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Innledning
KPMG evaluerer i denne rapporten ni regionale kompetansesenter i Helse Vest. Evalueringen
fokuserer på tre hovedtema; kompetanse, forskningsaktivitet og kompetanseformidling. I tillegg
vurderes kompetansesentrenes oppfølging av forrige evaluering i 2005.
Vi vil takke for tilliten ved at vi ble tildelt oppdraget. Det har vært et spennende oppdrag og vi håper
vår rapportering bidrar til gode prosesser og videreutvikling av sentrenes virksomhet.
Vi vil ellers legge til at samarbeidet med kompetansesentrene har vært godt og nyttig for oss.
Rapporten er bygd opp slik:
•

Hovedbudskap: Her oppsummeres våre vurderinger og anbefalinger

•

Del 1: Bakgrunn for prosjektet. Her presenteres oppdragets bakgrunn og formål, mandat,
organisering, samt metodisk tilnærming.

•

Del 2: Data og vurdering. Etter en kort felles innledning, beskrives og evalueres hvert senter
individuelt. Det gis og individuelle anbefalinger. Senterbeskrivelsen er gjort kortfattet da
sentrenes aktivitet er godt dokumentert i årlige rapporteringer. I vedlegg er det gitt utfyllende
beskrivelse av sentrene.

•

Del 3: Samlet vurdering. Her gis det felles vurderinger og anbefalinger for sentrene sett under
ett.

Bergen 21. november 2013
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Hovedbudskap
Hovedfunn

Alle de ni evaluerte kompetansesentrene etterlever det mandat de skal drive etter.
Av mandatets ulike områder, er det kompetanse og forskningsaktivitet som
samlet sett blir best ivaretatt. Sentrene har imidlertid også noen utfordringer.
Disse er primært individuelle og særegne, men regionalisering og
styringssystematikk er i en viss utstrekning felles. Evalueringen i 2005 påviste
mangler og svakheter; disse er i hovedsak håndtert på en god måte.

Våre felles anbefalinger til videre oppfølging er knyttet til økt regionalisering og bedret
styringssystematikk:

■ Det er vår vurdering at regionalisering henger tett sammen med organiseringen av det enkelte

kompetansesenter. De sentrene som i størst grad har lykkes med å nå ut i hele regionen, er de
sentrene som er utpreget nettverksorientert. Senter for habilitering og rehabilitering, SESAM og
Senter for lindrende behandling er gode eksempel på dette.

■ Økende oppgave- og forespørselstilfang fordrer bedret styringssystematikk, herunder behov for
klarhet i styring og oppfølging. Vi anbefaler et ytterligere fokus på dette.

Sentrene har ulike styrker og svakheter (og de er relative). Oppsummert - uten at dette kan leses som
en rangering - er våre vurderinger slik:

Styrke

Svakheter

Kompetansesenter arvelig kreft

Undervisning
Kompetanse
Forskning (grunnlagsdata)

Kompetansesenter sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri

Forskning
Undervisning

Kompetansesenter lindrende behandling

Forskning
Nettverk
Undervisning

Samarbeid akademiske miljø i regionen

Kompetansesenter sykehushygiene

Kompetanse
Forskning
Kompetansespredning

Ingen spesielle

Kompetansesenter habilitering og rehabilitering

Nettverk
Kompetanse
Undervisning

Forskning rehabilitering

Kompetansesenter klinisk forskning

Kompetansesenter akuttmedisin

Kompetansesenter rusmiddelforskning

Kompetansesenter eldremedisin og samhandling

Forskning
Kompetanse

Organisatorisk sårbart

Regionalt nettverk

Tilgjengelighet
Styringssystematikk

Forsknings
Kompetansespredning
Prosjektutvikling

Forskningskompetanse i prosjektene
Ivareta alle oppgaver /
styringssystematikk

Kompetanse
Forskning
Undervisning

Regional kompetansespredning

Kompetansespredning
Undervisning
Forskning

Ingen spesielle
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Del 1 Bakgrunn for prosjektet
Denne rapporten sammenfatter KPMGs evaluering av ni regionale kompetansesentre i Helseregion
Vest. Oppdragsgiver for evalueringen er Helse Vest RHF.
Etablering av regionale kompetansesentre har blitt brukt som en strategisk satsing for å styrke
fagområder som trenger ekstra oppmerksomhet og ressurser i en periode. Sentrene har et særskilt
ansvar for å ivareta, bygge opp og formidle kompetanse innenfor sine respektive fagområder.
Det er styret for Helse Vest RHF som beslutter opprettelse av og eventuell avvikling av sentrene.
Styret i det enkelte helseforetaket har ansvar for drift av eventuelle regionale kompetansesentre som
er lagt til foretaket. Kompetansesentrene har ulik finansiering, med tilskudd fra Helse Vest RHF som
en vesentlig grunnfinansiering. I tillegg har flere sentre finansiering fra vertsforetak, statlige
øremerkede midler og eksterne bidrag (typisk prosjektmidler). Se oversikt over samlet finansiering i
kapittel 2.1.
Godkjenning som kompetansesenter er i utgangspunktet tidsavgrenset til 5 år. Før beslutning om
videreføring skal det foreligge en evaluering. Helse Vest fikk gjennomført en evaluering i 2005. Siden
2005 er det tilkommet ytterligere tre sentre som sammen med de øvrige, inngår i denne
evalueringen. Pr. i dag er det totalt ni regionale kompetansesentre i Helseregion Vest:

■
■
■
■
■

Kompetansesenter for akuttmedisin
Kompetansesenter for sykehushygiene
Kompetansesenter for arvelig kreft
Kompetansesenter for lindrende
behandling
Kompetansesenter for sikkerhets-,
fengsels- og rettspsykiatri

■ Kompetansesenter for habilitering og
rehabilitering

■ Kompetansesenter for eldremedisin og
samhandling

■ Kompetansesenter for rusmiddelforskning
■ Kompetansesenter for klinisk forskning
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Regionale kompetansesenter i Helseregion Vest må oppfylle følgende kriterier:

■ ha faglig høy kompetanse som kan dokumenteres på området, og nødvendig infrastruktur
■ drive forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen
■ ha evne til samarbeid, og innen sitt felt og bygge opp et nødvendig fagnett regionalt, nasjonalt og
internasjonalt

■ hvis senteret driver klinisk virksomhet må det ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig kunne
■

redegjøre for behandlingsresultat
kunne dokumentere egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i helseregionen

Regionale kompetansesenter skal også bidra til:

■
■
■
■

utvikling av retningslinjer for etablering av nye teknikker og metodeutvikling (guidelines)
utarbeidelse av retningslinjer for pasientlogistikk og pasientinformasjon
arbeide for "evidence based medicine" (EBM) og
opprettelse av registerfunksjoner

1.1

Mandat for evalueringen

Etter ønske fra oppdragsgiver bygger evalueringen på de kriterier og mål som er pålagt de regionale
kompetansesentrene. Følgende forhold er spesielt vektlagt:

■ Har senteret høy faglig kompetanse?
■ Forskningsaktivitet – omfang publikasjoner og doktorgrader (det bes ikke om en faglig vurdering av
kvaliteten på den forskning som utføres ved sentrene)

■ Undervisning/kompetanseformidling:
– evnen til å spre kunnskap og informasjon til andre enheter/helseforetak i regionen
– omfang av undervisning av helsepersonell
– omfang av undervisning av pasienter og pårørende
– grad av dokumentasjon av egen faglig virksomhet samt evne til å spre denne til aktuelle
enheter i regionen.

■ Dersom senteret driver klinisk virksomhet skal omfanget av denne vurderes i forhold til gitt
kapasitet

■ Forholdet mellom aktivitetsnivå og økonomisk tilskudd fra Helse Vest
Evalueringen er avgrenset mot vurdering av effekter (outcome) av sentrenes virksomhet.

1.2

Organisering av arbeidet

Evalueringen er gjennomført av et sammensatt team fra KPMG og Oxford Research (som
underleverandør). Helse Vest RHF har bistått med faktagrunnlag, samt informasjon ut til
foretakene/kompetansesentrene om evalueringsarbeidet.

1.3

Metode og tilnærming

Sluttrapporten for evalueringen som Helse Vest fikk utført i 2005 er i tråd med oppdragsgivers ønske
benyttet som et utgangspunkt for dette prosjektet. KPMG har særlig lagt vekt på:

■ Å videreføre de utvalgte forhold og indikatorer i evalueringen fra 2005
■ Å fange opp om påpekte forbedringspotensial fra 2005 evalueringen er tatt ut
■ Å vurdere om sentrenes virksomhet etterlever de gitte mål og krav
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■ Å vurdere om sentrale forutsetninger er til stede for å skape resultater som samsvarer med mål
og kriterier for sentrene

Evalueringen er gjennomført som en tradisjonell mål- og resultatevaluering, der
kompetansesentrenes resultater er vurdert på bakgrunn av innsatsfaktorer og rammebetingelser som
infrastruktur, finansiering og kompetanse. Den analytiske tilnærmingen som er benyttet kan
illustreres slik:

Innsatsfaktorer

Virksomhet

Resultater

•Mandat
•Ressurser
•Kompetanse
•Infrastruktur

•Organisasjonsstruktur
•Styring/ledelse
•Samarbeidspartnere og ledere

•Aktivitetsnivå
•Forskning
•Undervisning
•Kompetanseformidling
•Utvikling/guidelines

I gjennomføringen av dette oppdraget er følgende teknikker brukt for å samle inn data:

Dokumentanalyse
Til analysen er det blant annet brukt informasjon fra:
Type dokument:
Faglige rapporteringer (2009-2012) fra kompetansesentre til Helse Vest RHF
Helse Vest styresaker vedr. etablering av kompetansesenter
Oppfølgingsrapporter fra kompetansesentre
Styresak Helse Vest, kriterier for kompetansesenter
Evaluering av regionale kompetansesenter 2005, rapport fra NIFU STEP
Strategiske føringer for/ved kompetansesentrene
Egenevaluering fra kompetansesentrene
Skriftlig tilbakerapportering fra kompetansesentrene ift. oppgaver, ansatte/årsverk,
formell kompetanse, økonomi og finansieringskilder, publikasjoner, undervisning, faglige
nettverk

Intervju / samtaler
Det er gjennomført 26 semistrukturerte intervju. Intervju/samtale er gjennomført individuelt og i
grupper. Utvalget av intervjuobjekt/respondenter representerer:

■ Faglig og administrativ ledelse ved de respektive kompetansesentra
■ Brukere av sentra
■ Representanter fra helseforetak hvor sentrene er organisert/lokalisert
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Informasjon fra intervju/samtaler brukt i rapport er verifisert av respondentene.
Spørreundersøkelse
Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere og interessenter av sentrene 1. I alt 209
respondenter er forespurt og det er avgitt 132 svar, noe som utgjør en svarprosent på 63 %.
Svarprosenten mellom ulike sentre varierer fra ca. 35 % til ca. 90 %.
Svarfordelingen pr. senter er slik:
Regionalt kompetansesenter for akuttmedisin

6.1%

Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene

14.5%

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft

6.1%

Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling

24.4%

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

5.3%

Regionalt kompetansesenter for rehabilitering

15.3%

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling

12.2%

Regionalt kompetansesenter for spesialisert rusbehandling

4.6%

Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning.

11.5%

Sum

100 %

Resultatene fra spørreundersøkelsen gir ikke grunnlag for generalisering. Svarene må ses som
uttrykk for respondentenes vurderinger av sentrale funksjoner ved kompetansesentrenes virksomhet.
Samtidig gir svarene samlet sett uttrykk for noen interessante tendenser, særlig når resultatene ses i
sammenheng med sentrenes egenevalueringer. Svarfordelinger for de enkelte sentrene på sentrale
dimensjoner er nærmere presentert i del 2. I del 3 er det gitt en kort oppsummering av hovedfunn fra
brukerundersøkelsen i sin helhet – på tvers av kompetansesentrene.
Svar fra spørreundersøkelsen i sin helhet er lagt ved som vedlegg.
Datadelen er basert på intervjuer, dokumentanalyse og brukerundersøkelsen.
Prosjektet ble påbegynt med oppstartmøte 8. august 2013. Datainnsamling ble avsluttet 15.11.2013.

1

Dette favner respondenter som:
har fått faglig støtte eller på annen måte har brukt senteret,
har deltatt på nettverkssamlinger,
sitter i ett senter sin referansegruppe
Respondentene er fra både kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, brukergrupper, andre aktører som samarbeider
med ett eller flere sentre. Respondentene er i all hovedsak geografisk fra Helseregionens tre fylker. Antall
brukere/samarbeidspartnere som er spurt varierer betydelig mellom sentrene (fra 8 til 43). Dette er naturlig, i og med at de
ulike sentrene også er forskjellige med hensyn til antall sentrale brukere/samarbeidspartnere. Sentrene har selv vært delaktige i
å identifisere relevante respondenter.
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Del 2 Data og vurdering
Nedenfor beskrives og evalueres hvert senter individuelt. Det gis og individuelle anbefalinger.
Senterbeskrivelsen er gjort kortfattet da sentrenes aktivitet er godt dokumentert i årlige
rapporteringer. I vedlegg er det gitt utfyllende beskrivelse av sentrene.

2.1

Data for alle ni sentre

De ni evaluerte sentrene er ikke direkte sammenliknbare på alle relevante dimensjoner. Det er
variasjoner og forskjeller på sentrene opp i mot sentrale faktorer, eksempelvis:

■
■
■
■

Målgruppe
Opprettelse og levetid
Mandat og funksjoner, ikke minst for sentra etablert etter 2005
Praksis for organisering av

– Ansatte og årsverk (egne og tilknyttede årsverk)
– Undervisning
– Finansiering utover RHF tilskudd

■ Økonomiske rammevilkår
■ Strategi for ivaretakelsen av mål - eksempelvis forskjeller i strategi opp i mot forskning, alt fra

sentre som finansierer stillinger ved universitet til sentre som fokuserer på egenforskning
utgått fra senteret. Dette har igjen føringer for hvordan forskningsbasert kunnskap kanaliseres
inn i klinisk virksomhet.

Opplistingen av variasjoner og forskjeller mellom sentrene er ikke fullstendig. Nedenfor gis oversikt
over et utvalg av nøkkeltall:

Arvelig
kreft
Opprettet

2

1999

Årsverk 2012

Sikkerhets-,
fengsels- og
rettspsykiatri

Lindrende
Klinisk
Sykehushygiene
behandling
forskning

2000

2001

2003

1999

3

7

3 706 000

6 520 000

2 636 000

6 520 000

10,45

11,4

6,6

Totale inntekter 2012

9 242 000

11 845 000

4 374 000

Inntekt/tilskudd Helse Vest RHF 2012

9 242 000

Organisatorisk tilknytning

Helse
Bergen

8 932 000 4 217 000
Helse Bergen

Helse
Bergen

1

Helse Bergen

Helse Bergen

2

Flere av sentrene er en videreføring av virksomhet som allerede i langt tid før opprettelsen av sentrene har ivaretatt oppgaver
i helseregionen/helseforetakets/sykehusets nedslagsfelt.

