta i webbutbildning på RCC:s webbplats 
2. delta i fysiskt utbildningstillfälle 

 

mailto:lena.sharp@sll.se
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Företrädarens informationsansvar 
 
Inhämtning av information - förberedelser 
Genom inläsning av material och information från RCC Stockholm Gotland eller andra källor 
(arvodet inkluderar eventuellt för- och efterarbete). Om uppdragsgivaren önskar få synpunkter på 
specifika frågor från patientförening eller andra nätverk som företrädaren har kontakt med ska 
företrädaren stötta med det. 
Vilken information ska spridas och till vem?  
Offentlig information som delges från RCC ska spridas till de patientföreningar/nätverk som 
företrädaren har kontakt med. Icke fastställt arbetsmaterial som RCC önskar få synpunkter på ska 
inte spridas utanför arbetsgruppen. 
När ska informationen ges?  
Så snart som möjligt, i samband med möten i patientföreningar, nätverk med flera. 
Hur ges informationen?  
Muntligt och/eller skriftligt. 

Uppföljning av uppdrag 
Årligen kommer du att få besvara en enkät för utvärdering kopplad till denna överenskommelse. 
Detta görs också då ett projekt/uppdrag avslutas. Syftet med utvärderingen är:  
1. att undersöka om projektet/uppdraget var tydligt beskrivet med syfte, mål, tidsåtgång och 
informationsansvar. 
2. att dra lärdomar av vad som fungerat bra/mindre bra för förbättringar i framtida 
projekt/uppdrag.  
 
Utvärderingarna, som fylls i anonymt, sammanställs på regional och nationell nivå. Resultatet 
redovisas för RCC:s patient- och närståenderåd och för RCC i samverkan.  
Som patient-/närståendeföreträdare kan du när som helst avbryta uppdraget. Kontakta då 
uppdragsgivaren (se kontaktuppgifter ovan). Du kan även kontakta uppdragsgivaren eller 
patientsamverkansansvarig person vid ditt RCC, Siri Kautsky (siri.kautsky@sll.se), om du under 
arbetets gång har några synpunkter eller frågor som du önskar diskutera eller om du önskar 
stöd/rådgivning för ditt uppdrag. 
 
Hantering av personuppgifter - anpassas efter sjukvårdsregion.  
 
Dina kontaktuppgifter sparas hos RCC Stockholm Gotland för att vi ska kunna kontakta dig i ditt 
uppdrag, distribuera information, minnesanteckningar nyheter mm till dig som företrädare i PNR. 
 

Som medlem i RCC Stockholm Gotlands patient- och närståenderåd medger du att ditt namn och 
av dig bestämda kontaktuppgifter publiceras på cancercentrum.se, om inte kontakta 
uppdragsgivaren. 
  
RCC Stockholm Gotland följer Region Stockholm policy för hantering av personuppgifter: 
https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2018/05/hur-vi-hanterar-dina-
personuppgifter-infor-nya-dataskyddsforordningen/ 
 

 

  

https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2018/05/hur-vi-hanterar-dina-personuppgifter-infor-nya-dataskyddsforordningen/
https://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2018/05/hur-vi-hanterar-dina-personuppgifter-infor-nya-dataskyddsforordningen/
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---------------------------------------------             ---------------------------------------------------
   

Ort och datum                                                 Ort och datum 

 

 

–-------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 

Uppdragsgivare RCC Stockholm   Patient-, närståenderepresentant 

Gotland      

    

       

---------------------------------------------  ----------------------------------------------------- 

Namnförtydligande    Namnförtydligande 

       

* Överenskommelsen ska arkiveras av uppdragsgivaren. 
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Regionala cancercentrums policy för patient- och 
närståendemedverkan 
Policy fastställd av RCC i samverkan 2014-01-14 och reviderad 2019-03-12. 

 
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. Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och 
närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande eller rådgivande organ. 

 
Patient- och närståendemedverkan: 

 Patient såväl som närstående kan vara företrädare inom RCC. När patientföreträdare 

omnämns nedan avses även närståendeföreträdare. 

