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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - vurdering av søknader

Det vises til departementets brev av 6. oktober 2011 vedrørende oversendelse av
søknader om etablering av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og
direktoratets oppgave med å gi en faglig vurdering knyttet til disse.

Helsedirektoratet har fått oversendt 7 søknader om etablering av nasjonale
behandlingstjenester og 9 søknader om etablering av nasjonale kompetansetjenester.
Alle søknadene var fra Helse Sør-Øst RHF. I tillegg har departementet oversendt brev
av 12. juli 2011 fra Helse Sør-Øst RHF knyttet til søknad fra Kompetansesenteret for
arbeidsrettet rehabilitering ved Rehabiliteringssenteret AIR AS og Kompetansesenter
for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken. I brevet ber departementet
direktoratet vurdere disse som søknader.

Helse- og omsorgsdepartementet fattet vedtak 7. juli 2011 om hvilke nasjonale
tjenester i spesialisthelsetjenesten som var godkjent for videre drift. 63 nasjonale
tjenester er besluttet videreført. Denne beslutningen bygger bl.a. på direktoratets årlige
evaluering av de nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, som for 2010 ble avgitt
i brev av 18. mai 2011. Helsedirektoratet vil derfor ikke omtale de sentre som er
besluttet videreført i denne vurderingen.

Helsedirektoratet er faglig rådgiver for departementet i vurderingen av etablering,
funksjonsendring og eventuelt avvikling av sentre for Nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten". Departementet har forutsatt at direktoratets råd i slike saker
skal forankres i pasientorganisasjonene, de regionale helseforetakene og
universitetene. For å få en god og rasjonell saksbehandling har direktoratet valgt å
etablere en "Rådgivningsgruppe" med representasjon fra de nevnte organisasjonene
som skal sikre denne forankringen. Rådgivningsgruppen er sammensatt av en
representant fra hver helseregion, en representant fra det medisinske fagområdet ved
universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, to representanter fra
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FF0) og en representant fra Kommunenes
sentralforbund (KS). Rådgivningsgruppens mandat er å gi Helsedirektoratet råd og
innspill ifm utarbeidelse av faglige råd hva angår nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten. I prinsipielle saker vil direktoratet vurdere om saken bør
forelegges Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering.
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Søknadermed vedleggble oversendtrådgivningsgruppensmedlemmerved e-postog
brev27. september2011.

Helsedirektoratetavholdtmøte med rådgivningsgruppen24. oktober2011. Før den
konkretegjennomgangenav søknaderkomi gang,ble det reistet mer prinsippielt
spørsmålknyttettil hvordanHelsedirektoratetbørforholdesegtil søknadersom
tidligerevar behandletav de regionalehelseforetakenei forbindelsemed den
omfattendegjennomgangeni 2009. Det ble visttil at flere av søkernesomden gang
ikkehaddefått medhold,nå haddesøktpå nytt.

Ved den totalegjennomgangenav eksisterendenasjonaletjenestei 2009 ble det
behandletet stortantallsøknaderom nyetjenester.I forbindelsemed dettearbeidet
ble det etablertutredningsgrupper,beståendeav representanterfra fagmiljø,brukere
og universitet,for å fremskaffetilstrekkeligkunnskapsgrunnlagfor vurderingav
søknadene.De fagligetilrådningerfra disseutredningsgruppeneer senere lagttil
grunnfor viderebehandlingav dissesøknadeneav de regionalehelseforetak,
Helsedirektoratetog i departementet.Rådgivningsgruppenanbefalteat søknadersom
nettopphar værtvurdertsomleddi den storegjennomgangen,burdeavvisesdersom
det ikkeforelånyeopplysningereller andrespesielleårsakersomskulletilsien ny
behandling.

I flere av de søknadersom nå er tilvurderingfremgårdet ikkeet tilstrekkelig
kunnskapsgrunnlagfor å kunnegi en anbefalingtil departementet.Dette synliggjøres
blantannetved at tjenestenesomfanger uklar,det er ikkeenighetom faglige
premisserog det er hellerikkevurdertalternativemuligheterfor lokalisering.
Rådgivningsgruppenanbefaltedirektoratetat det for slikesøknaderburdenedsettes
nye utredningsgrupperettersammemalsomved prossseni 2009. Helsedirektoratet
menerdet er viktigat det søkesfagligkonsensusom opprettelseav nye nasjonale
tjenesterog har i vedlagtetilrådningtildepartementetvalgtå følge
rådgivningsgruppensanbefaling.Direktoratethar i denneomgangikkefåttfrem
prinsipielleproblemstillingersomdet harvært nødvendigå leggefremfår Nasjonalt
rådfor kvalitetog prioritering.

Helsedepartementethar nyligfastsattnyttregelverkfor ordningen.Tilsendtesøknader
er pregetav at søkerneog de regionalehelseforetakhar hatt litentidtil å setteseg inn
bestemmelsenei det nye regelverket.Dettehargjortat mangeav søknadeneer
mangelfullemed hensyntil kravom nødvendigdokumentasjon.I og med det store
antallsøknaderog den kortefristenfor behandlingav disse,har det ikkevært muligå
innhentesupplerendeopplysningeri det omfangsom har værtønskelig.
Helsedirektoratetsvurderinghar derforblittpregetav dette og det fremgårav våre
anbefalingerat det for en del sakerer behovfor å innhenteytterligeredokumentasjon
for å sikretilstrekkeligopplysningav søknadensomgrunnlagforvår tilrådningtil
departementet.

I regelverketfor etableringav nasjonaletjenesterer det stiltkravom nasjonale
tjenesterskalgi økt kostnadseffektivitet.Det har ikkevært muligå vurderedette på
bakgrunnav de opplysningersomfremgårav søknadene.I mangetilfellervildette
være et omfattendearbeidå kunneutrede.En slikvurderingvil kreve inngående
kunnskapom selvetjenesten,driftog budsjettering.I tilleggmå det skaffestilstrekkelig
informasjonom den tjenesten/detjenesterman skalvurderenytjenestei forholdtil.
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Foren del søknadervi det være overveiendesannsynligat en sentraliseringav
tjenestenvilvære kostnadseffektiv.I de tilfellerhvordet er slik,har vi kommentert
dette. Forandretjenestervil kravettil kostnadseffektivitetvære såpasskomplisertå
måle at vi ser det sommesthensiktsmessigat dette blirforsøktvurdertifmde fem-
årligegjennomgangerav de nasjonaletjenestenesomskalgjennomføres.De
regionalehelseforetakmå ha en sentralrollei vurderingav kostnadseffektivitet.

Formåletmed nyttregelverkfor de nasjonaletjenesteneharvært å styrkestyringenav
nasjonaletjenesterved at det stillesøkt kravtil tydeliggjøringav oppgaverog
rapportering.Det er lagtsomforutsetningar tjenesteneinngåri styrings-og
rapporteringssystemetfor spesialisthelsetjenesten.Direktoratetharfått oversendt
søknadfra henholdsvisGlittreklinikkenAS og RehabiliteringssenteretAiR om
etableringav nasjonaletjenester.Dissehar inngåtten tidsbegrensetrammeavtaleom
å levererehabiliteringstjenestertil Helse Sør-ØstRHF for perioden01.01.11 —
31.12.14. Det opplysesfra Helse Sør-ØstRHF at de nasjonaletjenestersomdet her
søkesom ikkevilomfattesav rammeavtalenom leveranseav rehabiliteringstjenester.
Helsedirektoratetoppfatterat det herer ideelle/privateorganisasjonersomsøkerom å
driveen nasjonaltjeneste.Direktorateter usikkerpå om disseinngåri styrings-og
rapporteringssystemetfor spesialisthelsetjenestenog kan ikkese at detteer omtalti
veilederenfor ordningen.

Forutsattat enheteneinngåri styrings-og rapporteringssystemetfor
spesialisthelsetjenesten,menerdirektoratetat det bør tas stillingtil om det i disse
tilfellenebør inngåstidsbegrensedegodkjenningerom å ivaretaen nasjonaltjeneste.
En ikke-tidsbegrensetavtaleom å ivaretaen nasjonaltjenestekan leggeføringerfor
fremtidigekontraktsforhandlingerom forlengetavtaleom rehabiliteringstjenester.Det
bør derforvurderesom godkjenningeni dissetilfellenebør være tidsbegrensetog
følge kontraktsperiodenfor rehabiliteringstjenestene.

VedlagtoversendesHelsedirektoratetsforeløpigetilrådning.Direktoratetber om en
snarligtilbakemeldingmhtden videreprosessog eventuelletableringav
utredningsgrupper.Videre er det behovfor et drøftingsmøteknyttettilde mer
prinsipielleproblemstillingersomer skissert.

Vennlighilsen

„of ErikKreybergNorman1
avdelingsdirektør

CecilieDaae e.f.
divisjonsdirektør
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Rådgivningsgruppenfor nasjonaletjenester
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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - nye søknader 2011

Helsedirektoratet har lagt til grunn FOR 2010-12-17 nr 1706: Forskrift om godkjenning av
sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjeneste i
spesialisthelsetjenesten og tilhørende veileder; Godkjenning av nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten ved vurdering av tilsendte søknader.

