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Bakgrunn 
 
I utvikling av tjenestetilbudet er det innen noen fagområder hensiktsmessig å gi en enhet et 
særskilt ansvar for å ivareta, bygge opp og formidle kompetanse, dvs være et regionalt 
kompetansesenter. Et slikt kompetansesenter kan drive klinisk arbeid eller bare forskning og 
kompetanseutvikling. Til forskjell fra nasjonale kompetansesentre og lands- og flerregionale 
funksjoner definerer helseregionen selv regionale kompetansesentre. 
 
Styret i Helse Vest har vedtatt å opprette et regionalt kompetansesenter i akuttmedisin og det 
foreligger flere søknader fra helseforetakene. Det var også opprettet flere regionale 
kompetansesenter før sykehusreformen (jfr. pkt. 2) 
 
Det er i dag uklart hvilke krav som skal stilles til regionale kompetansesentre og hvordan de 
skal finansieres. Denne problemstillingen ble derfor utredet i forbindelse med 
funksjonsfordelingsprosjektet høsten 2002. 
 
I styresak 16/03 – Rapport fra funksjonsfordelingsprosjektet – forslag til oppfølging – ble det 
vedtatt at forslag til kriterier for regionale kompetansesenter skulle følges opp i egen sak til 
styret i Helse Vest RHF.  
 
 
Kommentarer 
 

1. Funksjonsfordelingsprosjektet – kriterier for regionale kompetansesenter 
 
Styringsgruppen for funksjonsfordelingsprosjektet foreslo følgende kriterier og retningslinjer 
for regionale kompetansesenter i Helse Vest: 
 
Regionale kompetansesenter må oppfylle følgende kriterier: 
 ha faglig høy kompetanse som kan dokumenteres på området, og nødvendig infrastruktur 
 drive forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen 
 ha evne til samarbeid og innen sitt felt bygge opp et nødvendig fagnett regionalt, nasjonalt 

og internasjonalt 
 hvis senteret driver klinisk virksomhet må det ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig 

kunne redegjøre for behandlingsresultat 



 

 kunne dokumentere egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i 
helseregionen 

 
Regionale kompetansesenter bør også bidra til: 
 
 utvikling av retningslinjer for etablering av nye teknikker og metodeutvikling (guidelines) 
 utarbeidelse av retningslinjer for pasientlogistikk og pasientinformasjon 
 arbeide for "evidence based medicine" (EBM) 
 opprettelse av registerfunksjoner 
 
Regionale kompetansesenter bør gjennomgå en omfattende evaluering hvert 3. - 5. år. 
 
Kontinuitet og økonomi bør sikres primært gjennom Helse Vest RHF og baseres på resultat 
innen pasientbehandling, utarbeiding av retningslinjer, forskning og utviklingsarbeid. 
Evalueringen bør skje gjennom et permanent funksjonsfordelingsutvalg sammen med 
medisinsk fakultet. 
 
Videre ble følgende prosedyrer for opprettelse av regionale kompetansesenter i Helse Vest 
anbefalt: 
 

1. Regionale kompetansesenter opprettes etter søknad fra helseforetakene.  
 
2. Beslutningen om opprettelse tas av styret i Helse Vest RHF etter høringsrunde der 

samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF skal uttale seg, 
og der alle helseforetakene gis anledning til å uttale seg. 

 
3 Kompetansesenterstatus avklares en gang årlig i forut for budsjettbehandling slik at 

økonomiske forhold kan avklares. 
 

4 Godkjenning tidsbegrenses. Det foretas en evaluering som skal ligge til grunn for 
beslutning om eventuell videreføring. 

 
5 Helse Vest RHF utarbeider mal for evaluering våren 2003. 

 
6 Eksisterende regionale kompetansesentre evalueres høsten 2003. 

 
7 Helse Vest utarbeider detaljerte retningslinjer for søknad og frister. 

 
 
Vedr. pkt. 5 i forslaget  
Denne malen er enda ikke utarbeidet. Dette vil bli gjort i løpet av kort tid.  



 

2. Regionale kompetansesenter i Helse Vest RHF 
 

Helse Vest har i dag følgende regionale kompetansesenter som er finansiert på ulike måter: 
 
 Funksjon Helseforetak Øremerkede midler fra dep 

Akuttmedisin  Helse Stavanger Finansiering uavklart 

Lindrende behandling  Helse Bergen i samarbeid 
med Haraldsplass diakonale 
sykehus 

Finansiert via kreftplanen 

Genterapi  Helse Bergen Finansiert via kreftplanen 

Arvelig kreft – Helse Bergen Helse Bergen  Finansiert via kreftplanen 

Klinisk forskning – Helse 
Bergen 

Helse Bergen Delvis finansiert via 
regionssykehustilskuddet 

Reg. kompetansesenter i 
sykehushygiene 

Helse Bergen Finansiering uavklart 

Sikkerhets- fengsels- og 
rettspsykiatri 

Helse Bergen Finansiert via 
regionsykehustilskudd 

 
 
 
3. Søknader om etablering av regionale kompetansesenter 
 

Følgende søknader foreligger om etablering av regionalt kompetansesenter. Disse søknadene 
bør behandles sammen med evt. andre søknader som kommer i forbindelse med 
budsjettbehandling for 2004.  
 
