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Høring -  Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017  

Utkast til nasjonal strategi på kreftområdet 2013-2017 sendes nå ut på åpen høring.  

 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide 
forslag til en ny nasjonal strategi på kreftområdet. Fagmiljøene og bruker- og 
pasientorganisasjonene skal involveres i arbeidet. I oppdraget legges det til grunn at 
strategien skal gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer og gjeldende 
styringsstruktur og strategien skal ha en tidshorisont på fem år. Forslaget skal 
oversendes departementet innen 13. desember 2012. 
 

Kreftstrategien skal være et overordnet strategisk dokument hvor det fremgår 
utviklingstrekk og eventuelt behov for endringer. Videre skal det beskrives hvilke 
hovedutfordringer man står overfor, hvilke nasjonale målsettinger man skal ha på de 
ulike områdene og hvilke tiltak (igangsatte, planlagte og nye) som er nødvendige for å 
nå de nasjonale målene. 

 
Direktoratet har nedsatt en skrivegruppe og en referansegruppe med bred 
representasjon fra helsetjenesten, brukere, myndighetsorganer og organisasjoner som 
har bidratt til utforming av forslaget.   
 

Direktoratet ber om innspill til forslaget, spesielt med tanke på: 
 

 De foreslåtte målsettingene 

 De foreslåtte virkemidlene 

 Forslag til forbedringspunkter og nye forslag 
 
Vi ber om at de regionale helseforetakene, KS og Den norske legeforening 
videreformidler høringsbrev og strategiforslag til alle relevante underliggende og 
tilknyttede enheter og organisasjoner. 
 
Høringsinnspillene vil bli lagt ut på Helsedirektoratets nettsider. 
www.helsedirektoratet.no  

http://www.helsedirektoratet.no/
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Innspill til strategien sendes til Helsedirektoratet, til postmottak@helsedir.no innen 
onsdag 14. november 2012. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Cecilie Daae e.f. 
divisjonsdirektør 

Stein Kaasa 
prosjektdirektør 
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