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Gjennomgang av regionale funksjoner med særskilt finansiering i 

Helse Nord – informasjon om oppstart av prosjekt. 
 

Viser til behandling av mandat for prosjektet i direktørmøte (09.06.21 og 19.01.22) og i 

samarbeidsmøte med konserntillitsvalgte og verneombud (17.06.21 og 17.01.22). 

 

Informasjon om prosjektet og mandat for arbeidet ble formidlet på helseforetakenes 

intranett i juni 2021. Intranett- og internettside for prosjektet vil bli opprettet så snart 

oppgradert intranett er tilgjengelig. Revidert mandat av 04.01.2022 er vedlagt denne 

henvendelsen.  

 

Denne informasjonen går til alle helseforetakene i Helse Nord, selv om funksjonene som 

skal gjennomgås ligger i UNN og Nordlandssykehuset. 

 

 

Bakgrunn 

Regionale funksjoner i Helse Nord, som kompetanse- og behandlingstjenester samt 

andre funksjoner som er tildelt ett helseforetak for å bistå hele regionen, er et viktig 

virkemiddel for å yte gode helsetjenester til befolkningen. Regionale funksjoner kan 

bidra til kunnskapsdeling, økt samhandling og god kvalitet i tjenesten og kan samtidig 

være ressurssparende.  
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Helse Nord RHF ønsker og foreta en samlet gjennomgang av dagens regionale 

funksjoner. Hensikten med dette er å kartlegge funksjonene og å vurdere følgende: 

- Bidrar funksjonene til å styrke kvaliteten på pasientbehandling i regionen? 

- Er prioriteringene riktige utfra dagens behov? 

- Ivaretar funksjonene behandling, kompetansespredning, råd og veiledning i alle 

helseforetak og/eller i primærhelsetjenesten? 

- Kan de tjenester som funksjonen yter, tilbys i en annen form? 

- Er det fortsatt behov for tjenesten som regional funksjon? 

- Ligger finansieringen på riktig nivå? 

 

Gjennomgangen av regionale funksjoner vil gi funksjonene mulighet til å synliggjøre sitt 

arbeid, noe som igjen gir Helse Nord RHF grunnlag for å vurdere fremtidig aktivitet og 

finansiering. Regionale funksjoner som mottar særfinansiering er enten opprettet med 

tidsbegrenset formål, eller får sin særfinansiering som støtte f.eks. i en oppstart. Dersom 

Helse Nord skal ha rom for nye regionale satsninger, er en jevnlig evaluering og 

omprioritering av midler nødvendig.  

 

 

Plan for gjennomgang 

Helse Nord RHF har nå etablert prosjektet som skal foreta gjennomgangen. Første steg i 

arbeidet er at helseforetakene gjennomfører egenvurdering av sine regionale funksjoner 

som sorterer under henholdsvis fase 1 (regionale kompetanse- og behandlingstjenester) 

og fase 2 (andre regionale funksjoner). Skjema for egenvurdering av de enkelte 

funksjonene vil bli oversendt i uke 9 (fase 1) og uke 11 (fase 2). I tilknytning til dette vil 

det bli holdt dialogmøter i UNN og NLSH mellom prosjektet, aktuelle regionale 

funksjoner, lokale tillitsvalgte og vernetjenesten.  

 

For regionale kompetansetjenester vil det i tillegg til egenevaluering bli bedt om at det 

leveres årsrapport for 2021. 

 

Tidsfrist for egenvurdering vil bli satt til minimum 14 dager etter at dokumenter for 

egenvurdering er oversendt helseforetaket. Tilbakemeldinger organiseres samlet i hvert 

helseforetak og adresseres til postmottak@helse-nord.no ved prosjektleder Ann-Britt 

Nilssen, merket med saksnummer 2021/1658. 
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Regionale funksjoner som skal gjennomgås i fase 1: 

 

Nordlandssykehuset 
Funksjon 
Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse 

Prostatasenter 

Psykiatrisk innsatsteam, PIT 

Regional enhet for behandling av psykisk lidelse hos pasienter med psykisk utviklingshemming 

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet, inklusiv årlig konferanse 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (Voksne i NLSH) 

Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO 

 

Universitetssykehuset Nord Norge 
Funksjon 
Arbeids- og miljømedisinsk senter 

Astma og allergisenter, RAAO 

Diagnostisk enhet for uavklarte tilstander 

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord KORSN 

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KORUS-Nord 

Kompetansetjeneste for arvelig kreft KAK 

Kompetansetjeneste for diagnostisk fysikk 

Medikamentfritt tilbud 

Prostatasenter 

Regional behandling OCD barn og unge 

Regional behandling OCD voksne 

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling - Lindring i Nord 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser (Barn og unge i UNN) 

Senskade kreft 
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Regionale funksjoner som skal gjennomgås i fase 2: 

Nordlandssykehuset 
Funksjon 
Fagenhet for autisme 

Fagenhet for spiseforstyrrelser 

Familieambulatorium  

Henteteam nyfødte 

Kompetanse nyfødt intensiv 

LIS stilling anestesi 

Mammografitilbud 

Nukleærmedisin 

Pasienttelefon 

Regional forbedringsutdanning 

Regional koordinator helsefaglærlinger 

Samvalgssenteret 

Sosialpediater ved barnehus  

Tuberkuloseprogram 

 

Universitetssykehuset Nord Norge 
Funksjon 
Antibiotikasenter 

Dropout 

Familieambulatorium  

Henteteam nyfødte 

Koordinering rehabilitering 

Kropp & Selvfølelse - kompetanseprogram 

LIS stilling anestesi 

Mammografitilbud 

Nukleærmedisin 

Palliativt team (barn) 

Regional enhet Lis-utdanning 

Regional funksjon for autisme,  
ADHD og Tourettes syndrom (R-FAAT) 

Regsim 

Samvalgssenteret 

Smittevernoverlege (ansvarsområde Finnmark) 

Sosialpediater ved barnehus  

Traumekoordinator 

Tuberkuloseprogram 

 

Vennlig hilsen 

 

Ann-Britt Nilssen, prosjektleder 
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