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Instruks for det vitenskapelige råd  
Fastsatt av Kreftforeningens styre 9.12.2021 

I Kreftforeningens vedtekter § 4-7, er det bestemt at: 

Styret kan opprette faglige, saksforberedende eller rådgivende råd og utvalg som fullt ut er underlagt 

styret. Styret fastsetter nærmere instruks for slike utvalg.   

Styret skal ha et rådgivende vitenskapelig råd. Styret velger rådets medlemmer og fastsetter nærmere 

instruks for rådet. Instruksen skal inneholde nærmere regler om rådets sammensetning og styrets 

saksbehandling ved valg av medlemmer av rådet samt om rådets oppgaver og arbeidsmåte. 

 

Styret skal årlig i årsberetningen eller på annen måte orientere representantskapet om 

sammensetningen og arbeidet i råd og utvalg som nevnt i første og andre avsnitt. 

1. Rolle 

Det vitenskapelige råd skal være rådgivende organ for styrets og administrasjonens arbeid med 

kreftforskning og forskningsfinansiering. 

Det vitenskapelige råd skal gi innspill og råd til blant annet følgende områder: 

- Prioriteringer og særskilte forskningssatsninger 

- Strategier og handlingsplaner som er relevant for kreftforskning 

- Retningslinjer, rutiner og utvikling av forskningsutlysninger, inkludert søknadsbehandling, 

fagfellearbeid og faggrupper 

- Kreftforeningens øvrige innsats for å fremme kreftforskning i Norge, eksempelvis 

forskningspolitikk og nettverksarbeid 

 

2. Møter 

Møter avholdes etter behov fra Kreftforeningens styre eller generalsekretær. Det vitenskapelige råd 

skal møtes minimum en gang pr år, og oftere ved behov. Agenda for møtet avklares med rådets 

leder. Møtene ledes av rådets leder og administreres av Kreftforeningen. Leder av det vitenskapelige 

råd møter minimum en gang pr år i Kreftforeningens styre.  

Konsensus etterstrebes ikke på møtene. 

Styret skal orientere representantskapet om arbeidet i det vitenskapelige råd. 

3. Medlemmer av det vitenskapelige råd 

3.1. Valg av medlemmer 

Styret velger medlemmer til det vitenskapelige råd. Styret kan innhente forslag til medlemmer fra 

medlemsorganisasjonene. Medlemmene oppnevnes for 4 år og kan gjenvelges. Leder og nestleder 

velges av styret blant rådets medlemmer for 2 år og kan gjenvelges. Det skal etterstrebes at ikke alle i 

rådet byttes ut samtidig. 

Kreftforeningen har sekretærfunksjon for rådet, men er ikke medlem. 

Styret skal orientere representantskapet om sammensetningen av det vitenskapelige råd.  
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3.2. Medlemmenes kompetanse og tilhørighet 

Rådet bør sammensettes av personer med god forskningskompetanse og bred erfaring innen blant 

annet medisin og andre helsefag, naturvitenskapelige, humanistiske og/eller samfunnsvitenskapelige 

fag, eller også innovasjonskompetanse. Videre skal rådet reflektere geografisk og institusjonell 

bredde.  

Medlemmer av rådet kan ikke samtidig være medlem i faggrupper som vurderer prosjekter for 

finansiering. 

 

 

 

 

  