Helsedirektoratet har etablert en Rådgivingsgruppe for nasjonale tjenester. Denne gruppen
består av en representant fra de fire regionale helseforetak, en representant for hvert av de fire
medisinske fakultet, to representanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FF0) og en
representant fra KS.

Følgende søknader er forelagt rådgivningsgruppen;

Nasjonal behandlingstjeneste for preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PDG)
Nasjonal behandlingstjeneste for dypsekvensering
Nasjonal behandlingstjeneste for implanterbare portable hjertepumper
Nasjonal behandlingstjeneste for primær hepatobilliær cancer
Nasjonal behandlingstjeneste for korreksjon av komplekse deformiteter
Nasjonal behandlingstjeneste for bariatrisk kirurgi ved sykelig fedme hos ungdom
mellom 13 og 18 år
Nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig redusert bevissthet etter
ervervet hjerneskade
Nasjonal kompetansetjeneste for studier av langtidseffekter etter kreftbehandling
Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med genetisk hjertesykdom.
Nasjonal kompetansetjeneste Oncolex
Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
Nasjonal kompetansetjeneste for spesialisert transportmedisin
Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander
hos barn og unge
Nasjonal kompetansetjeneste for trafikkmedisin
Nasjonal kompetansetjeneste for barn som pårørende
Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi
og andre arvelige dyslipidemier

Følgende søknader er ikke forelagt rådgivningsgruppen da de ikke forelå som søknader på
møtetidspunkt:

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering
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Søknader på nasjonal- og fierregionale behandlingstjenester i 2011

For å få godkjenning som nasjonal- eller flerregional behandlingstjeneste må sentralisering av
behandlingen vurderes å gi:

helsemessige tilleggsgevinster i form av bedre prognose og livskvalitet
økt kvalitet og kompetanse
bedre nasjonal kostnadseffektivitet.

Det stilles spesifikke krav til den som søker om etablering av en nasjonal- eller flerregional
behandlingstjeneste.
Søker må dokumentere:

egenkompetanse på fagområdet
forskningsbasert praksis/ forskningskompetanse
tilgang til nødvendig infrastruktur
pasientvolum
kostnadseffektivitet
hvordan behandlingen ivaretas i en helhetlig behandlingskjede

1. Nasjonal behandlingstjeneste for preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD)
Helse Sør-Øst RHF v/ Gynekologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF har søkt om å få
etablere en nasjonal behandlingstjeneste for preimplantasjonsgenetisk diagnostikk (PGD)

PGD brukesfor å undersøke genetiske egenskaper hos det befruktede egg. Dersom det er
risikofor barn med alvorlig arvelig sykdom, kan PGD være et alternativ tilfosterdiagnostikk
PGD brukes ogsåfor å undersøke vevstype hos det befruktede eggfør det implanteres i
livmoren. Det er aktuelt i tilfeller derfamilien allerede har et alvorlig sykt barn som trenger
stamcellebehandling. I slike tilfeller kan PGD med vevstypingforhindre at barnfødes med en
arvelige sykdom, og samtidig sikre at det nye barnet kan være stamcelledonor.

Det er etablert en egen PGD - nemnd som godkjenner søknader om PGD. Nemnda behandler
hvert år mellom 17 og 22 søknader om PGD-behandling. Det tenkes at antall søknader kan
øke ved etablering av en nasjonal tjeneste; blant annetfordi tilbudet trolig blir bedre kjent
blant helsepersonell og befolkningenfor øvrig.

Det søkes om å etablere en nasjonal behandlingstjeneste som skal utføre både diagnostikk og
behandling.

PGD er iht bioteknologiloven tillatt i Norge. Bioteknologiloven kapittel 2A setter rammer og
vilkår for PGD-behandling til norske pasienter, og PGD-nemnda godkjenner søknader om
PGD-behandling. PGD må derfor regnes som et etablert behandlingstilbud for norske
pasienter —og et alternativ til genetisk fosterdiagnostikk; selv om kriteriene for å få tilbud om
PGD er strengere enn ved fosterdiagnostikk, og behandlingen i dag foregår i utlandet. På
grunn av lavt antall utredes pasienter i Norge men behandles i utlandet (som regel Stockholm
eller Brussel). Behandlingen er faglig, teknisk og utstyrsmessig komplisert.

Helsedirektoratet er forelagt søknaden for rådgivningsgruppen som har uttalt at dette dreier
seg om et lite pasientantall, og det er grunn til å stille spørsmålstegn ved kostnadseffektivitet.
Denne behandlingen reiser også etiske problemstillinger. Dersom dette skal gjøres i Norge,
må denne behandlingen gjøres ett sted. Det er ikke vurdert alternativ lokalisering. Bør vurdere
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dette i en utredningsgruppe. Dette trenger god forankring i fagmiljø. Her trenger man en
nasjonal konsensus.

Det ble opplyst i rådgivningsgruppen at sjansen for å få et barn etter slike behandlinger er på
ca 20 % . Dette er en kostbar og omfattende behandling til et fåtall pasienter. Et nordisk
behandlingssted vil kanskje være en god løsning.

Rådgivningsgruppen tilrådde at søknaden ble lagt frem for Nasjonalt råd for prioritering for å
få frem en avklaring om denne behandlingen skal gjøres i Norge. Dersom PGD skal gjøres i
Norge, bør bl.a. lokalisering vurderes av en utredningsgruppe.

Helsedirektoratet har i brev av 15. november 2010 anbefalt at det etableres et slikt tilbud i
Norge; iførste omgang som et nasjonalt senter som tar hånd om de aktuelle pasientene og
organiserer behandlingen i utlandet. Dette vil bidra til å bygge opp mer helhetlig kompetanse
ompasientgruppen; behandlingsforløpene vil bli helhetlige og ansvarsforholdene tydelige,
slik at pasientene sikres god oppfølging. Det er enforutsetning at senteret parallelt bygger
opp nødvendig kompetanse slik at behandlingenpå sikt kanforegå i Norge.

Kompetanseoppbyggingen må skje i tett samarbeid med relevante europeiskefagmiljøer.
Sentralisering av tilbudet kan også bidra til å avklarefaglige uklarheter om indikasjoner: Det
gjelderfor eksempel spørsmål om ubalanserte translokasjoner, som kan gi høy risikofor
spontanaborter men relativt lav risikofor åfå et barn med utviklingsavvik Detframgår av
forarbeidene at ubalanserte translokasjoner kan være en indikasjonfor PGD, men vi vet at
ulikefagmiljoer har ulike oppfatninger om dette.

Det finnes ingen sentral oversikt i Norge over hvordan det går med de parene som
gjennomgår denne behandlingen. Det er derfor vanskelig å si noe om den faglige kvaliteten på
det tilbudet som blir gitt til norske pasienter. Det vurderes fra andre fagmiljø som faglig
forsvarlig å bygge opp et eget behandlingstilbud på det pasientgrunnlaget som finnes i Norge.

Det opplyses i søknaden at Oslo universitetssykehus HF har kompetanse og infrastruktur for å
bygge opp et slikt behandlingstilbud. Det er imidlertid ikke vurdert om det finnes andre
helseforetak som har tilsvarende kompetanse. Alternativ lokalisering er derfor ikke vurdert.
Dersom dette skal gjøres i Norge, bør denne behandlingen gjøres ett sted. Dette trenger god
forankring i fagmiljø og en nasjonal konsensus. Det bør nedsettes en utredningsgruppe for å
avklare om det er faglig støtte for å etablere en nasjonal behandlingstjeneste og evt.
lokalisering.

Det legges til grunn at kostnaden for ett eller flere IVF-forsøk er den samme som for andre
par med barneønske. Helsedirektoratet har fra Utenlandskontoret i Helse Sør-Øst fått et
kostnadsoverslag over hva PGD —behandling koster. Dette fremgår av Helsedirektoratets
brev. Det foreligger ingen tilsvarende oversikt over hva det vil koste å bygge opp et
tilsvarende behandlingstilbud i Norge. Siden behandlingen må anses å være etablert, og
kostnadseffektivitet av å utføre behandlingen i Norge ikke er fullstendig klarlagt, finner
Helsedirektoratet ikke grunn til å legge denne saken frem for Nasjonalt råd for kvalitet og
prioritering i denne omgang.

Konklusjon: Det foreligger tilbud om PGD-behandling til norske pasienter i dag. Et
behandlingstilbud i Norge vil kunne gi økt kvalitet i et helhetlig behandlingsforløp og dette vil
gi økt nasjonal kompetanse på området. Det synes ikke å være foretatt en utredning om
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hvorvidt det er mer kostnadseffektivt å iverksette denne behandlingen i Norge enn å sende
pasientene til behandling i utlandet. Det fremgår derfor ikke om det er kostnadseffektivt å
etablere en egen nasjonal behandlingstjeneste.
Helsedirektoratet vil anbefale at det gjøres en kostnadsanalyse med hensyn til etablering og at
det nedsettes en utredningsgruppe med representanter fra de ulike helseregioner for å vurdere
hvordan et slikt til behandlingstilbud bør organiseres og lokaliseres. Det bør også vurderes om
det er behov for nærmere retningslinjer for oppfølging mv av denne pasientgruppen. Det er
naturlig å konsultere PGD-nemnda i disse spørsmålene.