3

I 2012 var ett årsverk i studiepermisjon, og 1,2 årsverk allokert til mikrobiologiske spesialundersøkelser.
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Habilitering
Eldremedisin og
Akuttmedisin Rusmiddelforskning og
samhandling
rehabilitering
Opprettet

2003

2007

2007

2011

Årsverk 2012

2,35

7

7,6

5,2

Totale inntekter 2012

3 000 000

9 116 107

6 090 000

7 662 364

Inntekt/tilskudd Helse Vest RHF 2012

3 000 000

3 666 743

5 356 000

4 124 000

Organisatorisk tilknytning

Helse
Stavanger

Helse Stavanger

Helse Bergen
Helse Stavanger
HF

I vedlegg er listet ytterligere likheter og forskjeller mellom sentrene langs følgende dimensjoner:

■
■
■
■
■
■

Arbeidsoppgaver
Årsverk, ansatte og formell kompetanse
Økonomiske nøkkeltall
Omfang av vitenskapelige publikasjoner
Undervisning og kurs
Nettverk, egendrevene og egen deltakelse

Brukerundersøkelsens resultat pr. kompetansesenter fremkommer i vedlegg. Resultatene er og
kommentert i omtalen og vurderingen av hvert kompetansesenter. Aggregeres resultatene fremgår
følgende hovedtrekk i forhold til sentrenes måloppnåelse sett i forhold til de oppsatte kriterier fra
Helse Vest RHF:

■ Over 90 % av respondentene vurderer sentrenes samlede kompetanse som meget høy eller høy,
og at den faglige kvaliteten og relevans av tjenestene er meget høy eller høy.

■ Om lag 80 % av respondentene oppgir at omfang og bredde av sentrenes tjenester er dekkende
eller meget dekkende for brukernes behov.

■ Om lag 70 % av respondentene oppgir at de er ganske eller helt enige i at sentrene har stor
forskningsaktivitet.

■ Om lag 77 % oppgir at de er ganske eller helt enige i at sentrene driver forskning av høy kvalitet.
■ Knapt 70 % oppgir at de er ganske eller helt enige i at sentrenes forskningsprosjekter involverer
fagmiljø utenfor sentrene selv.

■ Om lag 55 % oppgir at de er ganske eller helt enige i at sentrene bidrar til å initiere
forskningsaktiviteter ute i helseforetakene.

■ Om lag 57 % oppgir at de er ganske eller helt enige i at informasjon om sentrenes
forskningsaktiviteter er lett tilgjengelige.

■ Over 80 % er ganske eller helt enige i at sentrene bidrar til å øke kompetansen hos ansatte i
regionens helseforetak.

■ Om lag 64 % oppgir at de er ganske eller helt enige i at sentrene bidrar til mer enhetlig praksis i
Helse Vest RHF.

■ Nærmere 90 % oppgir at kvaliteten på rådgivning og veiledning fra sentrene er god eller svært
god.

■ Om lag 75 % oppgir at det er lett eller meget lett å få råd og veiledning fra sentrene.
■ Om lag 75 % oppgir at sentrene er dyktige eller meget dyktige til å spre kunnskap og informasjon.
■ Knapt 50 % er ganske eller helt enige i at sentrene tilbyr tilstrekkelig undervisning.
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■ Med tanke på behov for styrking av sentrenes funksjoner, oppgir flest respondenter forskning
som det viktigste feltet.

Som omtalt innledningsvis er det ulikheter mellom sentrene. Ulikhetene medfører at det gir liten verdi
å foreta direkte sammenlikninger av sentrene på tvers opp mot evalueringskriteriene. Imidlertid har vi
funnet fellestrekk og indikasjoner som går igjen for flere sentre opp i mot evalueringskriteriene. Dette
fremkommer i del 3. Nedenfor, i kapittel 2.2-2.10 presenteres individuelle evalueringer av sentrene.
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2.2

Regionalt kompetansesenter for habilitering og
rehabilitering

Kort beskrivelse
Som ledd i en langvarig satsning på habilitering og rehabilitering, vedtok styret i Helse Vest desember
2006 å opprette et regionalt kompetansesenter. Vedtaket om å lokalisere senteret til Helse Bergen
HF ble gjort i mars 2007 og senteret startet opp sin virksomhet 1.september 2007.
Av styresak i Helse Vest RHF 2007 vedrørende lokalisering av kompetansesenter går det frem:
”Bakgrunnen for å etablere eit regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er at
planarbeidet peikte på eit klart behov for å:

■ styrkje kunnskapsgrunnlaget gjennom forsking og fagutvikling
■ etablere arenaer og strukturar for samarbeid mellom alle dei ulike aktørane i fagfeltet
■ etablere ei regional koordinerande einig som m.a. skal gi pasientane betre oversikt over tilbodet
Etableringa må byggje på kriteria for regionale kompetansesenter.
Den organisatoriske modellen for senteret må knytte fagmiljøa saman på tvers av
helseføretaksgrenser, og inkludere dei private aktørane i samarbeidet. Senteret skal vere knytt opp
mot ei avdeling/klinikk med solid kompetanse og fagleg tyngde innanfor fagfeltet, og ha
medarbeidarar som er knytt til klinisk verksemd og som kan kombinere brukar- og erfaringskunnskap
med vitskapleg kunnskap.
Helseføretaket som tek på seg etablering og drift, forpliktar seg til å satse på og prioritere senteret.”
Organisering og rapportering
Kompetansesenteret er organisert som egen enhet ved ReHabiliteringsklinikken i Helse Bergen HF.
Senteret har rådgivere i bindeleddsfunksjon (40 %) i Helse Førde, Helse Fonna og Helse Stavanger.
Bindeleddsfunksjonene bidrar til ivaretakelse av funksjonen regional koordinerende enhet ved
senteret.
Kompetansesenteret har referansegruppe – med rådgivende funksjon - med representasjon fra
helseforetak, kommuner, private sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, universitet, høgskoler og
regionalt brukerutvalg. Øverste besluttende organ er styringsgruppen.
I november 2009 besluttet Helse Vest å etablere regional vurderingsenhet for rehabilitering, for
vurdering av henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner innenfor somatikk, fra fastleger og
avtalespesialister i Helseregion Vest. Det ble samtidig bestemt at vurderingsenheten skulle legges til
det regionale kompetansesenteret for habilitering og rehabilitering. Denne virksomheten startet opp
fra august 2010.
Mandat
Gjennom mandatet fra Helse Vest RHF er kompetansesenteret tildelt fem hovedoppgaver og
funksjoner:

■
■
■
■
■

Forsking og fagutvikling
Nettverksbygging
Undervisning
Regional koordinerende enhet
Regional vurderingsenhet for rehabilitering (Vurderingseininga)
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Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2007-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler
År

Statlige

Helse Vest

Prosjektmidler

Andre

Totalt

Vertsforetak

2007

2500

2 500

2008

2645

2 645

2009

4 223

2010

5 939

500

2011

8 167

500

2012

5 356

500

2013

4 767

500

221
479

4 444
40

6 958

77

8 744

154

80

6 090

88

80

5 435

Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte:
I 2007 hadde senteret 3 årsverk fordelt på 4 ansatte. I 2013 har senteret 6,5 årsverk fordelt på 10
ansatte (inkludert bindeleddmedarbeidere i Helse Stavanger, Fonna og Førde).
Funksjoner og målgrupper
Hovedmålgruppen til senteret er helsepersonell i både kommuner og spesialisthelsetjenesten.
Senteret samarbeider også med utdanningsinstitusjoner på høyskole- og universitetsnivå, NAV,
brukerutvalg i helseforetakene og andre aktører innen habilitering og rehabilitering.
Kompetansesenteret driver ingen direkte behandling av pasienter.
Hovedfunksjonene til senteret er:

■ Forskning og fagutvikling
Kompetansesenteret skal bidra til å styrke tverrfaglig forskning og fagutvikling innen habilitering og
rehabilitering. Senteret har utarbeidet forskningsprogram for habilitering (2009), utlyser årlige
korttidsstipend for forskning, og har bidratt til oppstart av Phd undersøkelse på feltet. Senteret har
arbeidet med å legge til rette for oppstart av tverrfaglig regional forskningssatsing på
kjerneaktiviteter innenfor rehabilitering siden 2010. Da det har vist seg vanskelig å rekruttere
dedikerte medarbeidere til slik satsing, planlegger senteret oppstart av selvstendig forskning på
området fra 2014, gjennom samarbeid med Universitetet i Bergen og ved tilsetting av
doktorgradsstipendiat ved senteret.
Så langt har senteret i liten grad bidratt til konkrete forskningsresultater gjennom vitenskapelige
forskningspublikasjoner.

■ Nettverksbygging
Kompetansesenteret skal bidra til å styrke samarbeidet mellom aktører innen habilitering og
rehabilitering og til å gjøre feltene mer synlige. Senteret etablerer og driver tverrfaglige nettverk,
lokalt i HF områdene som ledd i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommunene i
regionen, og regionalt for kvalitetsforbedring og forskning. Senteret er og deltaker i flere nasjonale
fag- og samarbeidsnettverk og representerer Helse Vest i nasjonal kompetansetjeneste innen
habilitering. I 2012 og 2013 leder senteret Nasjonalt forskningsnettverk innen habilitering.
Nettverkene er delt i tre hovedkategorier; fag-, forskning- og kontaktnettverk. I alt er
kompetansesenteret per i dag involvert i 14 nettverk.
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■ Undervisning
Kompetansesenteret deltar i utdanning av helsearbeidere gjennom undervisning i grunn- og
videreutdanning ved høyskoler og universitet i regionen. I tillegg arrangerer senteret lokale,
regionale og nasjonale seminar og konferanser for utvikling og spredning av kunnskap til
helsepersonell og andre aktører innen habilitering og rehabilitering.

■ Regional koordinerende enhet
Denne funksjonen skal legge til rette for god samhandling både på individ–, tjeneste-, virksomhetog sektornivå nivå. Funksjonen er nettverksorganisert med rådgivere i bindeleddstilling til de
koordinerende enhetene i regionens helseforetak. Oppgavene under regional koordinerende enhet
er forankret i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Dette
innbærer blant annet å ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud og oversikt
over koordinerende enheter i alle kommunene i regionen.
Gjennom RKE-funksjonen har kompetansesenteret etablert ”møteplass” for habilitering og
rehabilitering ved de fire helseforetakene. Dette er et forum for samhandling og
informasjonsutveksling mellom koordinerende enhet i sykehus og kommuner, helsepersonell og
andre samarbeidende instanser.

■ Regional vurderingsenhet for rehabilitering
Vurderingsenheten behandler og vurderer henvisninger til rehabilitering i private (somatiske)
rehabiliteringsinstitusjoner. Senteret synliggjør aktivitet, pasientflyt og ventetider gjennom årlig
rapportering. Til sammen behandles ca. 3000 henvisninger pr. år.
Spørreundersøkelse
Respondenter som har svart i forhold til kompetansesenter for habilitering og rehabilitering er
tilhørende i alle tre fylker i helseregionen og representerer både helseforetak, kommuner,
videregående utdanning og andre samarbeidende instanser. Alle svar/vurderinger fremgår av vedlegg.
Generelt får kompetansesenteret gode tilbakemeldinger, nedenfor trekkes frem noen
hovedresultater:

Senterets

Tjenestenes

kompetanse

kvalitet

relevans

nytte

omfang

2013

2013

2013

2013

2013

6%

12 %

Meget lav/liten/lite
2
3

23 %

18 %

24 %

19 %

24 %

4

59 %

59 %

29 %

25 %

41 %

Meget høy/stor/godt

18 %

23 %

47 %

50 %

23 %

Sum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Som det går frem av tabellen, scorer senteret høyt på kompetanse, kvalitet og relevans og nytte for
brukerne/samarbeidspartnerne. Senteret scorer ikke like godt på spørsmål om omfanget av tjenester
er tilstrekkelige til å dekke brukerne/samarbeidspartnernes behov.
I tillegg til resultatene som fremgår av tabellen over, kan følgende trekkes frem:

■ Om lag en tredjedel av respondentene er enige i at senteret har stor forskningsaktivitet og at
senteret driver forskning av høy kvalitet.
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■ Om lag 60 % mener at senteret er dyktige til å spre kunnskap og informasjon, og om lag 40 % er
enige i at informasjon om senterets forskningsaktiviteter er lett tilgjengelige.

■ Over 75 % er enige i at senteret bidrar til å øke kompetansen hos ansatte i regionens

helseforetak, og 63 % er enige i at senteret bidrar til mer enhetlig klinisk praksis i Helse Vest.

■ 30 % er enige i at senteret tilbyr undervisning i tilstrekkelig omfang.
■ Forskning vurderes som den funksjonen senteret har størst behov for å styrke.
Vår vurdering og anbefaling
Ovenfor er kompetansesenterets hovedfunksjoner, organisering, bakgrunn for opprettelse og
utvalgte nøkkeltall kort beskrevet. Hovedfunksjonene til senteret skal omfavne både forskning,
nettverksbygging og undervisning og kompetanseformidling, i tillegg til å være regional
vurderingsenhet for rehabilitering.
Senterets ivaretakelse av funksjonene er organisert rundt en 4-årig strategi- og tiltaksplan som for
hvert av hovedområdene lister årlige tiltak som blir fulgt opp av en årsplan som ytterligere
konkretiserer tiltakene. I etterkant dokumenteres årlig status for gjennomføring. Etter vår vurdering er
dette en meget ryddig og effektiv innretting av senterets arbeid. For det første gir den retning for
prioritering av arbeidsoppgaver, både utad og ikke minst innad i senterets mer daglige prioriteringer.
Den gir videre et godt grunnlag for rapportering, erfaringslæring og derigjennom mulige justeringer av
opprinnelig valgt prioritering. Endelig bidrar den til forutsigbarhet for de etter hvert mange
samarbeidspartnerne til kompetansesenteret.
Ser en så til den innholdsmessige ivaretakelsen av funksjonene, gir svarene fra spørreundersøkelsen
en positiv pekepinn. Svarene, se vedlegg og oppsummering ovenfor, harmonerer også med hvordan
senteret selv vurderer egen virksomhet, herunder:

■ Senteret oppfattes som meget tilgjengelig i hele regionen.
■ Senteret har god kompetanse og den faglige kvaliteten på tjenestene er gode.
■ Nettverksfokuset har vært en suksess.
Funksjonen som regional koordinerende enhet (RKE) har vært prioritert av senteret. Senterets
tilnærming til funksjonen, ved først å bygge nettverk mellom de fire helseforetakene, dernest et
kontaktnettverk mellom koordinerende enheter i 85 kommuner i helseregionen, har etter vår
vurdering vært et vellykket valg. Valget har innebåret et regionalt fokus, det har rustet senteret,
sykehusene og kommunene for implementering av samhandlingsreformen ved at helsepersonell nå
har en møteplass og forum med opplevd oppslutning og nytteverdi.
Forskning
Etter vår vurdering er det positivt at kompetansesenteret har etablert (2009) landets eneste
forskningsprogram for habilitering og det er videre en anerkjennelse at senteret har hatt leder og
koordineringsansvar for nasjonalt forskningsnettverk innenfor habilitering. Dette er sentrale bidrag for
å etterleve forskningsfunksjonen.
I spørreundersøkelsen pekes det på at forskning er det feltet som har størst behov for opptrapping.
Senteret selv er klar over problemstillingen. Gjennom lengre tid har en forsøkt å initiere forskning inn
mot rehabilitering, i tillegg til habilitering. Bakgrunnen for at senteret ikke har fått realisert dette er
tosidig:

■ Senteret har tidligere fått rekruttert relevant forskerkompetanse, men personene har gått til andre
forskningsinstitusjoner før de har startet opp for kompetansesenteret

