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Høring - om forslag til endringer i forskrift 18092001 nr 1539 om 
godkjenning av sykehus m.m. og om forslag til endringer i lov 02071999 nr 
61 om spesialisthelsetjenesten m.m. - uttalelse fra BLD 

I brev av 2.11. d.å. ga vi beskjed om at BLD ikke har merknader til denne saken. Vi 
ønsker allikevel å uttale oss om ett forhold, som dessverre ble oversett i første omgang. 
 
Dette gjelder § 4-7 i forslaget til ”Forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten”. Paragrafen gjelder bl.a. 
kompetansesentertilbudet til personer med sjeldne og lite kjente funksjonshemminger:  
 
 

§ 4-7. Oppgaver for nasjonale kompetansetjenester  
Nasjonale kompetansetjenester skal ivareta følgende oppgaver innenfor sitt 
ansvarsområde:  
- Bygge opp og formidle kompetanse  
- Overvåke behandlingsresultater  
- Forskning og etablering av forskernettverk  
- Bidra i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger  
- Veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten  
- Iverksetting av tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester  
- Etablere faglige referansegrupper  
- Årlig rapportering.  

 
Arbeidet til ”smågruppesentrene” har hatt en viktig funksjon i koordineringen av det samlede 
tjenestetilbud fra ulike instanser til det enkelte menneske med en sjelden tilstand. Kunnskap om 
tilstanden er av vesentlig betydning for at et godt helhetlig tilbud kan lages. Det dreier seg om 
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ulike tiltak innen for både statens og kommunesktorens ansvar, for eksempel helsetjenester, 
omsorgstjenester, skole og ulike tjenester fra NAV. 
 
Det punktet vi har markert med rødt ovenfor avspeiler imidlertid ikke sentrenes ansvar for 
veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning utenfor helsesektoren. På bakgrunn av vårt 
ansvar for koordineringen av politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber vi derfor 
om at punktet blir reformulert. En mulig formulering kan være:   
 

-Veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til hele helsetjenesten og øvrige instanser 
som har delansvar for det samlede tjenestetilbudet til personer med sjeldne tilstander. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Inge Ovesen (e.f.) 
     
 Christian B. Kielland 
  


