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Reglemente för lokala patientråd 

Fastställt av regionstyrelsen 9 november 2022 

Uppgifter 

1 § Lokala patientråd ska fungera som organ för samråd på lokal nivå mellan 

patientrepresentanter och regionen i frågor av lokal karaktär som berör sjuk-

husvård, primärvård och tandvård.  

2 § Det ska finnas ett lokalt patientråd inom varje sjukvårdsområde i region-

en.  

Sammansättning 

3 § Råden bör bestå av minst 5 ledamöter och som mest 10 ledamöter. För 

varje ledamot bör en personlig ersättare utses.  

4 § Ledamöter bestäms av Region Norrbotten. Ledamöternas mandattid lö-

per från och med 1 jan året efter val till regionfullmäktige och 4 år framåt. 

5 § Ledamöter kan bestå av representanter från länsövergripande och lokala 

patientorganisationer samt andra patientrepresentanter. 

6 § En jämlik och jämställd representation ska eftersträvas i rådens samman-

sättning. 

Arbetsformer 

7 § Patientråden leds av representant från Region Norrbotten inom aktuellt 

sjukvårdsområde. 

8 § Sammankallande till rådens sammanträden är representant från Region 

Norrbotten inom aktuellt sjukvårdsområde. Sammankallande ingår i bered-

ningsutskottet hos länspensionärs- och tillgänglighetsråden. 

9 § Patientråden bör sammanträda minst två gånger per år.  

10 § Skriftlig kallelse ska skickas till rådets ledamöter och för kännedom till 

ersättare senast 7 dagar före rådets sammanträde. 

11 § Patientrådens möten är slutna möten. 

12 § Minnesanteckningar med närvarolista från rådens möten ska föras av 

representant från Region Norrbotten. 

13 § Minnesanteckningar ska delges regionens Länspensionärsråd och Till-

gänglighetsråd Region Norrbotten. 

14 § Lokalt patientråd ska vara mottagare av frågor av lokal karaktär som 

uppstår i något av de länsövergripande råden och som vidareförmedlats däri-

från. 
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Ekonomi 

15 § Ersättning utbetalas till tjänstgörande ledamöter och regionens repre-

sentanter i enlighet med regionens bestämmelser1. 

 

                                                      
 

1 Se ”Regler för arvode och ersättning till förtroendevalda i Region Norrbotten”. 


