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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - status for rapportering for
driftsåret 2011

Det vises til regelverk for godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.
I henhold til veileder til Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av
sykehus m.m., skal direktoratet evaluere alle godkjente nasjonale tjenester i
spesialisthelsetjenesten innen 1. mai hvert år. I forbindelse med dette arbeidet skal
direktoratet innen 1. april hvert år informere departementet om manglende
rapportering.

Direktoratet har iverksatt arbeidet med å evaluere tjenestene. I den forbindelse har vi
utarbeidet en oversikt over status for rapportering pr 28. mars 2012. Vedlagt
oversendes våre lister.

Vi har følgende forklaring til listene:

Kolonne 4 viser status for innsendt rapport fra tjeneste.
Kolonne 5 viser status for innsendt rapport fra referansegruppe.
For alle tjenester merket X, foreligger det rapport som kan legges til grunn for
evaluering.
For alle tjenester merket 0, foreligger det ikke rapport, eller rapporten er av så
dårlig kvalitet at den ikke kan legges til grunn.
Flerregionale behandlingstjenester er listet opp hos begge regioner. Selv om
flere av disse har rapportert hver for seg, har ingen av disse tjenestene
samordnet sin rapportering i tråd med regelverk. Dette gjør det vanskelig å
vurdere tjenestene helhetlig. Disse er derfor merket som ikke rapportert.
Tilsvarende ses for Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet
behandling, som tidligere var 3 tjenester men ble 1 tjeneste fra juli 2011.

Generelt er rapporteringene av svært ulik kvalitet. Vi vil gi en tilbakemelding på dette

Helsedirektoratet• «Soa_Navn»
«Sse_Navn»
«Sbr_Navn», tlf.: «Sbr_Tlf»

Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
Faks: 24 16 30 01 • Org. nr.: 983 544 622 • postmottak@helsedir.no • www.helsedirektoratet.no



ifmoppsummeringav evalueringsarbeidetmed rapporteringenefra 2011.
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