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Brukerutvalget 095-2022  

Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker 
 

 

Vedlegg (t): 

Vedlegg 5 Høring- Helse Nord - Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Brukerutvalget har følgende innspill Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft: 

•  

2. Brukerutvalget har følgende innspill til rutine for medvirkning i byggeprosjekter: 

•  

 

 

Bakgrunn: 

 

Referatsaker/Eventuelt/innspill til saker 

 

Eventuelt  

• Høring- Helse Nord - Revidert regional kreftplan og delstrategi for kreft 

Frist for å gi innspill er 14. oktober 

• Innspill til rutine for medvirkning i byggeprosjekter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Saksbehandler:  Sissel Eidhammer 

Dato dok: 12.09.2022 

Møtedato: 19.09.2022 

Vår ref:  2022/533 



Helse Nord inviterer til åpen høring på revidert regional kreftplan og regional delstrategi for kreft 2022-
2026. Strategien konkretiserer hvilke tema og problemstillinger som skal prioriteres på kreftområdet. 
Revidert regional kreftplan er deskriptiv og angir dagens status på området. 

I revisjonen av kreftplanen har det kommet frem at det på noen områder er ulike oppfatninger om hva 
som er hensiktsmessig funksjonsdeling i regionen. Helsedirektoratet jobber med revisjon av rapporten 
Kreftkirurgi i Norge (IS 2284), hvor det vil komme nasjonale føringer som må inn i vurderingene om 
funksjonsdeling i regionen. Helse Nord har derfor besluttet å avvente videre behandling av 
funksjonsdeling i de saker hvor det ikke er konsensus frem til Helsedirektoratets anbefalinger foreligger. 
Revidert utgave av Kreftkirurgi i Norge er ventet sluttført i løpet av høsten 2022. 

Det bes om at informasjon om høringen distribueres til aktuelle interessenter. 

Frist for høringssvar 25. oktober. Lenke til høringsutkast og informasjon til høring: https://helse-
nord.no/nyheter/horinger/horing-revidert-regional-kreftplan-og-delstrategi-for-kreft

 

Vår ref 2022/988 oppgis ved svar på denne epost
Vennlig hilsen

Siri Grøvnes Solheim
rådgiver
Helse Nord RHF

Svar kan sendes via digital forsendelse, benytt vårt org nr 883658752
eller epost postmottak@helse-nord.no
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