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Evaluering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjeneste 2011

Helsedirektoratet er tillagt ansvaret for å evaluere årlig rapportering fra nasjonale tjenester
innen 1. mai hvert år. Krav til rapportering er fastsatt i forskrift og tilhørende veileder. De
regionale helseforetak er ansvarlig for at det foreligger fullstendig elektronisk rapportering fra
alle de nasjonale tjenestene. Helsedirektoratets evaluering skal gjennomføres elektronisk på
htt ://ho s esial.ihelse.net/.

Helsedirektoratet skal innen 1. april hvert år informere Helse- og omsorgsdepartementet om
mangelfull rapportering slik at status for rapportering kan skje gjennom årlig melding til de
regionale helseforetak. Direktoratet informerte departementet ved brev av 30. mars 2012. På
grunn av mangelfull rapportering for 2011, har det blitt satt ny frist for rapportering fra
helseforetakene. Dette er bakgrunnen til at elektronisk tilbakemelding på evaluering av
årsrapporter for 2011 er blitt utsatt.

Bakgrunn for rapportering
Helsedirektoratet har lagt Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus,
bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten til
grunn for sin evaluering. På bakgrunn av veileder av 1.januar 2012 til denne forskriften, er det
utarbeidet et evalueringsskjema for henholdsvis nasjonale og flerregionale behandlingstjenester
og nasjonal kompetansetjenester. For å tydeliggjøre for den som leser evalueringen, er
regelverket for de ulike tjenester oppsummert i etterkant av det enkelte evalueringsskjema, og
det er i tillegg gitt en forklaring ift det enkelte parameter som er lagt til grunn i evalueringen.
Dette fordi regelverket er nytt og at det er behov for veiledning til de som skal rapportere.

System for rapportering
Det er etablert en egen nettportal hvor både årsrapporter, rapport fra referansegrupper og
direktoratets evalueringsrapporter skal synliggjøres. Nettportalen htt ://ho s esial.ihelse.net
skal inneholde rapportering fra alle nasjonale tjenester og er offentlig tilgjengelig. Bak denne
nettportalen ligger en database som inneholder alle rapporter fra de nasjonale tjenestene. Denne
er passordbeskyttet. For at den enkelte rapport skal bli tilgjengelig for Helsedirektoratet,
forutsettes det at både årsrapport og rapport fra referansegruppen er lagt inn.

Ved rapportering for driftsåret 2011, har det kommet frem funksjonelle utfordringer med dette
systemet. Det er ikke samsvar mellom hvilke tjenester som ligger på nettportal og de som
fremgår i database. Flere tjenester ligger inne med andre navn enn det navnet som fremgår av
godkjenningsbrev fra departementet. Det fremgår også tjenester som ikke er godkjent som
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nasjonale tjenester. For de tjenester som ikke har levert rapport fra referansegruppe, har
direktoratet måttet hente rapporteringen fra nettportal.

Oppsummering av erfaringer fra selve rapporteringen
Departementet godkjente 63 nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 7. juli 2011. Av disse
er det 27 nasjonale behandlingstjenester, 6 flerregionale behandlingstjenester og 30 nasjonale
kompetansetjenester. De fleste av disse tjenestene har vært i drift tidligere og er i realiteten en
videreføring, noen tidligere tjenester er sammenslått til en tjeneste og noen er nyetablerte
tjenester. Helsedirektoratet har lagt til grunn at alle skal rapportere for driftsåret 2011.

For kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger har det vært
lagt til grunn at disse skulle evalueres iht nytt regelverk for nasjonale tjenester. I henhold til
departementets brev av 26. mars 2012 er det avklart at 10 sentra skal videreføres som en
nasjonal kompetansetjeneste. Avklaringen om at disse tjenestene skal videreføres i en felles
nasjonal tjeneste, kom etter at sentrene hadde rapportert enkeltvis, slik de har gjort tidligere.
Helsedirektoratet har derfor valgt å legge ut evalueringsskjema for for den enkelte tjeneste.
Siden døvblinde-sentrene ikke inngår i som godkjente nasjonale kompetansetjenester, har disse
ikke blitt evaluert for inneværende år.

Nas'onale behandlin stenester:

26 av 27 har levert årsrapport

12 av 27 har referansegruppe

9 av 12 referansegrupper har ikke rapportert eller har mangelfull rapportering

Flerre ionale behandlin stenester:

9 av 12 har levert årsrapport

5 av 9 har referansegruppe

4 av 5 referansegrupper har ikke rapportert eller har mangelfull rapportering

Naionale kom etansetenester:

30 av 30 har levert årsrapport

25 av 30 har referansegruppe

14 av 25 referansegrupper har ikke rapportert eller har mangelfull rapportering
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S'eldne o lite k'ente dia noser o funks'onshemnin er

10 av 10 har levert årsrapport

5 av 10 har referansegruppe

5 av 5 referansegrupper har ikke rapportert eller har mangelfull rapportering

Svært mange referansegrupper har ikke rapportert eller har svært mangelfull rapportering.
I de tilfeller hvor rapporten er skrevet av fagpersoner som inngår i egen tjeneste, hvor det ikke
er benyttet rapporteringsskjema eller at rapporteringen gjenspeiler at årsrapporterten ikke er
vurdert iht regelverk for ordningen og tjenestens funksjon, har vi valgt å karakterisere som
mangelfull. Vi har tatt høyde for at skjema for referansegruppenes rapportering ikke i
tilstrekkelig grad gjenspeiler nytt regelverk.

Direktoratets hovedinntrykk er følgende:

Det er utarbeidet et nytt regelverk for nasjonale tjenester. Dette synes lite kjent både av
tjenestene og referansegruppene.