2. Nasjonal behandlingstjeneste for dypsekvensering
Helse Sør-øst RHF v/ avdeling for medisinske genetikk, Klinikk for diagnostikk og
intervensjon ved Oslo universitetssykehus HF har søkt om å ra etablere en nasjonal
behandlingstjeneste for diagnostisk dypsekvensering.

Tjenesten er ment å omfatte alle pasienter som har behovfor genetisk diagnostikk
Dypsekvensering er en ny metodefor å sekvensere DNA molekyler som er mye mer effektiv
enn dagens dominerende metodefor DNA sekvensering. Dette gjør det mulig å gjøre langt
mer omfattende undersøkelser av genomet til mennesker, kreficeller og medisinsk relevante
mikroorganismer. Dette åpner nye muligheterfor diagnostikk ikke bare innen medisinsk
genetikk, men også ifag som patologi, immunologi,farmakologi (farmakogenetikk) og
mikrobiologi.

Søknaden begrunnes med helsemessig tilleggsgevinst iform av bedreprognose og livskvalitet,
mer kostnadseffektivt genetisk diagnostikk, bedre kvalitet, tydeligere ansvarsforhold og bedre
kontroll over etfelt med mange etiske ogjuridiske problemstillinger.

Dette er en behandlingstjeneste som vil kreve investering mht personell, ustyr og IKT
infrastruktur. Søker anslår at dette pr. i dag vil omfatte noen få tusen pasienter pr. år og at
antallet vil stige raskt.

Søker fremholder at Oslo universitetssykehus HF pr. i dag er det eneste helseforetak som har
erfaring med denne metoden. Universitetet i Oslo har i brev av 27. april 2011 støttet søknaden
fra Oslo universitetssykehus om å etablere en slik nasjonal tjeneste.

Rådgivningsgruppen for nasjonale tjenester har tilrådet at det ikke etableres en nasjonal
behandlingstjeneste på dette området. Foreløpig er teknologien først og fremst i bruk ved
utredning/diagnostikk der genetisk årsak til sykdom er ukjent og gjenstand for forskning.

Helsedirektoratet er kjent med at dypsekvensering allerede er etablert og anvendes i
forbindelse med diagnostikk og klinikknær forskning ved andre medisinskgenetiske
avdelinger; for eksempel Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin ved Haukeland
universitetssykehus, og medisinskgenetisk avdeling ved Sykehuset i Telemark.

Helsedirektoratet har mottatt brev av 14. oktober 2011 fra Helse Bergen HF hvor det gis en
begrunnelse for at dypsekvenseringsdiagnostikk må kunne foregå ved universitetsklinikker i
alle helseregioner og at dette derfor ikke egner seg som en nasjonal behandlingstjeneste.
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Sykehuset i Telemark HF informerer Helsedirektoratet i brev av 16. november 2011 at de
allerede har et høyt kvalifisert miljø ved sykehuset som utfører denne type analyser og som
mener at denne type diagnostikk ikke bør være forbeholdt et enkelt fagmiljø.

Bioteknologinemda har i brev av 11. oktober 2011 til Helsedirektoratet pekt på at prisene på
denne analysen synker og at dette vil få betydning for bruken av DNA-sekvensering i hele
helsetjenesten. Om den genetiske kunnskapen skal benyttes innenforebygging og behandling,
må befolkningen ha tilgang til egne data. De mener at dette er en viktig sak for hele
helsetjenesten og landets befolkning og at en beslutning bør bygge på en bred høring.

Etter Helsedirektoratets vurdering må bruk av dypsekvensering i klinisk utredning som et
utgangspunkt betraktes som en prediktiv mv genetisk undersøkelse pga muligheten for å få
utilsiktet informasjon om risiko for annen arvelig sykdom. Virksomheter som skal rekvirere
prediktive genetiske undersøkelser må være godkjent etter bioteknologiloven; noe som sikrer
både kompetanse, forsvarlighet og god ivaretakelse av pasientene.

Bruk av dypsekvensering i helsetjenesten og innen forskning reiser en rekke etiske, juridiske
og personvernmessige problemstiller som ikke kan løses ved å etablere en nasjonal
behandlingstjeneste. Dette er blant annet beskrevet i rapporten Evaluering av
bioteknologiloven. Status og utviklingpå fagområdene som reguleres av loven, som
Helsedirektoratet overleverte til departementet i februar 2011.

Helsedirektoratet vil understreke at det er behov for nasjonal tekning rundt disse
problemstillingene; og det er behov for at ulike aktører samarbeider om hvordan ulike
problemstillinger knyttet til bruk av dypsekvensering kan løses. Vi viser til at
Helsedirektoratet har anbefalt at det utarbeides en fagplan for området medisinsk genetikk
som omfatter kompetanse og utdanningsbehov, veiledning til pasientene, kvalitetssikring,
kvalitetsutvikling, finansiering mv. Se vårt brev datert 3. april 2001. Vi har også støttet
Bioteknologinemndas forslag om at det bør utarbeides en veileder for bruk av
dypsekvensering i forbindelse med diagnostikk og behandling (klinikk) så vel som forskning,
jf vårt brev datert 17. mars 2011.

Helsedirektoratet har derfor vurdert å ikke legge denne saken frem for Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering i forbindelse med denne søknaden.

Konklusjon: Det fremgår av søknad at det her allerede dreier seg om et betydelig antall
pasienter (flere tusen) som er aktuelle for denne analysen. Det fremgår videre at
dypsekvensering er etablert ved flere forskningsinstitusjoner og medisinskgenetiske
avdelinger. Dette er en teknologi som kommer til å erstatte de sekvenseringsmetodene som i
dag er i bruk ved landets medisinskgenetiske avdelinger mv, og slik sett teknologi som bør
være tilgjengelig på flere steder. På grunn av antall pasienter og utbredelse synes
dypsekvensering ikke å egne seg som en nasjonal tjeneste. Helsedirektoratet tilrår derfor at
det ikke etableres en nasjonal behandlingstjeneste for dypsekvensering.

3. Nasjonal behandlingstjeneste for implanterbare portable hjertepumper
Helse Sør-Øst RHF v/ Hjerte- lungeklinikken, Oslo universitetssykehus HF har søkt om å ra
etablere en nasjonal behandlingstjeneste for utredning og behandling med implementerbare
portable hjertepumper.
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Disse hjertepumpene brukes til pasienter som har uttalt hjertesvikt og hvor det ikkefinnes
annen sirkulasjonsassistanse. Dette er behandling ipåvente av hjertetransplantasjon.
Behandlingstilbudet ble opprettet ved Oslo universitetssykehus HF (RH) i 2005. Det vurderes
årlig 25pasienter for denne behandlingen og behandlingen blir iverksattpå 6 —10pasienter
årlig.

Denne behandlingen ble vurdert av Kunnskapssenteret i 2008 på oppdrag fra Nasjonalt råd for
kvalitet og prioritering. Saken ble tatt opp på møte i rådet 24. november 2008 og det ble
truffet følgende vedtak:

Nasjonalt rådfor kvalitet ogprioritering legger til grunnfor sine anbefalninger at pasienter
med alvorlig hjertesvikt i endestadiet har svært dårlige leveutsikter. Rådet legger videre til
grunn at den kliniske effekten av behandling med hjertepumpen VentrAssist® enda ikke er
tilstrekkelig dokumentert. Behandling med denne typen hjertepumper anses derforfortsatt å
være av utprøvende art. Rådet legger også til grunn at detpåløper betydelige kostnader i
forbindelse med implantasjon av hjertepumper. Det er imidlertid ikke mulig på det nåværende
tidspunkt å si noe om deforventede kostnadene står i et rimeligforhold til tiltakets effekt.
Rådet anbefaler derfor at bruken av implanterbare hjertepumper kun bør tilbyspasienter som
vil ha nytte av denfor en avgrenset periode (for eksempel ipåvente av hjertetransplantasjon).
Mekaniske hjertepumper skal således ikke erstatte hjertetransplantasjoner (HTx) som den
foretrukne langtidsbehandlingenfor pasienter med alvorlig hjertesvikt i endestadiet.
Rådet ser det i tillegg som naturlig at denne aktiviteten knyttes opp mot den nasjonale
funksjonen som er tillagt Rikshospitalet HF innenfor hjertetransplantasjon.
Finansieringen av behandlingen bør sees i sammenheng med det pågående arbeidet i
Helsedirektoratet med innføring av nye og kostnadskrevende metoder i helsetjenesten.

