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Uppdrag att samordna det nationella arbetet med att genomföra
EU:s cancerplan
Regeringens beslut

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att samordna det nationella arbetet
med att genomföra EU:s cancerplan. Socialstyrelsen ska inom ramen för
uppdraget även bidra i arbetet med andra relevanta satsningar på området
såsom inom ramen för EU 4 Health Programme. Socialstyrelsen ska vidare:
−

−
−

Verka för att Sverige är representerat i relevanta arbets- och expertgrupper eller liknande. Deltagare kan vara Socialstyrelsen, annan
myndighet eller andra aktörer som uppfyller EU:s krav på medverkan.
Arbetet ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Regelbundet informera relevanta aktörer om det pågående arbetet.
Informera relevanta aktörer om möjligheter till finansiering under EU:s
cancerplan samt stötta i ansökningsprocessen i samverkan med
Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen ska när uppdraget utförs samverka med Folkhälsomyndigheten och Regionala cancercentrum i samverkan (RCC i samverkan).
Socialstyrelsen ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om hur arbetet med uppdraget fortskrider.
Socialstyrelsen ska halvårsvis, före utgången av juni månad och december
månad 2022–2025 lämna en skriftlig delredovisning av uppdraget till
Regeringskansliet (Socialdepartementet). Den första delredovisningen ska
lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 31 december 2022.
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Socialstyrelsen ska senast den 31 december 2025 lämna en skriftlig
slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
Redovisningen av uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
För uppdraget får Socialstyrelsen under 2022 använda 1 250 000 kronor som
ska redovisas mot det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg för budgetåret 2022 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och
sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. Medlen betalas
ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den
1 december 2022.
Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas senast den
31 mars 2023 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk
redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Redovisning,
rekvisition och återbetalning ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.
Bakgrund

EU-kommissionen presenterade förra året en europeisk plan för att bekämpa
cancer, Europe’s Beating Cancer Plan. Planen omfattar insatser inom
områden som prevention och folkhälsa, tidig upptäckt, vård och
levnadsvillkor för de som överlevt cancer. Planen omfattar en rad olika
insatser såsom beskattning av alkohol och tobak, datadelning, ackreditering
av sjukhus och etablerande av samarbete kring sällsynta cancertyper.
Kommissionen har också publicerat en särskild färdplan enligt vilken planen
ska implementeras. Arbetet med implementeringen sker dels i expertgrupper,
dels i grupper där respektive medlemsstat förväntas vara representerad,
vanligtvis i form av för området relevant myndighet (Competent
Authorities). Nya arbetsgrupper etableras löpande. Parallellt utlyses också
möjligheter till finansiering för den nationella implementeringen som
exempelvis regionerna kan söka. Arbetet med implementeringen är planerat
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att pågå fram till och med 2025. Givet att planen syftar till ett ökat samarbete
bedöms ett behov av samordning föreligga även efter det att planen är
implementerad.
På regeringens vägnar

Lena Hallengren

Klara Nilsson Berge
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