Mange tjenester har ikke etablert referansegrupper i tråd med regelverk.

Skjema for årsrapportering og skjema for rapport fra referansegruppen er for dårlig
tilpasset nytt regelverk og må revideres.

Det synes å være dårlig rapporteringskultur.

Den nasjonale databasen må oppgraderes og ryddes.

Direktoratet har følgende kommentarer til rapporteringene:
Helsedirektoratet har lagt til grunn at alle nasjonale tjenester som ble godkjent 7. juli 2011, skal
rapportere.

Det er stor variasjon av årsrapportene fra de nasjonale tjenestene for driftsåret 2011. Mange av
tjenestene synes å fungere etter intensjonen og er godt drevet. En rekke av disse har lagt flid i
sin rapportering, og har fyldige og informative rapporter. Andre tjenester rapporterer

og har gjort det over flere år. For 4 nasjonale tjenester er det ikke rapportert eller
rapportert så mangelfullt at det ikke har vært mulig å evaluere tjenesten. For flerregionale
tjenester og sammenslåtte tjenester som tidligere har vært organisert som selvstendige enheter,
har manglende rapportering og manglende samordning av felles rapportering påvirket
evalueringen.

Helsedirektoratet forutsetter at alle benytter det navnet som fremgår av godkjennings-
dokumentet fra departementet. Det er viktig både av hensyn til å kunne søke på tjenesten og at
det er viktig å bygge opp status for disse tjenestene (htt ://tidsskriftet.no/article/1984754). Det
er stilt spesifikke krav til en nasjonal tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor viktig at
bruk av riktig navn følges opp både av hensyn til funksjon, forventing og merkevarebygging.
Det er tilsvarende viktig at de regionale helseforetakene sørger for at de tjenester som ikke er
godkjent som en nasjonal tjeneste, ikke benytter en slik tittel i sin markedsføring.
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For å kunne synliggjøre de nasjonale tjenestene for helsetjenesten og publikum, ønsker
Helsedirektoratet at hver tjeneste utarbeider en publikumsrettet beskrivelse av tjenestens
innhold og avgrensing. Dette for å legge ut denne informasjonen på www.helsenor e.no o
www.helsedirektoratet.no. Vi har derfor bedt tjenestene om at de utarbeider en slik beskrivelse
som en innledning på årsrapporten. Dette arbeidet vil bli fulgt opp fra direktoratets side.

De rapporteringsskjema som benyttes for de nasjonale tjenester, gjenspeiler ikke de krav til
rapportering som regelverk for ordningen tilsier. Dette fremgår av selve rapporteringene og fra
direktoratets evaluering av den enkelte tjeneste. Som eksempel kan nevnes at ingen tjenester har
rapportert om det er foretatt en kostnadsvurdering eller at det er satt resultatmål for tjenesten.

Mange tjenestene hat ikke referansegrupper, og mange av de referansegrupper som er oppnevnt
synes ikke å være kjent med sitt mandat og hvilken funksjon de skal ivareta. Skjema for
referansegruppene gjenspeiler ikke de krav som er satt til referansegruppenes oppgaver og
mangler eget felt hvor det fremgår om gruppen godkjenner rapporten. Til tross for dette er det
velfungerende referansegrupper som har rapportert i tråd med forventinger. Helsedirektoratet
forutsetter at det blir etablert referansegrupper for alle nasjonale tjenester og at regelverk for
referansegrupper blir formidlet til deltagerne. For å vise representasjon, er det viktig at det
fremgår hvem som er leder og hvem de ulike andre deltagerne i referansegruppen representerer.

I direktoratets evalueringsskjema er det avsatt et eget felt hvor vi vurderer likeverdig
tilgjengelighet. For mange behandlingstjenester er bruken av tjenesten vesentlig større for egen
region sett i relasjon til befolkningsgrunnlag uten at det fremgår en begrunnelse for dette.
Direktoratet har stilt spørsmål om dette skyldes at tjenesten er for lite kjent og at dette medfører
at tjenesten ikke er likeverdig tilgjengelig. For en del nasjonale kompetansetjenester blir et
tilsvarende bilde tydelig i det forskning, deltagelse i utdanning av helsepersonell og
kompetansespredning i alt vesentlig skjer i egen region. Alle nasjonale behandlingstjenester bør
derfor utarbeide en plan for kompetansespredning som støtter opp under de resultatmål som er
satt for tjenesten.

Alle evalueringsskjema fra Helsedirektoratet inneholder en felles kommentar om at: det er
utarbeidet et nytt regelverk somfastsetter krav til nasjonale tjenester. Dettefremgår av egen
forskrift med tilhørende veiledning om godlg'enningav nasjonale tjenester i spesialist-
helsetjenesten. Tjenesten bør gjennomgå krav til drift av nasjonale tjenester. Bakgrunn for dette
er at det nye regelverket for nasjonale tjenester synes dårlig kjent.

Direktoratet har vært i kontakt med flere tjenester som ikke har vært informert om nytt
regelverk. Vi har også vært i kontakt med tidligere nasjonale kompetansesentre som ikke har
vært oppmerksom på at deres tjeneste ikke er videreført som en nasjonal tjeneste fra 7. juli
2011. I den grad de regionale helseforetak og de nasjonale tjenestene har behov for det, bistår
Helsedirektoratet i å formidle nytt regelverk.

Helsedirektoratet vil legge ut våre evalueringsskjema for alle tjenester som er tilgjengelig for
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dette i den nasjonale databasen. Resterende skjema vil bli lagt ut så fort dette er gjort mulig fra
de regionale helseforetakenes side.

Vennlighilsen

CecilieDaae e.f.
divisjonsdirektør

Eri r er orma
avde ingsdirektør
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