 Patientföreträdare i RCC:s grupperingar ska ha erfarenhet av cancersjukdom som patient 

eller närstående. 

 Patientföreträdare ska i vissa grupperingar, t.ex. i patient- och närståenderåd, även kunna 

företräda andra diagnoser än den egna. Som företrädare ska man driva eller lyfta frågor 
som rör gruppen cancerpatienter eller närstående, inte enskilda patientärenden. 

 Patientmedverkan kan ske utifrån patientorganisation, nätverk, och/eller som enskild 

patient eller närstående. 

 Patientföreträdare bör utses redan från start när ett nytt projekt eller ny process 

inleds/startas. 

 Det bör om möjligt vara mer än en företrädare i en gruppering, ett projekt eller liknande. 

 RCC ska genom utbildningsinsatser stärka patient- och närståendeföreträdare i sin 

företrädarroll. 

 Nationell överenskommelse med beskrivning av uppdrag, tidsåtgång (inkl. tid före och 

efter möte), arvode, informationsansvar samt jävsdeklaration upprättas med deltagare 
enligt RCC:s policy. 

 RCC ska verka för att det bland RCC:s patientföreträdare finns en god representativitet 

avseende regional spridning, ålder, kön, utbildningsgrad, etniskt ursprung och diagnos. 

 
Arvodering: 

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

närståendeföreträdare för arbete i RCC:s arbetsgrupper eller liknande. 

 Arvode utgår, enligt SKL:s riktlinjer, med 1700 kr för heldagsmöte (mer än fyra timmar) 

och 850 kr för halvdagsmöte (upp till fyra timmar). 

 Arvodet inkluderar för- och efterarbete. 

 Inkomstbortfall ersätts inte. 
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 Arvode utgår ej vid allmänna öppna möten av informationskaraktär eller till person 

anställd i en patientorganisation. 

 Konferenser, paneldebatter och liknande hanteras enligt särskild ordning av respektive 

RCC. 

 I tillägg till arvode tillkommer även reseersättning som betalas ut enligt regionala 

riktlinjer. 
Resor ska bokas med god framhållning och i möjligaste mån ska billiga och miljövänliga 
alternativ nyttjas. Följ respektive RCC:s rese- och miljöpolicy. Bilersättning utbetalas 
enligt Skatteverkets regler. 
Vid frågor rörande arvode och reseersättning kontakta personal med ansvar för 
patientsamverkan vid respektive RCC.  
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Sammanställning av gruppernas resultat 
Margaretas grupps prioriteringslista är sammanställd av Siri Kautsky, Barbro har sammanställt sin 

grupps prioritering. Processerna är numrerade 1-5 i prioriteringsordning.  

Prevention, diagnostik och palliativ vård hade lika många röster i Margaretas grupp och delar därför 

plats. 

Processer Margaretas grupp Barbros grupp 

Vårdplan   3 

Rehabilitering 1 1 

Patientsamverkan    

Primärvård 2 2 

Prevention 3 4 

Diagnostik 3  

Patientsäkerhet    

Lärande    

Palliativ vård 3 5 

Läkemedel    

Kompetensförsörjning    

Jämlik vård 5  

Integrativ medicin    

Nivåstrukturering    

Forskning    

Egenvård 4  
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Lista över processer och tänkbara företrädare 
 

Listar vilka personer som kan tänka sig vara företrädare i respektive process.  

Processer  Intresserade av att vara företrädare 

Vårdplan 
 

Karin Mellström, Bo Karlsson, Lennart Zetterström, Siri Kautsky, John 
Stewart, Lena Pinner 

Rehabilitering 
 

Margareta Haag, Christina Wallentin, Ola Olsson, Siri Kautsky, Lennart 
Zetterström, Barbro Sjölander, John Stewart 

Patientsamverkan    

Primärvård 
 

Barbro Sjölander, Karin Liljelund, Karin Mellström, John Stewart, Lennart 
Zetterström, Eva Backman, Jan Bagge 

