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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - vurdering av nye søknader 

Vi viser til faste oppdrag i det årlige tildelingsbrevet til Helsedirektoratet og veileder til 
Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, kapittel 4 – 
godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. 
 
Det er mottatt følgende søknader innen søknadsfristen 1. juni 2012: 
 
Helse Sør-Øst RHF 

• Ny nasjonal behandlingstjeneste for ballongokklusjonstest og terapeutisk 
okklusjon av blodårer til hjernen 

• Ny nasjonal behandlingstjeneste for multippel sklerose hos barn og ungdom 
• Ny nasjonal kompetansetjeneste for klinisk ernæring 
• Ny nasjonal kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykoser 

 
Helse Nord RHF 

• Ny nasjonal kompetansetjeneste for pasientsikkerhet 
 
 
Departementet har ikke mottatt søknader om nye nasjonale tjenester fra andre 
regionale helseforetak.  
 



Side 2 
 

Oppdrag: 
Helsedirektoratet skal med utgangspunkt i forskrift og rundskriv samt årlig 
rapportering, avgi en samlet og prioritert vurdering av innkomne søknader samt 
godkjente nasjonale tjenester til departementet innen 1. november 2012 med forslag til 
videreføring, oppretting eller avvikling/desentralisering.  
 
Eventuelle ulike faglige vurderinger skal synliggjøres i underlagsdokumentasjonen til 
departementet. Dette for å sikre at forslagene kan vurderes helhetlig og i 
budsjettsammenheng for påfølgende år. 
 
Søknader om fordeling og bruk av nasjonale tjenester som innebærer spørsmål av 
prinsipiell karakter, skal forelegges Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og 
omsorgstjenesten. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet godkjenner opprettelse eller endringer av nasjonale 
tjenester. Departementet kan beslutte avvikling av en nasjonal tjeneste dersom ett eller 
flere vilkår som lå til grunn for godkjenningen ikke lenger er til stede, eller det ikke 
lenger er behov for å opprettholde den nasjonale tjenesten. 
 
Presisering av oppdraget 
I Helsedirektoratets samlede vurdering ber vi om at følgende utdypes og dokumenteres 
nærmere: faglig begrunnelse, eventuell uenighet, fagrådets vurdering samt 
Helsedirektoratets prioritering og faglige begrunnelse for prioriteringen. Videre ber vi 
om at det i vurderingen også tas med om tjenesten kan implementeres innenfor 
gjeldende rammer, dette også sett ifht. eventuelle endringer, nedleggelser mv. 
Vi ber om at skjemaet som er utviklet av de regionale helseforetakene benyttes og 
utvides i forhold til ovenstående utdypninger for hvert forslag /hver nasjonale tjeneste 
som er vurdert.  
 
Se link til dokumentet: 
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/NasjonaleTjenester/Vedlegg1-
Anbefalinger-nasjonale_tjenester.pdf 
 
Frist for tilbakemelding er 1. november 2012. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Maiken Engelstad e.f. 
avdelingsdirektør 
 Ragnar Skjøld 
 seniorrådgiver 
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Kopi: 
Helse Sør-Øst RHF 
Helse Vest RHF 
Helse Midt-Norge RHF 
Helse Nord RHF 


