
 Søknadsprosess for nasjonale kompetansetjenester 
Underskrevet, skannet søknad skal sendes elektronisk til eget helseforetak. Frist for dette er XXX. 

 
Helseforetaket vil deretter oversende innkomne søknader til det regionale helseforetaket (RHF). Det 
forutsettes at RHF-ene i felleskap samordner og prioriterer søknadene ut fra nasjonale behov, før 

oversending til Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling, (frist 1. juni).  

 
Bakgrunnsdokumentene gir et godt utgangspunkt for korrekt utfylling av søknadsskjemaet, noe som 

igjen vil sørge for at saksbehandlingen ikke forsinkes: 
 

• Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen 
universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten  

• Veilederen til forskriften 
• Mandat og sammensetning av referansegruppene (vedlagt) 

 
I tillegg er det utarbeidet en Innledning og veiledning for søknader om nye nasjonale kompetansetjenester, 

(vedlagt). 
 

Søknadsskjema  

Helseforetak Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus 

Ansvarlig 
avdeling 

Klinikk for Psykisk Helse og Avhengighet, 
Avd. for Forskning og Utvikling 

Ansvarlig 
person  

Jan Ivar Røssberg 

Navn på 
tjenesten 1 

Nasjonalt Kompetansesenter for Tidlig Intervensjon ved Psykoser (NKTIPS) 

Beskrivelse av tjenesten – innhold og avgrensning 

1.  
Gi en beskrivelse 
av innholdet i 
tjenesten. 

Hvilken eller 
hvilke 
pasientgrupper 
eller diagnoser er 
målgrupper for 
kompetanse-
tjenesten?  

Hvilke 
helsemessige 
tilleggsgevinster i 
form av bedre 
prognose eller 
livskvalitet 
forventes 
etableringen av 
tilbudet å føre til? 

Regionalt Kompetansesenter for Tidlig Intervensjon ved Psykoser – Helse Sør-Øst (TIPS Sør-Øst) ble 
opprettet av Helse Øst i 2005. Når helseforetakene i Helse Sør og Øst slo seg sammen utvidet dette vårt 
ansvarsområde. Vi server nå alle helseforetakene i Helse Sør-Øst (med over halve Norges befolkning). 
Vi har utviklet en virksom nettverksmodell for at de ulike helseforetakene skal implementere tidlig 
intervensjonstiltak samt tilby optimal kunnskapsbasert behandling. Det ville være ønskelig at denne 
modellen kunne bli etablert i alle landets helseforetak. Psykoselidelser er svært kostnadskrevende og 
prognosen er ofte dårlig. Forekomst av psykoser er ca 30-35/100 000 pr år (innen ICD-10 kapitleneF20-
F29).  Det er godt dokumentert at klarer man å komme tidlig til med behandling samt gi pasientene 
optimal evidensbasert behandling vil dette ikke bare redusere lidelsene hos pasienter og pårørende men 
også være svært kostnadsbesparende for helseforetak og samfunnet 

TIPS Sør-Øst har spesialisthelsetjenesten som primær målgruppe. Videre utvikler vi programmer som 
spesialitshelsetjenesten kan bruke overfor primærhelsetjenesten slik at psykoser oppdages tidligst mulig. 

Vi har allerede sendt inn en modell til Helsedirektoratet med forslag om hvordan helseforetakene kan 
bygge opp nettverksmodeller som kan bidra til tidlig intervensjon samt optimal behandling (medisiner, 
kognitiv atferdsterapi, familiearbed, ulike rehabiliteringsmetoder). Vi har utviklet en 
implementeringsstrategi for hvordan dette kan gjennomføres ved de ulike helseforetakene.  

Visjonen ”Optimal behandling tidligst mulig” skal gjelde alle landets helseforetak. Vi har til nå satset i 
Helse Sør-Øst men vi får enormt mange henvendelser fra andre helseforetak i andre deler av landet. Vi 
har utviklet et nært samarbeid med mange av disse, og bidrar med vår kunnskap når det gjelder tidlig 
intervensjon ved psykoselidelser også her i den grad vi har ressurser til dette. 

Hovedoppgavene til Kompetansesenteret vil være å fungere som bindeledd mellom forskning og klinikk 
gjennom:  

1. Kompetanseheving. Seminarer om psykose og tidlig intervensjon for VOP og BUP, veiledning. 



FagTIPS (seminar til fagpersoner 2-3 ganger i halvåret), Nasjonal arbeidskonferanse (1 gang i 
året.  Kurs i PANSS, SIPS, Kiddie SADS, SCID , kognitiv terapi ved psykose, psykoedukativt 
familiearbeid ved psykoser samt psykoserisikotilstander.  

