
 

  

 

   
 

 
Prosjekt Gjennomgang av regionale funksjoner med særskilt 
finansiering 
 
Funksjoner som gjennomgås: 
 

Behandlingstjenester Internettside 

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling/seksjon, UNN https://unn.no/avdelinger/hjerte-
lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-
avdeling-tromso 
 
https://unn.no/avdelinger/hjerte-
lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-
avdeling-tromso/arbeids-og-miljomedisinske-
tjenester-tromso 
 

Diagnostisk enhet for uavklarte tilstander, UNN https://unn.no/avdelinger/medisinsk-
klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-
hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-
geriatri/diagnostisk-enhet-tromso 
 

Medikamentfritt tilbud, UNN https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-
rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-
behandlingstilbud 
 

Prostatasenter NLSH  

Prostatasenter, UNN https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-
kvinnehelseklinikken/urologi-endokrin-og-
plastikkirurgi/prostatasenteret 
 

Psykiatrisk innsatsteam, PIT, NLSH https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykis
k-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-
avdeling/psykiatrisk-innsatsteam 
  
https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-
innovasjon/kompetansesentre/regional-
kompetansetjeneste-for-arbeid-og-psykisk-
helse/tre-regionale-funksjoner-tilknyttes-
spesialpsykiatrisk-avdeling-i-nlsh 
 

Regional behandling OCD voksne, UNN https://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-
voksne 
 

Regional behandling OCD barn og unge, UNN https://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-
barn-og-ungdom 
 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser barn og 
unge, UNN 

https://unn.no/avdelinger/barne-og-
ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-

https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso
https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso
https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso
https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso/arbeids-og-miljomedisinske-tjenester-tromso
https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso/arbeids-og-miljomedisinske-tjenester-tromso
https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso/arbeids-og-miljomedisinske-tjenester-tromso
https://unn.no/avdelinger/hjerte-lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-avdeling-tromso/arbeids-og-miljomedisinske-tjenester-tromso
https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/diagnostisk-enhet-tromso
https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/diagnostisk-enhet-tromso
https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/diagnostisk-enhet-tromso
https://unn.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/avdeling-for-blodsykdommer-hormonsykdommer-infeksjonsmedisin-og-geriatri/diagnostisk-enhet-tromso
https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbud
https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbud
https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbud
https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/urologi-endokrin-og-plastikkirurgi/prostatasenteret
https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/urologi-endokrin-og-plastikkirurgi/prostatasenteret
https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-kvinnehelseklinikken/urologi-endokrin-og-plastikkirurgi/prostatasenteret
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/psykiatrisk-innsatsteam
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/psykiatrisk-innsatsteam
https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-avdeling/psykiatrisk-innsatsteam
https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/kompetansesentre/regional-kompetansetjeneste-for-arbeid-og-psykisk-helse/tre-regionale-funksjoner-tilknyttes-spesialpsykiatrisk-avdeling-i-nlsh
https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/kompetansesentre/regional-kompetansetjeneste-for-arbeid-og-psykisk-helse/tre-regionale-funksjoner-tilknyttes-spesialpsykiatrisk-avdeling-i-nlsh
https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/kompetansesentre/regional-kompetansetjeneste-for-arbeid-og-psykisk-helse/tre-regionale-funksjoner-tilknyttes-spesialpsykiatrisk-avdeling-i-nlsh
https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/kompetansesentre/regional-kompetansetjeneste-for-arbeid-og-psykisk-helse/tre-regionale-funksjoner-tilknyttes-spesialpsykiatrisk-avdeling-i-nlsh
https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-innovasjon/kompetansesentre/regional-kompetansetjeneste-for-arbeid-og-psykisk-helse/tre-regionale-funksjoner-tilknyttes-spesialpsykiatrisk-avdeling-i-nlsh
https://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksne
https://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-voksne
https://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom
https://unn.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdom
https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/regionalt-senter-for-spiseforstyrrelser-tromso
https://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling/regionalt-senter-for-spiseforstyrrelser-tromso


 

  

 

   
 

avdeling/regionalt-senter-for-spiseforstyrrelser-
tromso 
 

Regionalt senter for spiseforstyrrelser voksne, 
NLSH 

https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/psykis
k-helse-og-rusklinikk/spesialpsykiatrisk-
avdeling/regionalt-senter-for-spiseforstyrrelser-
kompetanseteam#les-mer-om-regionalt-senter-
for-spiseforstyrrelser 
 
https://nordlandssykehuset.no/behandlinger/spi
seforstyrrelser-voksne-dognbehandling 
 

Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO, NLSH https://nordlandssykehuset.no/avdelinger/medis
insk-klinikk/regionalt-senter-for-sykelig-overvekt 
 

Senskade kreft, UNN https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-
kvinnehelseklinikken/kreftavdelingen/kreft-
seneffektpoliklinikk-tromso 
 

