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HØRINGSNOTAT 
 
Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2001 nr 1539 om godkjenning av sykehus 
og om landsfunksjoner og nasjonale medisinske kompetansesenterfunksjoner ved 
sykehus 
- Godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 

 
Til tross for at Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern ikke har fått tilsendt 
ovennevnte høringsnotat, vil vi likevel avgi noen kommentarer til forslag til endringer av 
ovennevnte forskrift.  
 
Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern ble godkjent av Sosial- og 
helsedepartementet i brev av 12.12.2001. 
 
Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) har i tillegg til ansvar for tjenester i ordinært 
opptaksområde et nasjonalt ansvar for den samiske befolkningen i Norge.   
 
Med visjonen om å utvikle et godt psykisk helsevern for den samiske befolkningen i Norge 
har Samisk nasjonalt kompetansesenter følgende hovedmål: 
- Sikre likeverdige tjenester og god tilgjengelighet for alle grupper av samiske brukere  
- Undervise og veilede i faglige temaer ut fra et samisk kulturperspektiv 
- Videreutvikle SANKS som et utdanningssenter for samiske fagfolk 
- Heve forskningskompetansen innad i SANKS 
 
SANKS har følgende kommentarer til høringsnotatet: 
 
Nasjonale kompetansesentre 
I høringsnotatet beskrives oppgavene til kompetansesentre til å bestå av pasientbehandling 
med spisskompetanse, hvor ansvaret er lagt til et regionalt helseforetak.  I tillegg skal 
nasjonale kompetansesenternes oppgaver omfatte forskning og kunnskapsutvikling, herunder 
etablering av nasjonale og deltakelse i internasjonale forskningsnettverk, utdanning og 
formidling av kunnskap og kompetanse til hele helsetjenesten.   
 
Med bakgrunn i disse oppgavene vil de funksjonene SANKS er tillagt, falle inn under det 
som betegnes som nasjonale kompetansetjenester innen psykisk helse. SANKS bør dermed 
omfattes i departementets oversikt over kompetansesentre i Norge. 
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Resultatkrav  
Kriteriene for godkjenning og resultatkrav vil øke fokuset på kompetansebygging, forskning 
og formidling av kunnskap.  Det forutsettes videre at det etableres gode 
dokumentasjonssystemer for funksjonene som grunnlag for å overvåke resultater i forhold til 
målsettingene for kompetansetjenestene.  Dette vi medføre et sterkere fokus i SANKS i 
forhold til disse områdene. 
 
Referansegrupper 
Etablering av referansegrupper med representasjon fra alle helseforetakene vil kunne 
ansvarliggjøre de øvrige foretakene i forhold til samiske pasienter i hele landet.  SANKS bør 
gis anledning til å komme med innspill på hvilke andre aktører som bør sitte i en slik 
referansegruppe. 
 
Finansiering av kompetansesentre 
Det legges ikke opp til endringer av dagens finansiering av kompetansesentre.  SANKS ber 
likevel at det vurderes øremerking av midler til kompetansesentre ved overføring av 
basistilskudd til regionale helseforetak.   
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