
 

 
 

 

 
MANDAT FOR STYRINGSGRUPPEN FOR NASJONALE KREFTSCREENINGPROGRAMMER  
Dato: 24.10.22  
 
Sammensetning av styringsgruppen  
Styringsgruppen ledes av Helsedirektoratet, som også ivaretar sekretariatsfunksjonen. 
Styringsgruppen består i tillegg til dette av en representant fra ledelsen i hvert RHF, direktøren 
for Kreftregisteret, en fastlegerepresentant fra Norsk forening for allmennmedisin og en 
representant fra Kreftforeningen. Alle RHF-ene skal være representert i styringsgruppen.  
 
Roller og ansvar  
Styringsgruppens mandat vil bli å drøfte, komme med råd, og beslutte i saker knyttet til de 
nasjonale kreftscreeningsprogrammene. Videre skal styringsgruppen følge med på status og 
utvikling i programmene, og påse at programmene drives i tråd med kvalitetsmanualer og de 
nasjonale rammene for screeningprogrammer i Norge.  
 
Etablering av styringsgruppen endrer ikke på allerede etablert ansvar og oppgaver i RHF-ene, 
Kreftregisteret og i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for gjennomføring av ulike deler 
av de nasjonale screeningprogrammene. Helsedirektoratets rolle er som fagmyndighet, og med 
en normerende rolle vis a vis helsetjenesten, og en rådgivende rolle overfor departementet.  
 
Styringsgruppens mandat omfatter Livmorhalsprogrammet og Mammografiprogrammet ved 
styringsgruppens oppstart høsten 2022. Tarmscreeningprogrammet etableres nå i Norge, og 
frem til programmet er nasjonalt, ledes dette av en interregional styringsgruppe, ledet av Helse 
Sør-Øst RHF. Etter at Tarmscreeningprogrammet har blitt nasjonalt etablert, vil styringsgruppen 
for de nasjonale kreftscreeningprogrammene overta ansvaret for styring av 
tarmscreeningprogrammet.  
 
Større endringer i screeningprogrammene besluttes ikke i styringsgruppen, men utredes av 
direktoratet i tråd med prosess for nasjonale screeningprogrammer.  
 
Vurdering av nye screeningprogrammer på kreftområdet er ikke en del av styringsgruppens 
mandat.  
 
Rådgivingsgrupper  
Helsedirektoratet etablerer også en faglig rådgivningsgruppe for hvert av 
kreftscreeningprogrammene. Endring av mandat og sammensetning av rådgivingsgruppen 
drøftes i styringsgruppen. Se eget mandat for rådgivingsgruppene.  
 
Arbeidsform  
Sakene som skal behandles i styringsgruppen forberedes av Helsedirektoratet v/sekretariatet, 
med bistand fra Kreftregisteret og aktuelle aktører. Hvem som involveres i saksforberedelsen ut 
over sekretariatet i direktoratet, avhenger av sak.  



 

 

Sekretariatet i Helsedirektoratet sender ut agenda, sakspapirer og skriver referat. Medlemmene 
skal delta på møtene og forberede seg ved å lese sakspapirer.  
Medlemmer skal fortløpende vurdere behov for avklaring av saker med de respektive RHF-ene 
før møter, og sørge for å holde seg orientert om status for aktuelle saker knyttet til 
screeningprogrammene i egen region.  
 
Lederne for de ulike screeningprogrammene i Kreftregisteret inviteres til møtene i 
styringsgruppen etter sak for å orientere. Lederne for programmene i Kreftregisteret er ikke 
medlem av styringsgruppen.  
 
Kostnader  
RHF-ene, HF-ene og Kreftforeningen skal gi medlemmer i styringsgruppen fri med lønn for 
deltakelse i møter, eventuelle møteforberedelse og annet arbeid knyttet til styringsgruppen. 
Arbeidsgiver skal videre dekke reiseutgifter og eventuelle utgifter til opphold.  
Fastlege/allmennlege i gruppen får kompensasjon og får dekket reiseutgifter i henhold til 
gjeldende interne retningslinjer i direktoratet for deltakelse av selvstendig næringsdrivende i 
grupper.  
 
Helsedirektoratet dekker utgifter til møtelokaler og mat.  
 
Møter  
Styringsgruppen har møter minimum 2 ganger årlig, oftere ved behov.  
Som oftest vil møtene avholdes i Helsedirektoratets lokaler i Oslo. Møtedeltakere kan ved behov 
delta via videokonferanse, men vi ønsker i utgangspunktet å holde de fleste møtene fysisk.  
 
Oppnevningstid  
Styringsgruppens medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen, med mulighet for forlengelse i to 

nye perioder. 