Prevention  Barbro Sjölander, Karin Liljelund, Solveig Lind 

Diagnostik  Anita Wanngren 

Patientsäkerhet  Eva Backman, Pro-liv, Marina Fredriksson 

Lärande    

Palliativ vård  Solveig Lind, Christina Wallentin, Siri Kautsky 

Läkemedel  Karin Liljelund 

Kompetensförsörjning  Bo Karlsson 

Jämlik vård  Marina Fredriksson 

Integrativ medicin  Pia Bergman 

Nivåstrukturering    

Forskning  Jan Bagge 

Egenvård  Jan Bagge, Eva Backman 
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Brev till Ella Bohlin 
 

Ämne:  Yttrande över förslag till cancerplan 

Datum:  Tue, 3 Sep 2019 09:54:47 +0200 

Från:  Stig Hanno <stig@hanno.org> 

Till:  Ella Bohlin <ella.bohlin@sll.se> 

Kopia:  Lena Sharp <lena.sharp@sll.se> 

 

 

Hej Ella Bohlin, 

 

Du har tydligt sagt att du  i din roll som ordförande i VKN önskar PNR:s synpunkter före beslut. Den 7 

maj fick du och övriga i VKN:s presidium för kännedom PNR:s förslag till prioriteringar inför arbetet 

med Cancerplan 2020-23. Förslaget delgav vi samtidigt RCC. Det finns nu ett förslag från RCC som 

VKN ska ta ställning till den 23 september. PNR har den 28 augusti diskuterat RCC:s förslag och 

beslutat att  vi genom detta mejl  -  i vår roll som rådgivare - önskar delge  VKN våra  högst 

prioriterade förslag vilka är  redovisade i bifogad skrivelse. 

 

Under PNR:s möte talade vi om bristen på företrädare och hur vi trots detta kan utveckla former för 

samverkan med RCC i arbetet med att implementera Cancerplanen. Vi räknar med att detta blir en 

fråga under höstens samtal i vår kontinuerliga och positiva dialog med RCC. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Stig Hanno 

 

Yttrande från PNR (bifogat i brevet ovan) 
 

3 september 2019 

 
Till 
Ella Bohlin Ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN)  

  
Patient - och närståenderådets (PNR) yttrande över RCC:s förslag till 
Cancerplan 2020 – 23 
 
Några utgångspunkter 
PNR är ett självständigt råd inom RCC. PNR ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i 
cancervården.  Företrädare för patienter och närstående (PNF) ska finnas företrädda inom 
RCC:s organisation i beslutande och rådgivande organ. Det råder stor brist på företrädare.  
 

mailto:stig@hanno.org
mailto:ella.bohlin@sll.se
mailto:lena.sharp@sll.se
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Inom PNR har vi under 2019 arbetet med prioriteringar och förslag inför beslutet om en ny 
cancerplan. Företrädare har deltagit i några av RCC:s workshops. PNR har vid sammanträden 
3 april och 28 augusti formulerat våra högst prioriterade förslag inför VKN:s beslut om 
innehållet i Cancerplan 2020-23.  
 
PNR:s högst prioriterade områden 

 
1. Måluppfyllelse, kvalitetsregister, hälsoskattningar 

Utgångspunkter för allt arbete bör vara de mätbara nationella och regionala målen för 
cancervården med följande ”hörnpelare”: beslutade maximala väntetider, 
standardiserade vårdförlopp (SVF), rätten till kontaktsjuksköterska och min (digitala) 
vårdplan inklusive rehabiliteringsplan samt kvalitetsregister som visar måluppfyllelse - 
förslagsvis enligt den modell som utvecklas i det Nationella prostatacancerregistret 
(NPCR). En förebild bör vara registrets interaktiva rapportfunktion ”Ratten” (Googla npcr 
ratten för information) inklusive relevanta patientrapporterade mått exempelvis 
Hälsoskattningar som beskrivs i Vårdprogrammet för cancer rehabilitering.  
 
Kvalitetsregister är ett nödvändigt instrument för att leda verksamheten mot målet en 
jämlik vård. PNR föreslår att ansvariga processledare och RCC i mars och 
september/oktober årligen till regionens VKN och för kännedom till PNR redovisar 
måluppfyllelse och förslag till åtgärder när målen inte uppnåtts.  

