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

Departementet ber i brev av 23. desember 2009 direktoratet om å vurdere forslaget fra
de regionale helseforetakene om hvilke lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale
kompetansesentra det er behov for i et femårsperspektiv og hvor disse bør lokaliseres,
og å gi en helhetlig anbefaling til departementet senest 15. mars 2010.

Direktoratet er bedt om å gi en særskilt anbefaling for videre prosess for fremtidig
organisering av nasjonale kompetansesentra for sjeldne og lite kjente diagnoser og
funksjonshemninger ut fra de vurderinger og anbefalinger som ligger i forslaget fra de
regionale helseforetakene.

Direktoratet er også bedt om å sikre at forslaget behandles i Nasjonalt råd for kvalitet
og prioritering i helsetjenesten og at berørte parter høres/har blitt hørt på en
hensiktsmessig måte.

Helsedirektoratet har hatt svært kort tid på oppdraget og har konsentrert seg i
hovedsak om landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og
kompetansesentra for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger.
Direktoratet har ingen innvendinger mot de forslagene i rapporten som omhandler
flerregionale tjenester, og disse skal heller ikke ut fra Rundskriv 1-19/2003 reguleres av
departementet.

Helsedirektoratet har forelagt saken for Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering,
direktoratets saksframlegg for rådet er vedlagt (vedlegg 1) direktoratets vurdering.
Rapporten er sendt til høring til universitetene, pasientorganisasjoner og enkelte
kompetansesentre. Høringsbrevet og høringssvarene er vedlagt (vedlegg 2). Dessuten
har direktoratet hatt en egen høring for "sjeldenfeltet", og det er vedlagt (vedlegg 3) en
rekke dokumenter. Dessuten har direktoratet under behandlingen mottatt flere
henvendelser fra helsetjenesten både per telefon og gjennom brev. De skriftlige
henvendelsene ligger som vedlegg (vedlegg4).
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Der direktoratets vurdering ikke fullt ut støtter konklusjonene i de regionale
helseforetakenes rapport, forutsetter direktoratet at det blir foretatt en fornyet
gjennomgang og vurdering før departementet tar sin beslutning.
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