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RAMMEVERK FOR KVALITETS- OG KOMPETANSENETTVERK  

UTGANGSPUNKT OG FORANKRING 

I forbindelse med revisjon av nasjonale tjenester har Helse- og omsorgsdepartementet i 
2019 satt tidsrammen for nasjonale kompetansetjenester til å være fem eller 10 år. Det er 
Helse- og omsorgsdepartementet som ifølge veilederen for nasjonale tjenester vedtar 
avvikling av nasjonale tjenester. Fra 1. januar 2019 er denne myndigheten delegert til 
Helsedirektoratet.   
 

Etter avvikling som nasjonal tjeneste, kan kompetansetjenester videreføres som et kvalitets- 

og kompetansenettverk utenom regelverket for nasjonale tjenester. Kvalitets- og 

kompetansenettverk skal bidra til å videreføre fagmiljø som er bygget opp. Nettverkene skal 

forankres i de regionale helseforetakene (RHF-ene), som i fellesskap har ansvar for 

oppretting og avvikling av nettverkene.  

NETTVERK 

Et nettverk er i denne sammenheng definert som et faglig, interregionalt samarbeid der 

aktørene har et felles ansvar for kompetansespredning, og der ett fagmiljø koordinerer 

aktiviteten. 

FORMÅL 

Kvalitets- og kompetansenettverk skal bidra til likeverdige helsetjenester med god kvalitet, 

og med mål om å redusere variasjon i praksis.  

 

ORGANISERING, OPPGAVER OG RAMMER 

Nettverkene skal koordineres fra det helseforetaket som hadde ansvar for den nasjonale 

kompetansetjenesten.  

Oppgaver 
Hovedoppgavene for nettverket skal være: 

 Kompetansespredning gjennom nettverket ved å bistå til at eksisterende og ny 
kunnskap fra forskning og kvalitetsregistre blir tatt i bruk i alle regioner 

 Bistå eiere og nasjonale helsemyndigheter til å avklare faglige spørsmål 
 
En representant fra fagmiljø i alle regioner skal delta i nettverket, og representantene har et 
felles ansvar for oppgavene som ligger til nettverket.  Brukere skal være representert. Ut fra 
behov, kan aktører fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten og andre relevante 
sektorer være med i nettverket.  
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Finansiering 
Rammen for den koordinerende enheten er en million kroner som skal dekke ledelse og 
sekretariatsfunksjoner, samt driftsmidler til bl.a. drift av nettsider og nettverkssamlinger.    
 
Dersom det er behov for en tettere forankring av nettverket, f.eks. gjennom etablering av 
mindre stillinger (10-20 %) i alle regioner, vil rammen pr. år være to millioner kroner.  
 
Nettverket finansieres av de regionale helseforetakene. Ved oppstart av nettverket avgjøres 
rammen for finansieringen, jf. alternativene over. Ved etablering av stillinger i andre 
regioner, må innholdet i stillingene avklares. Personer med slike delstillinger skal fortsatt 
være ansatt i eget helseforetak. 
 
Omfang av finansiering avgjøres av RHF-ene, i samråd med aktuelt helseforetak og fagmiljø.  
 
Forskning, drift av registre og andre underbyggende aktiviteter, forutsettes finansiert av 
andre kilder. 
 

Varighet 
Kvalitets- og kompetansenettverk har en varighet på fem år med øremerket tilskudd. Etter 

fem år (i år seks etter etablering) gjør RHF-ene i fellesskap en vurdering av om tilskudd skal 

videreføres for en ny periode. Dette vil blant annet bli sett i sammenheng med ressursbehov 

for andre nettverk. Etter hvert som nye kompetansetjenester skal avvikles og videreføres 

som nettverk, vil det være behov for å frigjøre midler for å kunne finansiere disse.  

 

 

Rapportering 
Nettverkene skal levere en kortfattet, årlig rapport til RHF-ene med fokus på oppgavene som 

ligger til nettverket. De regionale helseforetakenes felles rapporteringssystem, eRapport, 

skal benyttes. Lenker til rapporteringsskjema vil bli sendt ut til den koordinerende enheten 

som har ansvar for å forankre årsrapporten i nettverket.  

 

Lenker: 

 https://nettsteder.regjeringen.no/nasjonaletjenester/oppfolging-av-nasjonale-

kompetansetjenester/  

 https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonale-

tjenester/id614574/  
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