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Riktlinjer framtagna av patient- och närståenderåd RCC 
Syd  
Vårt dokument skall ses som ett komplement till den nationella uppdragsbeskrivningen för 
patient- och närståenderåd (PNR) vid RCC fastställd 2014-02-06 och reviderad 2020-08-19, 
samt anpassning av uppdragsbeskrivningen efter regionala förutsättningar inom Regionalt 
Cancercentrum Syd (RCC Syd), beslutat av RCC Syds styrelse 2018-05-04. 

Utöver vad som beskrivs i den nationella uppdragsbeskrivningen samt den regionala 
anpassningen, har PNR Syd beslutat att tillämpa interna riktlinjer på följande områden: 

Utbildning för att stärka kompetens och kunskap 

• Utöver den webbaserade utbildningen ska patient- och närståendeföreträdare (PNF) 
delta i vidareutbildning i RCC Syds regi. 

• PNR skall, också till RCC Syd, initiera utbildningsbehov för rådets företrädare. 
• PNF kan också ta eget initiativ till utbildning och arbetssätt samt föreslå sådan för att 

stärka sin roll som patient-och närståendeföreträdare i rådet.   

Kommunikation 

PNR skall verka för att tydligt föra fram förbättringar och förändringar som bidrar till bättre 
förutsättningar för en jämlik och optimal cancervård och rehabilitering för alla, såväl patienter 
som närstående. 

Information 

• PNR tar fram aktuell information som kan publiceras på RCC Syds webb. 
• PNR utser ”webbsidesadministratör” som i samråd med RCC Syds kommunikatörer 

och verksamhetsutvecklare föreslår uppdateringar, som godkänts av PNR. 
• PNR har i samråd med RCC Syds kommunikatörer möjlighet att få publicera inlägg på 

RCC Syds Facebook. 
• PNR Syd har en sluten grupp på Facebook som är frivillig för företrädare i rådet att 

ansluta sig till. Denna administreras av ansvarig PNF i PNR Syd. 

Samverkan 

• PNR skall verka för ett aktivt utbyte med respektive region, patientföreningar samt 
organisationer och nätverk för ömsesidig information och kunskapsuppbyggnad inom  
PNR Syds arbetsområde.  

• PNF skall ta initiativ till aktivt utbyte inom respektive region. 
• PNR skall verka för utbyte av kunskap, kontakter och kompetens inom respektive 

region. 
• PNR skall verka för ett aktivt utbyte och samverka med regionpolitiker, beslutsfattare 

och profession inom södra sjukvårdsregionen samt RCC Syds organisation. 
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• PNR skall stödja PNF som har uppdrag i nämnder, cancerråd med flera på 
sjukvårdsregional nivå. 

• PNF skall ansvara för återrapportering till PNR samt delgivning till ej representerade 
patientföreningar inom regionen.  

 

Verksamhetsplanering 

PNR skall inför varje nytt verksamhetsår upprätta en årsplanering där årshjul kan vara en 
lämplig metod. Årsplanen skall med fördel publiceras på PNR Syds hemsida för spridning av 
information om kommande verksamhet. 

PNR skall avlämna en verksamhetsberättelse årligen till RCC Syd samt avge en sammanfattning 
på RCC Syds webb. 
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