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Introduktion
Sundhedsstyrelsen nedsætter et udvalg for kræft, og nærværende dokument
beskriver kommissoriet herfor.
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Formål og opgave
Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft (kaldet ’Kræftudvalget’) er et rådgivende
forum med deltagelse af de vigtigste parter og aktører indenfor kræftområdet.
Udvalgets formål er at drøfte og følge aktuelle og væsentlige emner indenfor
området. I sin rådgivning til Sundhedsstyrelsen skal udvalget være med til at
sikre en god og hensigtsmæssig udvikling på kræftområdet til gavn for patienter
og pårørende.
Udvalget kan pege på aktuelle, relevante emner, som bør tages op. Møderne
planlægges i dialog med udvalgets medlemmer mhp. at drøfte aktuelle og
relevante emner for derigennem at medvirke til en stadig forbedring af
forebyggelse, udredning, behandling, rehabilitering og palliation på
kræftområdet.

Udvalgets opgaver
Udvalget for kræft har følgende opgaver:


Følge udviklingen på kræftområdet, herunder den nyeste faglige viden
og forskning samt planer og initiativer på tværs af landet og sektorer



Pege på nødvendige nye initiativ- og udviklingsområder for at sikre
bedst mulig indsats og tilrettelæggelse af området



Give faglig rådgivning på kræftområdet når parterne har behov herfor,
fx i relation til konkrete opgaver, udfordringer, udmeldinger m.m.

Udvalgets sammensætning
Udvalget for Kræft har følgende sammensætning:

















Sundhedsstyrelsen
Sundheds- og Ældreministeriet
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Danske Regioner
Kommunernes Landsforening*
Lægevidenskabelige Selskaber**
Danske Multidisciplinære Cancer
Grupper
Dansk Sygepleje Selskab
Dansk Selskab for Fysioterapi
Kræftens Bekæmpelse***
Videncenter for Rehabilitering og
Palliation
Statens Serum Institut

1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant
1 repræsentant
2 repræsentanter
8 repræsentanter
1 repræsentant
2 repræsentanter
1 repræsentant
2 repræsentanter
1 repræsentant
1 repræsentant

* heraf mindst en repræsentant fra en kommune
**heraf mindst 1 fra hver af følgende:
 De kirurgiske specialer, herunder kirurgi, urologi og gynækologi
 De medicinske specialer, herunder klinisk onkologi og hæmatologi
 De parakliniske specialer, herunder radiologi og patologi
 Almen medicin
*** heraf 1med patienterfaring

Medlemmerne af udvalget er forpligtiget til at deltage aktivt i møderne og ved
behov levere skriftligt og mundtligt input. Sundhedsstyrelsen kan efter behov
bede parterne om at deltage i den konkrete planlægning af møder i udvalget.
Sundhedsstyrelsen kan supplere udvalget efter behov, fx med særlig faglig
ekspertise.
Habilitet
Det er en forudsætning for at deltage i arbejdet, at medlemmet ikke har
habilitetsproblemer. Der skal således afgives habilitetserklæring forud for første
møde i henhold til Sundhedsstyrelsens politik på området. Habilitetserklæringer
offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Side 2

Organisering af arbejdet
Formandsskab
Sundhedsstyrelsen varetager formandskab for udvalget.
Sekretariatsfunktion
Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for arbejdet. Sekretariatet
indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener og udsender mødereferater.
Chefer og medarbejdere fra Sundhedsstyrelsens relevante afdelinger vil deltage
i udvalgets møder efter behov.
Mødereferat
Sundhedsstyrelsen udarbejder beslutningsreferat fra udvalgets møder. Referatet
sendes til kommentering senest 2 uger efter mødets afholdelse med henblik på
gruppens bemærkninger og skriftlige godkendelse inden for en fastsat tidsfrist.
Godkendte referater offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Tidsplan
Der afholdes som udgangspunkt 3 til 4 møder årligt. Der kan endvidere
afholdes møder ad hoc, hvis Sundhedsstyrelsen finder behov derfor.
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