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Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten - status for rapportering driftsåret
2012

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. De nasjonale tjenestene skal rapportere
elektronisk innen 1. mars og Helsedirektoratet skal innen 1. april informere
departementet om manglende rapportering fra tjenestene.

Direktoratet har pr. 20. mars 2013 utarbeidet en oversikt over rapportering for driftsåret
2012. Oversikten er basert på oppslag i htt ://ho s esial.ihelse.net/ og viser følgende:

40 av 40 nasjonale kompetansetjenester har rapportert i tråd med regelverk.
10 av 40 nasjonale kompetansetjenester mangler rapport fra referansegruppe.
4 nasjonale kompetansetjenester er under etablering og har ikke rapportert

39 av 39 nasjonale behandlingstjenester har rapportert i tråd med regelverk.
26 av 39 nasjonale behandlingstjenester mangler rapport fra referansegruppe.
7 flerregionale behandlingstjenester har ikke rapportert i tråd med regelverk.

Det er i regelverk forutsatt at flerregionale tjenester skal etablere et nasjonalt
forankringspunkt som er ansvarlig for felles årlig rapportering. Likeledes skal de de to
regionale helseforetak som har ansvaret for en flerregional tjeneste etablere en felles
referansegruppe. Dette synes ikke å ha skjedd.

Vi har følgende kommentar til vedlagte tabeller:

X markerer at det er rapportert, 0 markerer at det ikke er rapportert
Kolonne 4 viser status for innsendt rapport fra tjeneste
Kolonne 5 viser status for innsendt rapport fra referansegruppe
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Nasjonalkompetansetjenesteforsjeldneog litekjentediagnoserog
funksjonshemningerblegodkjenti brevav 26.03.2012, og ansvaretfor tjenestenble
gitttil HelseSør-ØstRHF. Den nasjonaletjenestenharfordriftsåret2012 ikkegitten
samletrapporteringfortjenesten,slikregelverkettilsier.De flesteav sjeldensentrene
har rapportertenkeltvis.

Nasjonalkompetansetjenestefordøvblindeblegodkjenti brevav 28.06.2012 og
ansvaretfor tjenestenble gitttil Helse NordRHF. Den nasjonaletjenestenhar for
driftsåret2012 ikkegitten samletrapporteringfor tjenesten,slikregelverkettilsier.Alle
døvblindesentrenehar rapportertenkeltvis.

Dettetilorientering.
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