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Uppdragsbeskrivning för patient- och närståenderåd Regionalt cancercentrum syd
Nationell uppdragsbeskrivning som anpassats efter regionala förutsättningar inom Regionalt
cancercentrum syd (RCC Syd), beslutat av RCC Syds styrelse 2018-05-04

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 södra 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 Syd fördelar nominerade företrädare jämt utifrån diagnos och regioner/landsting och
strävar efter ett antal på ca 15 – 25 personer med mandattid på två år.
• RCC Syd 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
policy.
Uppdrag Patient- och närståenderåd RCC Syd
• 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:s ledning för
hantering.
• 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 ledning.
• Samverkar med patientföreningar och nätverk och för kunskapen om RCC:s arbete tillbaka ut i
sina respektive organisationer/forum i södra 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 patientoch närståenderåd har tillgång till varandras protokoll och minnesanteckningar via RCC:s
webbplats.

Arbetsformer för PNR
• RCC Syd utser ordförande. Ordförande ska ha erfarenhet av samordning, kommunikation och
att leda arbetsgrupper. Ordförande driver de frågor som rådet beslutar om och är
sammankallande och fastställer dagordning för rådets möten. Frågor att behandla i rådet kan
föreslås av ledamot i rådet eller av RCC.
• Ordförande ska stödja patientföreträdare i rådet, delta i RCC Syds återkommande
patientföreträdareutbildning, processutvärderingar och evenemang samt samverka med patientoch närståendeföreträdare inom RCC Syds diagnosprocesser.
• Arbetsutskott (AU) består av ordförande och samordnare/utvecklare på RCC Syd. AU:s uppgift
är att samarbeta, förbereda möten med PNR och följa upp beslut.
• PNR träffas efter behov, minst två gånger per termin. PNR sammanträder tidsmässigt så att
RCC Syds styrelse kan ta del av rådets synpunkter. Kallelse med förslag på dagordning delges
senast två veckor före utsatt datum för mötet. Datum för rådets kommande möten fastställs för
ett kalenderår.
• Lokalt kan överenskommas om representation ifrån PNR i RCC: styr eller ledningsgrupp. För
RCC Syd adjungeras två patient- närståendeföreträdare till RCC Syds styrelse med förslags och
yttranderätt.
• PNR fokuserar på övergripande frågor som är viktiga för flera cancerdiagnoser. Diagnosspecifika frågor eller enskilda patientärende drivs inte i rådet.
• Verksamhetschef på RCC Syd eller av denne utsedd person är föredragande.
• I PNR deltar representanter från RCC som ansvarar för information och kommunikation från
RCC.
• PNR kan bjuda in andra personer till specifika arbeten och aktiviteter, när rådet bedömer det
lämpligt.
• PNR stödjer RCC Syd i rekrytering då patientföreträdare efterfrågas till arbetsgrupper eller
möten med anknytning till RCC.
• PNR utser representanter för nationella möten med patientföreträdare från övriga RCC.
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