Helsedirektoratet har lagt frem søknaden for sin rådgivningsgruppe som tilrår at søknaden
avslås med begrunnelse i at dette er en virksomhet som tilligger transplantasjonstjenesten som
allerede er en nasjonal behandlingstjeneste.

Konklusjon: Dette er en virksomhet som ivaretas av Oslo universitetssykehus HF som en
naturlig del av nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon. Helsedirektoratet vil
derfor ikke anbefale at det etableres en egen nasjonal tjeneste for implementerbare portable
hjertepumper.

4. Nasjonal behandlingstjeneste for primær hepatobilliær cancer
Helse Sør-Øst RHF v/ Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, klinikk for diagnostikk og
intervensjon, Oslo universitetssykehus HF søker om å få etablere en nasjonal
behandlingstjeneste for primær hepatobilliær cancer.

Funksjonen skal sikre optimal diagnostikk av primære maligne svulster i lever og galleveier
slik at pasientene kan allokeres til bredt anlagt multimodal kirurgisk, radiologisk og
onkologisk behandling. Diagnostiske metoder omfatter CT, MR, Ultralyd, PET Scan og
patologisk anatomiske undersøkelser. Behandling omfatter leverreseksjon (åpen og
laparoskopisk), levertransplantasjon, radiofi-ekvensablasjon (RFA), (åpen, laparoskopisk og
percutan), transarteriell kjemoembolisering (TACE), endoskopisk drenasje av galleveier,
Radiologiske intervensjonsprosedyrer, Endoskopiskfotodynamisk behandling,
strålebehandling inklusive stereotaktisk bestråling og kjemoterapi. For at denne allokeringen
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skal kunne tilbys alle pasienter børpasientene etter primær diagnostisk avklaring ved eget
sykehus henvises til tverrfaglig vurdering ved Oslo Universitetssykehus HF. Det tverrfaglige
møtetplanlegger optimalt behandlingsforløp.

Ondartede tumores med primært utgangspunkt i lever og galleveier dreier seg om anslagsvis
50 —100pasienter årlig. Vedså lav insidens er det vanskelig åfå erfaring med disse
pasientgruppene dersom avansert diagnostikk og behandling ikke sentraliseres. De
terapeutiske alternativene spenner over et vidt spekter somfor en stor del bare er tilgjengelig
ved Oslo Universitetssykehus HF. Pasientgruppen bør vurderes i tverrfaglige team bestående
av onkolog, hepatolog, radiolog, gastrokirurg, levertransplantasjonskirurg, endoskopør og
patolog for å sikre optimal diagnostikk og behandling. Dette er i tråd med internasjonale
anbefalinger.

Rådgivningsgruppen har informert direktoratet om at tilsvarende søknad ble behandlet ifm
gjennomgangen i 2009. Det kom ikke til enighet i arbeidsgruppen. Rådgivningsgruppen kan
ikke se hva som er nytt med denne søknaden ift tidligere søknad. Dette dreier seg om
utprøvende behandling da det ikke finnes dokumentasjon for utfall av behandlingen.
Tilsvarende behandlingen foregår også i Bergen.

Helsedirektoratet har i brev av 4. nov 2011 bedt om at Helse Sør-Øst RHF innhenter ny
informasjon knyttet til søknaden, og i tillegg opplyser hva som er prinsipielt nytt siden 2009.
Det opplyses i mai 27. nov 2011 fra Helse Sør-Øst RHF at: det siden 2009 har det skjedd
meget omfattende organisatoriske endringer som har gjort det mulig å integrere hele det
kliniskefagmiljøet i en klinikk, samt samorganisere det med landsfunksjonen
levertransplantasjon som er meget relevantfor denne pasientgruppen. En annen virkning av
den samme endringen er samorganisering med instituttfor medisinsk informatikk i samme
klinikk, og dette understøtter utvikling av en robust og godfelles IT plattform for
registerfunksjon, kunnskapsutveksling,forskning ogfagutvikling.

Det opplyses ikke om det er fremkommet ny dokumentasjon som viser effekt av behandling.
Dersom det skal etableres en nasjonal behandlingstjeneste så forutsetter dette at det foreligger
dokumentasjon for effekt ev behandlingen og at behandlingen således kan anses som
anerkjent.

Konklusjon: Dette dreier seg om multimodal behandling av en sjelden tilstand. Antall
pasienter årlig er lite og det kan synes fornuftig å etablere en nasjonal behandlingstjeneste til
denne pasientgruppen. Det foreligger imidlertid ikke nok dokumentasjon for å kunne ta
endelig stilling til søknaden.

Det fremkommer at det ikke var faglig enighet om etablering av et slikt tilbud i 2009 og at det
her dreide seg om behandling uten dokumentert effekt. Helsedirektoratet har ikke hatt
mulighet til å avklare selv om det foreligger dokumentasjon for effekt av den aktuelle
behandlingen og har fått ulike innspill fra fagmiljøet om dette. Helsedirektoratet er av den
oppfatning at det her hensiktsmessig å nedsette en ny utredningsgruppe for å søke faglig
konsensus om grunnlaget for å etablere denne behandlingen som en nasjonal
behandlingstjeneste og om en slik tjeneste vil være innenfor regelverket for ordningen.
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Nasjonal behandlingstjeneste for korreksjon av komplekse deformiteter
Helse Sør-Øst RHF v/ Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF søker om etablering
av en nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk korreksjon av medfødte og ervervede
deformiteter.

Det forelå ikke et utfylt søknadsskjema fra søker men et skriv fra fagmiljø ved Ortopedisk
avdeling ved Oslo universitetssykehus HF.

Saken ble forelagt rådgivningsgruppen som uttaler at denne behandlingen også foregår ved
andre helseforetak. Det bør nedsettes en egen utredningsgruppe som finner en omforent
avgrensning av hvilke gruppe pasienter denne behandlingstjenesten bør omfatte og hvilke
fagmiljøer som finne på dette området.

Helsedirektoratet har i brev av 4. november 2011 bedt om å få oversendt utfylt søknadsskjema
og nødvendig tilleggsinformasjon. Helse Sør-Øst RHF har i mail av 28. november 2011
informert om at søknaden er trukket.

Nasjonal behandlingstjeneste for bariatrisk kirurgi ved sykelig fedme hos ungdom
mellom 13 og 18 år
Helse Sør-Øst RHF v/ Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold HF har søkt om å få
opprette en nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av sykelig overvekt hos
ungdom.

Tjenesten skal omfatte ungdom mellom 13 og 18 år, som gjennom grundig preoperativ
kartlegging i vårt tverrfaglige teamfår tilbud om kirurgisk behandling av sin sykeligefedme.
Pasientene erforutsatt å gjennomgå omfattende tverrfaglig utredning inkludert evaluering av
biologisk kognitiv ogpsykososial modenhetfør tilbud om behandling blir gitt. Det opplyses
at denne tjenestenfungerer iprabis som en nasjonal behandlingstjeneste i dag.

Tilsvarende søknad ble behandlet i 2009. Rådgivningsgruppen oppfatter at det her fortsatt
dreier seg om utprøvende behandling som bør gjøres som ledd i et forskningsprosjekt, noe
som bekreftes i søknadens pkt 4.

Konklusjon: Dette er utprøvende behandling som bør gjøres iht prosedyrer for kliniske
studier og ikke i form av en nasjonal behandlingstjeneste. Det anbefales derfor ikke at det
etableres en nasjonal behandlingstjeneste for bariatrisk kirurgi ved sykelig fedme hos ungdom
mellom 13 og 18 år.

Nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig redusert bevissthet etter
ervervet hjerneskade
Helse Sør-Øst RHF v/ Klinikk for hjerneskader, Sunnaas sykehus HF søker om å etablere en
Nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig redusert bevissthet etter ervervet
hjerneskade

Alvorlige hjerneskader ledsages alltid av bevissthetsreduksjon i akuttfasen. I noen tilfeller
gjenvinnes ikke normal bevissthet senere iforløpet. De siste 10 årene er det oppnådd enighet
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om klassifikasjon avpasienter med vedvarende redusert bevissthet etter hjerneskade gjennom
diagnosekriterierfor koma, vegetativ tilstand (VT) og minimalt bevisst tilstand (MBT). Dette
har bidratt til øktforskning og kunnskapsutvikling. Likevel viser internasjonale studier at det
forekommer en betydelig (40%)feildiagnostikk, særlig ved at tegn til bevissthet overses. Dette
kan skyldes manglende kjennskap til diagnosekriterier, at man baserer seg på enkeltstående
vurderinger og/eller ikke benytter standardiserte undersøkelsesmetoder. Korrekt klinisk
vurdering av bevissthetfordrer tverrfaglig spisskompetanse ifagmiljøer med tilstrekkelig
pasientgrunnlag og derved erfaring medpasientgruppen.

