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Rekrytering av ledamöter till 
Pilotprojekt Patient- och närståenderåd 
på Södersjukhuset 2023-02 -- 2024-01 

 

Vi söker dig som vill vara med i Södersjukhusets Pilotprojekt patient- och 
närståenderåd under 2023-02 till 2024-01 med syfte att förbättra och utveckla 
patient- och närstående samverkan inom sjukhuset.   
 
Södersjukhuset vill med hjälp av patientföreningar hitta ledamöter för att genomföra 
”Pilotprojekt Patient- och närståenderåd”.  
 
Bakgrund 
Sedan våren 2022 pågår ett sjukhusövergripande projekt ”Ökad patientdelaktighet och 
inflytande i vård och vårdplanering” som en del i arbetet att möta Patientlagens krav, om 
att stärka och främja patientens delaktighet. Syfte har varit att skapa förutsättningar för 
patienter, närstående och patientföreningar till medskapande i utveckling av vård och 
vårdprocesser på ett strukturellt plan. Under hösten genomfördes ett möte med 
representanter från flera patientföreningar för att diskutera patientråd som ett verktyg i att 
öka patientsamverkan samt möjlighet att genomföra en pilot av patientråd. Deltagarna vid 
mötet var överens om att patientråd kan bidra till ökad samverkan och var positiva till att 
delta i en pilot av patientråd. 
 
Syfte med Pilotprojekt Patient- och närståenderåd  
Södersjukhuset kommer att genomföra ”Pilotprojekt Patient- och närståenderåd” med 
önskad start i februari 2023 fram till januari 2024. 
Pilotprojektets syfte är att testa: 

• patient- och närståenderåd som verktyg för ökad patient- och närstående samverkan  
• inom vilken nivå/grupp på sjukhuset ett patient- och närståenderåd bör finnas 
• framtaget förslag/underlag för patient- och närståenderåd 

Pilotprojekts uppdrag: 
Pilotprojektet ska tillsammans med projektgruppen för ” Ökad patientdelaktighet och 
inflytande i vård och vårdplanering” utveckla och testa formen patient- och närståenderåd 
på Södersjukhuset.  

Under projekttiden ska pilotprojektet driva frågor av gemensamt intresse för 
Södersjukhuset och patient- och närståendekollektivet.  

I uppdraget ingår att pilotprojektet kontinuerligt och vid avslut ger återkoppling och 
förslag på förändring inom följande delar avseende patient- och närståenderådet: 

• verkar patient- och närståenderådet på rätt nivå (deltar i rätt möten) inom 
sjukhuset? 

• fungerar patient- och närståenderådet sammansättning bra?  



  

Södersjukhuset AB 

Besöksadress Sjukhusbacken 10. Postadress 118 83 Stockholm. Telefon 08-123 610 00 

Styrelsens säte Stockholm. Organisationsnummer 55 65 95-7403  

 

• har patient- och närståenderådet fungerande och bra arbetssätt?  
• blir patient- och närståenderådet involverad i adekvata frågor? 

Inför avslut ska pilotprojektet tillsammans projektgruppen ” Ökad patientdelaktighet och 
inflytande i vård och vårdplanering”, ge en sammanfattande bild och rekommendation, till 
Södersjukhuset om ett patient- och närståenderåd bör inrättas eller ej.  

Pilotprojekts organisering  
Ansvar:  
Ordförande i Kommitté Vårdkvalitet och patientsäkerhet (KVP) har ett övergripande 
ansvar för patient- och närståenderådets uppdrag. Ordförande i KVP utser ledamöter 
genom rekrytering enligt ovan. Ordförande i KVP väljer tillsammans med pilotprojektet ut 
vilka områden som ska fokuseras på under året. 
 
Stöd:  
Sjukhusets patientvägledaren finns som stöd till pilotprojektet.  
 
Patient- och närståenderådet: 
Består av minst 7 och högst 9 ledamöter, vara av en är ordförande.  
Ledamöter förväntas delta vid angivna forum enligt nedan: 

Forum Antal möten Mötets längd Antal ledamöter 

Patient- och närståenderådsmöten 3 - 4 ggr /termin 4 timmar, dvs halvdag 7 - 9 st 

Möten i KVP (Kommitté 
Vårdkvalitet och patientsäkerhet) 

2 - 3 ggr /termin 2,5 möte 
samt 1 timme för-
/efterarbete 

2 st 

Utskottsmöten  
3 Utskott och 2 
möten/utskott/termin 

4 - 6 ggr /termin 1,5 möte 
samt 1 timme för-
/efterarbete 

2 st 

 
Personliga egenskaper och kvalifikationer  
Ledamöterna antas på sina personliga egenskaper och sin personliga kompetens. De kan, 
men måste inte, vara medlem i en patientorganisation.  
Ledamöterna bör: 

• kunna representera patient- och/eller närståendeperspektivet  
• ha perspektiv som sträcker sig utanför det som baseras på egen erfarenhet och 

sjukdomsbild  
• ha erfarenhet som patient eller närstående inom områden som ingår i 

Södersjukhusets uppdrag  
• ha förmåga att se sammanhang och behov av prioriteringar 
• ha integritet   
• ha goda kommunikationsegenskaper  
• inte nyligen (karens 1 år) ha varit anställd vid Södersjukhuset  
• inte ha ledande funktion i patientorganisation/patientförening  
• tillsammans representera en bredd av kompetenser, ålder, kön och bakgrund 
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Ersättning för pilotprojektet 
Utfört arbete ersätts enligt fastställt underlag enligt:  

• Heldag  1739 kr 
• Halvdag  869 kr  
• Timme  242 kr 

 
Anställningsform 
Att rekryteras som ledamot till pilotprojektet Patient- och närståenderåd är en form av 
timanställd med specifikt uppdrag och följer pilotprojektets genomförande dvs tidigast från 
2023-02 och dock längst till 2024-01-31.   
 
Välkommen med din ansökan! 
 
Ansökan 
Vi ser gärna ett personligt brev där du beskriver dina kvalifikationer. 
Ansökan skicka till Eva Kristensen eva.kristensen@regionstockholm.se senast 2023-01-31 
 
Intervjuer och urval sker fortlöpande under ansökningstiden. 
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på Södersjukhuset och ser gärna sökande med 
olika bakgrund och förutsättningar.  
 
 
För mer information 
Patientvägledare Eva Kristensen, 072 - 4688667 
 
 
Anneli Lennberg 

Chefsjuksköterska  
Ordförande i Kommitté Vårdkvalitet och patientsäkerhet 
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