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Vedtekter 
Kvalitetsregistrenes fagråd 
Kreftregisteret 

Formålet med fagrådet 

Fagrådet er et rådgivende organ for Kreftregisteret. Formålet med fagrådet er å sikre tilgang til oppdatert 
medisinsk kunnskap for å underbygge kvalitetsregisterets kliniske relevans og styrke.  

Sammensetning 

Fagrådet har medlemmer fra helseforetakene og fra Kreftregisteret. Fagrådets HF-medlemmer må være 
aktive fagpersoner innenfor de fagområdene som utreder, behandler og følger opp pasienter med den 
aktuelle krefttypen (for eksempel kirurgi, indremedisin, patologi, onkologi, radiologi og genetikk). 
Medlemmene fra helseforetakene skal ha sin hovedarbeidsplass i en klinisk avdeling (medisinske, 
radiologiske, kirurgiske, onkologiske og patologi avdelinger) og representerer sitt helseforetak inn i fagrådet. 
I enkelte fagråd vil det være aktuelt med representanter fra private spesialister. Kreftregisteret har 
medlemmer i fagrådet som driver forskning innen epidemiologi/statistikk på kreftformen eller relaterte 
kreftområder. I tillegg kan Kreftregisteret oppnevne 1-2 medlemmer for å komplementere fagrådets 
ekspertise.  
 
Fagrådets sammensetning skal reflektere at samarbeidet er nasjonalt. Fagrådet skal ha medlemmer fra alle 
helseregioner i Norge fordelt på ulike helseinstitusjoner. Det bør være 1-3 personer fra hver region i 
fagrådet. Fagrådet skal ha minst ett medlem fra Kreftregisteret. 
 
Kreftregisteret har ansvaret for kvalitetsregistrenes sekretariat. Sekretariatsfunksjonen inkluderer 
koordinering av møter og av fagrådets arbeid med kvalitetsregistrene. Representanten for sekretariatet 
møter som observatør i fagrådet i tillegg til Kreftregisterets øvrige medlemmer. 

Brukerrepresentasjon 

Kreftregisteret har årlige møter med brukerrepresentanter fra de ulike pasientforeningene og 
Kreftforeningen.  

Oppnevning 

Kreftregisteret v/Direktøren oppnevner Kreftregisterets medlemmer i fagrådet. Fagrådets øvrige 
medlemmer oppnevnes av de regionale helseforetakene etter innstilling fra Kreftregisteret.  
 
Fagrådet konstituerer seg selv, og av fagrådets medlemmer velges leder og nestleder.  
 
Funksjonstiden for fagrådets medlemmer er 4 år med mulighet for gjenoppnevning. Halvparten av 
medlemmene oppnevnes hvert annet år. Lederen og nestlederen oppnevnes for en periode på 2 år om 
gangen. Ved gjenoppnevning av medlemmer skal oppmøte, samarbeid i fagrådet, kontinuitet og forankring i 
helseforetakene vektlegges. Medlemmer som avslutter sitt arbeidsforhold i den avdelingen de er oppnevnt 
fra (herunder pensjonerer seg), må ut av fagrådet.  

Møter 

Fagrådets leder skal sørge for at medlemmene innkalles til møte når det er behov, eller minst en gang årlig. 
Innkalling sendes ut med rimelig varsel. Det skal føres referat fra møtene.  
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Medlemmer som er forhindret i å møte gjentatte ganger fremover, skal melde fra til Kreftregisteret og 
fagrådets leder. Kreftregisteret vurderer behov for å erstatte medlemmet i perioden/nyoppnevning. De 
ordinære prosedyrer for oppnevning som beskrevet under punktet ovenfor, skal følges. 
 
Fagrådet kan fastsette at møtene skal holdes for lukkede dører, eller at bestemte saker skal behandles for 
lukkede dører. Spørsmål om lukking behandles for lukkede dører.  
 
Møtene ledes av fagrådets leder, eller i dennes sted nestlederen. Dersom både lederen og nestlederen har 
forfall, velger fagrådet en møteleder blant de frammøtte.   
 
Fagrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med 
alminnelig flertall blant de fremmøtte. Hvert medlem har en stemme. Ved stemmelikhet har fagrådets leder 
dobbeltstemme.  

Økonomi 

Den økonomiske rammen for fagrådets aktivitet blir fastsatt av Kreftregisteret på grunnlag av budsjettmidler 
fra Helse Sør-Øst til kvalitetsregistrene eller gjennom andre finansieringskilder.  

Oppgaver 

For arbeidsfordeling mellom Kreftregisteret og fagrådet, se Retningslinjer for samarbeid mellom 
Kreftregisteret og kvalitetsregistrenes fagråd.  

Arbeidsgrupper 

Fagrådet kan nedsette arbeidsgrupper når den finner det hensiktsmessig. Arbeidsgruppens oppdrag og 
oppdragets varighet bestemmes av fagrådet etter behov. 

Endring av vedtektene 

Vedtektsendringer må være saklig begrunnet, og må forelegges Kreftregisteret v/Direktøren til godkjenning. 
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