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Oppdrag om lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra 
i spesialisthelsetjenesten 

Det vises til oppdrag gitt til de regionale helseforetakene om å ferdigstille helhetlig 
forslag til hhv hvilke lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i 
spesialisthelsetjenesten det er behov for i et femårsperspektiv og hvor disse bør 
lokaliseres, samt brev av 17.3.2008 som spesifiserer oppdraget.  Det vises også til brev 
til de regionale helseforetakene av 5.10.2009 og møte 1.10.2009 mellom Helse- og 
omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helse Vest RHF vedrørende status og 
videre prosess for ovennevnte oppdrag. Vi viser også til møte 11.12.2009 hvor oppdraget 
til Helsedirektoratet ble gjennomgått. 
 
Lands- og flerregionale funksjoner  
De regionale helseforetakene har i samarbeid, i regi av Helse Vest RHF, utarbeidet et 
helhetlig forslag til hvilke lands- og flerregionale funksjoner det er behov for i et 
femårsperspektiv, og hvor disse bør lokaliseres, jf. brev av 17.3.2008. I dialog mellom 
Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene er 
det besluttet at Helsedirektoratet skal sikre at berørte parter er hørt på en hensikts-
messig måte i tråd med de føringer for involvering av sentrale aktører som er gitt i brev 
av 17.3.2008.   
 
Rapport med anbefalinger fra de regionale helseforetakene oversendes som vedlegg til 
dette brevet. Helsedirektoratet bes om å vurdere forslaget fra de regionale 
helseforetakene om hvilke lands- og flerregionale funksjoner det er behov for i et 
femårsperspektiv og hvor disse bør lokaliseres, og gi en helhetlig anbefaling til 
departementet senest 15.3.2010.  



Side 2 
 

 
Det legges til grunn at Helsedirektoratet i forbindelse med dette oppdraget sikrer at 
forslaget behandles i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering og at berørte parter 
høres/har vært trukket inn i prosessen på en hensiktsmessig måte, i tråd med føringer i 
brev av 17.3.2008. Det vises særskilt til behov for å sikre at universitets- og 
høyskolesektoren og brukerne har vært hørt i prosessen. 
 
Det er viktig at tidsfristen overholdes da Helsedirektoratets anbefaling vil ligge til 
grunn for departementets arbeid med å etablere et nytt helhetlig system for styring og 
regulering av dette området.  
 
Nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten 
De regionale helseforetakene har i samarbeid, i regi av Helse Vest RHF, utarbeidet et 
helhetlig forslag til hvilke nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten det er 
behov for i et femårsperspektiv, og hvor disse bør lokaliseres, jf. brev av 17.3.2008. I 
dialog mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og de regionale 
helseforetakene er det besluttet at Helsedirektoratet skal sikre at berørte parter er hørt 
på en hensiktsmessig måte i tråd med de føringer for involvering av sentrale aktører 
som er gitt i brev av 17.3.2008.   
 
Helsedirektoratet bes om å vurdere forslaget fra de regionale helseforetakene om 
hvilke nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten det er behov for i et 
femårsperspektiv og hvor disse bør lokaliseres, og gi en helhetlig anbefaling til 
departementet senest 15.3.2010.  
 
Helsedirektoratet bes også om å gi en særskilt anbefaling for videre prosess for 
fremtidig organisering av nasjonale kompetansesentra for sjeldne og lite kjente 
diagnoser og funksjonshemminger ut i fra de vurderinger og anbefalinger som ligger i 
forslaget fra de regionale helseforetakene.  
 
Det legges til grunn at Helsedirektoratet i forbindelse med dette oppdraget sikrer at 
forslaget behandles i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering og at berørte parter 
høres/har vært hørt på en hensiktsmessig måte, jf brev av 17.3.2008. Det vises særskilt 
til behov for å sikre at universitets- og høyskolesektoren og brukerne har vært hørt i 
prosessen.  
 
Det er viktig at tidsfristen overholdes da Helsedirektoratets anbefaling vil ligge til 
grunn for departementets arbeid med å etablere et nytt helhetlig system for styring og 
regulering av dette området. 
 



Side 3 
 

Vi ber om at Helsedirektoratet holder departementet løpende orientert om framdriften i 
Helsedirektoratets arbeid med en samlet anbefaling, herunder saksforberedelse til 
Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering og høring av berørte aktører. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maiken Engelstad e.f. 
avdelingsdirektør 
 Ragnar Skjøld 
 seniorrådgiver 
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