■ Senteret har vært særlig bevisst at de ønsker forskningstematikk som går på tvers av sektorer og
aktører og som er knyttet til kjerneaktiviteter, ikke nisje. Dette har vist seg vanskelig og senteret
har nå valgt å etablere egen forskning fra senteret. Det er utlyst stilling (høsten 2013).
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Etter vår vurdering er manglene ved ivaretakelsen av forskningsfunksjonen opp i mot rehabilitering
ikke et resultat av mangelfull oppfølging eller prioritering fra kompetansesenterets side. Senteret har
et bevisst forhold til viktigheten av forskning og en har vedtatt konkrete tiltak for å realisere
forskningsaktiviteten en ønsker, både omfang og innholdsmessig. I påvente av den rette
forskningstematikk og dertilhørende kompetanse, har en overført midler 4 som en nå vil bruke i
forbindelse med utlyst stipendiatstilling.
Sett forskning under ett er det pr. i dag ikke ”produsert” doktorander eller vitenskapelige artikler.
Hensyntatt at senteret ble etablert i 2007, bør senteret gis noe mer tid før dette vurderes som
manglende måloppnåelse.
Kompetanse
Formell kompetanseprofil ved senteret dekker bachelorgrad, mastergrad/hovedfag og doktorgrad.
Senteret oppfattes av respondentene i spørreundersøkelsen ha god kompetanse et syn som også
deles av senteret selv. Etter vår vurdering fremstår kompetanseprofilen som relevant og god.
Undervisning og kompetanseformidling
Senterets prioritering av nettverkoppbygging vurderer vi som vellykket, jfr. ovenfor. Det totale
nettverket rundt regional koordinerende enhet har hatt en betydelig verdi som kontaktflate mot
målgruppen til senteret. Dette har tjent som en kanal for fagutvikling, informasjonsspredning og
samarbeid. Etter vår vurdering en god arena for kompetanseformidling på tvers av sektor, nivå og
aktører hvor det regionale fokuset har blitt meget godt ivaretatt.
Ser en så mer spesifikt opp i mot undervisning – utover det som har vært kanalisert via nettverkene –
så responderer senteret på stadig tiltagende henvendelser fra høgskolene med spørsmål om å delta i
undervisning, hovedsaklig på videreutdanninger. En har hatt/har avtaler med til sammen fire
høgskoler i regionen. I tillegg har senteret i forbindelse med forberedelser til og implementering av
Samhandlingsreformen bidratt med en betydelig mengde foredrag, undervisning og
veiledningsoppdrag overfor sykehusavdelinger og koordinerende enheter i kommunene i regionen.
Pr. i dag er senteret i den situasjon at de er helt på kanten av hva de rent kapasitetsmessig makter å
gjennomføre av undervisningstiltak rettet mot skolesektor, spesialisthelsetjeneste og kommuner.
Dette er et positivt problem som underbygger at senteret etterlever målsettinger innenfor
undervisning. Men dette fordrer og en bevissthet rundt ressursbruken til senteret, at de faktisk
prioriterer gitte ressurser ”rett”. Etter vår vurdering har kompetansesenteret denne bevisstheten
gjennom den omtalte strategi- og tiltaksplanen.
Anbefaling
Vår primære anbefaling er at kompetansesenteret holder fast på sin styringssystematikk med en
operasjonalisert strategi og tiltaksplan. Senteret står for en rekke aktiviteter og initiativ og en er på
kanten av hva det kapasitetsmessig kan makte. ”Rett” prioritering vil bli viktig og da vil den
styringssystematikken være det rette hjelpemiddelet.
Senteret har ikke lyktes med forskning inn mot rehabilitering, uten at senteret direkte kan bebreides
for dette. Vår anbefaling er at senteret nå utviser tålmodighet for å få frem de forskningsprosjekt og
forskningsresultat som en ønsker ut i fra egne målsetninger og valgt strategi.

4

Så lenge dette lot seg gjøre etter økonomireglementet
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2.3

Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene

Kort beskrivelse
Fra 1995 er det forskriftsfestet 5 at hvert regionsykehus skal ha en enhet for sykehushygiene som
skal kunne fungere som et kompetansesenter for regionen. Haukeland sykehus opprettet i 1996 en
slik enhet. Fra 1.juli 2003 fikk senteret en egen finansiering fra Helse Vest RHF og ble etablert som
et regionalt kompetansesenter. Senteret skulle sette i verk kjente smitteverntiltak, utvikle ny
kunnskap om årsaker og forebyggende tiltak. I forskriften er det påpekt at det var et behov for å
overføre kompetanse om sykehusinfeksjoner og infeksjonsforebyggende tiltak til helsepersonell i
regionen.
Kompetansesenteret fikk også i oppdrag å styrke tilbudet om ressurskrevende mikrobiologiske
spesialundersøkelser, som for eksempel genetiske typeundersøkelser av antibiotikaresistente
bakterier.
Seksjon for pasientsikkerhet ved Helse Bergen HF, som er vert for kompetansesenteret, fikk i 2010
tildelt vertsfunksjon for Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.
Etter kompetansesenter for sykehushygienes vurdering er det synergier å hente mellom disse
kompetansesenterne som springer ut fra samme fagmiljø ved Helse Bergen HF.
Organisering og rapportering
Per i dag er det ingen formell funksjonsfordeling mellom sykehusene i helseregion vest når det
gjelder funksjoner og kompetanse innenfor smittevern. Kompetansesenteret for sykehushygiene er
en ”funksjon i en helhet” knyttet til Seksjon for pasientsikkerhet og Mikrobiologisk avdeling, Helse
Bergen HF. Senteret er formelt organisert inn under FOU avdelingen i Helse Bergen HF. Det er ikke
etablert egne styringsdokumenter eller prosedyrer mellom FOU avdelingen og senteret; daglig
utøvelse er integrert i den ordinære styringsdialogen i avdelingen.
Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2005-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler

Prosjektmidler Andre

Totalt

År

Statlige

Helse Vest

Vertsforetak

2005

0

2048

800

2848

2006

0

2129

824

2953

2007

0

2209

870

3079

2008

0

2304

910

2009

0

2410

950

3360

2010

0

2400

1000

3400

2011

0

2480

1033

2012

0

2636

1070

3706

2013

0

2630

1200

3830

100

150

3314

3663

5 Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner

© 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

12

Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte
Senteret har de siste årene hatt 3,5 årsverk, mens det i 2012 var innrapportert 1 årsverk. Dette
skyldes at ett årsverk var i studiepermisjon, og 1,2 årsverk var allokert til mikrobiologiske
spesialundersøkelser.

■ Kompetanse
De ansatte årsverkene har formell kompetanse fra hovedfag (1), hovedfag med spesialisering (1),
doktorgrad (1) og professor (2).
Mandat, målgruppe og funksjoner
I tråd med smittevernsforskriften iverksetter kompetansesenteret utviklingsprosjekt og forskning
relatert til smittevern, i tillegg til å ivareta kompetanse og nettverksbygging innenfor sykehushygiene
nasjonalt og regionalt. I dette ligger å samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme
fagutvikling og forskning i Helse Vest sine helseinstitusjoner. Videre yter senteret bistand til andre
institusjoner i regionen i forbindelse med smittevernrådgivning, overvåkning, kompetansehevende
tiltak for personell, forskning og oppklaring av utbrudd i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Som det fremgår av vedlegg, har senteret hatt en jevn produksjon av forskningspublikasjoner og
artikler.
Kompetansesenteret driver også med gentesting av multiresistente mikrober, telefonrådgivning til
sykehus i og utenfor regionen, utrednings-, komité- og organisasjonsarbeid på nasjonalt nivå,
undervisningsoppdrag på regionalt, nasjonalt og nordisk nivå, samt mediekontakt.
Kompetansesenteret utgjør en støttefunksjon for hygienepersonell ved sykehus i regionen. Senteret
har en primær målgruppe på 30-talls personer som jobber med feltet ved de ulike sykehusene; både
medisinere, pleiepersonell og personell knyttet til støttetjenester (eksempelvis renholdere).
I 2010 ble det lagt grunnlag for framtidige samarbeidsprosjekt, blant annet innenfor kvalitetssatsingen
til Helse Vest. Kompetansesenteret har pådriveransvar for disse regionale samarbeidsprosjektene.
Pasientsikkerhetsprosjektet har 4-6 møter pr. år med 12 deltakere fra helseregionen. Det andre
nettverket er regionsmøtet for sykehushygiene med to møter pr år og om lag 30 deltakere.
Kompetansesenteret deltar og på nasjonalt nettverk for sykehushygieneenheter og
Folkehelseintituttet og Norsk Forum for sykehushygiene.
I forhold til undervisning bidrar senteret med hovedtyngden av smitteverntemaene ved følgende
utdanninger lokalt, men der utdanningskandidatene er regionale/nasjonale:

■ Grunnutdanningen, sykepleie HiB
■ Videreutdanningene i spesialsykepleie, anestesi, operasjon, intensiv) ved HiB
■ Medisinstudiet ved UiB
Ansatte ved senteret sitter i kurskomiteer og styrer som arrangerer nasjonale undervisninger/kurs der
smitteverntema inngår, og senterets ansatte bidrar også med undervisning, herunder for legers
videre- og etterutdanning og Norsk forum for sykehushygiene. Ansatte blir og brukt i
foredragsøyemed på nasjonale arenaer og kurs.
Spørreundersøkelse
Respondenter som har svart i forhold til kompetansesenter for sykehushygiene er tilhørende i alle tre
fylker i helseregionen og representerer helseforetak og andre samarbeidende instanser.
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Sammenlikner en årets spørreundersøkelse med spørreundersøkelsen fra 2005-evalueringen, ser en
at respondentene vurderer senterets kompetanse og tjenester som gjennomgående noe forbedret.
Senterets
kompetanse
2005

2013

Tjenestenes
kvalitet
2005

2013

relevans
2005

2013

nytte
2005

omfang
2013

2005

Meget
lav/liten/lite

2013
6%

2

10 %

3

20 %

6%

20 %

17 %

20 %

6%

30 %

6%

30 %

6%

4

30 %

33 %

40 %

44 %

20 %

44 %

30 %

39 %

40 %

63 %

50 %

61 %

40 %

39 %

50 %

50 %

40 %

55 %

30 %

25 %

Meget
høy/stor/godt

I tillegg til resultatene som fremgår av tabellen over, kan følgende trekkes frem:

■ Omfanget av senterets forskningsaktivitet vurderes å være stor.
■ Kompetansesenteret bidrar i stor grad til:
– å øke kompetansen til ansatte i helseforetakene
– en mer enhetlig klinisk praksis i helseregionen

■ 77 % av respondentene mener kompetansesenteret evner å spre kunnskap og informasjon.
■ 65 % av respondentene oppfatter senterets nettverk til å være ”nyttig” eller ”meget nyttig”.
■ 60 % av respondentene mener senteret tilbyr undervisning i tilstrekkelig omfang, samtidig
vurderes nettverksbyggingen å være det området som har størst behov for opptrapping.

Vår vurdering og anbefaling
Ovenfor er kompetansesenterets hovedfunksjoner, organisering, opprettelse og utvalgte nøkkeltall
kort beskrevet. Hovedfunksjonene til senteret skal omfavne både forskning, nettverksbygging og
undervisning og kompetanseformidlig.
Senterets ivaretakelse av funksjonene er organisert rundt smittevernsplanen for Helse Vest RHF
2012-2015. Kapittel 6 i planen inneholder tiltak hvor kompetansesenteret er gitt et eksplisitt ansvar
for flere oppgaver. Kombinert med den årlige rapporteringen fra senteret til Helse Vest RHF vil dette
kunne fungere som en fornuftig overordnet innretting av senterets arbeid. Til tross for at senteret er
veletablert, kan det imidlertid være hensiktmessig med en ytterligere operasjonalisering av senterets
funksjoner ned på tiltaksnivå. Dette for å kunne gi ytterligere forutsigbarhet til samarbeidspartnere og
for å kunne lette intern ressursprioritering.
I en slik operasjonalisering vil det være naturlig også å inkorporere senteret laboratoriedel (MIA) og da
særlig hvordan kapasiteten best mulig kan utnyttes i perioder der oppgavetilfanget er lavest.
Samtidig vil vi legge til at senteret har et høyt bevissthetsnivå knyttet til strategiske valg og
prioritering av måten en bør jobbe på, uten at dette er tydelig dokumentert. Vektleggingen gjennom
flere år av at smittevern/kompetansesenteret er en funksjon i en helhetlig kontekst, fremstår som
fornuftig. Eksempelvis koblingen som er gjort mellom smittevern og kvalitetsarbeid gir en felles profil
inn mot arbeidet med pasientsikkerhet, noe som igjen gir et bredt felles forståelsesgrunnlag blant
helsepersonell. Dette er vesentlig for å kunne nå ut i den ”kliniske hverdagen”.
Ser en så til den innholdsmessige ivaretakelsen av funksjonene, gir svarene fra spørreundersøkelsen
et meget positivt bilde av senteret. Svarene, se vedlegg og oppsummering ovenfor, harmonerer også
med hvordan senteret selv vurderer egen virksomhet, herunder:
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■
■
■
■

Den samlede kompetansen er høy
Senteret har lykkes med kompetansespredning
Senteret har lykkes med nettverksarbeidet
Forskningsaktiviteten er stor

I evalueringen fra 2005 pekes det på at senteret hadde en svakere forskningsprofil enn ønskelig og at
det var et forskningspotensiale i registreringssystemet for sykehusinfeksjoner. Dette har senteret
bevisst jobbet med siden 2005 og det er levert vitenskaplige artikler om blant annet
antibiotoikaprofyllakse, håndhygiene, infeksjonsepidemiologi og pasientsikkerhet. I tillegg forventes
to doktorgradsarbeider innen kort tid. Etter vår vurdering er det og et poeng at senteret i 2005 var
drøyt et år gammelt, noe som spilte inn på hva en kunne forvente av forskningsresultater.
Ytterligere om forskning
Forskningshorisonten til kompetansesenteret er utvidet med fokus både på registerforskning og på
adferd & compliance forskning. Adferd & complianceforskningen er tung å gå inn i rent økonomisk.
Senteret har fått nasjonal rolle som nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i
spesialisthelsetjenesten og en har strategi om å hente synergier ift. økonomi og resultater gjennom å
være både regionalt og nasjonalt kompetansesenter. Det er i tillegg etablert samarbeid med
Hammersmith i London som har forskningsprofil som er mye lik senterets.
Det er et bevisst valg fra senteret at de kombinerer egenforskning med rollen som initiativtaker og
pådriver i andre forskningsprosjekt. Etter vår vurdering fremstår dette valget som fornuftig, både ut i
fra et økonomisk hensyn og ut i fra hensynet å kunne skaffe ny kompetanse inn i den kliniske praksis.
Kompetanse
Kompetansesenteret synes å ha god og relevant kompetanse. Dette underbygges av svar i
spørreundersøkelsen og av senteret selv som er fornøyd med egen kompetanseprofil. I denne
profilen har tverrfaglighet vært vektlagt, noe en også har lyktes med å etablere. Senteret utgjør det
største hygienemiljøet i landet, noe som oppleves som viktig for rekrutteringen som i all vesentlighet
fungerer godt i alle helseregionens tre fylker.
Undervisning og kompetanseformidling
Som det går frem av vedlegg forestår senteret en rekke undervisningstiltak og sentertilknyttede
personer deltar på konferanser, regionalt, nasjonalt og noe internasjonalt, både med postere og
foredrag. Flertallet i spørreundersøkelsen vurderer senterets tjenester til å være nyttige og av høy
faglig verdi, samt at det gis undervisning i tilstrekkelig omfang. Senteret selv mener også at de har
lyktes godt både i forhold til nettverksarbeid og kompetanseformidling.
Av innhentede opplysninger finner vi ikke klare indikasjoner på at undervisning og
kompetanseformidlingen ikke er i tråd med mandatet til senteret. Det er imidlertid reist et spørsmål
knyttet til muligheten av nettundervisning. Etter vår vurdering gjennomføres undervisning og
formidling på en god måte, men det vil være naturlig at senteret også på dette området – som for
eksempel innenfor forskningen – vurderer nye muligheter for å ivareta funksjonen enda bedre.
Nettundervisning kan være en mulighet, men dette bør vurderes opp i mot andre alternativer og
pågående tiltak.
Oppsummert er det vår vurdering at senteret ivaretar sine mål og sitt mandat. Dette skjer innenfor
eksisterende økonomiske rammer, samtidig som senteret er tydelig på at deler av senterets
virksomhet er flettet inn/skjer som del av de respektive ansattes ordinære virke ved sykehuset/ene.
Det har vært en oppgave- og fokusutvikling i hele senterets levetid. Dette ønsker senteret videreført,
samtidig legger de økonomiske rammene begrensinger. Dette gjelder særlig forskningen, hvor
senteret kunne ha ønsket seg øremerkede midler.
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Anbefaling
Det anbefales at kompetansesenteret ytterligere operasjonaliserer senterets funksjoner ned på
tiltaksnivå. I en slik operasjonalisering bør også senteret laboratoriedel (MIA) - og da særlig hvordan
kapasitet en best mulig kan utnyttes i perioder der oppgavetilfanget er lavest – inngå.
Senteret er veletablert og måloppnåelse er etter vår vurdering god. Dersom dette skal vedvare, vil det
være vesentlig at senteret fortsatt ivaretar og videreutvikler sitt fokus på kontinuerlig faglig utvikling;
for egen del og overfor målgruppen på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
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2.4

