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Nominering till det nationella screeningrådet
Om det nationella screeningrådet
Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet
har en central roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att
revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram. Rådet
består av en grupp ledamöter som har hög legitimitet och motsvarar en bred ingång till vård- och omsorgsfrågor. Rådet ger förutsättningar för att bedöma screeningfrågor av vitt skild art ur ett övergripande perspektiv och med kontinuitet
över tid.
Rådet består av politiker från hälso- och sjukvårdsregionerna, sakkunniga och
olika myndighetsföreträdare. Rådets ordförande är en avdelningschef på Socialstyrelsen.
Nominering av sex politiker – en från varje sjukvårdsregion
Det är nu dags att tillsätta ledamöter för en ny period i rådet. Vi önskar därför att
sjukvårdsregionerna nominerar sex politiker som ska representera de olika sjukvårdsregionerna i rådet. Det är möjligt att nominera nu sittande ledamöter för ytterligare en period.
Som ledamot i rådet deltar man i rådets diskussioner och ställningstaganden i
frågor om screening. Man förväntas förbereda sig inför rådets sammanträden genom att läsa in sig på det underlag som skickas ut i förväg. Som representant för
en hälso- och sjukvårdsregion är det också värdefullt om man har övergripande
kunskap om vilka screeningprogram som regionen erbjuder och hur dessa fungerar.
Rådet sammanträder som mest vid fyra tillfällen per år. Socialstyrelsen bekostar
resa, logi och måltider i samband med dessa sammanträden och viss arvodering
kommer att utgå. Ledamöterna kommer att prövas för bedömning av jäv, intressekonflikter och andra bindningar avseende de frågor som är aktuella att bedöma.
Förslag på politiker till det nationella screeningrådet får gärna meddelas senast
den 1 maj 2019 till Lina Keller som är ansvarig handläggare. Det går naturligtvis också bra att kontakta Lina vid eventuella frågor. De ledamöter som nomineras kommer att tillsättas genom beslut av Socialstyrelsens generaldirektör.

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

1(2)

SOCIALSTYRELSEN

2019-04-07

[Dnr 563/2019]

Ytterligare information
I rapporten Nationella screeningprogram – modell för bedömning, införande och
uppföljning finns mer information om Socialstyrelsens arbete med screeningfrågor och rådets roll i detta. Rapporten finns att ladda ner från Socialstyrelsens
webbplats.

Med vänlig hälsning
Olivia Wigzell

Kontakt: Lina.Keller@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 42 88

2(2)

