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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.
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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.



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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