Regionalt kompetansesenter for akuttmedisin

Kort beskrivelse
Intensjonen bak etableringen av regionalt kompetansesenter i akuttmedisin var å knytte regionens
fire helseforetak sine prehospitale virksomheter sammen i et levende og tett felleskap. Dette
samtidig med at hvert foretak skulle/skal ha ansvaret for å drive sine tjenester som en integrert del av
foretakets virksomhet. Helse Vest RHF fattet i 2002 vedtak om opprettelsen av et regionalt
akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) og Helse Stavanger HF ved Sentralsykehuset i Rogaland
ble bedt om å følge opp vedtaket.
RAKOS’ ulike fagfelt er 1) ambulansetjenesten, 2)luftambulansetjenesten, 3) medisinsk
nødmeldetjeneste, 4) beredskap, 5) nettverksorganisering og 6) forskning.
Organisering og rapportering
Helse Stavanger HF har driftsansvaret for RAKOS. RAKOS er organisatorisk innplassert i divisjon for
medisinsk service og rapporterer til divisjonsdirektøren.

RAKOS finansieres av Helse Vest RHF med øremerkede midler, i tillegg til at senteret aktivt søker
andre finansieringskilder om mulig. Stiftelsen Norsk Luftambulanse har ytt senteret midler inntil 2012,
og deretter har det av prinsipielle grunner vært enighet om at denne støtten skulle avvikles
Mandat og målgrupper
I opprettelsen av senteret ble det fra Helse Vest RHF formidlet at senteret skal medvirke til større
samordning og faglig samarbeid innenfor fagområdene ambulanse- og medisinsk nødmeldetjeneste i
regionen. I styresaken 6 vedr. opprettelsen er generelle oppgaver for kompetansesenteret listet:

■
■
■
■

6

følge nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet
etablere nødvendige faglige standarder
bidra til og delta i forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfeltet
etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet

April 2002, sak 028/02b
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■
■
■
■
■

sikre regional kompetanseoppbygging og spredning av kompetanse
rådgiving og faglig støtte til andre sykehus eller andre kliniske institusjoner
delta i undervisning, både i grunnutdanning, videreutdanning og evt. etterutdanning
bidra til/faglig støtte til forskningsaktivitet ved andre sykehus eller andre kliniske institusjoner
å være en rådgivende instans

Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2005-2012 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler Prosjektmidler
År

Statlige

Helse Vest

Andre

Totalt

Vertsforetak

2005

1 837

250

2 087

2006

1 849

250

2 099

2007

1 851

250

2 101

2008

1 906

250

2 156

2009

1 990

250

2 240

2010

2 059

250

2 309

2011

2 117

250

2 367

2012

3 000

0

3 000

Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte
Årsverk: I 2012 utgjorde senterets virksomhet 2,35 årsverk.

Funksjoner
Pr. i dag er kompetansesenteret delt i to:
Fag/Kompetanse/Nettverk
Samordning
Faglig samarbeid
Kompetanse
Utdanning
Kvalitetssikring
Videre utvikling
Høringsinstans
Prosedyrer og standarder
Relevante prosjekter

Forskning
Forskning

RAKOS definerer ut fra grunnlagsdokumentet selv at de gjennom kompetanseutvikling og forskning
skal bidra til:

■ Større samordning
■ Faglig utvikling
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■ Samarbeid og samhandling
■ Effektiv bruk av telemedisin og arbeidssparende teknologi
■ Rett behandling på rett sted til rett tid
Organisatorisk består RAKOS Forskning av et forskningsutvalg med representanter fra RAKOS, Helse
Bergen HF og Helse Stavanger HF. Ut ifra den årlige bevilgningen støtter RAKOS Forskning
forskningsprosjekter relatert til prehospital akuttmedisin. I tildelingen av midler har utover
vitenskapelig kvalitet følgende forhold ved søknadene vært vektlagt: a) regional forankring og
samarbeid b) stor overføringsverdi til klinisk praksis. Totale bevilgninger har i de siste årene vært NOK
750.000 pr år. Finansiering av 50 % kombinerte stillinger (forskning og klinisk arbeid) i prehospitale
tjenester har vært prioritert.
RAKOS har gjennomført en rekke fagprosjekter siden oppstarten i 2003. Pr. dags dato er de engasjert
i flere mindre fagutviklingsprosjekter og i to store prosjekter:

■ Virtuell AMK Helse Vest knyttet til effektiv samordning mellom nødsentralene, såkalt virtuell
samlokalisering.

■ BRIDGE (bridging resources and agencies in large-scale emergency management), et et stort 4-

årig EU-prosjekt med en ramme på ca 150 MNOK . Prosjektets hovedmålsetting er å forbedre det
totale redningsarbeidet ved store terrorhendelser og katastrofer. RAKOS’ oppgave er å legge til
rette for sluttbrukerfunksjonen, ved å sikre at relevante fagmiljøers kompetanse blir trukket inn i
prosjektet, spesielt fagmiljøer innenfor helsevesenet. RAKOS har ledervervet i End User Advisory
Board.

RAKOS har initiert, støttet eller vært engasjert i over 40 større og mindre utviklings- og
evalueringsprosjekter. Etter senterets egen vurdering har deres nære kontakt med fagmiljøene og
organisatoriske plassering i en klinisk divisjon vært en viktig faktor for at de ble kvalifisert som partner
i BRIDGE, i tillegg til at denne kompetansen også har vært viktig for Helse Vest RHF når RAKOS er
engasjert som fagansvarlig for det store Helse Vest-prosjektet «Virtuell AMK».
RAKOS sitt nettverksforum har deltakere fra de prehospitale tjenestene i helseregion vest. Forumet
har årlig 3-4 todagers samlinger der også representanter frå KoKom deltar. Samlingene blir vanligvis
gjennomført med en dag felles og en dag i egne fagsesjoner for ambulanse, luftambulanse og AMK. I
nettverket møter fagutviklere, rådgivere og ledere fra de prehospitale tjenestene. Det har vært fra 2030 deltakere på møtene. RAKOS opplyser at de har hatt et bevisst fokus på at utvikling av et faglig og
operativt nettverk i hele regionen har bidratt til et regionalt fellesskap som er en forutsetning for
implementering av regionale løsninger.
RAKOS har utarbeidet en strategi- og styringsplan for 2011-2014 med mål og delmål for beredskap,
forskning, nettverksorganisering, nødmeldetjeneste, luftambulansetjenesten og ambulansetjenesten.
Spørreundersøkelse
Generelt får kompetansesenteret gode tilbakemeldinger, nedenfor trekkes frem noen
trender/vurderinger:
Sammenlikner en årets spørreundersøkelse med spørreundersøkelsen fra 2005-evalueringen, ser en
at respondentene vurderer RAKOS` kompetanse og tjenester pr. 2013 noe annerledes:
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Senterets
kompetanse
2005
Meget
lav/liten/lite

2013

8%

Tjenestenes
kvalitet
2005

2013

8%

2

relevans
2005

2013

25 %

17 %

nytte
2005

omfang
2013

2005

17 %

17 %

8%

8%

3

42 %

67 %

42 %

33 %

25 %

67 %

42 %

25 %

42 %

4

33 %

33 %

25 %

67 %

33 %

33 %

17 %

75 %

25 %

Meget
høy/stor/godt

17 %

8%

17 %

17 %

2013

33 %
67 %

8%

Til forskjell fra 2005, vurderer årets respondenter ikke kompetanse eller tjenester til å være meget
høy/god, men ei heller til å være meget lav/liten. Foruten at ytterkantene av vurderingsskalaen ikke er
brukt av respondentene i 2013, er hovedtyngden av vurderingen ikke veldig ulik fra 2005.
I tillegg til resultatene som fremgår av tabellen over, kan følgende trekkes frem:

■ 75 % av respondentene er ganske enig i at senteret har stor forskningsaktivitet og at senterets
egne forskningsprosjekter involverer fagmiljø utenfor senteret. Samtidig vurderes forskning å
være det området som har størst behov for opptrapping.

■ 43 % er enig i at kompetansesenteret bidrar til en mer enhetlig klinisk praksis i helseregionen.
■ 75 % av respondentene oppfatter senterets nettverk til å være nyttig.
■ Ingen respondenter er enige i at senteret tilbyr undervisning i tilstrekkelig omfang (se omtale
under).

Vår vurdering og anbefaling
Ovenfor er kompetansesenterets hovedfunksjoner, organisering, opprettelse og utvalgte nøkkeltall
kort beskrevet. Hovedfunksjonene til senteret skal omfavne både forskning, nettverksbygging og
undervisning og kompetanseformidlig.
Senterets ivaretakelse av funksjonene pr. i dag er organisert rundt strategi- og styringsplan med mål
og delmål for de ulike fagfeltene innenfor RAKOS. Kombinert med den årlige rapporteringen fra
senteret til Helse Vest RHF vil dette kunne fungere som en fornuftig overordnet innretting av
senterets arbeid. Imidlertid vil det kunne være tjenlig med en ytterligere operasjonalisering av
senterets mål og delmål ned på tiltaksnivå og da særlig innenfor fag, kompetanse og nettverk. Dette
vil kunne identifisere og lette ressursprioriteringen, samt gi en bedret forutsigbarhet til
samarbeidspartnere.
Ser en så til den innholdsmessige ivaretakelsen av funksjonene, gir svarene fra spørreundersøkelsen
et i hovedsak positivt bilde av senteret. Svarene, se vedlegg og oppsummering ovenfor, harmonerer
også med hvordan senteret selv vurderer egen virksomhet, herunder:

■
■
■
■

Senteret bidrar til en mer enhetlig klinisk praksis i helseregionen.
Forskningsaktiviteten er stor.
God kompetanse.
Nettverksarbeidet er nyttig

RAKOS er tydelige på at de selv ikke skal tilby undervisning. Dette er en naturlig forklaring på at ingen
av respondentene mener at senteret tilbyr undervisning i tilstrekkelig omfang.
I evalueringen fra 2005 pekes det på at senteret bør legge grunnlaget for en konsolidering og
videreutvikling av virksomheten der alle sentrale aspekt gjennomgås med hensyn til både

© 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

20

organisasjonsform og innhold. Et grep som er tatt etter 2005 er skillet mellom forskning og de øvrige
funksjonene til senteret. Pr. i dag er RAKOS Forskning en ”egen enhet i enheten” med egne
budsjettmidler. Etter RAKOS’ leder er dette en fornuftig organisering.
Etter vår vurdering bør det være et mål på sikt å etablere en tettere integrering mellom
forskningsaktivitetene og de øvrige aktiviteter. Det bør være merverdier å hente for RAKOS sine
aktiviteter / prosjekter om disse tilføres forskningskompetanse, ikke minst i forhold til å etablere tung
faglig profil på utviklingen av tjenester innenfor RAKOS sitt nedslagsfelt.
Siden 2005 er RAKOS blitt engasjert i EU prosjektet BRIDGE. De siste to år har dette arbeidet vært
prioritert. Etter vår vurdering utgjør dette engasjementet en solid faglig anerkjennelse.
Ytterligere om forskning
Prioriteringen av å finansiere kombinerte stillinger (forskning og klinisk arbeid) i prehospitale tjenester
har etter vår vurdering vært et vellykket grep. Forskningsaktiviteten har vært betydelig, kunnskapen
har vært sluset rett inn i den kliniske praksis og en har gitt støtte til forskere/klinikere flere steder i
regionen.
Senteret vil fremover prioritere forskningsmidlene på samme måte og det synes fornuftig. Samtidig
vil en enda bredere involvering fra RAKOS Forskning være tjenlig for senterets kunnskapsspredning.
Ytterligere tilstedeværelse i de etablerte nettverk, samt forskningsbasert kunnskap inn i senterets
øvrige prosjekter bør være naturlige målsettinger på noe sikt.
I tillegg til RAKOS Forskning er det flere miljøer innenfor helseregionen som har FOU aktiviteter
knyttet til akuttmedisin, eksempelvis Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Stavanger Acute Medicine
Foundation for Education and Research og Laerdal Foundation for Acute Medicine. Det ligger utenfor
denne evalueringens mandat å peke på muligheter i forlengelsen av aktørenes eventuelle samkjøring
og koordinering av FOU midler, men det er nærliggende å mene at åpne og koordinerte ”FOU
kanaler” vil ha potensial for betydelige syneergier.
Kompetanse
Senterledelsen er fornøyd med egen kompetanseprofil. Svar fra spørreundersøkelsen indikerer også
at kompetansen er god. Senteret opplever og at de er etterspurt som kompetansepartner, både
nasjonalt og internasjonalt.
Undervisning og kompetanseformidling
Evalueringen fra 2005 stilte spørsmål ved omfanget av undervisningen til RAKOS. Senteret selv er
meget tydelig på at de har klarert med Helse Stavanger HF og Helse Vest RHF ar det selv ikke skal
drive undervisning, men tilrettelegge for undervisning. Det er ut i fra denne avklaringen senteret har
jobbet. Etter vår vurdering er det positivt at senteret har en bevisst strategi i forhold til hvordan
undervisning skal ivaretas. Og en ser at senteret har utarbeidet en rekke undervisningstiltak /
undervisningsopplegg innenfor flere temaer som kan tas i bruk elektronisk og NAKOS 7 er et miljø
som har tatt senterets opplegg i bruk.
Et førende prinsipp for RAKOS’ kompetanseformidling har vært felleskapsløsninger innenfor de
prehospitale tjenester. Tjenesterettede prosjekt, etablering og drifting av nettverk, involvering av
kommuner i prosjekt har vært sentrale grep. Etter vår vurdering har dette bidratt til god måloppnåelse.
Det å komme i sentrale posisjoner i større prosjekt, som BRIDGE prosjektet, er en anerkjennelse for
senteret. Men det medfører også utfordringer da dette er ressurskrevende for et senter med
begrensede ressurser. Ivaretakelsen av senterets øvrige oppgaver og funksjoner er i varierende grad

7

Nasjonalt kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin
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blitt noe nedprioritert. Balansegangen mellom å ivareta en helhet og være tungt involvert i ett eller
flere store prosjekt, må RAKOS håndtere. Ressursprioritering på kort og lang sikt, utvikling av
senteret og forankring i ledelse og styrende organ er tre forhold som senteret må hensynta i denne
balansegangen.
Anbefaling
Det anbefales at RAKOS operasjonaliserer mål og delmål med strategiske tiltak for i større grad å:

■ Kunne tilføre aktiviteter og prosjekter ytterligere forskningskompetanse og forskningsbasert
kunnskap. Herunder inkorporering av RAKOS Forskning inn i etablerte nettverk.