2. Nettverk/kommunikasjon: En videreutvikling av  nettverksmodellen allerede etablert ved TIPS 
Sør-Øst. TIPS Sør-Øst har nå en database der over 1700 fagpersoner i Helse Sør-Øst er 
registrert. Disse arbeider i psykosefeltet. Alle disse mottar våre nyhetsbrev, vårt tidsskrift og 
invitasjoner til ulike arrangementer.  

3. Forskning og fagutvikling. Flere stipendiater er knyttet ti Kompetansesenteret med klinikknære 
prosjekter. Vi har et tett samarbeid med Tematisk Område Psykose (Leder,  Professor Ole A 
Andreassen og Seksjon for psykoseforskning OUS (Leder, Professor Ingrdi Melle).  Leder ved 
TIPS Sør-Øst, Jan Ivar Røssberg, er leder for Oslo delen av TIPS- prosjektet og også ansatt 
ved TOP/UiO i en II- stilling.  

2.  

Hvilken type 
kompetanse-
tjeneste er det 
snakk om?  

 

 

 Små pasientgrupper 

X  Store pasientgrupper 

 Sjeldne funksjonshemninger 

 

Kommentarer: Det er i underkant av 1000 nye pasienter med en psykotisk lidelse i Norge hvert år. 
Mange av disse vil trenge omfattende behandling og rehabilitering for å opprettholde sin sosiale og 
arbeidsmessige funksjon. Det nasjonale kompetansesenteret vil bidra til optimal behandling tidligst mulig 
ved de ulike helseforetakene i Norge.        

3.  

Hva er de 
viktigste 
aktivitetene for 
kompetanse- 
tjenesten?  

 

 Tjenester rettet mot helsepersonell og annet fagpersonell i helsetjenesten. 

 Tjenester rettet mot pasienter/brukere som enkeltperson, og deres pårørende.  

 Tjenester rettet mot pasienter/brukere og deres pårørende på gruppenivå. 

 Forskning, fag- og metodeutvikling (Kan innebære register/biobank). 

 Kvalitetskontroll/kvalitetsutvikling (Kan innebære register/biobank). 

Kommentarer: Implementering.  

Vi har nå samlet systematisk kunnskap om hvordan vi kan få til optimal behandling tidligst mulig  i de 
ulike helseforetakene i Helse Sør-Øst. 



4.  

Hvordan er 
oppgavene tenkt 
ivaretatt overfor 
hele landet? 

 

Oppgavene vil bli ivaretatt ved en modell tilvarende den vi allerede har utviklet i Helse Sør-Øst, med en 
sentral kjerne og TIPS konsulenter i de ulike helseforetakene.  

 

Kjernen 
Kjernen vil bestå av et fagnettverk med spesialister innen psykosefeltet; spesialist på barn og unge, 
spesialkompetanse innen tidlig intervensjon og lavterskeltilbud til psykosepasienter, spesialister innen 
utredningsinstrumenter og diagnostisk forståelse/differensialdiagnostikk, spesialkompetanse innen 
psykoedukativt familiesamarbeid og kognitiv terapi ved psykoselidelser. Kjernen har også 
spesialkompetanse innen kommunikasjonsarbeid og forskningsformidling, samt administrativt personell. I 
tillegg vil kjernen fortsette med å videreutvikle klinikknære forskningsprosjekter i samarbeid med blant 
annet TOP. Senterets ansatte vil drive utstrakt kursvirksomhet i relevante utredningsinstrumenter, 
grunnleggende psykoseforståelse og evidensbasert behandling. Vi vil tilby et utdanningsløp over to år 
innen kognitiv terapi ved psykoser, et to ukers kurs innen psykoedukativt familiesamarbeid ved psykoser 
samt utstrakt veiledningsvirksomhet av TIPS team i ulike helseforetak. Vi vil bistå med ”second opinion” 
vurderinger i vanskelig saker. Vi har de siste årene fått flere og flere forespørsler om mer langvarige kurs 
i kunnskapsbaserte metoder (jmf. De nasjonale retningslinjene som kommer). For å få disse metodene 
implementert har vi nå et utstrakt samarbeid med helseforetakene slik at de lokalt forplikter seg til å 
rekruttere ressurspersoner i eget HF. Strategisk tenkning med- og forankring i ledelsen ved de lokale 
helseforetak er en forutsetning for å få til varige endringer i klinisk praksis.  

