
   
 

   
 

 
 
 
Egenvurdering av regionale tjenester/funksjoner med særfinansiering 
 
Egenvurderingene er et viktig bidrag i kartlegging av tjenestene/funksjonene. Videre vurdering og anbefaling for fremtidig aktivitet og finansiering, vil skje i tråd 

med pkt 3.1 i mandat for prosjektet: 

“Alle særfinansierte funksjoner i Helse Nord skal gjennomgås.  

Følgende tjenester skal skjermes når det gjelder vurdering av tjenestens form og finansiering (tjenestene skal likevel kartlegges og vurderes med hensyn til aktivitet og 

resultat): 

• Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

• Tjenester knyttet til overgangsordninger som senere skal fases inn i inntektsmodellen 

• Tjenester knyttet til samiske helsetjenester” 

 
 
Navn på tjeneste/funksjon: 
 
Helseforetak: 
 

Type tjeneste Kryss av 
Regional kompetansetjeneste (K)  
Regional behandlingstjeneste (B)  
Regional funksjon (F)  

 
 

3 skjema – ett pr type funksjon 



   
 

   
 

Vurderingsområder  

Regional kompetansetjeneste (K) 

Besvarelse 

Det vises til Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Nord (krever to innlogginger, samme brukernavn og 
passord som ved pålogging til datamaskin). 
 
Prosjektet ber om at alle regionale kompetansetjenester utformer årsrapport (Mal Årsrapport) for 2021 som vedlegges egenvurderingen. 
 

Er tjenesten pålagt gjennom lov eller forskrift, handlingsplan/retningslinjer eller anbefalinger fra 

normerende myndigheter, vedtak i Stortinget eller krav fra Helse og omsorgsdepartementet? I tilfelle, 

vise til hvilket pålegg eller anbefaling. 

 

 

Når ble tjenesten etablert?  

Mål om kompetansespredning i hele regionen (spesialist- og primærhelsetjeneste): 

Hvordan vurderes tjenestens resultat/måloppnåelse? 

 

 

Mål om veiledning og rådgivning i hele regionen (spesialist- og primærhelsetjeneste): 

Hvordan vurderes tjenestens resultat/måloppnåelse? 

 

 

Bedring av kvalitet, prognose eller livskvalitet for pasienter i hele helseregionen: 

Hvordan vurderes tjenestens bidrag til dette? Finnes det dokumentasjon som kan vise til resultat? 

 

 

Hvordan vurderes behovet for at den regionale tjenesten bør opprettholdes og til hvilket formål? 

Hvilke deler av tjenesten er spesielt viktig for de andre helseforetakene eller primærhelsetjenesten? 

 

 

Kan tjenesten eventuelt videreføres i annen form (nettverk eller lignende eller til ordinær drift)? 

Begrunn svaret. 

 

 

Annet:   



   
 

   
 

Vurderingsområder  

Regional behandlingstjeneste (B) 

Besvarelse 

Beskrivelse av behandlingstjenesten: 

Prosjektet ber om en beskrivelse av funksjonen – formål, innhold og avgrensning, forskning, bemanning 

med oversikt over kompetanse og finansiering. 

 

 

Er tjenesten pålagt gjennom lov eller forskrift, handlingsplan/retningslinjer eller anbefalinger fra 

normerende myndigheter, vedtak i Stortinget eller krav fra Helse og omsorgsdepartementet? I tilfelle, vise 

til hvilket pålegg eller anbefaling. 

 

 

Når ble tjenesten etablert?  

Øvrige helseforetaks/primærhelsetjenestens bruk av tilbudet: 

Hvor mange pasienter har benyttet seg av tjenesten fra oppstart til i dag? Hvor stor andel av pasientene 

kommer fra eget helseforetaks nedslagsfelt? Dokumentasjon ønskes vedlagt.  

 

 

Bedring av kvalitet (inklusiv reduksjon av uønsket variasjon), prognose, livskvalitet for pasienter i 

hele helseregionen: 

Hvordan vurderes tjenestens bidrag til dette? Finnes det dokumentasjon som kan vise til resultat? 

 

 

Hvordan vurderes behovet for at tjenesten bør opprettholdes som regional? Hvordan vurderes muligheten 

for å desentralisere hele eller deler av dette tilbudet? Er det lang ventetid på tjenesten? 

 

 

Annet:  

 

  



   
 

   
 

Vurderingsområder  

Regional funksjon med særskilt finansiering (F) 

Besvarelse 

Beskrivelse av funksjonen: 
Prosjektet ber om en beskrivelse av funksjonen – formål, innhold og avgrensning, forskning, bemanning 
med oversikt over kompetanse og finansiering. 
 

 

Er tjenesten pålagt gjennom lov eller forskrift, handlingsplan/retningslinjer eller anbefalinger fra 

normerende myndigheter, vedtak i Stortinget eller krav fra Helse og omsorgsdepartementet? I tilfelle, vise 

til hvilket pålegg eller anbefaling. 

 

 

Når ble funksjonen etablert?  

Hvis relevant: 

Kompetansespredning i hele regionen (spesialist- og primærhelsetjeneste): 

Hvordan vurderes funksjonens resultat på dette området? 

 

 

Hvis relevant: 

Mål om veiledning og rådgivning i hele regionen (spesialist- og primærhelsetjeneste): 

Hvordan vurderes funksjonens resultat på dette området? 

 

 

Hvis relevant: 

Bedring av kvalitet, prognose eller livskvalitet for pasienter i hele helseregionen: 

Hvordan vurderes funksjonens bidrag til dette? Finnes det dokumentasjon som kan vise til resultat? 

 

 

Hvordan vurderes behovet for at den regionale funksjonen bør opprettholdes og til hvilket formål? Hvilke 

deler av funksjonen er spesielt viktig for de andre helseforetakene eller primærhelsetjenesten? 

 

 

Kan funksjonen eventuelt videreføres i annen form (nettverk el. lignende eller til ordinær drift)?  

Annet:  

 