■ Sikre bevissthet rundt balansegang mellom tung involvering i enkeltprosjekt og ivaretaken av
helheten av senterets oppgaver og mål.
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2.5

Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og
samhandling (SESAM)

Kort beskrivelse
Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 15/10 (2010) etablering av et regionalt kompetansesenter for
eldremedisin og samhandling (SESAM). Etableringen skjedde som ledd i et overordnet arbeid med å
styrke spesialisthelsetjenesten til eldre i regionen, der etablering av et kompetansesenter var ett av
flere tiltak forslått av en arbeidsgruppe som hadde gjennomgått spesialisthelsetjenester for eldre i
regionen. Eksterne fagpersoner ble brukt for vurdering av søknadene. Kompetansesenteret ble
besluttet lagt til Stavanger Universitetssykehus (SUS) og senteret startet sin virksomhet våren 2011.
Mandat/målsettinger
SESAM har fått følgende oppdrag og mandat 8:

■ Arbeidet skal ha regional forankring.
■ Senteret skal ha et bredt forskningsfokus, blant annet forskning og kompetanseutvikling innenfor

geriatri, eldremedisin generelt og samhandling. Senteret har i tillegg et særskilt ansvar for å styrke
kompetanse innenfor eldremedisin og samhandling i Helse Førde.

■ Det er ønskelig at senteret forestår en forskningsbasert evaluering av samhandlingsprosjektet
«Helsetorg» modellen der Helse Fonna har en egen forskning og undervisningsavdeling.

■ Helse Bergen har et bredt fagfelt og et sterkt fagmiljø, især knyttet til geriatri. Det er derfor en

viktig føring for det nye senteret å integrere og bruke denne slik at den kommer hele regionen til
gode.

Helse Stavanger HF har forpliktet seg til å satse på og prioritere det regionale senteret, noe det er
fattet formelt vedtak om i styret for Helse Stavanger.
Helse Vest RHF har lagt til grunn at det regionale kompetansesenteret i sitt arbeid skal bygge på
føringer angitt i nasjonal strategi for spesialisthelsetjenesten til eldre, samt anbefalinger som er gitt i
regional rapport om spesialisthelsetjenester for eldre i helseregionen i forkant av etablering av
senteret. Videre legger RHF til grunn at senterets hovedoppgaver vil være knyttet til:

■ forskning og fagutvikling
■ nettverksbygging
■ undervisning
Det ble i mandatet eksplisitt angitt at kompetansesenteret skal omfatte eldremedisin, inkludert
geriatri og alderspsykiatri. Videre at senteret skal ha samhandling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten som et særlig ansvarsområde.
Med hensyn til spesifikke oppgaver, uttrykker mandatet følgende føringer:

■ Forskning og fagutvikling
Senteret har i oppgave å stimulere til økt forskning og til fagutvikling innenfor eldremedisin, samt
øke kompetanse innenfor forskning på dette feltet. Senteret skal videre styrke forsknings- og
fagutviklingssamarbeid mellom helseforetakene, kommunene og andre sentrale
samarbeidspartner. Senteret har også ansvar for å koordinere forskning og fagutvikling i regionen.

8
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■ Nettverksbygging
Senteret har i ansvar å sikre at kompetanse og fagutvikling foregår på tvers av både helseforetaksog nivågrenser og at sentrale samarbeidspartnere inkluderes. Konkret har senteret ansvar for å
etablere og koordinere et tverrfaglig regionalt fagforum og fagnettverk (som skal bidra til forsking
og fagutvikling, mv.)

■ Undervisning
Senteret skal delta i undervisning ved utdanningsinstitusjoner, samt gi råd og faglig støtte i
kunnskapsformidling i hele regionen. Videre skal det vurdere felles opplærings- og
kompetansebehov i regionen.
Organisering
I mandatet fra Helse Vest er det presisert at det i valg av organisatorisk modell må vektlegges at (i)
fagmiljø skal knyttes sammen på tvers av HF og nivågrenser og det anbefales en (ii)
nettverksorganisering der medarbeidere fra ulike helseforetak i regionen blir ansatt i deltidsstillinger.
Videre at senteret skal oppnevne en (iii) regional referansegruppe med representanter fra regionale
brukerutvalg, hvert av de fire HF, private ideelle sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner,
høgskoler/universiteter samt kommuner.
Ad (i)
Regionalt senter for eldremedisin er organisatorisk og administrativt underlagt Helse Stavanger HF,
Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne. Senterledelsens vurdering er at dette sikrer et faglig
godt miljø hvor klinisk virksomhet og kompetanse innenfor fagfeltet er svært godt ivaretatt.

Seksjon alderspsykiatri

Senter for eldremedisin

SESAM

Alderspsykiatrisk Poliklinikk (APP)
Døgnpost
Internt i senteret har en organisert arbeidet slik at en har en senterleder, forskningsleder,
nettverkskoordinator, koordinator for fagutvikling kurs og kompetanse samt prosjektkoordinator.
Ad (ii)
Det er ansatt fem nettverkskoordinatorer, hver i 20 % stilling som innenfor «sitt» sykehusområde har
i oppgave å utvikle faglig nettverk innenfor geriatriske og alderspsykiatriske tema, styrke samhandling
mellom de ulike tjenestenivåene (spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten) og mellom
utdannings- og forskningsinstitusjoner. Nettverkskoordinatorene er lokalisert ved Førde
Sentralsykehus, Nordfjord psykiatrisenter, Haraldsplass Diakonale sykehus, NKS Olaviken
alderspsykiatrisk sykehus og Helse Fonna.
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Ad (iii)
Det er etablert en referansegruppe bestående av totalt 11 personer. Gruppen er bredt sammensatt:
den har i tillegg til representanter fra brukerutvalg Helse Vest og de ulike sykehusområdene (Helse
Fonna, Helse Bergen, Helse Førde), også representanter fra Kommunenes Sentralforbund, Nasjonalt
kompetansesenter for aldring og helse, samt Høgskolen i Sogn og Fjordane.
Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2011-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler Prosjektmidler
År

Statlige

Helse Vest

Andre

Totalt

Vertsforetak

2011

4 000 000

2012

4 124 000

7 364

3 060 000

471 000

7 662 364

2013

4 260 092

90 013

4 919 198

757 086

10 026 389

1 090 500

5 090 500

Senteret fikk ved oppstart tildelt 4 millioner kroner til det regionale kompetansesenteret fra Helse
Vest RHF (jf. styresak 108/09). Dette beløpet er siden lønns- og prisjustert. Senteret hevder seg godt
i konkurranse om eksterne forskningsmidler, og mottar støtte særlig fra Helse Vest og Norges
Forskningsråd. Senteret mottar også oppdrag fra nasjonalt nivå og prosjektmidler utgjør i 2013 mer
enn det øremerkede tilskuddet fra Helse Vest.
Helse Stavanger, som er vertsforetak for SESAM, har i tiden før og etter etablering av det regionale
kompetansesenteret prioritert og avsatt ressurser til fagmiljøet tilknyttet det lokale senter for
eldremedisin. I 2013 utgjør dette ca 3,5 millioner kroner. I praksis er det betydelig kryssfinansiering av
aktiviteter i det lokale og det regionale senteret.
Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte
Senteret har totalt 17 ansatte i 2013, hvilket utgjør 5,5 årsverk. Antall ansatte har økt siden oppstart i
2011: fra 12 til 17. Antall årsverk er tilnærmet uforandret. Totalt er 5 personer tilknyttet i 20 % stilling
som regionale ressurspersoner 9, der SESAM refunderer lønnskostnadene.

■ Kompetanse
De ansatte har høy formell kompetanse og erfaring fra klinisk virksomhet i spesialisthelsetjenesten
og/eller kommunehelsetjenesten. Videre har de ulik fagbakgrunn.
Flere av de ansatte i SESAM har et ansettelsesforhold også i klinikk (geriatrisk/alderspsykiatrisk) og
ved Universitet og høgskole. Videre opplyser senterledelsen at de har etablert foreløpig én felles
forskerstilling med en kommune (Stavanger).

9

Disse er lokalisert i henholdsvis Førde Sentralsykehus, Nordfjord psykiatrisenter, Haraldsplass Diakonale
sykehus, NKS Olaviken alderspsykiatrisk sykehus og Helse Fonna.
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Funksjoner
Senteret har utarbeidet en handlingsplan med konkretisering av mål og kriterier, og denne blir opplyst
å ha vært et særlig viktig «verktøy» i etableringsfasen. I hht. senterledelsen er målsettinger og
oppgaver som ved etablering av senteret, mens bredden (innhold og virkemidler) har økt.
Senterledelsen angir at de særlig har vektlagt nettverksbygging i hele regionen, koordinering av
prosjekter, faglig fokus og forskning innenfor demens.

■ Nettverk
– Forskningsnettverk
Forskningsnettverkene har ikke faste, formelle strukturer men er mer relasjonsavhengige. Det
arrangeres et årlig forsker- og veiledningsseminar hvor tilknyttede forskere møtes og der en
inviterer nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Fokus er relasjonsbygging mellom personer
som forsker innenfor samme tema/problemstillinger, samt veiledning av stipendiater.
– Fagnettverk/Kompetansenettverk
Fagnettverk fungerer som kompetansesentre i kommuner og er fagformidling i form av
likemannsarbeid og erfaringsutveksling. Tanken er at kunnskap trenger tilpasning til lokale
forhold, ressurser og muligheter for å bli til praksis. Senteret har som strategi å knytte til seg
medarbeidere i 20 -prosentstillinger i sentrale fagmiljøer i regionen. Det er ansatt en slik
nettverkskoordinator i hvert av de fire HF i regionen. Disse koordinatorene har i prinsippet fått i
mandat å ivareta oppgaver innenfor «sitt» helseforetak, som er de samme som
kompetansesenteret har fått fra Helse Vest. Nettverkskoordinatorene er identifisert på
bakgrunn av sin faglighet og evne til å jobbe utadrettet. Koordinatorene har to felles samlinger
a to dager i året. Nettverkskoordinatorene møtes i et regionalt nettverk.
Fagnettverk har til hensikt å:
■ støtte implementering av nasjonale føringer
■ støtte lokale fagutviklingsbehov
■ utvikle samhandlingsrelasjoner
■ gi faglig støtte for spesielle funksjoner
Sesam har ansvar for å drive det regionale nettverket. I tillegg driver senteret en rekke
nettverk/kompetansegrupper i opptaksområdet til SUS. Senteret deltar også i en rekke andre
nettverk, jfr. vedlegg.
En del av dagens nettverk var i drift også før det regionale kompetansesenteret ble etablert. I
etterkant er de drevet videre i SESAMs regi, i tillegg er nye startet opp.
Eldremedisinsk kompetanse og behov for kompetansebygging er spredt på mange aktører i
regionen. Senterledelsen peker på at det derfor er en utfordring både å bygge nettverk med noe
struktur (og sikre at disse involverer og koordineres med andre relevante aktører som også driver
nettverksbygging) og å etablere mer uformelle relasjoner. Senterledelsen peker på at dette er et
langsiktig arbeid.

■ Forskning
Senteret har en egen forskningsleder og har knyttet til seg personer med høy formell
kompetanse: ved oppstarten var det totalt 6 personer med doktorgrad, videre er det p.t. 8 som er i
et doktorgradsløp. Av disse regner en med at tre vil gjennomføre sin doktorgradsdisputas i løpet
av 2014. Det er også flere av forskerne som er tilknyttet miljøet som har fått post-doc stipend. Alt
i alt har senteret knyttet til seg høyt kompetente forskere som allerede ved etablering av senteret
hadde stor forskningsaktivitet. Både senterleder og forskningsleder er internasjonale kapasiteter
innenfor senterets kjernevirksomhet. Senterleder mottok Helse Stavangers forskningspris for
2012 for banebrytende innsats innen kombinasjon av forskning og undervisning.
Totalt består forskningsgruppen på SESAM av 30 forskere, hvorav 15 er Phd-kandidater.
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– Forskningstema
Senteret rapporterer i årsmelding til SUS (2012) at forskningen i all hovedsak er klinisk, men at
forskningen ved senteret de siste årene er dreiet mer mot translasjonsforskning (der klinisk
forskning kombineres med laboratoriebasert forskning) for å studere sykdomsmekanismer 10.
Viktige forskningstema angis å være livskvalitet for personer med demens, kvalitet i
helsetjenestene, velferdsteknologi og pasientsikkerhet, implementering av ny kunnskap og
smerter ved demens.
Senteret fikk i 2012 innvilget en søknad til Norges Forskningsråd til prosjektet «Dementia: use
of health-care resources and career burden over time», der to PhD-kandidater er i gang med å
se på bruken av psykofarmaka blant eldre, og på pårørendestress. Andre nye satsningsområder
for SESAM er forskning på sammenhengen mellom hjerte-/karsykdom og kognitiv svikt. I 2012
ble også SESAM sammen med King’s College London samarbeidspartner i to NFR-støttede
prosjekter initiert av Senter for alders- og sykehjemsmedisin (UiB).
I vedlegg fremgår senterets forskningsaktivitet 2011 – 2013.

■ Undervisning og formidling
Undervisningsvirksomheten er rettet mot både spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten. Senteret gir i hovedsak undervisning og kurs i egen regi, men har også
oppdrag på vegne av samarbeidende instanser. Hovedvekten av kurs og
undervisningsvirksomheten gis til kommuner i Helse Stavanger opptaksområde.
Senterledelsen angir at de siden etablering av senteret har jobbet systematisk med
kompetanseheving i kommunene. Senteret har et særlig fokus på å følge opp satsningene som
ligger i Demensplan 2015 «Den gode dagen» ut i regionen. De oppgir å ha involvert samtlige
kommuner i Rogaland på Demensomsorgens ABC og vil i løpet av 2013 ha undervist mellom 700800 ansatte i kommunehelsetjenesten, fordelt på ca 20 fagseminarer. For øvrig har senteret i
2013 undervist på tre seminarer i Helse Bergen, fire seminarer i Helse Førde og vil innen utgangen
av 2013 avholde to seminarer i Helse Fonna.
Senteret arrangerer årlig en formidlingskonferanse om eldremedisin, med deltakere fra hele
regionen (250 påmeldte i 2012). Denne sikrer god formidling av bl.a. forskningsaktivitet i senteret.
Som ledd i å rekruttere forskere og å bistå studenter i deres forskningsarbeid, har senteret
etablert et «Forum» som fungerer som et møtested hvor studenter/forskere som ønsker å skrive
masteroppgave eller doktorgradsavhandling kan få råd og veiledning av fagpersoner tilknyttet
kompetansesenteret. Ressurspersoner tilknyttet «Forum» kan også i visse tilfeller fungere som
hovedveiledere eller biveiledere i forskningsprosjekter, og kan også gi råd i forhold til hvilke
forskere / institusjoner som kan være aktuelle å samarbeide med. Kompetansesenteret tilbyr
kontorplass for de som ønsker å sitte i miljøet og det åpnes for at studenter kan delta i
forskningsprosjekter initiert av senteret eller i prosjekter hvor senteret er en samarbeidspart.
Senteret arrangerer ukentlig Faglunsj i egne lokaler med inviterte foredragsholdere innenfor en
rekke ulike tema.
Senteret har etablert en struktur for spredning av informasjon, også til Kommunenes
Sentralforbund (KS), fylkesmann og Universitet, til KS, fylkesmann og Utviklingssentre for
sykehjem og hjemmetjenester 11 (USHT).
Rapportering
I tillegg til årlig rapportering til Helse Vest RHF har senteret en «levende» hjemmeside hvor nyheter,
annonsering av kurs, forskning publikasjoner m.m. blir publisert. Denne internettsiden er rapportert å
ha svært mange treff (oppslag).

