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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten – vurdering av søknader 

Vi viser til søknad fra Helse Sør-Øst RHF av 22. september 2011 om godkjenning av nye 
nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten fra 2013, og Helsedirektoratets brev av 1. 
desember 2011. Helsedirektoratet anbefaler videre utredning av flere av forslagene og 
at det nedsettes egne utredningsgrupper som en del av utredningsarbeidet. 
Departementet støtter foreslaget 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 preimplantasjonsgenetisk diagnostikk  
2. Nasjonal behandlingstjeneste for primær hepatobilliær cancer 
3. Nasjonal behandlingstjeneste for vurdering av alvorlig redusert bevissthet 

etter ervervet hjerneskade 
4. Nasjonal kompetansetjeneste for spesialisert transportmedisin 
5. Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse, alvorlige psykosomatiske 

tilstander hos barn og unge 
6. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og voksne med familiær 

hyperkolesterolemi og andre arvelige dyslipidemier 
7. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering  

 
Frist for oppdraget 
Frist for en vurdering av en nasjonal behandlingstjeneste for preimplantasjonsgenetisk 
diagnostikk (PGD) settes til 15. juni 2012.   Frist for en vurdering av øvrige forslag 
settes til 1. oktober 2012. 



Side 2 
 

Nærmere om behovet for utredning av en nasjonal behandlingstjeneste for 
preimplantasjonsgenetisk diagnostikk  
Helsedirektoratet viser til at det foreligger et tilbud om PGD-behandling til norske 
pasienter (17-22 pasienter årlig) i utlandet. Helsedirektoratet anbefaler at det gjøres en 
utredning om det er mer kostnadseffektivt å etablere et nasjonalt behandlingstilbud enn 
å sende pasienter til utlandet.  
 
Helsedirektoratet har i tidligere innspill pekt på at organisering av PGD-tilbudet ikke 
fungerer optimalt. I rapporten ”Evaluering av bioteknologiloven. Status og utvikling på 
fagområdene som reguleres av loven” skisseres ulike modeller for hvordan tilbudet kan 
organiseres. Direktoratet konkluderer her med utredning og oppfølging av norske 
pasienter som behandles i utlandet bør sentraliseres til en virksomhet, og at det etter 
hvert bør bygges opp en nasjonal behandlingstjeneste for PGD i Norge.  Argumentene 
for dette er å sikre at denne pasientgruppen får et mer helhetlig behandlingsforløp og 
sikres god oppfølging; at ansvarsforholdene blir mer tydelige; og at det bygges opp mer 
helhetlig kompetanse om pasientgruppen.  Forslaget er nærmere begrunnet i 
direktoratets brev datert 5.11.2010.   
 
Helsedirektoratet bes om å gi en faglig vurdering og en særskilt vurdering av 
kostnadseffektivitet av tre ulike alternativer for et tilbud om PGD til norske pasienter: 
Å bygge opp en behandlingstjeneste i Norge, å etablere et nordisk samarbeid for PGD-
behandling, eller å fortsette å sende pasientene til utlandet for behandling, slik det skjer 
etter dagens ordning. Det må beskrives nærmere hvordan de ulike modellene kan 
organiseres i praksis.  
 
Vi ber direktoratet om å trekke inn representanter fra de regionale helseforetakene og 
relevante fageksperter, og at PGD-nemnda konsulteres.  Frist for oppdraget settes til 
15. juni 2012. 
 
Vedr nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering 
(Glittreklinikken) 
Departementet vurderer at Glittreklinikken kan reguleres gjennom gjeldende forskrift. 
Det er også behov for å vurdere mulighet for å overføre midler til Helse- og 
omsorgsdepartementets budsjett kap 732, post 78 Forskning og nasjonale tjenester i 
spesialisthelsetjenesten, gitt dagens særskilte finansiering gjennom Helsedirektoratet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maiken Engelstad e.f. 
avdelingsdirektør 
 Ragnar Skjøld 
 seniorrådgiver 
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