 

Kompetansetjenester Internettside 

Kompetansetjenesten for arbeid og psykisk helse 
NLSH 

https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-
innovasjon/kompetansesentre/regional-
kompetansetjeneste-for-arbeid-og-psykisk-
helse/tre-regionale-funksjoner-tilknyttes-
spesialpsykiatrisk-avdeling-i-nlsh 
 

Regional kompetansetjeneste for klinisk 
pasientsikkerhet, inklusiv årlig konferanse, NLSH 

https://nordlandssykehuset.no/forskning-og-
innovasjon/kompetansesentre/regional-
kompetansetjeneste-for-klinisk-pasientsikkerhet 
 

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord KORSN, 
UNN 

https://unn.no/fag-og-
forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-
nord-korsn 
 

Kompetansesenter rus, Nord-Norge KORUS-Nord, 
UNN 

http://www.korusnord.no/ 
 

Kompetansetjeneste for arvelig kreft KAK, UNN https://unn.no/fag-og-
forskning/kompetansesenter-for-arvelig-kreft 
 

Kompetansetjeneste for diagnostisk fysikk, UNN https://unn.no/fag-og-
forskning/kompetansesenter-for-diagnostisk-
fysikk 
 

Regionalt senter for astma, allergi og 
overfølsomhet, RAAO, UNN 

https://unn.no/avdelinger/hjerte-
lungeklinikken/arbeids-og-miljomedisinsk-
avdeling-tromso/regionalt-senter-for-astma-
allergi-og-overfolsomhet-raao 
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Regional kompetansetjeneste for lindrende 
behandling - Lindring i Nord, UNN 

https://unn.no/fag-og-forskning/regional-
kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-
lindring-i-nord 
 

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging, RVTS, UNN 

http://rvtsnord.no/ 
 

 

Regionale funksjoner Internettside 

Dropout, UNN  

Fagenhet for autisme, NLSH  

Fagenhet for spiseforstyrrelser, NLSH  

Familieambulatorium, NLSH  

Familieambulatorium, UNN   

Henteteam nyfødte, NLSH  

Henteteam nyfødte, UNN  

Kompetanse nyfødt intensiv, NLSH  

Kropp & Selvfølelse – kompetanseprogram, UNN  

Mammografitilbud, NLSH  

Mammografitilbud, UNN  

Nukleærmedisin, NLSH  

Nukleærmedisin, UNN https://unn.no/avdelinger/diagnostisk-
klinikk/pet-og-nukleermedisin-tromso 
 

Palliativt team (barn), UNN https://unn.no/behandlinger/palliativ-lindrende-
behandling-for-barn-og-unge 
 
https://unn.no/avdelinger/kirurgi-kreft-og-
kvinnehelseklinikken/kreftavdelingen/palliativt-
team-tromso 
 

Pasienttelefon – informasjonstjeneste for fritt 
behandlingsvalg, NLSH 

https://helse-nord.no/nyheter/hjelp-til-a-velge 
 
https://www.helsenorge.no/velg-
behandlingssted/fa-hjelp-til-a-velge/ 
 

Regional enhet Lis-utdanning, UNN https://unn.no/fag-og-
forskning/spesialistutdanning-for-leger-i-unn 
 
https://unn.no/avdelinger/forskning-og-
utdanningssenteret/klinisk-
utdanningsavdeling/regionalt-utdanningssenter-
regut 
 
 
https://spesialisthelsetjenesten.no/lis 
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regut/regional-koordinerende-enhet-for-
helsefaglig-simulering 
 

Regional forbedringsutdanning, NLSH  

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

https://helse-nord.no/helsefaglig/fagrad-og-
fagnettverk/r-faat-fagnettverk-autisme-adhd-og-
tourettes-syndrom 
 

Regional koordinator helsefaglærlinger, NLSH  

Regional koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering (RKE), UNN 

www.helse-nord.no/rehabilitering 
 

Samvalgssenteret, UNN https://unn.no/samvalg 
 

Smittevernoverlege (ansvarsområde Finnmark), 
UNN 

 

Sosialpediater ved barnehus, NLSH   

Sosialpediater ved barnehus, UNN   

Styrkning av 1 LIS stilling anestesi, NLSH  

Styrkning av 1 LIS stilling anestesi, UNN  

Traumekoordinator, UNN  

Tuberkulosekoordinator, NLSH https://unn.no/fag-og-
forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-
nord-korsn/tuberkulosekontroll-i-helse-
nord#tuberkulosekoordinatorer-i-helse-nord 
 

Tuberkulosekoordinator, UNN https://unn.no/fag-og-
forskning/kompetansesenter-i-smittevern-helse-
nord-korsn/tuberkulosekontroll-i-helse-
nord#tuberkulosekoordinatorer-i-helse-nord 
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