TIPS Konsulenter ved helseforetakene 

For å kunne arbeide strategisk med kompetanseheving og implementering ved de lokale helseforetakene 
er det svært avgjørende å ansette TIPS konsulenter. Nesten alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå 
en TIPS konsulent knyttet til sine klinikker. De ulike sykehusene er organisert litt ulikt, men hovedsakelig 
sitter TIPS konsulentene organisert i øverste ledelse i klinikkene for psykisk helsevern. Vi har erfaring 
med at plassering på lavere nivå er uhensiktsmessig, og at ledelsesforankring er en forutsetning for å få 
til god organisering og gode, faglige nettverk. Konsulentene er frikjøpte av TIPS Sør-Øst fra sine 
opprinnelige stillinger ved helseforetaket, etter avtale med hvert enkelt HF. 
Hovedoppgavene til TIPS konsulentene vil være å bygge opp faglige nettverk for tidlig oppdagelse og 
kunnskapsbasert behandling av pasienter i målgruppen. TIPS konsulentene spiller en helt sentral rolle 
for å kunne skreddersy implementeringstiltak ved lokale enheter, samt identifisere ulike barrierer som 
kan eksistere ved de ulike foretakene.  
I samarbeid og med støtte fra kjernen ved kompetansesenteret skal TIPS konsulentene bygge opp 
kompetanse organisert rundt TIPS Team (som kan ha veiledende og/eller klinisk funksjon) og TIPS 
kontakter i BUP og VOP i helseforetakene. Konsulentene fanger opp hvilke behov som finnes ved de 
ulike enhetene og har oversikt over status på arbeidet som gjøres. Dette gjøres blant annet gjennom 
regelsmessige nettverksmøter lokalt. Det nasjonale kompetansesenteret vil gå inn med ressurser når det 
er avtalt med ledelsen på de enkelte foretak om hvordan det skal satses for å bygge opp kompetansen 
for å jobbe mer kunnskapsbasert. Dette genererer også kunnskap og modeller for samhandling videre ut 
i kommunene.  

5.  

Hva er 
begrunnelsen for 
at en nasjonal 
kompetanse-
tjeneste vil bedre 
tilbudet til 
pasientgruppen?  

 

 

I dag er det slik at det er store variasjoner i både hvor tidlig helsevesenet klarer å tilby pasienter med en 
psykoselidelse hjelp og hva de får av behandling. Vi arbeider for at likeverdige tjenester skal bygges opp 
og tilbys pasienter uavhengig av hvor de bor i landet.  

 
Skal de nye nasjonale retningslinjene (som kommer) få en betydning i den kliniske praksis må arbeidet 
som TIPS Sør-Øst driver utvides til å bli landsdekkende. Vi har i løpet av de siste årene bygget opp en 
kunnskapsbase for hvordan kunnskapsbasert behandling skal bli implementert ved de ulike 
helseforetakene og således kommer pasientene til gode.  
Vi ser nå et behov for at det bygges opp et nasjonalt, faglig nettverk for psykoselidelser. TIPS Sør-Øst 
har tro på at vår modell vil være et godt utgangspunkt for å kunne arbeide strukturert og strategisk med 
implementering av retningslinjene både i klinikk, men også på systemnivå.  
Vi erfarer at kompetansen i helseforetakene stadig må vedlikeholdes, og man må ha et kontinuerlig fokus 
på dette arbeidet. TIPS Sør-Øst modellen kan ivareta dette, og vi kan bygge opp et landsdekkende 
nettverk basert på denne strukturen og tenkningen. Vi har nære samarbeidspartnere innen psykosefeltet 
ved de fleste helseforetak i landet.  

 

 

 

 



6.  

Hva er 
kunnskaps-
grunnlaget i 
forhold til nytten 
av å opprette en 
nasjonal 
kompetanse-
tjeneste? 

Vi vet at det å komme tidlig til når det gjelder pasienter som har utviklet en psykose har mye å si for 
prognosen. Det å komme tidlig til er ikke bare viktig for prognosen til pasientene og kostnadsbesparende 
for samfunnet, det er også et etisk spørsmål om hvor lenge samfunnet er villig til å akseptere at unge 
mennesker skal gå med en psykose og lide? Vi vet nå at det ved den kliniske modellen vi er i ferd med å 
etablere i Helse Sør-Øst er mulig å komme tidlig til. Får vi dannet et nasjonalt kompetansesenter kan vi 
etablere slike nettverk i hele Norge og da tilby likeverdige optimale tjenester til pasienter over hele 
landet.    

