
 
 
 

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, 

Helse Sør-Øst RHF, og 10 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med 
Helse Sør-Øst RHF. 

 

Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 
Postboks 404  Telefaks: 62 58 55 01 
2303 Hamar  postmottak@helse-sorost.no  
   Org.nr. 991 324 968 

    

Se mottakertabell  
  
Vår referanse: Deres referanse: Dato: 
11/00829-27    01.06.2012 

Saksbehandler:  
Kirsti Tørbakken, +47 480 75 962    

Søknader fra Helse Sør-Øst RHF på nye nasjonale tjenester 2012  
Det vises til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft 1. januar 2011, jfr. 
Oppdragsdokumentets kapittel 4 samt veileder til forskriften av 01.01.12.  
 
Helse Sør-Øst RHF sendte ut en invitasjon til helseforetakene og de private ideelle institusjonene 
(som vi har avtale med) om å søke på nye nasjonale tjenester. Søknadene har vært behandlet i 
Oslo universitetssykehus HF. Søknadene er gjennomgått i Nasjonalt fagdirektørmøte den 
21.05.12. Søknadene har vært vurdert og skal behandles i ledermøtet i Helse Sør-Øst RHF den 5. 
juni 2012, vedtak fra ledermøtet ettersendes.  
 
Helse Sør-Øst RHF oversender følgende søknader til videre behandling: 
Nasjonal behandlingstjeneste 

1. Nasjonal behandlingstjeneste for ballongokklusjonstest og terapeutisk okklusjon av 
blodårer til og i hjernen. 

2. Nasjonal behandlingstjeneste for multippel sklerose hos barn og ungdom 
 
Nasjonal kompetansetjeneste 

1. Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring (NAKKE) 
2. Nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser (NKTIPS) 

 
Søknadene oppfyller kravene (jfr. Forskrift nr 1706 og veileder) til å være nasjonale tjenester og er 
innenfor meget viktige områder.  
Søknadene om nasjonale behandlingstjenester vurderes å gi: 

• Helsemessige tilleggsgevinster i form av bedre prognose og livskvalitet 
• Økt kvalitet og kompetanse 
• Bedre nasjonal kostnadseffektivitet 

 
Søknadene om nasjonale kompetansetjenester vurderes å gi: 

• Økt kvalitet i et helhetlig behandlingsforløp 
• Økt nasjonal kompetanse 
• Bedre nasjonal kostnadseffektivitet 

 
Med vennlig hilsen 
Helse Sør-Øst RHF 
 
 
Alice Beathe Andersgaard Kirsti Tørbakken 
fagdirektør medisin og helsefag spesialrådgiver 
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Vedlegg:   Søknad om nasjonal behandlingstjeneste for ballongokklusjonstest og terapeutisk 
                okklusjon av blodårer til og i hjernen. 
                Søknad om nasjonal behandlingstjeneste for multippel sklerose hos barn og 
                ungdom. 
                Søknad om nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring. 
                Søknad om nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser. 
   
 
Kopi til: Helsedirektoratet 
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Mottaker Adresse Post Kontaktperson 

AD Administrerende 
direktør 

                      Bente Mikkelsen 

Helse- og 
omsorgsdepartementet 

Postboks 8011 Dep 0030 Oslo            

Helsedirektoratet Postboks 7000 St. 
Olavs plass 

0130 Oslo            

 
 


