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Blærekreftforeningens medisinske fagråd                     ( Vedtatt 09.04.2016) 

 

1: Opprettelse og sammensetning Blærekreftforeningens medisinske fagråd opprettes og avvikles av 

foreningens årsmøte.  

Rådet bør være sammensatt slik:  

• en urolog fra hvert regionale helseforetak  

• en allmennmedisiner  

• en patolog  

• en radiolog  

• en infeksjonsmedisiner  

• en onkolog  

• en uroterapeut  

 

Rådets leder skal være urolog. Rådets medlemmer søkes oppnevnt blant fagpersoner med en dedikasjon og 

interesse for fagfeltet. Både leder, rådsmedlemmer og Blærekreftforeningen kan foreslå nye medlemmer. 

Medlemmene skiftes ut ved behov. Det stilles ikke krav til antall medlemmer.  

 

2: Praktiske og organisatoriske forhold Rådet er underlagt foreningen og med foreningens administrative leder 

som bindeledd og sekretær for rådet, men skal ellers ha en fri posisjon. Kommunikasjonen vil normalt foregå 

via epost, skype og telefon, men det tilstrebes ett fysisk møte årlig, sammenfallende med kirurgisk høstmøte. I 

hver sak involveres vanligvis bare aktuelle medlemmer, avhengig av tema.  

 

3: Rådets formål Opprettelsen av rådet har som mål å bidra til faglig kvalitetsheving, stimulere til mer forskning 

og vekke faglig interesse for blærekreftfeltet. Rådets arbeid skal omfatte alle faser av pasientforløpet inkludert 

utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering og oppfølging av blærekreft (mistenkt eller verifisert), 

kvaliteten på informasjon til pasient og pårørende samt pleie/omsorg for pasientene. Rådet skal så vidt mulig 

bidra til at foreningen når sine mål om - å utvide kjennskapen til blærekreft og blærepolypper og forbedre 

kommunikasjonen mellom pasient og behandler - å medvirke til å gi den enkelte pasient større trygghet i 

behandlingsforløpet. Rådet skal være bindeledd mellom pasientforeningen og fagmiljøet når og hvor det er 

hensiktsmessig, og om ikke det er aktivt involvert i utførelsen av oppgaver, bidra til kontakt med aktuelle 

bidragsytere 

 4: Rådets mandat  

• fungere som foreningens faglige veiledningsinstans i enkeltsaker  

• være tilgjengelige for medisinskfaglige spørsmål fra pressen  

• ta opp selvstendige saker som rådet ser er av interesse innenfor formålet  

• bidra til at det arrangeres et årlig fagmøte om blærekreft Rådet har ikke besluttende myndighet på vegne av 

Blærekreftforeningen.  

 

5: Kompensasjon Rådets medlemmer mottar ingen godtgjørelse for innsatsen, men kan få utgiftskompensasjon 

for reiser/overnatting eller særskilt arbeid når de spesifikt reiser eller arbeider i rådets tjeneste. Slik 

kompensasjon må avtales på forhånd med administrativ leder i foreningen.  

 

6: Bekjentgjørelse Rådets eksistens og sammensetning gjøres kjent gjennom Blærekreftforeningens webside, 

Blærekreftforeningens nyhetsbrev, NUFs epostsystem samt Legeforeningens tidsskrift.  

7: Rapportering: Rådet avgir årlig rapport om sitt arbeid til foreningens årsmøte.                                              
 