10 For eksempel pågår det flere studier for å identifisere biomarkører for diagnose og prognose ved ulike
demenssykdommer basert på blod, cerebrospinalvæske (CSF), og magnetresonanstomografi
(MR).
11 Helsedirektoratet har i alle fylker opprettet et Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).
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Senteret opplever selv at en hadde et godt og sterkt fagmiljø ved SUS den gang senteret ble etablert,
og dette har gitt det regionale senteret et svært godt utgangspunkt. Videre har prosessen i forkant av
søknad om å få tildelt kompetansesenteret sikret at alle relevante divisjoner ved SUS er involvert og
støtter opp om senteret. Det løftes fram at senterets fysiske samlokalisering er viktig for
tverrfaglighet og klinikk-nær aktivitet.
Fra senteret opplyses videre at de har ansatte med den rette kompetanse og det har lyktes med å
etablere gode kontakter inn i høyt kompetente fagmiljø nasjonalt og internasjonalt. Senteret har en
høy forskningsaktivitet og et stort antall vitenskapelige publikasjoner. Det framheves at senterets
forskningsleder er en av de mest produserende forfattere innenfor sitt fagfelt.
Senteret opplever selv å ha lyktes i å knytte til seg gode samarbeidspartnere og opplever å ha god
dialog og gode relasjoner til de ulike samarbeidende instanser lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Senterledelsen framhever at utvikling og styrking av fagmiljø ute i de ulike HF ikke er
så lett å dokumentere på kort sikt, men at de opplever å ha lyktes i å skape engasjement og fokus på
fagfeltet også utenfor de store etablerte fagmiljøene i regionen. Lokale krefter får faglig veiledning og
støtte fra kompetansesenteret og blir involvert i, og kan dra nytte av, senterets nettverk og
fagressurser. På denne måten skapes ringvirkninger.
Spørreundersøkelse
Generelt får kompetansesenteret meget gode tilbakemeldinger, nedenfor trekkes frem noen
hovedresultater:

Senterets

Tjenestenes

kompetanse

kvalitet

relevans

nytte

omfang

2013

2013

2013

2013

2013

3

9%

9%

11 %

9%

27 %

4

18 %

27 %

33 %

27 %

27 %

Meget høy/stor/godt

73 %

64 %

56 %

64 %

46 %

Sum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Meget lav/liten/lite
2

I tillegg til resultatene som fremgår av tabellen over, kan følgende trekkes frem:

■ Flertallet av respondentene er helt enig i at senteret driver forskning av høy kvalitet og har stor
forskningsaktivitet. Videre mener flertallet at senterets egne forskningsprosjekter involverer
fagmiljø utenfor senteret og at senteret bidrar til å initiere forskningsprosjekter ute i
helseforetakene.

■ 9 av de 10 respondentene som deltar i senterets nettverk oppfatter dette som å være nyttig.
■ Over halvparten av respondentene er enige i at senteret tilbyr undervisning i et tilstrekkelig
omfang.

■ Flertallet av respondentene mener at senteret bør trappe opp virksomheten.
■ Senteret blir vurdert som å ha størst behov for å styrke undervisning og nettverksbygging.
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Vår vurdering og anbefaling
Kompetansesenteret synes å ha lyktes godt med å sikre en regional forankring. Senteret har en
kompetanse som er etterspurt blant alle regionens helseforetak, samt i kommunene. Senteret har
også lyktes i konkurransen om nasjonale prosjektmidler, hvilket understøtter vurderingen av at
senteret besitter god kompetanse innenfor sitt virkeområde.
Senteret har valgt en organisering med en senterleder, forskningsleder, nettverkskoordinator,
koordinator for fagutvikling kurs og kompetanse samt prosjektkoordinator. Dette synes å være et
vellykket grep og sikrer at de ulike deloppgavene til senteret blir godt ivaretatt. Tett samhandling
mellom senterets ansatte ivaretar helhetsperspektivet og legger til rette for godt samvirke. Ikke minst
muliggjør det gode prosesser i forhold til identifisering av behov, tilgjengelige (faglige)ressurser og
samhandlingsarenaer. I tillegg muliggjør det god og effektiv distribusjon av informasjon om senterets
virksomhet og dets tilbud.
Kompetanse
Senteret har en tverrfaglig sammensatt bemanning med høy kompetanse innenfor forskning,
kunnskapsformidling samt fag- og tjenesteutvikling. Senteret blir i spørreundersøkelsen vurdert som å
ha høy kompetanse, et syn som også deles av senteret selv. Etter vår vurdering fremstår
kompetanseprofilen blant senterets ansatte som relevant og god.
Formidling
Senteret vurderes som å ha lyktes i å etablere et godt system for ivaretakelse av oppgaver knyttet til
undervisning, kurs og forelesningsvirksomhet. Gjennom å involvere nettverkskoordinatorer og
relevante samarbeidsaktører ute i tjenestene oppnår en både en god ressursutnyttelse og lokal
forankring. Senteret formidler i tillegg gjennom sin hjemmeside som rapporteres å ha et stort antall
treff.
Forskning
Senteret har knyttet til seg anerkjente forskere med høy forskningsaktivitet. Dette er med på å løfte
forskningsaktiviteten som uttrykt ved antall publikasjoner. Gjennom veiledning av master- og
doktorgradsstudenter vil senteret ventelig øke både forskningskompetanse og forskningsaktivitet
innenfor fagfeltet i hele regionen.
Lokalt senter for eldremedisin ved Stavanger universitetssykehus lever videre og har tett interaksjon
med SESAM. Styrken ved dette er at en får et godt faglig samarbeid og tett interaksjon med klinisk
virksomhet. Ulempen er imidlertid at det ikke er helt åpenbart hva som er regionalt arbeid og hva som
er lokalt arbeid, og tidvis vil det også være slik at det som p.t. er lokalt arbeid, vil kunne bli regionalt på
lengre sikt. Eksempelvis synes samhandling med kommunehelsetjenesten spesielt god i Rogaland
(mye knyttet til virksomheten til det lokale senteret for eldremedisin). Senterledelsen anfører at
kunnskap og erfaringer som høstes gjennom arbeidet lokaltvil nyttiggjøres i det regionale arbeidet.
.
Ressurser
Senteret har dimensjonert virksomheten i henhold til budsjettrammer og arbeider aktivt for å få
eksterne forskningsmidler, gjerne i samarbeid med andre relevante aktører.
Senterledelsen har selv angitt at det ville være ønskelig å øke stillingsprosent for
nettverkskoordinatorene – gitt at rammetilskudd fra Helse Vest økte.
Oppsummert er det vår vurdering at senteret driver i tråd med mandatet.
Anbefaling
Etter vår vurdering bør senteret vurdere tiltak som muliggjør at nettverkskoordinatorene i større grad
vil kunne ha tid og mulighet til å oppfylle sitt mandat ute i det enkelte helseforetak og dets
opptaksområde, - og ikke minst - tilpasse aktivitet etter lokale behov.
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2.6

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse
Vest (KORFOR)

Kort beskrivelse
Styret i Helse Vest RHF vedtok mars 2007 etablering og lokalisering av et regionalt
kompetansesenter for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige og skadelig bruk av
rusmidler ved Helse Stavanger (jf. styresak B 07/28).
Etableringen skjedde som ledd i en strategisk satsing for å styrke kunnskapsgrunnlaget innenfor
tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Helse Vest RHF satte av 3 millioner kroner til et slikt senter.
Det regionale kompetansesenteret startet opp mai 2007.
Mandat
Helse Vest RHF har lagt til grunn at det regionale kompetansesenteret i sitt forskningsarbeid skal
bygge på forskningsprogrammet for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) som er utarbeidet av
Samarbeidsorganet for forskning mellom Helse Vest RHF, helseforetakene og universitetene i
regionen.
Med hensyn til spesifikke oppgaver, uttrykker mandatet følgende føringer:

■ Forskning og fagutvikling
Senteret har i oppdrag å styrke forskning og fagutvikling innenfor fagfeltet. Samarbeid om
forskning og fagutvikling mellom HF og private aktører er vektlagt, i tillegg til samarbeidsrelasjoner
med universiteter og høgskoler. Senteret har fått i oppdrag av Helse Vest å arrangere regionale og
tverrfaglige konferanser, der også brukere og kommuner inviteres. Kompetansesenteret avholdt
tidlig i etableringsfasen et «åpningsseminar» hvor alle potensielle bidragsytere innenfor senterets
forsknings-og fagutvklingsaktiviteter ble invitert.

■ Nettverksbygging
Senteret er gitt i oppdrag å sikre at de private institusjonene inkluderes i nettverket.

■ Undervisning
I henhold til mandat skal senteret bidra i undervisning på grunn-, videre og etterutdanning innenfor
fagfeltet, samt gi faglige råd og støtte. Senteret kan også bidra i vurdering av felles
opplæringsbehov i regionen.

■ Utarbeidelse av felles registre som kan gi grunnlag for FOU-aktivitet.
Organisering
Regionalt kompetansesenter er organisatorisk og administrativt underlagt Helse Stavanger HF,
Psykiatrisk divisjon, Avdeling for unge voksne. Senteret er både organisatorisk og geografisk plassert
slik at det er tett interaksjon med klinisk virksomhet.
I utforming av organisasjonsmodell og strategi for senteret, ble det tatt utgangspunkt i generelle funn
ved evaluering fra 2005 av de regionale kompetansesentrene, og særlig da utfordringer i forhold til
sikring av regional forankring. Senterledelsen var fra starten bevisst utfordringer knyttet til å få god
balanse mellom kompetansesenterets ulike oppgaver.
Senteret har valgt en organisasjonsmodell som ivaretar både en senterfunksjon og en
nettverksfunksjon. Det er en relativt liten senterorganisasjon lokalisert i SUS, og en større
nettverksorganisasjon bestående av forskere lokalisert i de ulike helseforetakene i regionen, private
ideelle organisasjoner eller i kommuner. Som nettverksorganisasjon initierer og deltar senteret i
prosjekter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Senterledelsen opplyser at de har en
organisasjonsmodell som understøtter målsetting om godt samspill mellom Kunnskap, Metode og
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Organisasjon (KMO). Konkret innebærer dette vektlegging av (i) utvikling av ny basiskunnskap, (ii)
utvikling og testing av kliniske metoder og (iii) utvikling og testing av hva som er de optimale
organisasjonsrammene for disse metodene.
Senteret har etablert en referansegruppe bestående av personer fra helseforetak i regionen,
Universitetet i Stavanger, kommuneoverlege, Blå Kors, Bergensklinikkene, Regionalt brukerutvalg,
kommune, Rogaland A-senter, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, samt forskningsleder ved
Psykiatrisk divisjon, SUS.
Senterledelsen opplyser at de bruker referansegruppen som «evaluator» for å se om senteret ivaretar
de oppgaver som tiltenkt.
Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2007-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler Prosjektmidler
År

Statlige

Helse Vest

Andre

Totalt

Vertsforetak

2007

2 149 800

2 149 800

2008

3 486 291

400 000

1 000 000

600 000

5 486 291

2009

3 677 691

415 418

3 537 514

447 840

8 078 463

2010

3 347 584

427 881

3 767 754

2011

3 859 420

440 717

4 316 370

2012

3 666 743

453 938

4 995 426

9 116 107

2013

2 369 488

311 705

2 374 407

5 055 600

7 543 219
10 016
507

1 400 000

Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte:
Senteret har totalt fire faste stillinger, til sammen 2,3 årsverk. I tillegg er en rekke personer på
engasjement i deltidsstillinger, flere av disse har også delfinansiering gjennom prosjekter.

■ Kompetanse:
Senteret har en tverrfaglig sammensatt bemanning: psykologer, sykepleiere, sosialantropolog, leger,
sosionom, statsviter og informasjonsfaglig/merkantile ressurser. Kompetansen angis å være høy,
blant annet har senteret ansatte med god forskningskompetanse (fire ansatte med professorkompetanse og en med førsteamanuensis-kompetanse). Sentret har videre ansatte med god
kompetanse innenfor kunnskapsformidling og fag- og tjenesteutvikling.
Funksjoner

■ Kunnskap og formidling
Senterledelsen angir at kunnskapsformidling er en av senterets kjerneoppgaver, videre at
formidlings- og undervisningsaktiviteten skjer med utgangspunkt i forskningsprosjekter som
senteret er involvert i. Senteret arrangerer konferanser, kurs og deltar i den offentlige debatt.
Målgruppen er bred: pasienter og pårørende, fengselshelsetjenesten, helsepersonell, politikere
nasjonalt og lokalt, samt allmennheten.
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■ Undervisning
Senteret deltar undervisning ved universitet og høgskole. I praksis er det en arbeidsdeling der
forskere med tilknytning til kompetansesenteret har i ansvar å undervise i «sitt» nærområde.
Eksempelvis innebærer dette at forskere som er tilknyttet Helse Stavanger underviser i Rogaland
og ved Universitetet i Stavanger, mens forskere som eksempelvis er lokalisert ved
Bergensklinikkene underviser på høgskoler og universitet i Bergen.
Senteret driver utstrakt undervisning av helsepersonell i egen helseregion, men også i andre
regioner. Det avholdes seminarer for helsepersonell i både spesialisthelsetjenesten og i
kommunehelsetjenesten. I tillegg gis undervisning til pasienter og pårørende.
Senterledelsen opplyser at de har fokus på å tilby kurs og undervisning innenfor tematikk som
ligger nært opp til forskningstema som senterets forskere (forskere i nettverket) er involvert i.
Dette for å unngå at en overlapper med aktiviteter i regi av de to regionale kompetansesentre for
rusmiddelspørsmål ved Stiftelsen Bergensklinikkene og ved Rogaland A-senter AS, henholdsvis.
Disse to sentrene finansieres av og får oppdrag fra Helsedirektoratet, og har i hovedsak som
oppgave å drive formidling innenfor forebyggende arbeid og tidlig intervensjon, samt løse oppdrag
på bestilling av Helsedirektoratet.

■ Forskning
Senteret beskriver sin forskningsaktivitet som høy, og at senteret nå går over i en fase hvor
forskningsaktiviteten ventelig vil øke som følge av flere av forskningsprosjektene og
doktorgradsløpene er i en avslutningsfase. De betegner de første årene som å være en «så-fase»,
og at de nå går inn i en «høste-fase». Grunnfinansiering samt midler gjennom Strategisk satsing
har muliggjort et stort antall forskningsprosjekter, herunder åtte Phd. og ett post.doc prosjekt. Det
tilbys kvalitetssikring/støtte direkte fra senteret og fra relevante forskningsmiljø og de universiteter
som prosjektene knyttes opp til.
Senterledelsen opplyser at de har et aktivt samarbeid med relevante kliniske miljø og
forskningsmiljø i regionen. I noen prosjekter engasjeres personer med brukererfaringer som
medforskere.
Kompetansesenteret (senterorganisasjonen) bygger opp en prosjektportefølje innenfor to
hovedtema: (i) Prospektive forløpsstudier med rekruttering av en stor og variert pasientpopulasjon
("Stavangerprosjektet om avhengighet") og (ii) Identifikasjon og intervensjon overfor skjulte
rusmiddelmisbrukere. Denne type forskning krever at det bygges opp en infrastruktur i forhold til
personell samt system for kontinuerlig datafangst og datalagring.