7.  

Hva omfattes 
ikke av tjenesten: 

Gi en beskrivelse 
av grense-
oppgang mot 
annen 
virksomhet og 
evt. gråsoner. 

 

 

Det nasjonale kompetansesenteret vil ha fokus på pasienter som allerede har utviklet en psykose. En 
vanskelig grenseoppgang er pasienter som har en mulig psykoserisiko. Vi tenker dette er et spennende 
felt og driver/vil drive forskningsprosjekter rettet mot denne gruppen. Foreløpig er forskningsdataene når 
det gjelder pasienter med en mulig psykoserisiko (prodromalfase) for usikre til at dette kan og bør 
implementeres i vanlig klinisk hverdag. Her vil et nasjonalt kompetansesenter ha oppdaterte kunnskaper 
og sette inn implementeringstiltak i klinikken hvis forskningen i framtiden viser at primær forebygging av 
psykoselidelser er mulig.        

8.  

Vil kompetanse-
tjenesten gjøre 
bruk av eller 
samarbeide med 
utenlandske 
institusjoner? 

Kompetansesenteret har omfattende samarbeid med utenlandske forskere og  undervisere. Vi har ansatt 
Professor Tom McGlashan i en 20 % stilling. McGlashan arbeider ved Yale i USA og er anerkjent 
internasjonal forsker på temaet tidlig intervensjon ved psykoser.  

Vi har et nært samarbeid med Professor Anthony Morrison gjennom både opplæring og 
forskningsprosjekter i kognitiv atferdsterapi. Professor Morrison besøker Kompetansesenteret 
regelmessig og gir undervisning til spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.  

Vi har også regelmessig samarbeid med internasjonale forskere og undervisere når det gjelder 
medikamentell behandling og familiearbeid (Mary O’Brian, USA og Fiona Lobben, England).  



Beskrivelse av fagmiljø og ressurstilgang 

9.  

Gi en beskrivelse 
av miljøets 
kompetanse i 
forhold til 
oppgavene som 
skal ivaretas som 
kompetansesent
er. 

Gjør rede for 
hvordan 
kompetansen er 
tenkt vedlikehold 
i årene framover. 

 

TIPS Sør-Øst har allerede ansvaret for å implementere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder i Helse 
Sør-Øst for denne pasientgruppen. Vi tenker at denne modellen omfatter de tre satsingsområdene og 
som må utvikles videre til å gjelde resten av landet. Hovedmålet er å implementere evidensbaserte 
metoder som tidlig intervensjon, kognitiv atferdsterapi, medikamenter, familiearbeid og ulike 
rehabiliteringstiltak. Viktige metoder for å få til dette innebærer: Kompetanseheving, Nettverksbygging og 
Forskning/Fagutvikling. Alle tre metodene brukes aktivt for å få implementert metodene i klinisk praksis.  

Vi har i de årene vi har eksistert bygget opp en betydelig kompetanse for hvordan dette skal bli 
implementert ved de ulike helseforetakene. 

Vi har pr dags dato et budsjett på i overkant av 10 mill.  

Dette innebærer spesialiststillinger med spesialkompetanse innen de ulike satsingsområdene som er 
beskrevet i de nye nasjonale retningslinjene.  
 

Spesialkompetanse innen tidlig intervensjonstiltak, organisering og lavterskeltilbud. Vi har bred oversikt 
over TIPS miljøene og hvordan disse arbeider (ulikt) (i mange deler av landet). 
 
Vi har bygget opp spesialkompetanse innen kognitiv terapi og har et utstrakt samarbeid med Norsk 
Forening for Kognitiv Terapi om undervisning og opplæring i denne metoden, samt prosjekter for 
hvordan dette kan implementeres i klinikken. Vi har laget kognitiv terapi nettverk slik at arbeidet kan 
videreføres lokalt etter at noen spesialister har fått opplæring i metoden. 

Vi har utdannet ca 400 personer i familiearbeid og bygd nettverk innen dette i store deler av Helse Sør-
Øst. Dette familienettverket må utvides for hele landet.  

Vi har sett at et fokus på BUP er av stor nødvendighet. Vi har derfor utviklet spesialkomptanse også på 
dette området. Flere enn man trodde tidligere debuterer med en psykose allerede i barne og 
ungdomsårene.  