Tilbudet vil rettes motpasienter med redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade uavhengig
av etiologi. I dag mottar ikke alle disse vurdering av spesialisthelsetjenesten utover denførste
tiden etter skade. Korrekt diagnostikk av denne pasientgruppen er av vesentlig betydningfor
korrektprognostisk vurdering, behandlingsplanlegging, valg av behandlingsintensitet og
varighet, og vil være av stor betydningfor pårørendes mulighetfor bearbeiding og realistisk
oppfatning av situasjonen. Man ønsker å tilby inneliggende og ambulant vurdering av disse
pasientene, da det er grunn til å mistenke at enkelte vil værefeildiagnostisert og ikke mottar
optimal oppfølging iform av vedlikeholdsbehandling, stimuleringsnivå og
komplikasjonsforebygging. Tilbudet vil omfatte både voksne og barn.

Det legges opp til et 2- ukers vurderingsopphold for pasienter med redusert bevissthet med
fokus på omfattende funksjonsdiagnostikk. Vurderingen gjøres av tverrfaglige team for å
sikre riktig diagnose og veiledning av første- og andrelinje tjenesten for videre oppfølging av
pasientene.

Det anslås et årlig pasientvolum på 15—30 pasienter. Sunnaas sykehus behandler et stort
antall pasienter med alvorlig hjerneskade hvert år og har kompetanse på dette området. Det
opplyses at Sunnaas også har søkt om etablering av en nasjonal behandlingstjeneste for
Locked-In Syndrom.

Rådgivningsgruppen uttaler at det finnes tilbud til disse pasientene i alle helseregioner og de
er skeptiske til at disse pasientene bør vurderes av et nasjonalt fagorgan. Disse pasientene bør
vurdere bl.a. i tett samarbeid med nevrolog. Dette bør gjøres ved at det sikres ressurser i hver
region. Sunnaas ligger vanskelig til transportmessig, og mangler bredde innen dette
fagområdet. Dette gir dårlig kostnadseffektivitet. Rådgivningsgruppen tilrår ikke at det
etableres en nasjonal behandlingstjeneste på dette området.

Helsedirektoratet er av den oppfatning at dette dreier seg om et lite antall pasienter som er i
behov av spesialisert tverrfaglig utredning og diagnostisering. Vi er imidlertid usikre om det
er behov for etablering av en nasjonal behandlings- eller kompetansetjeneste eller om denne
pasientgruppen allerede blir ivaretatt av regionale fagmiljøer. Søknaden inneholder ikke
opplysninger som uten videre gjør at vi kan avklare om regelverket for nasjonale tjenester er
innfridd. Vi vil derfor foreslå at det nedsettes en utredningsgruppe for å avklare disse
spørsmålene.

Konklusjon: Helsedirektoratet tilrår at det nedsettes en utredningsgruppe for å kunne gi et
endelig råd om det bør etableres en nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig
redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade ved Sunnaas
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Søknader på nasjonale kompetansetjenester i 2011

For å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste må sentralisering og oppbygging av
kompetanse innenfor et fagområde vurderes å gi:

økt kvalitet i en helhetlig behandlingsforløp innenfor rimelig tid.
økt nasjonal kompetanse.
bedre nasjonal kostnadseffektivitet.

Søker må dokumentere:
behov for oppbygging og spredning av kompetanse innenfor et fagområde
at arbeidet bør sentraliseres av hensyn til kvalitet og kostnadseffektivitet
at sentralisering av kompetansetjenesten vil bidra til å utvikle og heve kvaliteten i en
helhetlig behandlingskjede.

Det stilles spesifikke krav til den som søker om etablering av en nasjonal kompetansetjeneste.
Søker må dokumentere:

egenkompetanse på fagområdet
tilgang til nødvendig infrastruktur
personell med forskningskompetanse
deltagelse i forskningssamarbeid og forskningsnettverk
evne til å formidle kunnskap og kompetansespredning

8. Nasjonal kompetansetjeneste for studier av langtidseffekter etter kreftbehandling
Helse Sør-Øst RHF v/ Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo universitetssykehus
HF søker om å få etablere en nasjonal kompetansetjeneste for studier av langtidseffekter etter
kreftbehandling

Målgruppen er norskepasienter med komplekse seneffekter etter krefibehandling.
Utredningen av komplekse seneffekter krever bred medisinsk kompetanse og samarbeid med

fagfolk innen en rekke medisinske spesialiteter. Senteret har etablert slikt samarbeid i
forskningssammenheng og detforeslås nå at dette blirfulgt opp med et klinisk tilbud
Ved optimal behandlingforventer vi at bådeprognosen og livskvaliteten vil bedresfor
pasienter med komplekse seneffekter.

Nasjonalt kompetansesenterfor studier av langtidseffekter etter krefibehandling (Senteret) ble
opprettet av Helse og omsorgsdepartementet i 2005 med detformål å sikre nasjonal
kompetanseoppbygging og -spredning innenfeltet seneffekter etter krefibehandling.

Senteret er allerede etablert og i drifi med virksomhet som beskrevet. Forskning på
seneffekter ogformidling av kunnskap om dem drives innenfor rammen av den eksisterende
virksomheten. Vi søker nå om en utvidelse av våre tjenester til også å omfatte evaluering og
behandlingsforslag/behandling til en pasientgruppe med komplekse problemer og
utredningsbehov/behovfor spesialisert behandling. Det kan ikkepåregnes at denne
kompetansenfinnes i alle helseregioner, noe som kan gi ulikheter i helsetilbudet. Senteret og
dets samarbeidspartnere innen Oslo universitetssykehus har samlet sett en bred
spisskompetanse om seneffekter etter krefibehandling. Tilbudet vil bli nasjonalt og basertpå
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erfaringerfi.a denforeslåtte virksomheten vil behovetfor fremtidige regionale tilbud bli
vurdert.

Det anslås i søknaden at andelen pasienter med komplekse seneffekter kan dreie seg om
anslagsvis 1000 pasienter. De fleste av disse vil bli utredet og hjulpet lokalt. Anslagsvis 150 —
200 pasienter vil årlig være i behov for behandlingsforslag/behandling ved senteret.

Helsedirektoratets rådgivningsgruppe oppfatter at dette er en søknad om utvidet funksjon ved
et eksisterende nasjonal kompetansetjeneste. Det søkes om formalisering av en klinisk
aktivitet og dette oppfattes som en søknad om en behandlingstjeneste

Behandling og oppfølging av disse pasientene foregår i dag i hele landet. Dette tilbudet
fungerer ikke godt nok og det er behov for en mer systematisk oppfølging av disse pasientene.
Rådgivningsgruppen uttaler at Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter
kreftbehandling driver en betydelig forskningsvirksomhet men er ikke spesielt gode på
kompetansespredning. Det bør fortsatt være desentralisert oppgave å følge opp disse
pasientene.

Det er helsedirektoratets oppfatning at Nasjonalt kompetansesenter for studier av
langtidseffekter etter kreftbehandling allerede er tillagt oppgaven med å ivareta dette
fagområdet som en nasjonal kompetansetjeneste. Dette innebærer at tjenesten skal ivareta
kompetansespredning og med det bidra til forsvarlig kompetanse innen dette området ved alle
landets kreftavdelinger

Rådgivningsgruppen uttalelse mht senterets evne til kompetansespredning samsvarer med
direktoratets evaluering av senteret for 2010. Direktoratet har stilt spørsmål om dette er et
forskningssenter eller et kompetansesenter. Senteret synes å ha liten spredning av kompetanse
til andre helseregioner og bør utarbeide en plan for kompetansespredning.

Konklusjon: Helsedirektoratet er av den oppfatning at behandlingen av pasienter med
komplekse seneffekter fortsatt bør skje regionalt. Nasjonalt kompetansesenter for studier av
langtidseffekter etter kreftbehandling er allerede tillagt oppgaven med å ivareta dette
fagområdet som en nasjonal kompetansetjeneste. Direktoratet tilrår ikke at denne søknaden
støttes.

9. Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med genetisk hjertesykdom.
Helse Sør-Øst RHF v/ Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF søker om å få
etablere en nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med genetisk hjertesykdom.

Pasienter med genetisk hjertesykdom er utsattfor hjertearytmier ogplutselig død
Sykdommene kan debutere i barne- og ungdomsårene eller i tidlig voksenalder. Mange
ganger erplutselig hjertestansførste symptom. Aktuelle sykdommer er
ionekanalsykdommene: Lang QT tid syndrom, katekolaminergpolymorf venterikkeltakykardi
og Brugada syndrom. I tillegg er det en rekke andre arvelige kardiomyopatier: hypertrofisk
kardiomyopati, arytmogen høyre ventrikkelkardiomyopati, dilatert kardimyopati,
mitochondriekardiomyopatier, og kardiomyopatier som ledsager muskelsykdommer somfor
eksempel Duchennes muskeldystrofi.
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Fellesfor disse sykdommer er at de er tilgjengeligefor genetisk diagnostikk Hvis manfinner
en mutasjon hos enpasient med utviklet hjertesykdom, er det aktuelt med
familieundersøkelser for åfange opp og behandle mutasjonspositivefamiliemedlemmer.
Tidlig diagnostisering og korrekt risikostratifisering avpasienter med disse sykdommene er
ofte livreddende. Ved åfange opp dissepersoner tidlig vil man kunneforeta en
risikostratifisering og behandle medforebyggende medikasjon ellerforebyggende
hjertestarter hos høyrisikopasienter.

