
Regionale kompetansesentra Stavanger Fonna

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter x

Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning

Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling

Regionalt kompetansesenter for fengsel- sikkerhet og rettspsykiatri

Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling x

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforkning x

Andre sentra:

Regionalt senter for utdanning (RegUt)

Regionalt senter for simulering (RegSim) x

Senter for genterapi

Norske senter for sjøfartsmedisin 

Radio Medico lagt til senter for sjøfartsmedisin jf. brev av 01.03.11

Kommunikasjonsberedskap (KOKOM)

Andre øyremerka tilskot frå HOD (Flyttet til rammen) Stavanger Fonna

- ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (regionalt)

- Autismemiljø (regionalt) x

Regionale fagnettverk Stavanger Fonna

Regionalt nettverk for radiologi 
Regionalt nettverk for laboratorietenester

Regionalt nettverk for læring og mestring x

Regionalt nettverk for ME
Regionalt kompetansenettverk for intensiv tverrfaglig habilitering x

Regionalt kompetansenettverk - Barn og unge med utviklingshemming og 

utfordrende atferd x

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - RVTS

Regionalt senter for hørsel og psykisk helse

Nasjonale kompetansetenester  Stavanger 

Søvnsykdommer                                                                

Leddproteser og hoftebrudd                                            

MS inkl. register                                                                 

Vestibulære sykdommer                                                   

Bevegelsesforstyrrelser                                                     x

Gastroenterologisk ultralyd                                            

Antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten                      

Tropiske infeksjonssykdommer

Funksjonelle mage-/tarm- sykdommer                           

Porfyrisykdom (sjeldensenter)

Hjemmerespiratorbehandling

Nasjonale behandlingstenester Stavanger 

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling

Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling

Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Nasjonal behandlingstjeneste for uavklarte smerter i ansikt og kjeve

Nasjonal behandlingstjeneste for endobronkial brakyterapi

Nasjonal behandlingstjeneste for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astma



Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler

Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom

Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere

Flerregionale behandlingstenester 

Flerregional behandlingsteneste for episkleral brachyterapi

Flerregional behandlingsteneste for kirurgi ved bensarkom

Flerregional behandlingsteneste for usikker somatisk kjønnsutvikling

Flerregional behandlingsteneste for allogen stamcelletransplantasjon.

Flerregional behandlingsteneste for leppe-kjeve-ganespalte

Autolog stamcelletransplantasjon.

Regionale funksjoner/andre funksjoner : Stavanger Fonna 

Elektiv intrakraniell nevrokirurgi, inkludert primære hjernesvulster

Spinalenheten, Nevrologisk avdeling (Nevroklinikken)

Regionale senger for tidlig rehabilitering av alvorlige traumatiske hodeskader, Avd for 

fysikalsk medisin og rehabilitering, ReHabiliteringsklinikken

Regional koordinerande eining, funksjon ved Kompetansesenteret for hab/rehab

Regional vurderingseining for rehabilitering, funksjon ved Kompetansesenteret for 

hab/rehab

Regional AMK - RAMK x

Traumenettverk. Leiinga er delt på HUS og SUS: HUS er traumesenter; leiinga av 

traumenettverket ligg ved SUS. x

Fertilitetsklinikk/sædbank x
Helseatlas

Faglige revisjoner x

GTT - gruppe - alvorlige hendelser x
Fagsenter for medisinske registre

Fagsenter for pasientrapporterte data

PET-CT x
Barnekirurgiavdeling - under utredning/etablering

Revmakirurgi (omfatter en liten del, de helt spesialistert inngrepene)

Kreftbehandling (som bare gjøres i ett eller to HF): 

Strålebehandling x

Kreft i spiserør

Kreft i bukspyttkjertel x

Primær leverkreft

Levermetastasekirurgi x

Proksimal gallegangs- og leverkreft

Sarkomer i bukhule (med unntak av GIST)

Kreft i endetarmsopninga

Kreft i eggstokk x

Lungekreft x(i samarbeid med HB)

Radical cystectomi

Radical prostatektomi x

Barnekreft (selv om mye av behandlingen vil forgå i samarbeid med eget HF, særlig 

Stavanger)

Kirurgisk kreftbehandling av barn

Kreft i skjoldbruskkjertel x

Kreft i andre hormonproduserande kjertler

Kreft i skjelett og bindevev (sarcom) flerregional tjeneste



Testikkelkreft

Øre-Nese-Hals kreft.

SUM 19 3
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Nasjonal behandlingstjeneste for avansert brannskadebehandling

Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling
Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi

Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler
Nasjonal behandlingstjeneste for strålekniv

Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom

Nasjonal behandlingstjeneste for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkere
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