Tre av de foreløpige søknadene er så langt ikke fullstendige i det søknadsbeløp mangler.  
Helse Fonna og Helse Stavanger søker begge om å opprette regionalt kompetansesenter for 
lærings- og mestringssenter. 
 
 
Søker: Spesialitet Funksjon: Dato 

søknad 
Beløp 

Helse Fonna Utredning og behandling av 
infertile par 

Regionalt 
kompetansesenter 

01.09.02 - 

Helse Fonna Lærings- og mestringssenter Regionalt 
kompetansesenter 

01.09.02 - 

Senter for 
Krisepsykologi 

Krise- og traumeområdet Regionalt 
kompetansesenter 

13.09.02 2 000 000 

 Helse 
Stavanger 

Lærings- og mestringssenter Regionalt 
kompetansesenter 

29.07.03 900 000 

Helse 
Stavanger 

Kliniske databasesystemer, 
Kvinneklinikken 

Regionalt 
kompetansesenter 

29.07.03 1 900 000 

Helse 
Stavanger 

Alderspsykiatri Regionalt 
kompetansesenter 

29.07.03 - 

 
 



 

 
 

4. Forslag til kriterier og retningslinjer for beslutning om opprettelse av regionale 
kompetansesenter i Helse Vest RHF 

 
A.  Beslutningsmyndighet 
 
Styret for Helse Vest RHF beslutter opprettelse, eventuell avvikling, av regionale 
kompetansesenter. 
 
Styret i det enkelte helseforetak har ansvar for drift av eventuelle regionale kompetansesenter 
som er lagt til foretaket.  
 
 
B.  Retningslinjer for opprettelse av regionale kompetansesenter i Helse Vest RHF 
 

 Regionale kompetansesenter opprettes etter søknad (fra helseforetakene eller andre). 
 

 Beslutningen om opprettelse tas av styret i Helse Vest RHF etter høringsrunde der 
samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF skal uttale seg, 
og der alle helseforetakene gis anledning til å uttale seg. 

 
 Kompetansesenterstatus avklares en gang årlig i forut for budsjettbehandling slik at 

økonomiske forhold kan avklares. 
 

 Godkjenning tidsbegrenses til 5 år. Før beslutning om eventuell videreføring skal det 
foreligge en evaluering.  

 
 
C.  Kriterier for regionale kompetansesenter i Helse Vest RHF 
 
Regionale kompetansesenter i Helseregion Vest må oppfylle følgende kriterier: 
 
 ha faglig høy kompetanse som kan dokumenteres på området, og nødvendig infrastruktur 
 drive forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen 
 ha evne til samarbeid, og innen sitt felt bygge opp et nødvendig fagnett regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt 
 hvis senteret driver klinisk virksomhet må det ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig 

kunne redegjøre for behandlingsresultat 
 kunne dokumentere egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i 

helseregionen 
 
Regionale kompetansesenter skal også bidra til: 
 
 utvikling av retningslinjer for etablering av nye teknikker og metodeutvikling (guidelines) 
 utarbeidelse av retningslinjer for pasientlogistikk og pasientinformasjon 
 arbeide for "evidence based medicine" (EBM) 
 opprettelse av registerfunksjoner 
 



 

 
D.  Evaluering  
 
Helse Vest RHF utarbeider en mal for evaluering av regionale kompetansesenter med 
bakgrunn i vedtatte kriterier. Her bør forskning, utvikling og undervisning vektlegges spesielt. 
 
Helse Vest RHF er ansvarlig for evaluering av regionale kompetansesenter og oppretter 
nødvendige evalueringsgrupper eventuelt med bruk av ekstern bistand.  
 
Helse Vest RHF tar stilling til evaluering etter høringsrunde i helseforetakene og 
samarbeidsorganet mellom Universitetet i Bergen og Helse Vest RHF.  
 
 

5. Evaluering av eksisterende kompetansesenter – søknader om opprettelse av nye 
regionale kompetansesenter 

 
Det foretas en evaluering av eksisterende kompetansesenter våren 2004. 
 
Helse Vest utarbeider retningslinjer for søknader om opprettelse av nye regionale 
kompetansesenter med bakgrunn i vedtatte kriterier og retningslinjer. Søknad må inneholde 
bemannings- og finansieringsplan. Det gjennomføres en søknadsprosess med søknadsfrist 
knyttet til budsjettbehandling for 2004. Foreliggende søknader tas med i denne prosessen.  
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til kriterier og retningslinjer for beslutning om opprettelse av regionale 
kompetansesenter i Helse Vest RHF godkjennes i samsvar med saksforelegg 
 
Det foretas en evaluering av eksisterende kompetansesenter våren 2004 i henhold til vedtatte 
kriterier og retningslinjer for regionale kompetansesenter i Helseregion Vest. 
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