
Uppdragsbeskrivning för Patient- och Närstående Perspektiv-rådet 
(PNP-rådet) vid Regionala cancercentrum väst (RCC väst) 

Denna uppdragsbeskrivning för patient- och närståendeföreträdare (P&N) i PNP-
rådet, RCC väst är utarbetat av P&N företrädarna i PNP-rådet. Den är fastställd av 
RCC väst 2015-06-04. 
 
 
Grundläggande uppdrag 
 
PNP-rådet ingår som ett självständigt råd/förlängd arm i RCC västs organisation. 
Rådet ska bevaka så att P&N-perspektivet alltid finns med i cancervården och i det 
arbete som bedrivs inom RCC väst. PNP-rådet ska genom olika insatser på ett 
konstruktivt sätt medverka till utvecklingen av cancervården i regionen. Detta gäller 
särskilt övergripande frågor som ur ett patientperspektiv upplevs som särskilt viktiga. 
PNP-rådet ska också fungera som ett verksamhetsrelaterat stöd för patienter och 
närstående som medverkar i olika regionala arbetsgrupper såsom 
vårdprocessgrupper. Exempelvis genom medverkan i patient- och närstående 
utbildningen RCC väst. Rådet ska också stödja patientmedverkan i vårdnära 
utvecklingsarbete, exempelvis ge inspiration för att ta tillvara på patienter och 
närståendes erfarenheter i olika processer inom RCC väst. 
 
Förutsättningar 
 
PNP-rådets företrädare har eller har haft cancer eller är närstående till någon som 
har eller har haft cancer. Som företrädare ska man själv känna att man har kommit 
igenom sin akuta bearbetningsfas relaterad till cancersjukdomen.  
 
P&N företrädare kan vara medlem från en patient- och/eller närstående-förening eller 
vara enskild person, varje P&N företrädare representerar dock sig själv. 
 
Regional överenskommelse för ersättning till rådets företrädare tillämpas. 
Ersättningens arvode utgår för närvarande för halv eller heldagar samt för resor. 
 
En sammansättning som speglar samhället avseende kön, ålder och bakgrund är 
önskvärt. Företrädare i rådet ska komma från RCC västs upptagningsområde (VGR, 
norra Halland). 
 
P&N företrädare lämnar jävsdeklaration till RCC väst.  
 
Om situation uppstår, där stöd blir aktuellt, kan RCC väst hjälpa till med 
handledning/samtalsstöd. 
 
	  	  
Uppdrag för PNP-rådet 
 



Bevaka att det psykosociala stödet alltid ingår i vården. Detta är för oss väldigt viktigt 
och vi vill lyfta detta i olika sammanhang; till politiker, till professionen, till 
patientgrupper mm. Likaså genom att lämna synpunkter på olika remisser från RCC 
väst.   
 
Arbeta i olika sammanhang för att lyfta P&N frågor så som att ingå i olika 
förbättringsarbeten/grupper/processer/kvalitetsregister och bevaka att det sociala 
stödet ingår i cancervården. 
 
Vi vill starta upp ett Krafthus för att skapa en mötesplats för patienter och 
närstående, med professionell personal.  
 
Påpeka och lyfta fram brister som vi som patienter och närstående uppmärksammar i 
vården. 
 
 
Arbetsformer 
 
Rådet fokuserar på övergripande frågor som är viktiga för flera cancerdiagnoser. 
Diagnosspecifika frågor eller enskilda patientärenden drivs inte i rådet. 
 
För att delge aktuell information till rådet och diskutera aktuella frågor medverkar en 
representant från RCC väst en stund vid varje möte. 
 
För närvarande har rådet heldagsmöten ca 4 gånger per termin, när behov uppstår 
har rådet lagt in extra möten. Utöver dessa möten bjuds rådets företrädare in till olika 
utbildningar och dialogdagar. 
 
Minnesanteckningar från varje möte förs och läggs ut på RCC västs hemsida. 
 
Varje P&N företrädare i rådet kan när som helst avsluta sitt uppdrag. 
 
Uppdragsbeskrivningen revideras i slutet av varje år av P&N företrädare i rådet i 
samverkan med RCC väst. 
 
	  
	  
 
 
 