Fokus på også å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen implementering, kommunikasjon og 
forskningsformidling, samt kunnskaper om forskningsbasert praksis. 

Vi har flere klinikknære forskningsprosjekter. Vi har et prosjekt om familiearbeid, et om kognitiv 
atferdsterapi og et om hvordan man best kan predikere psykoser hos pasienter som er i en mulig 
psykoserisikofase. Disse prosjektene er etablert i samarbeid med TOP. Hensikten med å drive 
forskningsprosjektene er ikke bare å få ny kunnskap og forbedre metodene, men også å få implementert 
metodene i klinisk praksis.  

  

10.  

Nasjonale 
tjenester skal 
opprette 
referansegruppe 
blant annet med 
representanter 
fra alle regionale 
helseforetak, se 
dokumentet 
Mandat og 
sammensetning 
av referanse-
gruppene.  

Er det spesielle 
momenter som 
må vektlegges 
ved sammen-
setning av 
gruppen? 2 

 

Dette vil bli satt sammen når vi evnt. får klarsignal til å utvide vårt arbeid til å gjelde nasjonalt. Her vil 
fagpersoner fra alle helseforetakene bli involvert samt brukerrepresentanter.  



11.  

Hvilke ressurser 
øremerkes for 
den nasjonale 
kompetanse-
tjenesten. 3   

Gjør rede for 
utfordringer 
knyttet til 
ressurstilgang.  

Hvordan er 
utfordringene 
tenkt løst? 4  

Ved TIPS Sør-Øst har vi nå etr budsjett på ca 10 millioner kroner  som brukes i dette arbeidet. Skal vi 
utvide vår virksomhet til å bli landsdekkende vil vi trenge et tillegg på følgende:  

1. 3 spesialister i psykologi/psykiatri med forskererfaring           3 000 000 

2. 1 administrativ stilling                                                                 500 000 

3. 5 TIPS Konsulenter (30-50% stilling)                                      1 500 000 

4. Driftsmidler (brosjyrer, tidsskrift, undervisningsmateriell            700 000 

Totalt                                                                                       5 700 000 

 

12.  

Er det andre 
momenter som 
bør trekkes fram, 
som det ikke er 
spurt om ellers i 
skjemaet? 

Det er stor interesse for tidlig intervensjon ved psykoser. F.eks kan vi nevne at 450 helsearbeidere i høst 
var på vår regionale dagskonferanse om tidlig intervensjon. Forskning har også vist at satsning på tidlig 
intervensjon har vist seg å være kostnadsbesparende. 

 Vi ser en helt kjlar endring når det gjelder de helseforetakene vi er involvert i. Fokuset rettes mot tidlig 
intervensjon og optimal behandliing.  

  

13.  

Oppgi inntil 10 
vitenskapelige 
publikasjoner de 
siste 5 år som 
har utgått fra 
personer i det 
fagmiljøet som 
søker, og som er 
relevante i 
forhold til den 
tjeneste som 
søkes.  

Listen skal 
inkludere 
publikasjonens 
PubMed-
nummer. 

10  artikler innefor feltet tidlig intervensjon som er publisert av medarbeidere ved 
Kompetansesenteret de siste to år.  

1.    Larsen TK, Melle I, Auestad B, Haahr U, Joa I, Johannessen JO, Opjordsmoen S, Rund BR, 
Rossberg JI, Simonsen E, Vaglum P, Friis S, McGlashan T. Early detection of psychosis: 
positive effects on 5-year outcome. Psychol Med. 2011 Jul;41(7):1461-9. PMID 20942996  

2. Romm KL, Rossberg JI, Berg AO, Hansen CF, Andreassen OA, Melle I. Assessment of social 
anxiety in first episode psychosis using the Liebowitz Social Anxiety scale as a self-report 
measure. Eur Psychiatry. 2011 Mar;26(2):115-21 PMID 21036553. 
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Vedlegg 
•  

 
                                                 
1 Bruk et mest mulig dekkende og beskrivende navn på kompetansesenteret. 
2 Eksempelvis i forhold til type spesialiteter som bør være representert, behov for brukerrepresentasjon o.a.  
3 Antall og type stilling pr avdeling/enhet som er eller vil bli involvert i tjenesten. Driftsmidler.  
4 Det må komme klart fram om det ligger ressursmessige forutsetninger fra HFet for å påta seg oppgaven. Dette 
er ett av punktene som RHFet må ta konkret stilling til før eventuell videresending av søknaden for videre 
behandling.  