■ Kvalitetsregistre
Senteret oppgir at dette er en viktig oppgave og at det er et mål å utvikle et regionalt register som
i neste runde kan vurderes for nasjonal implementering. Arbeidet med dette kvalitetsregisteret er
finansiert over egne prosjektmidler fra Helse Vest RHF (dvs. midler utover grunnfinansieringen).

■ Nettverk
Senteret driver en rekke ulike nettverk 12. Det er et nettverk knyttet til alle forsknings- og
utviklingsprosjektene som senteret er involvert i, og disse er utformet på en hensiktsmessig måte
i forhold til det enkelte prosjekt.
Deltakere i nettverket er forskere tilknyttet ulike helseforetak i regionen, private ideelle
rusinstitusjoner eller kommuner. Selve nettverksorganisasjonen er ikke konstant, men endres i
tråd med aktørene og pågående forskningsprosjekter. Partene som deltar i nettverket er i
utgangspunktet autonome fagmiljø, men inngår i «partnerskap» med senteret gjennom at de får
prosjektmidler og faglig input fra senteret.

12

Det ble kort tid etter etablering av senteret inngått samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i
nettverksorganisasjonen for å klargjøre rettigheter, ansvar og forpliktelser.
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Generelt opplever senteret å ha involvert fagmiljø i Helse Bergen og Helse Førde, men ikke Helse
Fonna.
Rapportering
Senterledelsen opplever å ha lyktes i å bygge fellesskap mellom forskning og praksisfeltet, og at
forskningsarbeid har hatt både politisk og praktisk betydning. De kan vise til konkrete resultater i
forhold til tjenesteutvikling (veiledere, faglig retningslinjer mm).
Oppbygging av kompetansesenteret som en nettverksorganisasjon med bare en mindre
senterorganisasjon lokalisert ved Universitetssykehuset i Stavanger fungerer godt etter senterets
vurdering. Kompetansesenteret allokerer de fleste ressursene til nettverksorganisasjonen. Dette
mener de har lagt til rette for god regional forankring.
Forskningsaktiviteten er høy og forventes å øke. Etablering av senteret tok utgangspunkt i at dette
var et forskningssvakt område, og senteret har jobbet inn mot bl.a. kliniske miljø for å stimulere til og
øke forskningsaktivitet. Nå er senteret over i en driftsfase hvor det i større grad kan «høstes» fra
langsiktige investeringer.
Arbeidet med etablering av Kvalitetsregister opplyses å være unikt, også i internasjonal sammenheng.
Kvalitetsregister skal muliggjøre identifisering av innhold i, samt forhold og hendelser rundt
behandlingsforløp som bidrar til mestring av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler. Utviklingen
av prøveversjonen skjer i nært samarbeid med praksisfeltet.
Spørreundersøkelse
Generelt oppsummeres at kompetansesenteret i all hovedsak får meget gode tilbakemeldinger.
Nedenfor trekkes noen hovedresultater frem:

Senterets

Tjenestenes

kompetanse

kvalitet

relevans

nytte

omfang

2013

2013

2013

2013

2013

Meget lav/liten/lite
2
3

20 %

4

20 %

60 %

80 %

40 %

40 %

60 %

Meget høy/stor/godt

40 %

20 %

40 %

60 %

20 %

Sum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

I tillegg til resultatene som fremgår av tabellen over, kan følgende trekkes frem:

■ Flertallet av respondentene er helt eller ganske enig i at senteret driver forskning av høy kvalitet
og har stor forskningsaktivitet. Videre mener flertallet at senterets egne forskningsprosjekter
involverer fagmiljø utenfor senteret og at senteret bidrar til å initiere forskningsprosjekter ute i
helseforetakene. Samtidig vurderes forskning som ett av tre område hvor senteret bør styrke.

■ De fleste av respondentene oppfatter senterets nettverk til å være ”nyttig” eller ”meget nyttig”.
■ Senteret tilbyr undervisning i et tilstrekkelig omfang.
■ Senteret blir vurdert som å ha størst behov for å styrke nettverksbygging, dernest forskning og
undervisning.
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Vår vurdering og anbefaling
Kompetansesenteret har en bevisst tenkning rundt nettverksorganisering og synes å ha lyktes godt
med å etablere et godt samarbeid med relevante kliniske miljø og forskningsmiljø i regionen.
Kompetansesenteret har oppgaver og funksjoner som til dels overlapper med andre aktører.
Eksempelvis eksisterer det i helseregionen to regionale kompetansesentre for rusfeltet 13 med
mandat fra Helsedirektoratet og med finansiering over statsbudsjettet. Senterledelsen i KORFOR
opplyser at de kjenner virksomheten til disse kompetansesentrene godt og at de i praksis har lyktes i
å få til en god arbeidsdeling, særlig i Stavangerregionen. Konkret innebærer dette at KORFOR primært
driver kompetanse- og fagutvikling innenfor tema der senteret selv eller dets samarbeidspartnere i
regionen har forskningsaktivitet. Det synes rimelig å anta at eksistensen av disse
kompetansesentrene har muliggjort en viss spissing av KORFORs virksomhet (gjennom
arbeidsdeling), og at en god samordning av aktiviteter fordrer god og tett dialog mellom de ulike
kompetansesentrene.
Ressurser
I tiden etter etablering av senteret, har Helse Vest RHF hatt en strategisk satsing innenfor
rusforskning med tilførsel av ekstra økonomiske ressurser. Dette har muliggjort at
kompetansesenteret har kunne hatt en betydelig større forskningsaktivitet enn det rammetilskuddet
alene ville muliggjort. Mye av aktiviteten som kompetansesenteret rapporterer vil derfor også kunne
tilskrives denne satsingen, direkte ved at senteret har kunne styrke forskningsaktiviteten og indirekte
ved at senteret har kunne prioritere også andre aktiviteter (eksempelvis undervisning og
kompetanseformidling). Senteret mottar også prosjektmidler fra Helse Vest RHF i forbindelse med
utvikling av et kvalitetsregister. I tillegg bidrar Helse Stavanger med et ikke ubetydelig beløp som
understøtter aktiviteten ved senteret. Senterets samlede virksomhet må derfor sees i lys av
senterets samlede ressurstilfang, der øremerket tilskudd fra Helse Vest til KORFOR utgjør ca 40
prosent.
Kompetanse
Senteret har en tverrfaglig sammensatt bemanning med høy kompetanse innenfor forskning,
kunnskapsformidling samt fag- og tjenesteutvikling.
Senteret blir i spørreundersøkelsen vurdert som å ha god kompetanse, et syn som også deles av
senteret selv. Etter vår vurdering fremstår kompetanseprofilen blant senterets ansatte som relevant
og god.
Forskning
Kompetansesenteret vurderes å ha høy forskningskompetanse og forskningsaktivitet.
Grunnbevilgning fra Helse Vest RHF har sammen med strategiske satsingsmidler muliggjort et
relativt stort antall forskningsprosjekter. Senteret har vært gjennom en etableringsfase og vil ventelig
ha en ytterligere økning i antall publikasjoner som følge av at de har et stort antall
doktorgradsprosjekter som er i avslutningsfasen.
Det synes imidlertid rimelig å anta at dersom Strategisk satsingsprogram ikke videreføres, vil dette ha
implikasjoner for senterets mulighet for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå innen forskning.
Fag- og tjenesteutvikling
Det er en bevissthet rundt viktigheten av å jobbe tverrfaglig og på tvers av tjenestenivå. Flere av de
ansatte i KORFOR jobber også klinisk. De etablerte nettverkene involverer blant annet aktører fra
spesialisthelsetjenesten, kommuner, akademia og brukerorganisasjoner. Nettverkene legger til rette
for at klinikere, forskere, helsefagarbeidere og brukere kan samarbeide. Funn fra

13

Stiftelsen Bergensklinikkene og Rogaland A-senter AS (begge er private ideelle organisasjoner).
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spørreundersøkelsen viser at flertallet av de som deltar i ett eller flere av senterets nettverk har
opplevd dette som nyttig.
Senteret har ansatte som også jobber klinisk og som derfor muliggjør fag- og tjenesteutvikling på alle
nivå.
Senteret oppgir at kvalitetsregistre er en prioritert oppgave og at de har som ambisjon å utvikle et
regionalt register som kan vurderes for nasjonal implementering.
Formidling
Senteret vurderes å ha lyktes i å etablere et godt system for ivaretakelse av oppgaver knyttet til
undervisning, kurs og forelesningsvirksomhet. Gjennom å involvere samarbeidspartnere i de ulike
helseforetak til å bistå lokalt i formidlingsarbeid, oppnår en både en god ressursutnyttelse samt lokal
forankring. I tillegg formidler senteret gjennom sin hjemmeside som rapporteres å ha et stort antall
treff. Imidlertid indikerer spørreundersøkelsen at senteret har et forbedringspotensial hva gjelder
senterets evne til å spre kunnskap og informasjon.
Oppsummert er det vår vurdering at senteret ivaretar sine mål og sitt mandat. Dette skjer innenfor
eksisterende samlede økonomiske rammer. Grunnbevilgningen som gis av Helse Vest RHF utgjør en
mindre andel av de samlede ressursene som kompetansesenteret pr i dag anvender. Midlene
oppleves likevel som viktig da de muliggjør finansiering av sentrale basisfunksjoner og sikrer
langsiktighet. Det er imidlertid klart at dersom strategisk satsingsmidler faller bort, vil senteret måtte
omprioritere ressursene internt for å kunne prioritere forskning. Senteret besitter en kompetanse
som er høy og som blir etterspurt lokalt, regionalt og nasjonalt.
Anbefaling
For ytterligere å involvere fagmiljø, og da særlig innenfor forskning og kunnskapsformidling, anbefales
at kompetansesenteret satser videre på nettverksbygging, særlig med fokus på fagmiljø som per i
dag ikke, eller bare i liten grad, er inkludert i dagens nettverk, eksempelvis Helse Fonna HF.
Videre anbefales at KORFOR systematiserer dokumentasjon av undervisnings- og
forskningsaktiviteter hos sine samarbeidsaktører. Dette vil tydeliggjøre all undervisnings- og
formidlingsaktivitet som springer ut av forskningen tilknyttet senteret, og ikke minst, avdekke
eventuelle udekkede behov.
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2.7

Senter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Kort beskrivelse
Kompetansesenteret ble etter lokalt initiativ ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri ved Sandviken
sykehus, etablert på oppdrag av Helsedirektoratet. Etableringen kom i kjølvannet av St.meld. nr. 25
(1996-97) «Åpenhet og helhet» og St.prp. nr. 63 (1997-98) «Om opptrappingsplan for psykisk helse».
Kompetansesenteret ble igangsatt som en pilot i 1999 og startet formelt sin virksomhet i år 2000.
Kompetansesenteret er ett av til sammen tre regionale kompetansesentre for sikkerhets- fengselsog rettspsykiatri i Norge. De tre regionale sentrene utgjør et nasjonalt kompetansenett innenfor de tre
fagområdene (i) sikkerhetspsykiatri, (ii) fengselspsykiatri og (iii) rettspsykiatri. De tre regionale
kompetansesentrene har tilknytning til regionale sikkerhetsavdelinger i hhv Oslo, Trondheim og
Bergen.
Organisering og rapportering
Senteret er organisatorisk, administrativt og økonomisk underlagt Helse Vest RHF, og Helse Bergen
er utpekt av RHF som vertsforetak for senteret. I Helse Bergen HF er senteret organisatorisk
underlagt Klinikk for sikkerhetspsykiatri i Divisjon psykisk helsevern ved Haukeland
Universitetssykehus.
Kompetansesenteret har én formell styringslinje, men forholder seg også til oppdrag og bestilling fra
Helsedirektoratet og nettverket SIkkerhets- FEngsels- og Rettspsykiatri (SIFER) som består av de tre
regionale kompetansesentrene. Eksempelvis har senteret i oppdrag fra Helsedirektoratet å drive
fagutvikling og forskning innenfor fagområdet, og mottar også utredningsoppdrag fra
Helsedirektoratet. Nasjonale oppgaver som ivaretas av de tre regionale kompetansesentrene for
sikkerhets- fengsels- og rettspsykiatri i Norge blir koordinert av Helsedirektoratet.
Kompetansesenteret har videre ansvar for forskning, fagutvikling, veiledning og undervisning innenfor
de tre fagfeltene i Helseregion Vest.
Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2007-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler
År

Statlige

Helse Vest

Vertsforetak

Prosjektmidler

Andre

Totalt

Statlige

2005

7 164 000

3 171 000

10 335 000

2006

7 398 000

3 000 000

10 398 000

2007

7 398 000

2 470 000

9 868 000

2008

7 731 000

1 967 000

9 698 000

2009

8 038 000

2 580 000

10 618 000

2010

8 477 000

1 998 000

10 475 000

2011

8 922 000

2 057 930

10 979 930

2012

8 932 000

2 913 000

11 845 000

2013

8 936 000

1 960 000

10 896 000

I rammetilskuddet er ca 0,8 mill kroner øremerket Narkotikaprosjekt med domstolskontroll.
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Senteret mottar til dels betydelig øremerkede midler, et beløp som historisk sett er fastsatt av
overordende myndigheter (tidligere finansiert over statsbudsjettet).
Senterledelsen opplyser at de opplever at ressurstilfanget er tilstrekkelig pr i dag, men at eventuelle
nye (store) oppgaver særlig ut mot førstelinjetjenesten vil kunne fordre økte ressurser.
Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte og kompetanse
De ansatte ved kompetansesenteret har ulik fagbakgrunn: psykiatri, psykologi, juss og sykepleiefaglig
bakgrunn. Senteret finansierer fem 20 % professor-II stillinger knytt til det psykologiske fakultet ved
UiB, en 20 % lektor stilling knyttet til Institutt for klinisk medisin - det medisinsk-odontologiske
institutt ved UiB og en 20 % professor II stilling knyttet til det juridiske fakultet ved UiB. Disse bistillingene utgjør til sammen 1,4 årsverk. I tillegg er fem prosjektstillinger (2,6 årsverk) finansiert av
kompetansesenteret.
Senterleder har i intervju anført at det helt fra starten av har vært et mål å tilstrebe akademisk
kompetanse i feltet. Det ble tidlig etablert et godt samarbeid med UiB ved det Psykologiske fakultet,
Det juridiske fakultet (og Det medisinsk(-odontologiske) fakultet). Kompetansesenteret finansierer til
sammen fem professor-II stillinger ved UiB, og disse benyttes blant annet som bidragsytere på
konferanser i regi av kompetansesenteret og deltar i forskningsgruppe (The Forensic Research
Group).
Funksjoner
Kompetansesenteret har følgende tre strategiske satsingsområder:
1. sikkerhetspsykiatri
2. fengselspsykiatri og
3. rettspsykiatri
Senteret har som overordnet strategi å drive tematisk forskning innenfor risiko- og
aggresjonsområder gjennom en internasjonalt sammensatt forskergruppe. Innenfor hvert av de tre
strategiske satsingsområdene ble det i etterkant av evalueringen i 2005 særlig fokusert på tema
knyttet til risikoreduksjon for gjentatt alvorlig volds- rus og sedelighetskriminalitet. Mer spesifikt:
Sikkerhetspsykiatri

Fengselspsykiatri

Rettspsykiatri

Kartleggingsverktøy

X

Effektive
behandlingsmetoder/intervensjoner

X

X

Forskningssamarbeid

X

X

X

Forskning og kompetanse rettet mot
risikoreduksjon for gjentatt alvorlig
volds- rus og sedelighetskriminalitet

X

X

Forskning og
kompetanse rettet mot
vurdering av
risikoreduksjon for
gjentatt alvorlig voldsrus og
sedelighetskriminalitet

Kompetanseformidling og faglig
nettverk i feltet

X

X

X

•

Seminarer

X

X

X

•

Samarbeid

X

X

X

•

Undervisning

•

Veiledning

X

X

•

Artikler

X

X

X
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Kompetansesenteret har i oppdrag å bidra til økt kompetanse innen vurdering og behandling av
pasienter med alvorlig sinnslidelse, særlig behandling av voldsutøvere og sedelighetsforbrytere.
Senteret skal gi tilbud om opplæring i risikovurdering, og skal i samarbeid med fagpersonene i de
regionale og lokale sikkerhetsavdelinger tilby undervisning og veiledning til aktuelle instanser. Videre
skal det bidra til utvikling av rettspsykiatri og rettspsykologi som fagområde samt kvalitetssikring av
strafferettslige sakkyndighetsarbeider.
De regionale kompetansesentrene har etablert et kompetansenettverk for å styrke internasjonal
kontaktflater, det rettspsykiatriske sakkyndigarbeidet, utviklingsarbeid innenfor bruk av tvang,
sedelighetsproblematikk, risikovurdering og risikohåndtering (ref Prop1 S (2013-14)). Det regionale
kompetansesenteret skal sammen med de øvrige to sentrene i Oslo og Trondheim gi undervisning og
veiledning innenfor fagområdene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri i samarbeid med de regionale
sikkerhetsavdelingene.