Det presiseres av representanten fra Helse Sør-Øst RHF i rådgivningsgruppen at det her dreier
seg om en nasjonal kompetansetjeneste og ikke en behandlingstjeneste. Av søknaden kan det
oppfattes at det søkes om en nasjonal behandlingstjeneste.

Det opplyses i rådgivningsgruppen av søknaden praktisk talt er lik den søknaden som ble
fremmet i 2009, og som endte opp med at dette skulle være en regionalisert behandling. Oslo
universitetssykehus HF har best mulighet for gen-diagnostikk. Dette gjøres på tilsendt
prøvemateriale og rettferdiggjør ikke etablering av en nasjonal tjeneste. Det opplyses at det
foregår et samarbeid om disse pasientene i dag og mange blir videresendt til Oslo
universitetssykehus HF. Rådgivningsgruppen er av den oppfatning at det her ikke er behov for
en nasjonal tjeneste og støtter derfor ikke denne søknaden.

Det opplyses i søknad at en nasjonal kompetansetjeneste vil gi økt kvalitet i utredning og
behandling av disse pasientene. Dette er opplysninger som ikke underbygget i søknaden. Det
fremgår ikke hvor mange pasienter som årlig blir behandlet og om en slik etablering vil
medføre økt kostnadseffektivitet.

Konklusjon: Helsedirektoratet støtter ikke søknaden om å etablere en nasjonal
kompetansetjeneste for pasienter med genetisk hjertesykdom.

10. Nasjonal kompetansetjeneste Oncolex
Helse Sør-Øst RHF v/ Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF

Oncolex er et nettbasert oppslagsverkfor diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter
med kreft. Målgruppene for Oncolex er helsepersonell somjobber eller er under utdanning
innen kreftomsorgen i Norge. Oncolex har som mål å bidra til et kontinuerlig kvalitetsarbeid i
tilbudet som pasientene møter i de ulike behandlingsnivåene innen kreftomsorgen i Norge.
Oncolex gjør det enkelt åfinne informasjon om kreft og kreftbehandling i samsvar med
nasjonale handlingsprogramfor de ulike kreftformene eller der de ikke er utfidlende
standardbehandling ved Oslo universitetssykehus HF. Oppslagverket gir tilgang til all
kreftinformasjon på et sted. Bakgrunnsstoff, oppdaterte prosedyrer og registerfor
medikamentell krefibehandling er gratis tilgjengelig uten noenform for passord.

Begrunnelse for å søke om en nasjonal kompetansetjeneste er å sikre nasjonal forankring og
framtidig drift av Oncolex.

Rådgivningsgruppen uttaler at dette er en nettbasert tjeneste som er i drift. De som drifter
tjenesten i dag er blitt oppfordret til å søke da videre drift er uavklart. Søknaden støttes ikke
av helseregionene i rådgivningsgruppen. Kompetansetjeneste er ikke riktig løsning for å sikre
videre drift av denne tjenesten.
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Konklus'on: Helsedirektoratet støtter ikke søknaden om å etablere Oncolex som en nasjonal
kompetansetjeneste da dette faller utenfor formålet med ordningen.

11. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
Helse Sør-Øst RHF v/ Oslo universitetssykehus HF søker om å få etablere en nasjonal
kompetansetjeneste for CSF/ME.

Målgruppenfor kompetansetjenesten er barn, unge og volune med kronisk
utmattelsessyndrom/myalgisk encephalopati, dvs. utmattelse som strekker seg ut over 3 mnd
(barn og unge)/6 mnd (voksne), som har nødvendige tilleggssymptomer og hvor annen
somatisk eller psykiatrisk diagnostikk ikke gir differensialdiagnostiske holdepunkter.
Diagnosen som omfattes av kompetansetjenesten, omhandler svært alvorlige tilstander som
helsevesenet nasjonalt sliter med å gi et tilfredsstillende og helhetlig tilbud. En viktig
målsettingfor Kompetansetjenesten blir å videreutvikle og spre kunnskap vedrørende
forståelse og tilnærming, dvs utredning, behandling, oppfølging og opplæring, til alle deler av
landet. Fagkunnskap omforståelse og tilnærming; diagnostikk og behandling, som denne
pasientgruppen er helt avhengig avfor best mulig prognose og livskvalitet,finnes i dag
dessverre ikke i tilstrekkelig grad i våre lokale eller regionale hjelpeapparat.
Enformalisert oppbygging av en nasjonal kompetansetjeneste vil ha som ambisjon å
videreutvikle ogforske på sykdomsårsaker, mekanismer og gode diagnoseverktøy. I tillegg
skal eksisterende behandlingsmetoder evalueres og videreutvikles og det skalforskes på nye
behandlingstilnærminger. Eksisterende og nyvunnet kompetanse skal spres tilfagmiljøer i
hele landet. Målsettingen vil være lokal/regionalforankring over hele landet av den
spisskompetanse denne pasientgruppen trenger tidlig i sykdomsforløpet for å bryte ut av
negative sirkler som kan bidra til å vedlikeholde sykdommen.

Det er behov for en nasjonal kompetansetjeneste for å bidra til at helsetilbudet til pasienter
med CFS/ME kan bedres og optimaliseres på landsbasis.

Helsedirektoratet har forelagt søknaden for Rådgivningsgruppen for nasjonale tjenester, som
mener at søknaden og søker fyller de kriterier som er satt for en nasjonal kompetansetjeneste.
Rådgivningsgruppen støtter etablering av en kompetansetjeneste på dette området.

Direktoratet har i brev til departementet av 8.juni 2011 uttalt at det er behov for å etablere en
nasjonal kompetansetjeneste for CSF/ME og foreslått at det etableres en nasjonal tjeneste for
CSF/ME for en tidsbegrenset periode, og inntil alle helseregioner har etablert sin egen
kompetanse på området.

Med hensyn til lokalisering er det allerede bygget opp et tilbud til denne pasientgruppen på
Oslo universitetssykehus HF. Det fremgår ikke hvor den nasjonale kompetansetjenesten er
tenkt forankret ved sykehuset. Det refereres i søknad til bl.a. ulike fagmiljø ved Kvinne- og
Barneklinikken og Medisinsk klinikk ved sykehuset. Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus
HF synes å kunne innfri de krav som er satt i forskrift og tilhørende veileder for etablering av
en nasjonal kompetansetjeneste.

Konklusjon: Helsedirektoratet støtter søknaden om etablering av en nasjonal
kompetansetjeneste for CSF/ME ved Oslo universitetssykehus HF.
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12. Nasjonal kompetansetjeneste for spesialisert transportmedisin
Helse Sør-Øst RHF v/ Luftambulanseavdeling, Oslo universitetssykehus HF

Målgruppenfor kompetansesenterets innsats erpersonell med behandlingsansvar og
transportansvarfor kritisk syke intensivpasientene —som må gjennom en transportfor å
bringe dem til regional/nasjonal behandling. Transport av slike pasienter er i utgangspunktet
preget av høy risiko. Godt utviklede og testede transportsystemer reduserer risikoenfor
tekniske eller vurderingsmessigefeil. Avdelingen besørger transport over hele landetfor den
pasientgruppen som må transporteres med pågående hjerte-lungemaskin, men kan ikke selv
utføre alle transportoppdrag av et lavere kompleksitetsnivå. For å sikre best mulig kvalitet i
dette segmentet mener vifagutvikling, forskning og nasjonale kurs som tilfører kompetanse til
de lokale transportleddene er eneste virkningsfulle vei å gå.

Søknad om etablering av en nasjonal kompetansetjeneste ble forelagt rådgivningsgruppen. På
det tidspunkt forelå det ikke et eget utfylt søknadsskjema. Rådgivningsgruppen har derfor
uttalt seg på grunnlag av et utarbeidet notat fra Oslo Universitetssykehus HF.

Rådgivningsgruppen uttalte at det var fiere regioner hvor det foregikk en betydelig
transporttjeneste og at det her burde etableres en faglig utredningsgruppe for å vurdere behov.

Spesialisthelsetjenesten har de senere år gjennomført en betydelig funksjonsfordeling noe som
fører til økt antall intensivtransporter. Tilsvarende er medisinsk teknisk utstyr og kompetanse
utviklet slik at tjenesten i dag kan gjennomføre overføring av pasienter mellom sykehus som
er i behov av avansert intensivmedisin. Det er noe usikkert hvordan det er mest hensiktmessig
å følge opp dette faglig.

Helsedirektoratet er tilskrevet av Legeforeningen som har anmodet direktoratet om å
utarbeide nasjonale retningslinjer for pasienttransport av potensielt ustabile pasienter.
Legeforeningen ønsker en klargjøring av faglig krav og ansvar i tillegg til en klargjøring av
ansvar for finansiering og økonomisk ansvar. I tillegg ønskes det egne retningslinjer for
transport av særlig krevende pasienter (ECM0- og kuvøse transporter)

Det er Helsedirektoratets rolle å utarbeide nasjonale retningslinjer. Dette gjøres normalt i tett
samarbeid med fagmiljø på området. Om det skal utarbeides egne retningslinjer innenfor
transport av intensivpasienter er ikke besluttet eller finansiert.

