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Vedr. søknader om nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 
 
Vi viser til søknad fra Helse Midt-Norge RHF av 30. mai 2012 om nye nasjonale 
tjenester i spesialisthelsetjenesten, og Helsedirektoratets brev av 2. november 2012 med 
vurderinger av søknadene.  
 
Helsedirektoratet påpeker i sin tilbakemelding til departementet at noen nasjonale 
tjenester fortsatt rapporterer mangelfullt, noe som fører til at Helsedirektoratet ikke har et 
godt nok grunnlag for å gi departementet råd om videreføring eller 
avvikling/desentalisering av godkjente nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. 
Departementet forutsetter arbeidet med at rapportering bringes i tråd med krav i forskrift 
og veileder, jf brev av 12. juni 2012. 
 
Nasjonale tjenester skal driftes i tråd med nytt regelverk og det skal utarbeides resultatmål 
for tjenestene. Departementet ønsker å presisere at nasjonale kompetansetjenester skal 
utarbeide en plan for kompetansespredning og at resultatmål skal være operasjonaliserbare 
slik at det er mulig å måle disse. Dette ses som forutsetning for godkjenning av nye 
nasjonale tjenester, samt opprettholdelse av allerede godkjente nasjonale tjenester. 
 
Avslag på søknader om nye nasjonale kompetansetjenester i 
spesialisthelsetjenesten 
Det er mottatt flere søknader om nasjonale tjenester innenfor psykisk helsevern.  
Helsedirektoratet har anbefalt at det nedsettes en egen gruppe som vurderer behovet for 
etablering av nasjonale tjenester innen psykisk helsevern, slik at det foreligger mer 
helhetlig beslutningsgrunnlag før departementet vurderer godkjenning av nye nasjonale 
tjenester innenfor psykisk helsevern. Departementet har i brev til Helsedirektoratet gitt 
tilslutning til at direktoratet følger opp dette forslaget.  I henhold til dette vil 
departementet på det nåværende tidspunkt ikke foreslå opprettelse av nye nasjonale 
tjenester innenfor psykisk helsevern.  
 



Side 2 
 

Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av 
betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-5, som 
gir vilkår for å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste, avslår Helse- og 
omsorgsdepartementet søknad om etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for bipolare 
lidelse i Helse Midt-Norge RHF. 
 
Avslag på søknad om ny nasjonal behandlingstjeneste i 
spesialisthelsetjenesten 
Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, 
bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 
4-3, som gir vilkår for å få godkjenning som nasjonal behandlingstjeneste, avslår Helse- og 
omsorgsdepartementet følgende søknader om nye nasjonale behandlingstjenester i Helse 
Midt-Norge RHF: 
 
Nasjonal behandlingstjeneste for keratoproteser 
Søknaden avslås med bakgrunn i at det vurderes å være et for lite pasientvolum på 
nasjonalt nivå for etablering av en nasjonal behandlingstjeneste. Helsedirektoratet 
anbefaler å etablere et nordisk samarbeid om denne behandlingen. Departementet vil 
derfor be Helsedirektoratet i samarbeid med de regionale helseforetakene utrede behovet 
for et nordisk samarbeid for denne pasientgruppen. Arbeidet må sees i sammenheng med 
det pågående arbeidet om et nordisk samarbeid om høyspesialisert medisin. 
 
Videre vurdering av søknader om nye nasjonale tjenester i 
spesialisthelsetjenesten 
De resterende søknader om nye nasjonale tjenester fra Helse Midt-Norge RHF er det behov 
for å utrede ytterligere. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å utrede disse nærmere, i tråd 
med Helsedirektoratets anbefalinger og etablert styringssystem. Disse tjenester er: 
 

1. Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin 
2. Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer 

 
Det er satt en frist til Helsedirektoratet for utvidet vurdering av ovennevnte søknader innen 
1. mai 2013. 
 
Revidert veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med 
vedlagt oversikt over godkjente nasjonale tjenester er tilgjengelig fra:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/veiledninger_og_brosjyrer/2011/veileder-
til-forskrift-nr-1706-av-17-des.html?id=667363  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maiken Engelstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Nora Gamst 
 førstekonsulent 
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Kopi:  
Helse Vest RHF 
Helse Nord RHF 
Helse Sør-Øst RHF 
Helsedirektoratet 

 
 


