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Søknad om etablering av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten
2012/2013

Det vises til brev av 07.07.11 fra Helse- og omsorgsdepartementet om godkjenning av nasjonale

tjenester i spesialisthelsetjenesten. Det vises også til mail-, og telefonisk kontakt i saken. Helse

Sør-Øst RHF skal sende en samlet prioritert søknad om etableting av nasjonale tjenester til

departementet, med kopi til Helsedirektoratet innen 1. juni hvert år. Dette året vil imidlertid være

en overgangsfase. For søknader om opprettelse av nye nasjonale tjenester i 2013 (eventuelt 2012

dersom det allerede foreligger finansieringskilder) vil søknadsfristen være 1. september (med

utsettelse for Helse Sør-Øst RHF til 15. september 2011).

Helse Sør-Øst RHF sendte invitasjon til alle helseforetakene samt til de fem private ideelle

institusjonene som vi har avtale med om å søke på etablering av nye nasjonale tjenester. Helse

Sør-Øst RHF har mottatt 16 søknader om etableting av nye nasjonale tjenester —7 søknader om

etablering av nye nasjonale behandlingstjenester og 8 søknader om etablering av nye nasjonale

kompetansetjenester samt en søknad om å behandle pasienter ved en allerede godkjent nasjonal

kompetansetjeneste. Vi har i denne søknadsprosessen benyttet oss av søknadsskjemaer utarbeidet

av de regionale helseforetakene fra 2009.

Søknaden om å etablere en kompetansetjeneste Oncolex har vært behandlet i RHF

fagdirektørmøtet og RHF fagdirektørene har støttet ønsket om å etablere Oncolex som en

nasjonal kompetansetjeneste.

Helse Sør-Øst RHF er anmodet av Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet om å

etablere en nasjonal kompetansefieneste for CFS/ME.

Søknaden fra Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter kreftbehandling er

en søknad om å utvide en allerede godkjent kompetansetjenestefunksjon til å yte helsehjelp til

enkeltpasienter og deres pårørende.

Når det gjelder anmodning om opprettelse av nasjonal kompetansetjeneste for noen sjeldne

tilstander er dette en søknad som ikke kan prioriteres opp mot nasjonale behandlingstjenester og

nasjonale kompetansefienester. Finansiering av sjeldensentrene er gitt i egne øremerkede midler.

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

Helse Sør-øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres sykehustjenester i regionen av privateide sykehus, etter avtale med
Helse Sør-Øst RHF.



Anbefalingene om å etablere nye nasjonale behandlingstjenester og nye nasjonale
kompetansetjenester fra rapporten Nasjonaletjenesteri Jpesialisthelsetjenestenfra desember 2009
opprettholdes og vi imøteser tilbakemelding om godkjenning av sentrene (se vedlegg).

Søknadene om nasjonale kompetansetjenester vurderes å gi økt kvalitet i et helhetlig
behandlingsforløp og økt nasjonal kompetanse.

Helse Sør-Øst RHF har prioritert søknadene og rangert dem i rekkefølge A, B eller C (se
vedlegg).

Helse Sør-Øst RHF vil gjerne ha avklart hvorvidt prioriteting av nye nasjonale tjenester vil skje
innenfor den eksisterende økonomiske ramme for slike tjenester eller om rammen vil utvides til å
dekke de nye tjenestene.

Helse Sør-Øst RHF ser også at det er et behov for å avklare tydeligere hvilke krav som stilles til
tjenestene og for hvor lenge godkjenningen gjelder, dette for å kunne utforme en forpliktende
avtale mellom det regionale helseforetaket og det enkelte helseforetak.
Til slutt vil det bemerkes at for å ivareta finansieringen av videreføring av nasjonale tjenester som
regionale tilbud, som konsekvens av evalueringen/gjennomgangen i 2009, medfører dette behov
for omprioritefing innen rammen.

Med vennlig hilsen

Helse Sør-Øst RHF

Bente Mikkelsen Alice Beathe An rsgaard
adm. direktør fagdirektør

Vedlegg:

Vedlegg 1 —Oversikt over prioriterte søknader 2012/2013
Vedlegg 2 - Preimplantasjonsgenetisk diagnostikk
Vedlegg 3 - Dypsekvensering
Vedlegg 4 - Implanterbare portable hjertepumper
Vedlegg 5 —Primær hepatobilliær cancer

t/Vedlegg 6 —Korreksjon av komplekse deformiteter
Vedlegg 7 —Bariatrisk kirurgi ved sykeligfedme hos ungdom mellom 13 og 18 år
Vedlegg 8 —Vurdering av alvorlig redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade
Vedlegg 9 —Nasjonalt kompetansesenter for studier av langtidseffekter etter
kreftbehandling
Vedlegg 10 —Nasjonal kompetansetjeneste for pasienter med genetisk hjertesykdom
Vedlegg 11 —Nasjonal kompetansetjeneste for Oncolex
Vedlegg 12 —Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
Vedlegg 13 —Nasjonal kompetansetjeneste for spesialisert transportmedisin
Vedlegg 14 —Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske
tilstander hos barn og unge
Vedlegg 15 —Nasjonal kompetansetjeneste for trafikkmedisin
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Vedlegg 16 —Nasjonal kompetansetjeneste for barn og pårørende
Vedlegg 17 —Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær

hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier
Vedlegg 18 —Anmodning om opprettelse av nasjonal kompetansetjeneste for noen sjeldne

tilstander
Vedlegg 19 —Oversikt over anbefalte søknader om etablering av nye nasjonale tjenester fra

2009 som ikke er ferdig behandlet i Helse- og omsorgsdepartementet

Kopi til:Helsedirektoratet,Postboks 7000St. Olavs plass, 0130 Oslo
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