
Överenskommelse med patient- och / eller närståendeföreträdare 
och företrädare från psykiatrin i projektet patientråd 

Överenskommelse upprättas mellan Hjärnkoll Västerbotten och patient- och/eller 
närståendeföreträdare samt företrädare för specialistpsykiatrin i Västerbotten, för att tydliggöra 
uppdraget. 

Patient- och /eller närståendeföreträdare / eller företrädare psykiatrin 
Namn: 
E-post: 

Patientförening /Specialistpsykiatrin 

Uppdrag (beskriv kortfattat vad uppdraget gäller) 

Ansvarig för uppdraget/projektet 
Namn:  
E-post:  

Kontaktperson för uppdraget/projektet (kan men behöver inte vara samma person som ovan) 
Namn:  
E-post: 

Uppdragsbeskrivning  
Vad är syftet/målet? Beskriv tydligt uppdraget/projektet, samt vad som förväntas av båda parter. 
Om separat uppdragsbeskrivning finns kan denna bifogas. 

Tidsperiod 1 år (datum för start/slut) 

Uppdraget som företrädare kan avslutas ömsesidigt under mandatperioden. 

Tidsåtgång (beskriv uppskattad/planerad tidsåtgång, ex tid för planering/förberedelser, efterarbete och genomförande av 
möten och eventuella gemensamma aktiviteter)  

Arvode och reseersättning (se beslutad ersättningsmodell) 

Utbildningsansvar (vilken utbildning erbjuds och vem ansvarar för den) 

Uppföljning och utvärdering av uppdrag (beskriv hur uppföljning sker och ev utvärdering av arbetet) 

Hantering av personuppgifter  
Dina personuppgifter (namn, postadress, e-postadress och telefonnummer) sparas i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning – GDPR. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna kontakta dig i ditt uppdrag, distribuera 
information, minnesanteckningar, nyheter med mera. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 
allmänt intresse.  



---------------------------------------------                    ---------------------------------------------------
Ort och datum                                                  Ort och datum 

 

 

–-------------------------------------------  ------------------------------------------------- 

Ansvarig för uppdraget   Företrädare 
 

       

---------------------------------------------  ------------------------------------------------- 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
    

* Överenskommelsen ska arkiveras av Hjärnkoll Västerbotten 
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