  
  
2. Personcentrerad vård  

En utgångspunkt för vården ska vara personcentrerad vård förslagsvis enligt den modell 
som visas i bilden nedan. Målet ska vara en Personlig hälsoplan/Min vårdplan inklusive 
rehabiliteringsplan som formuleras av patient och profession tillsammans och 
innehåller patientens mål samt uppföljning. 
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3. En modell för samverkan sjukhus, patienter och patientförening.  

Det är en stor brist på företrädare för patienter och närstående och därmed på underlag 
för utvärdering och förbättring av vården ur ett patientperspektiv. Följande förslag 
syftar till att utveckla vården genom en organiserad dialog.  Vi föreslår att VKN i 
uppdragen till respektive sjukhus förordar följande modell för patientsamverkan. 
Sjukhuset skickar ut en inbjudan till nydiagnostiserade till ”Öppna hus möten”.  Värdar 
för dessa möten är sjukhuset och patientföreningen tillsammans. Innehållet i mötet 
arbetas fram i samförstånd. En fördel är att alla nydiagnostiserade bjuds in, inte enbart 
de som är medlemmar i en patientförening.  

       Exempel på innehåll: 1. Föreläsning om vad som händer när man är nydiagnostiserad. 2. 
       Vad personcentrerad vård innebär. 3. Information om patientföreningen. 4. Frågor. 
 

Den sista punkten kan läggas upp som förberedda frågor som patienterna får svara på 
med hjälp av ”mentometerknappar”. Vårdens företrädare kan omedelbart ge sin syn på 
svaret. Resultatet bör bli en ökad aktuell kunskap om hur vården upplevs av patienterna. 
Vården kan agera direkt på eventuella förbättringsförslag och i mötet mellan vården och 
patientföreningen har man en gemensam uppfattning om vilka frågor som är viktiga att 
driva framåt när det gäller att förbättra arbetet.             
 

4. Implementering av det nationella vårdprogrammet Rehabilitering 

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering uppdaterades i april 2017. 

Vårdprogrammet omfattar rehabilitering av vuxna patienter med cancer oberoende av 

diagnos, kön, ålder, etnicitet, bakgrund eller andra faktorer. Målet med det nationella 

vårdprogrammet är att alla landsting och regioner ska använda det som underlag för 

beslut om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler. 

Målsättningen är också att ge en gemensam kunskapsbas, som kan användas i ett 

fortsatt utvecklingsarbete och ge vägledning till vårdgivare i hela landet.  

Det nationella vårdprogrammet uppdaterades i februari 2019. Prehabilitering är ett helt 
nytt kapitel. Det beskriver vikten av insatser under perioden från diagnos till 
behandlingsstart. Genomgående betonas vikten av väl genomtänkt struktur. Patientens 
behov måste kartläggas fortlöpande och cancerbehandlingen såväl som 
cancerrehabiliteringen måste utformas i samråd med patienten. 

PNR förordar att regionen beslutar att snarast implementera Vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering med hälsoskattningar. 
 
Ett exempel på lyckad praktisk tillämpning av multidisciplinär rehabilitering har 
genomförts på St. Görans sjukhus. Modellen ser vi som en förebild. Patienter som 
genomgått kurativt syftande operation eller annan behandling erbjöds gruppträffar för 
erfarenhetsutbyte, undervisning om biverkningar, stresshantering, kostråd och fysisk 
aktivitet exempelvis medicinsk yoga och cirkelträning. Gruppens behov bestämde 
rehabiliteringsinriktningen och socialt och psykosocialt stöd erbjöds individuellt.  
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Slutord 

Vi hoppas att ovan kortfattat redovisade förslag från PNR ska beaktas och så lång möjligt 
implementeras i VKN:s beslut om mål och kontinuerlig utvärdring av Cancerplan 2020 – 23.  

 

       Enligt PNR:s uppdrag 28 augusti 2019 
       
      Stig Hanno, Margareta Haag, Barbro Sjölander 

         
 

 


