
 
Vedlegg til rundskriv I-19/2003 (pr september 2007) 
 
Oversikt over landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale 
medisinske kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten  
 
 
Landsfunksjoner (pasientbehandling) 
 
 
HELSE SØR-ØST RHF 
 
Ullevål universitetssykehus HF 
• Rekonstruksjoner ved medfødte misdannelser i øyeregionen (oculoplastikk) 
• Medfødt glaukom 
• Retinoblastombehandling (med Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF) 
• Landsfunksjon for behandling av personer som har vært utsatt for biologisk eller kjemisk 
agens eller radioaktiv stråling (ABC-skader) 
 
Aker universitetssykehus HF 
• Landsfunksjon for unge og voksne døve med psykiske lidelser 
 
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF 
• Behandling med perfusjonskjemoterapi 
• Bekkeneksentrasjon ved gynekologisk kreft 
• Behandling av choriocarcinom 
• Behandling av store hemangiomer og vaskulære malformasjoner 
• Transseksualisme (Gender identity disorder) 
• Organtransplantasjoner (hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel)  
• Revmakirurgi hos barn 
• Nyfødtscreening for medfødt hypothyreose og Føllings sykdom samt oppfølging av barn og    
   voksne med Føllings sykdom 
• Avansert replantasjonskirurgi  
• Kirurgisk arytmibehandling 
• Elektiv bløderkirurgi 
• Cochleaimplantat hos barn 
• Kraniofacial kirurgi (med Ullevål universitetssykehus HF) 
• Epilepsikirurgi 
• Behandling av medfødt hypoplastisk venstre hjertesyndrom 
• Embolisering av cerebrale arteriovenøse malformasjoner 
• Elektiv åpen hjertekirurgi hos barn  
• Utredning for epilepsikirurgi 
• Utredning av pasienter med epilepsi og store funksjonshemninger 
• Høyspesialisert rehabilitering/habilitering av pasienter med vanskelig 
kontrollerbar epilepsi 
 
 
 
 



HELSE VEST RHF 
 
Helse Bergen HF 
• Strålekniv 
• Behandling av keratoprotese 
• Avansert brannskadebehandling 
• Elektiv hyperbarmedisinsk behandling 
 
 
HELSE MIDT-NORGE RHF 
 
St. Olavs Hospital HF 
• Kompliserte rygglidelser 
• Fotoferesebehandling 
• Avansert invasiv fostermedisin 
 
 
HELSE NORD RHF 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
• Avansert trombocyttimmunologi 
 
 
Flerregionale funksjoner (pasientbehandling) 
 
HELSE SØR-ØST RHF /HELSE VEST RHF 
 
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og Helse Bergen HF 
• Cochleaimplantat hos voksne 
• Intersex 
• Leppe-kjeve-ganespalte 
• Standard allogen benmargstransplantasjon 
• Episkleral brachyterapi 
 
Ullevål universitetssykehus HF og Helse Bergen HF 
• Kateterbasert ablasjonsbehandling av hjertearytmier 
 
HELSE SØR-ØST RHF /HELSE MIDT-NORGE RHF 
 
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF og St. Olavs Hospital HF 
• Avansert ortopediteknikk 
• Neonatalkirurgi 
• Sædbank 
 
 
 
 
 
 



Nasjonale medisinske kompetansesentre for spesialisthelsetjenesten 
 
HELSE SØR-ØST RHF 
 
Aker universitetssykehus HF 
• Læring og mestring 
 
Ullevål universitetssykehus HF 
• Aldersdemens (med Sykehuset Vestfold) 
• Import- og tropesykdommer (med Haukeland sykehus) 
• Cystisk fibrose 
• Prehospital akuttmedisin (NAKOS)  
• Blodtypeserologi 
 
Diakonhjemmet sykehus 
• Reumatiske lidelser 
 
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF 
• Sarkomer 
• Gynekologisk onkologi 
• Nevroendokrine svulster 
• Medfødte muskelsykdommer (med Universitetssykehuset Nord-Norge HF) 
• Barnerevmatologi 
• Medfødte stoffskiftesykdommer 
• Solide svulster hos barn  
• Dysmeli (i samarbeid med Trenings- og rådgivningssenteret) 
• Barnehabilitering med vekt på ernæring 
• Barnehabilitering med vekt på bevegelse (cerebral parese) 
• Amming  
• Studier av langtidseffekter etter kreftbehandling 
• Kvinnehelse 
• Epilepsi og utviklingshemming 
 
 
HELSE VEST 
 
Haraldsplass sykehus 
• Formidlingssenter i geriatri 
 
Helse Bergen HF 
• Hyperbar medisin 
• Helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KOKOM) 
• Vestibulære sykdommer 
• Hjemmerespiratorbehandling 
• Gastroenterologisk ultralyd 
• Tropemedisin og importerte infeksjonssykdommer (med Ullevål universitetssykehus) 
• Nefropatologi 
• Multippel sklerose 
• Funksjonell MRI (med St. Olavs Hospital HF) 
• Leddproteser 



• Søvnsykdommer 
• Legevaktmedisin (med Universitetet i Bergen og KOKOM) 
 
Stavanger universitetssjukehus 
• Bevegelsesforstyrrelser 
 
 
HELSE MIDT-NORGE 
 
St. Olavs HospitalHF 
• Fostermedisin 
• NMR-spektroskopi 
• Nasjonalt kompetansesenter for funksjonell MRI (med Helse Bergen HF) 
• Avansert laparoskopisk kirurgi 
• Ortopediske implantater 
• Hodepine 
• Kompetansesenter for pasienter med sammensatte lidelser 
• 3-D ultralyd i nevrokirurgi 
• 3-D ved laparoskopi 
• 3-D ved vaskulære aneurismer 
 
 
HELSE NORD 
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 
• Telemedisin 
• Antibiotikaresistens 
• Kompetansesenter for muskelsykdommer (med Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF ) 


