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Side 1

 

Kommissorium 

 

for 

 

det midlertidige udvalg vedrørende kræft 

 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutning på møde i regionsrådet 
den 16. december 2015 og skal fungere i perioden 1. januar 2016 til 
31. december 2017. 
 
Udvalget har følgende medlemmer:   
 
Formand:  Mette Valbjørn (A)                   
Næstformand Hanne Roed (B)  
Medlemmer:  Bent Dyrvig (V)                     
  Jørgen Nørby (V)  
  Ulla Diderichsen (V) 

  John G. Christensen (A) 
  Nicolaj Bang (C)               
 
Fra administrationen deltager konstitueret vicedirektør Rikke Skou 
Jensen og kontorchef Lone Düring. Der kan være yderligere ad hoc 
deltagelse fra administrationen. Udvalget kan invitere andre 
personer, herunder andre regionsrådsmedlemmer til at deltage, når 
det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.  
 
Udvalgets formål 

Udvalgets overordnede formål er at følge udviklingen og 
udfordringerne på kræftområdet samt regeringens kommende 
Kræftplan IV. 
 
Udvalgets opgave 

Hvert møde i det midlertidige udvalg vil have et eller flere temaer, 
som skal give udvalget et indblik i en række aktuelle indsatser og 
problematikker på kræftområdet. Disse temaer kan være: 
 

• Epidemiologi 
• Fremtiden inden for kræftbehandling 
• Behandlingsansvalige læge 
• Kræftmedicin 
• Kræftpakker og opfølgningsprogrammer med fokus på det 
tværgående samarbejde 

• Samspillet mellem almen praksis og hospitaler 
• Dansk Center for Partikelterapi 
• Kræftkirurgi 
• Palliation 
 

 



 

Side 2

Derudover skal udvalget beskæftige sig med regeringens kommende 
Kræftplan IV. 
 
På baggrund af oplæg og debat på det enkelte møde kan udvalget 
udforme anbefalinger for det pågældende område.  
 
Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.  
 
Udvalget holder 8-10 møder i funktionsperioden, heraf vil 2 møder 
være fællesmøder med henholdvis det midlertidige udvalg vedrørende 
medicin og det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed. 
Fællesmødet med det midlertidige udvalg vedrørende medicin vil 
have kræftmedicin som tema, mens fællesmødet med det 
midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed vil have den 
behandlingsansvarlige læge som tema.  
 
Udvalget kan efter behov afholde fællesmøder med de øvrige 
midlertidige udvalg eller det rådgivede udvalg vedrørende 
hospitalsområdet.  
 
Møderne foregår på skiftende lokaliteter.  
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget afrapporterer sine anbefalinger på et temamøde i 
regionsrådet i efteråret 2017.  
 
Sekretariatsbetjening 
Det midlertidige udvalg vedrørende kræft sekretariatsbetjenes af 
Regionssekretariatet.  
 

 
 
 