For Helsedirektoratet ville det være naturlig i en slik sammenheng å henvende seg både
fagmiljøet innen intensivmedisin og transportmedisin. Dersom dette feltet skal begrenses til
transportmedisin, er det nærliggende å tenke at utredningen av kritisk syke pasienter i
ambulansetjenesten bør kunne ivaretas av Nasjonalt kompetansesenter for prehospital
akuttmedisin (NAKOS). Dette er en nasjonal kompetansetjeneste som skal være med på å
sikre kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor akuttmedisinen og skal bidra
til forskning og fagutvikling innenfor fagfeltet. NAKOS er en del av Avdeling for forskning
og utvikling (FoU), Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus HF.

Helsedirektoratet er ikke beredt til å gi en faglig anbefaling om etablering av en nasjonal
kompetansetjeneste for spesialisert intensivtransport. Vi mener behovet bør utredes nærmere
og at det evt bør avklares organisering og innhold for en slik nasjonal tjeneste. Dette bør
avklares ift ulike fagmiljø og i samarbeid med de regionale helseforetak.
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Søknaden inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne avklare om søknaden innfrir de
krav som er satt for å etablere en nasjonal tjeneste.

Konklusjon: Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste
for spesialisert transportmedisin nå men at det etableres en egen utredningsgruppe for å
vurdere etablering av en slik tjeneste.

13. Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos
barn og unge
Helse Sør-Øst RHF v/ Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF søker om å
etablere en nasjonal kompetansetjeneste for de mest komplekse og svært alvorlige
psykosomatiske tilstander hos barn og unge underl 8 år.

Tilstandsbildene dreier seg om svært kompleks, alvorlig somatisk symptomatologi og
funksjonsforstyrrelse med en gjennomgripende innvirkning på barnetsfrsiske, psykologiske,
kognitive og sosiale utvikling ogfunksjon, samt dagligliv, og som vekker stor bekymring og
invalidisering; bådefor barnet ogfamilien.

Tilstandene som omfattes av kompetansetjenesten omhandler svært alvorlige tilstander som
helsevesenet nasjonalt sliter med å gi et tilfredsstillende og helhetlig tilbud til.
Pasientgruppen blir ofie en kasteball mellom ulikefagprofesjoner; mellom allmennmedisin,
pediatri og barne- og ungdomspsykiatri. En viktig målsettingfor Kompetansetjenesten blir
derfor å spre denne kunnskapen vedrørendeforståelse og tilnærming, dvs utredning,
behandling, oppfølging og opplæring, til alle deler av landet

Det er ikke gjennomført gode nasjonale eller internasjonale epidemiologiske undersøkelser
som kan si noe om nasjonalforekomst av disse mest alvorligste psykosomatiske tilstandene.
En regner dog med at ca 10 % av norske barn og unge har en eller annenform for stress-
/traumerelatert psykosomatisk tilstand. Men dette tallet omfatter også de mer hyppige,
moderatepsykosomatiske tilstandene som hodepine, magesmerter og ryggsmerter.

Søknaden er forelagt rådgivningsgruppen som uttaler at det er uklart om det her søkes om en
behandlingstjeneste eller kompetansetjeneste. Det presiseres fra Helse Sør-Øst RHF i møtet at
dette dreier seg om en kompetansetjeneste.

Rådgivningsgruppen opplyser at det er bygd opp flere tilbud til denne pasientgruppen. Som et
eksempel kan nevnes Nasjonalt kompetansetjeneste for sammensatte lidelser i Helse Midt-
Norge RHF. Rådgivningsgruppen tilrår derfor at det nedsettes en utredningsgruppe som
vurderer behov og lokalisering av en slik kompetansetjeneste.

Søknaden inneholder ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne avklare om søknaden innfrir de
krav som er satt for å etablere en nasjonal tjeneste.

Konklusjon: Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste
for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge nå men at det etableres
en egen utredningsgruppe for å vurdere etablering av en slik tjeneste.
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Nasjonal kompetansetjeneste for trafikkmedisin
Helse Sør-Øst RHF, Sunnaas sykehus HF søker om etablering av en nasjonale
kompetansetjeneste for trafikkmedisin.

Tjenesten skal bidra klinisk ogforskningsmessig til at pasienter somførerkortvurderes etter
Helsepersonelloven § 34 sikres en lik nasjonal behandling. Førerkortvurderingerforetas både
innenprimær- og spesialisthelsetjenesten. Det er behovfor en samordning og enfelles
plattform for hvilke vurderingsmetoder som skal legges til grunn på de ulike nivåer. Per i dag
er det ikke en ensartet praksis, med den konsekvens at pasienter forskjellsbehandles. Et
nasjonalt kompetansesenter må ha til hensikt å bidra til lik behandling iftpasienter som
førerkortvurderes i hht Helsepersonelloven § 34. Et kompetansesenter må også ha en dialog
med offentlige myndigheter og aktuelleforskningsmiljøer om hvilke kriterier som skal legges
til grunn. Retningslinjene erper i dag ikke tilstrekkelig spesifisert hva angår metoder.

Rådgivningsgruppen mente at Sunnaas ikke kommer i kontakt med hele gruppen som skal
vurderes for førerkort pga helsesvikt og at Sunnaas har ikke kompetanse til å ta seg av hele
pasientgruppen. Utarbeiding av faglige retningslinjer for denne problemstillingen er en
forvaltningsoppgave. Gruppen støtter derfor ikke etableringen av en slik kompetansetjeneste.

Ansvaret for vurdering av om de medisinske krav i førerkortforskriften er oppfylt, tilligger i
første rekke pasientens faste lege/behandler. Dette omfatter en rekke lidelser og fagområder
som bl.a. reguleres gjermom internasjonalt samarbeid på dette området. Det er
helsemyndighetene som er tillagt ansvaret for å følge opp og utvikle regelverket på området
og for å sikre likebehandling.

Etablering av en nasjonal kompetansetjeneste omfatter en rekke krav til formål og den som
søker. Helsedirektoratet kan ikke se at søknaden inneholder dokumentasjon for merverdi og
synliggjør behovet for å etablere en slik kompetansetjeneste.

Konklusjon: Helsedirektoratet støtter ikke søknaden om å etablere en nasjonal
kompetansetjeneste for trafikkmedisin.

Nasjonal kompetansetjeneste for barn som pårørende

Helse Sør-Øst RHF v/ Klinikk for psykisk helse/Barns Beste, Sørlandet sykehus HF søker om
å få opprette en nasjonal kompetansetjeneste for barn som pårørende.

Innsatsen rettet mot barn som pårørende virker noe tilfeldig organisert både innen kommune- og
spesialisthelsetjenesten. Viser derfor et behovfor å etablere et nasjonalt kompetansesenterfor å
videreføre det arbeidet som vårt nasjonale kompetansenettverk har startet. Vi mener at det er behov
for en styrt nasjonal satsing med en tilhørende nasjonal strategiplanfor å øke den nasjonale
kompetansen på fagområdet.

Som nasjonalt kompetansesenter ønsker vi å bidra til å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og
kompetansespredning innenfor vårt spesifiserte fagområde barn som pårørende. Både innenfor
spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helsetjenesten er det behovfor økt kunnskap om ogfokus
på pårørende barn og unge. I dette arbeidet er det også avgjørende å innlemme brukergruppen.
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Rådgivningsgruppen uttaler at dette er et stort og viktig prosjekt men er usikre på om det er
behov for en kompetansetjeneste på dette området. Fyller ikke kriteriene til en slik tjeneste.

Søker har ansvaret for å lede og koordinere et kompetansenettverk på nasjonalt nivå for
forebygging og behandling av problemer hos barn av psykiske syke og rusmiddelavhengige
foreldre. Det er iverksatt evaluering av dette arbeidet.

Direktoratet deler rådgivningsgruppen oppfatning og kan ikke se at den beskrivelse av
tjenesten som fremgår i søknad innfrir krav satt i regelverk for en nasjonal
kompetansetjeneste.

Konklusjon: Helsedirektoratet støtter ikke søknaden om å etablere en nasjonal
kompetansetjeneste for trafikkmedisin.

16. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi
og andre arvelige dyslipidemier
Helse Sør-Øst RHF v/ Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF søker om å få etablere
en nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær hyperkolesterolemi (FH) og
andre arvelige dyslipidemier.

Detforeligger i dag en anerkjent og dokumentert behandlingfor familiær med
hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier. Behandlingen reduserer sykelighet og
dør ogforlenger liv og bedrer livskvalitetfor pasientgruppen. Nyere data viser at det er store
regionaleforskjeller i diagnostisering og behandling av denne pasientgruppen i Norge.
Kompetansen om moderne behandling er lite kjent og geografisk skjevfordelt. Behandlingen
av FH er spredd på 5 —6 spesialiteter. Derfor blir behandlingen lite enhetlig. Dette øker
behovetfor enforankring i et kompetansesenter.

