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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - vurdering av søknader 2012 
 
Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 
fra 2013 fra de regionale helseforetakene som ble oversendt Helsedirektoratet 7. juni 2012 
og 13. juni 2012, og Helsedirektoratets brev av 2. november 2012.  
 
Helsedirektoratet anbefaler videre utredning av flere av forslagene, og at det nedsettes 
egne utredningsgrupper som en del av utredningsarbeidet. Departementet støtter forslaget 
om ytterligere utredning, da dette vil gi et bedre beslutningsgrunnlag for beslutning om 
godkjenning av nye nasjonale tjenester. 
 
Vi ber på bakgrunn av ovennevnte, om at følgende søknader utredes nærmere i tråd 
med Helsedirektoratets forslag: 
 

1. Nasjonal behandlingstjeneste for multippel sklerose hos barn og ungdom 
2. Nasjonal behandlingstjeneste for mikroti operasjoner 
3. Nasjonal behandlingstjeneste for ballongokklusjonstest og terapeutisk okklusjon av 

blodårer til og i hjernen 
4. Nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring 
5. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer 
6. Nasjonal kompetansetjeneste for trening som medisin 
7. Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer 

 
Frist for oppdraget 
Frist for en vurdering av de ovennevnte nasjonale tjenester settes til 1. mai 2013.  
 
Vedr. nasjonale kompetansetjenester innfor feltet psykisk helsevern 
Avdelingen slutter seg til Helsedirektoratets forslag om å iverksette en prosess sammen 
med fagmiljø for vurdering av behov for nasjonale tjenester innenfor fagfeltet psykisk 
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helsevern, og ber om at dette følges opp i tråd med direktoratets forslag. 
 
Vedr. fagområder innenfor forebyggingsfeltet 
Avdelingen slutter seg til Helsedirektoratets innspill om videre utredning av tjenester 
innenfor forebyggingsfeltet i forhold til konkrete tiltak og operasjonaliserbare resultatmål, 
og ber om at dette følges opp i tråd med direktoratets forslag.  
 
Vedr. nordisk samarbeid innenfor behandlingstjeneste for keratoproteser 
Helsedirektoratet foreslår etablering av en nordisk behandlingstjeneste for keratoproteser. 
Direktoratet bes om å utrede dette ytterligere, og å se det i sammenheng med pågående 
arbeid om et nordisk samarbeid om høyspesialisert medisin. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maiken Engelstad (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Nora Gamst 
 førstekonsulent 
 
 
 

 
 


