
Välkommen att nominera företrädare till patient- och 
närståenderådet vid Regionalt cancercentrum 
Mellansverige inför våren 2022 
Nuvarande patient- och närståenderådet inom Regionalt cancercentrum (RCC) Mellansverige 
avslutar sitt uppdrag under våren och det är dags att nominera företrädare till ett nytt råd med 
mandatperiod 2022-2024. RCC Mellansverige behöver nu er hjälp att forma ett nytt patient- och 
närståenderåd för en förbättrad cancervård. 

RCC:s patient- och närståenderåd 
Patient- och närståenderådet (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 och informationsutbyte ska råden bidra till 
cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under 
hela vårdprocessen. Rådet har regelbundna möten, en blandning av fysiska och digitala, och arvode 
betalas ut. 

Nominering och urval av patient- och närståendeföreträdare  
Patient- och närståendeföreträdare nomineras från patientföreningar/organisationer, RCC:s 
vårdprocessgrupper, de lokala cancerråden med flera inom sjukvårdsregion Mellansverige. Deltagare 
i ett patient- och närståenderåd bör ha erfarenhet av cancersjukdom som patient eller närstående 
och ska ha ett stort intresse av att arbeta för förbättringar inom svensk cancervård.   
RCC Mellansverige fördelar nominerade företrädare jämt utifrån diagnos och region, en 
sammansättning som speglar samhället avseende kön, ålder och bakgrund kommer eftersträvas. Vi 
strävar efter ett antal på ca 15 – 25 personer med mandattid på tre år.  
Uppdragsbeskrivning för ledamot i PNR Mellansverige är bifogat i detta utskick. De nominerade 
företrädarna kommer att kontaktas av RCC under mars för vidare information om RCC och 
uppdraget. RCC Mellansveriges nya patient- och närståenderåd beräknas vara på plats i början av 
maj 2022 och rådets första möte är planerat till slutet av maj/början av juni i Uppsala.  

Så anmäler du ditt intresse 
För att anmäla ditt eget intresse eller nominera någon annan till PNR skickar du nedanstående 
information till malin.hedlundh@rccmellan.se senast den 27 februari 2022. 

• För- och efternamn 
• E-postadress och telefonnummer 
• Vad du har för erfarenhet av cancervården  
• Eventuell patient- eller närståendeförening, annat nätverk eller process 
• En kort motivering till varför du vill vara med i PNR och utveckla cancervården 

Mer information  
För mer information om RCC och patientföreträdaruppdraget, hänvisas till RCC:s webbplats, Patient- 
och närståendeföreträdare - RCC Mellansverige (cancercentrum.se) samt patient- och 
närståenderådets sida, Patient- och närståenderådet Mellansverige - RCC Mellansverige 
(cancercentrum.se). 
  

  



Kontaktperson 
Malin Hedlundh, RCC Mellansverige 
Epost: malin.hedlundh@rccmellan.se  
Telefon: 072-201 53 59  
  
Tacksam för spridning i era nätverk! 
 
Vänliga hälsningar 
 
Malin Hedlundh 