Det ble søkt om tilsvarende tjeneste i 2009 og denne søknaden fikk avslag. I ettertid har det
vært rettet kritikk mot utredningsprosessen og søker har bedt om at søknaden blir vurdert på
nytt. Det opplyses i møtet med rådgivningsgruppen at det ikke lyktes å få etablert en
utredningsgruppe da denne søknaden skulle behandles i 2009.

Rådgivningsgruppen var i tvil om søker fyller kriteriene for å være en nasjonal
kompetansetjeneste. Denne søknaden skiller seg imidlertid ut ved at den ikke ble behandlet
tilfredsstillende i forrige runde. Rådgivningsgruppen tilrår derfor at Helsedirektoratet i dette
tilfellet nedsetter en ny utredningsgruppe.

Det fremgår at søker i dag i realiteten opplever å fungere som en nasjonal kompetansetjeneste
og at det er behov for å bygge opp kompetansen på dette området. Helsedirektoratet er i tvil
om søker fyller kriteriene i regelverk. Det foreligger imidlertid gode grunner til å vurdere
dette spørsmålet på nytt og det bør derfor nedsettes en ny utredningsgruppe som kan vurdere
behov og evt lokalisering av en slik kompetansetjeneste.

Konklusjon: Helsedirektoratet anbefaler ikke at det etableres en nasjonal kompetansetjeneste
for barn og voksne med farniliær hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier nå, men
at det etableres en egen utredningsgruppe for å vurdere behovet for etablering av en slik
tjeneste.
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17. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering -
Rehabiliteringssenteret AiR AS
Helse Sør-Øst RHF v/ Rehabiliteringssenteret AiR AS (Attføringssenteret i Rauland ) søker
om etablering av en nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

Stortinget besluttet i 2005 å gi godkjenning til søker som et nasjonalt kompetansesenterfor
arbeidsrettet rehabilitering basertpå en nettverksmodell. Det nasjonale kompetansesenteret
skulle stimulerer og bidra til nasjonalfaglig utvikling innenfagfeltet arbeidsrettet
rehabilitering. Fokus har vcertPersoner i yrkesaktiv alder, som pga. sykdom eller
funksjonshemming, uavhengig av diagnose, ikke har kommet inn i, eller er iferd med åfalle
ut av eller harfalt helt eller delvis ut av arbeidslivet, og som har en realistisk mulighetfor å
komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet. Tjenesten har som mål å utvikle bedre kunnskap
om hva som bidrar til at personer med nedsattfunksjon og arbeidsevne deltar i arbeid, og på
den måte, redusere uføretrygd.

Søknaden er ikke forelagt rådgivningsgruppen. Det ble stilt spørsmål fra rådgivningsgruppen
om ikke denne søknaden ble vurdert i 2009. Rådgivningsgruppen tilrår at det innhentes utfylt
søknadsskjema og at dette vurderes av egen utredningsgruppe.

Det fremgår av rapporten "Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten", 2009, side 67, at
Attføringssenteret i Rauland (AiR)fikk status som Nasjonalt kompetansesenter i 2005.
Kompetansesenteret har som oppgave å utvikle og styrkefagfeltet institusjonsbasert
arbeidsrettet rehabilitering. Kompetansesenteret er underlagt Helse Sør-Øst RHF etter
oppdragfra Helse- og omsorgsdepartementet. I rapporten anbefales det at tjenesten bør derfor
inngå i det helhetlige styrings- og rapporteringssystemet for spesialisthelsetjenesten, regulert
gjennom rundskriv og forskrift. Det er behov for en gjennomgang av oppgaver, organisering
og styring.

Søknaden ble den gang ikke vurdert på linje med andre søknader da Attføringssenteret i
Rauland (AiR) ikke ble oppfatet å inngå styrings- og rapporteringssystemet for
spesialisthelsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF har inngått en avtale med Rehabiliteringssenteret
AiR AS om å levere rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten for perioden 01.01.11 —
31.12.14. Det opplyses at en nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering ikke
omfattes av rammeavtalen om leveranse av rehabiliteringstjenester. Helsedirektoratet er i lys
av nytt regelverk usikker på om Rehabiliteringssenteret AiR AS ligger innenfor styrings- og
rapporteringssystemet for spesialisthelsetjenesten og dermed kan godkjennes som en nasjonal
tjeneste i spesialisthelsetjenesten.

Konklusjon: I og med at kompetansetjenesten ved Rehabiliteringssenteret AiR AS allerede
ble vurdert og anbefalt etablert av de regionale helseforetak i 2009, ser Helsedirektoratet ikke
at det er behov for å vurdere denne tjenesten på nytt. Forutsatt at Rehabiliteringssenteret AiR
AS ligger innenfor styrings- og rapporteringssystemet for spesialisthelsetjenesten finner
Helsedirektoratet å kunne anbefale at denne tjenesten blir godkjent som en nasjonal
kompetansetjeneste.
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18. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering —Glittreklinikken
AS
Helse Sør-Øst RHF v/ Glittreklinikken AS søker om å få opprette en nasjonal
kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering.

Arbeidsrettet lungerehabilitering defineres som tidsavgrensede planlagte prosesser med klare
virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert hovedmål. Arbeidsdimensjon er
hovedfokus og det dreier seg om kartlegging av arbeidsevne ffl/sisk og mentalt),
arbeidskartlegging, betydningene av miljøfaktorer, optimalisering av medisinsk behandling,
trening og opplæring Arbeidsrettet lungerehabiliteringfavner en rekke diagnoser, men
domineres av de to hoveddiagnosene kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og astma.
Pasientgruppen med kronisk lungesykdommer i arbeidsfør alder er stor, men det erfå
kompetansemiljoer i Norge som driverforskning, utvikling og kompetansespredning innen
feltet.

Det anslås at 4 —6 % av befolkningen har kols mens 8 —10 % av befolkningen har astma.

Det fremgår i brev av 20. september 2007 fra Helse- og omsorgsdepartementet at det ifm
arbeidet med å få ned sykefraværet ble bestemt at det skulle etableres et kompetansesenter for
arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken som et pilotprosjekt. Det fremgår at
departementet er i ferd med å utvikle nytt regelverk for nasjonale tjenester og at senteret
forutsettes vurdert ift dette.

Det ble søkt om etablering av nasjonal kompetansetjeneste i lungehabilitering ved
Glittreklinikken i 2009. Det ble den gang nedsatt en utredningsgruppe som støttet opprettelsen
av en nasjonal kompetansetjeneste. De regionale helseforetakene kom imidlertid til en annen
konklusjon i det de ikke støttet en slik etablering. Begrunnelsen var at dette dreier seg om
store pasientgruppe og det finnes oppegående fagmiljø i alle RHF. Dette følges av en
diskusjon om hvorvidt dette fagområdet er kunnskapssvakt og hvordan det i så fall best kan
føles opp.

Det forelå ingen utfylt søknad til møtet med rådgivningsgruppen. Det ble vist til at
Glittreklinikken hadde søkt om tilsvarende etablering tidligere og at direktoratet burde
avklarer hva som er nytt ifm ny søknad. Dette bør eventuelt vurderes av egen
utredningsgruppe.

Det er behov for å avklare om søker fyller kriteriene for etablering av en nasjonal
kompetansetjeneste og at det er behov for en slik tjeneste. Det foreslås etablert en nasjonal
kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering ved AiR og det må stille spørsmål om ikke
den vil fylle rollen innenfor å få personer med kronisk sykdom tilbake til arbeidslivet. Det
finnes regionale fagmiljøer innenfor rehabilitering og lungemedisin, og det bør stilles
spørsmål om ikke dette er dekkende i tillegg til nasjonale retningslinjer for behandling av
disse lidelsene. Helsedirektoratet ser ikke for seg at det bør etableres tilsvarende
kompetansetjenester for andre store sykdomsgrupper hvor det finnes kompetanse regionalt

Helse Sør-Øst RHF har inngått en avtale med Glittreklinikken AS om å levere
rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten for perioden 01.01.11 —31.12.14. Det
opplyses at en nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ikke omfattes
av rammeavtalen om leveranse av rehabiliteringstjenester. Helsedirektoratet er i lys av nytt
regelverk usikker på om Glittreklinikken AS ligger innenfor styrings- og
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rapporteringssystemet for spesialisthelsetjenesten og dermed kan godkjennes som en nasjonal
tjeneste i spesialisthelsetjenesten.

Konklusjon: Helsedirektoratet er i tvil om søknaden fyller kriteriene for å etablere en
nasjonal kompetansetjeneste. Forutsatt at søker omfattes av styrings- og
rapporteringssystemet for spesialisthelsetjenesten, vil Helsedirektoratet anbefale at det
nedsettes en utredningsgruppe og som vurderer søknaden opp i mot nytt regelverk for
etablering av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.
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