■ Undervisning, forskning og prosjekter
Kompetansesenteret rapporterer om høy undervisningsaktivitet innenfor et bredt spekter av tema.
Senteret mottar jevnlig forespørsler om undervisning og kurs fra ulike instanser. Senteret bidrar
blant annet med undervisning inn mot universitet, høyskoler og spesialisthelsetjenesten. En del av
denne undervisningen kan sies å ha et fast preg.
Videre gjennomfører senteret et stort antall kompetansehevende tiltak, blant annet
instruktøropplæring i helseregionen (TERMA) og veiledning og rådgivning knyttet til juridiske
spørsmål. I forbindelse med ulike fagutviklingsprosjekt holdes det også i perioder mye
undervisning. P.t er det nå to slike prosjekt: (i) Terapeutisk møte med aggresjon (TERMA) og (ii)
Risikokommunikasjon. Disse har et stort antall undervisningstimer.
Senteret arrangerer internasjonale og nasjonale konferanser. I tillegg arrangeres fagdager og kurs
for regionen. Kompetansesenteret har vært arrangør av større internasjonale konferanser innenfor
fagfeltet, der ledende fagpersoner innen fagfeltet har vært invitert. Siste konferanse var om
psykopati i 2011, med 300 deltakere. Neste konferanse er om behandling og håndtering av
psykose i rettspsykiatrien som holdes i september 2014. Det planlegges å holde internasjonale
konferanser annet hvert år fremover.
Blant annet avholdes årlig seminar om voldsrisiko, med flere ulike arbeidsseminar innenfor
sentrale tema. I 2013 var det ca. 140 deltakere på disse seminarene. Det holdes også
arbeidsseminar ellers i løpet av året. I tillegg holdes enkeltstående seminar på spesielle tema som
tilregnelighetsregler, Aspergers syndrom og vold, og lignende.
I 2012 ble det etablert et nasjonalt nettverk, SIFER som har månedlige møter. Nettverket har
gjerne felles prosjekter, ofte initiert av overordnede myndigheter. SIFER har et nært og formelt
samarbeid med helsedirektoratet, justis- og politimyndigheter, brukerorganisasjoner, høyskoler,
universitet og kriminalomsorgen.
Det regionale kompetansesenteret i Bergen (SIFER Vest) utformer etterutdanning i rettspsykiatri
for psykiatere og psykologer, og underviser blant annet for allmennpsykiatrien og for helse og
fengselspersonell i «Terapeutisk møte med aggresjon» (TERMA).
Det er pr 2013 fire ansatte ved senteret som er i et doktorgradsløp, tre av disse er i
avslutningsfasen.
Senteret får blant annet oppdrag fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet, dette er typisk
samarbeidsprosjekter mellom de tre regionale kompetansesentrene. Ulike typer prosjekter,
heriblant utvikling av kvalitetsregister ved klinikk for sikkerhetspsykiatri.
Kompetansesenteret har flere pågående prosjekter innen fengselspsykiatri, blant annet knyttet til
ernæring og mental helse i Bergen fengsel, oppfølgingsprogram for personer som er løslatt etter
dom for seksuelle overgrep, nevrologisk personlighetsavvik, risiko og posttraumatisk stresslidelse
blant innsatte. Kompetansesenteret deltar også i samarbeidsprosjekter (bl.a. «Narkotikaprogram
med domstolskontroll”).
Senteret har et prosjekt knyttet til videreutvikling av kvalitetsregister ved klinikk for
sikkerhetspsykiatri. Kompetansesenteret ferdigstilte i 2012 en norsk oversettelse av manualen til
"PATRIARK - Vurdering av risiko for æresrelatert vold».
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Senteret utprøver behandlingsmetoder, men har ikke egen klinisk virksomhet.

■ Rådgivning / veiledning
Kompetansesenteret mottar jevnlig henvendelser om veiledning og rådgivning, blant annet fra
psykisk helsevern angående juridiske spørsmål samt råd i forbindelse med farlighetsvurdering.
Senteret mottar også henvendelser fra NAV og skoleverket. Senteret opplever imidlertid
begrensninger knyttet til kapasitet.
Etter senterledelsens vurdering har de høy kompetanse innenfor psykopati. Senteret har
utarbeidet nye kartleggingsinstrumenter og det pågår en doktorgrad på feltet. Senteret bidrar inn i
nordisk bokprosjekt om psykopati.
Senteret har utviklet en modell for implementering av evidensbasert kunnskap for at arbeidstakere
på ulike nivå i en organisasjon skal kunne møte og håndtere aggresjon på best mulig vis. TERMA
programmet er implementert i mer enn 10 sykehusorganisasjoner i Norge, Sverige og Finland.
Senteret har et godt samarbeid med kriminalomsorgen i Bergen. Særlig innenfor
fengselshelsetjenesten er det oppnådd mye, blant annet konkretisert i form av et samarbeid
mellom London/England og senteret om program for seksualforbrytere. Senteret avholdt i tidlig
fase ulike programmer i Bergen fengsel, andre fagmiljø har siden overtatt disse kursene.
Senteret har mange publikasjoner og har et godt og langvarig internasjonalt samarbeid med
ledende fagmiljø i feltet.
Generelt opplever senterledelsen at de besitter en kompetanse som er svært etterspurt og at de
er en viktig kunnskapsleverandør innenfor fagfeltet. Dette gir seg også uttrykk i at senteret får
forskningsoppdrag og forespørsler om kurs/undervisning og rådgivning også fra nasjonalt hold.
Senterleder mener at de har lyktes i å forholde seg til de ulike oppdragsgiverne på en god måte og
de opplever å ha god dialog med disse.
Senteret har ingen klinisk virksomhet utover det å utprøve behandlingsmetoder og gjennomføre
risikovurderinger. Etter senterets vurdering, har det i praksis ikke vært enkelt å drive fagutvikling
via senteret. Dette kan skyldes ulike forhold, der også engasjement hos blant relevante aktører
ute i kliniske avdelinger er en mulig forklaring.
Videre opplever senterledelsen at de ikke har lyktes fullt ut med å få en regional forankring, og at
det har særlig vært vanskelig å få etablert et godt regionalt nettverk inn mot fagmiljøene i Helse
Stavanger HF. Senteret hadde en periode en person som hadde rollen som koordinator i senteret,
men av grunner utenfor senterets egen kontroll, så ble denne avviklet.
Senterledelsen opplyser at de opplever å leve i et spenn mellom de ulike oppgaver de er satt til å
ivareta. De har ulike oppdragsgivere med oppdrag og bestillinger som senteret skal følge opp og
levere i henhold til. Dette påvirker også de oppgaver som kan prioriteres innenfor tilgjengelig tidsog personellressurser. Organisering i forhold til framtidig senterledelse vil ha implikasjoner for
integrasjonen mellom klinikk og kompetansesenter (eksempelvis gjennom en kombinert stilling
som klinikksjef og senterleder)
Senterledelsen opplyser videre at det er utfordrende å drive langsiktig arbeid ute i de aktuelle
klinikkene på grunn av relativt stor turnover.
I framtiden vil ventelig kommunene (helsetjenester og barnevern) og kriminalomsorgen i regionen
ha et økende behov for tilførsel av kompetanse, noe som vil kreve økt ressurstilfang i senteret.
Spørreundersøkelse
Undersøkelsen som ble gjort i forbindelse med evalueringen utført av NIFU STEP i 2005, viste at
flertallet av respondentene vurderte senterets kompetanse som høy eller meget høy, dog var det
38 % av respondentene som var mer reservert i sin vurdering av senterets kompetanse. Videre
hadde de fleste respondenten et godt inntrykk av de tjenester senteret tilbyr, men også her var det
respondenter som stilte spørsmålstegn ved kvalitet, relevans, nytte og omfang av senterets
tjenester.
I brukerundersøkelsen i 2013 finner en også tilsvarende spredning i svarene, men gjennomgående er
respondentene mer fornøyd enn i 2005.
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Senterets
kompetanse
2005
Meget
lav/liten/lite

2013

8%

2

Tjenestenes
kvalitet
2005

2013

relevans
2005

2013

nytte
2005

omfang
2013

2005

8%

8%

8%

8%

8%

8%

15 %

15 %

3

31 %

25 %

15 %

4

15 %

50 %

38 %

15 %
75 %

31 %

75 %

2013

8%

50 %

31 %

50 %

23 %

25 %

31 %

50 %

Meget
høy/stor/godt

46 %

25 %

31 %

25 %

38 %

25 %

46 %

25 %

15 %

Sum

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Med hensyn til resultater som ikke fremgår av tabell over, kan følgende punkter trekkes frem:

■ Knapt halvparten at respondentene er enig i at senteret har høy forskningsaktivitet, mens over

halvparten angir at de er ganske enig i at forskningen har høy kvalitet. Tilsvarende er noe over
halvparten av respondentene enige i at forskningsprosjekter i senteret involverer fagmiljø utenfor
senteret, mens om lag en tredjedel av respondentene er enige i at senteret bidrar til å initiere
prosjekter ute i helseforetakene.

■ Om lag en tredjedel av respondentene er enige i at informasjon om senterets forskningsaktivitet
er lett tilgjengelig.

■ Kvaliteten på rådgivning/veiledning ved senteret blir vurdert som svært god eller god og senteret

vurderes som dyktig til å spre kunnskap og informasjon. Til sammenligning viste evalueringen i
2005 at halvparten av respondentene var godt fornøyd med senterets rådgivning, mens den andre
delen var langt mer kritisk.

■ Knapt 50 % av respondentene er enige i at senteret tilbyr undervisning i tilstrekkelig omfang.
Respondentene mener at senteret bør opprettholde eller trappe opp virksomheten fra dagens nivå.
Når det gjelder senteroppgaver, er det særlig forskning, undervising og nettverksbygging (i rangert
rekkefølge) som bør styrkes.

Vår vurdering og anbefaling
Kompetansesenteret ble etablert og fikk sin funksjon og utforming før ansvaret for drift ble tillagt
Helse Vest RHF. Senteret forholder seg til flere interessenter med noe ulike forventninger: senteret
skal ivareta nasjonale, regionale, og til en viss grad også lokale oppgaver. Senteret synes å være
opptatt av å imøtekomme de ulike «bestillingene» etter beste evne og innenfor tilgjengelige
ressurser.
Kompetansesenteret synes å være godt forankret nasjonalt, har et godt samarbeid med de øvrige to
regionale kompetansesentrene innenfor fengsels- sikkerhets- og rettspsykiatri, og har også etablert et
godt internasjonalt nettverk. Senteret er administrativt og organisatorisk underlagt klinikk for
sikkerhetspsykiatri. Dette legger til rette for klinikk-nær virksomhet i senteret, både innen forskning,
fagutvikling og undervisning/formidling. Ventelig vil en eventuell framtidig organisering hvor leder av
klinikk for sikkerhetspsykiatri også blir leder av kompetansesenteret ytterligere styrke klinisk nærhet i
senterets virksomhet (og derigjennom også sikre relevans og lette fagutvikling og
kompetanseformidling). Utfordringene er dog at senteret kan bli oppfattet som å være for «lokal» og
for tett integrert med virksomheten i vertsforetaket. Dette vil særlig være utfordrende når senteret
ikke (lenger) har en nettverksorganisering i helseregionen.
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Senteret har ansatte med høy og relevant kompetanse. Gjennom å finansiere såkalte II-stillinger ved
Universitetet i Bergen har senteret også knyttet til seg personer med professorkompetanse. Senteret
bidrar på denne måten også til å styrke fagmiljøet ved universitetet innen senterets prioriterte
satsingsområder.
Forskning
Senteret har en relativt høy forskningsproduksjon uttrykt ved antall vitenskapelige publikasjoner og
denne har vært økende de siste årene. Det er videre fire av senterets ansatte som er i et
doktorgradsløp, hvorav tre er i avslutningsfasen. Senterets forskning er vurdert av
spørreundersøkelsens respondenter til å være blant både relevant og av god kvalitet, men at
forskningsaktiviteten bør styrkes ytterligere.
Undervisning/kompetanseformidling og regionsfunksjon
Kompetansesenteret har relativt omfattende undervisningsvirksomhet. Denne favner bare i liten grad
andre fagmiljø i helseregionen, herunder Helse Stavanger HF. Det kan være ulike grunner til dette.
Undervisningstilbud vil dels være etterspørsels/behovs bestemt, så dersom vertsforetaket er en aktiv
«bestiller» vil dette kunne påvirke senterets kapasitet til å nå også andre HF. Videre kan manglende
kommunikasjon av behov ute for kompetansehevende tiltak (etterspørsel etter kurs), ha betydning for
i hvilken grad senteret lykkes i å gi et regionalt tilbud. I tillegg vil selvsagt manglende informasjon og
annonsering av tilgjengelig undervisningskompetanse og undervisningstilbud innvirke på senterets
evne til å nå ut regionalt. Eventuelle uenigheter i forhold til faglig tilnærming vil selvsagt også påvirke
hvorvidt senteret lykkes med å nå ut. Det er ikke åpenbart hva som er den viktigste
årsaksforklaringen, men det synes klart at senteret (fortsatt) har et forbedringspotensial i forhold til å
styrke sitt nedslagsfelt innad i helseregionen. Eksempelvis ble det i spørreundersøkelsen anført at
også sikkerhetsmiljø utenfor Bergen har behov for kompetanseheving i form av undervisning,
rådgivning og forskning.
Senteret har flere ulike oppdragsgivere og står i et spenn der oppdrag og bestillinger (nasjonale,
regionale og lokale) til en viss grad konkurrerer om de samme ressursene (personell). Senteret driver
og deltar i en rekke ulike nettverk, internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Imidlertid synes det som om
aktiviteter knyttet til nettverksbygging innad i helseregionen har vært noe begrenset. Det kan derfor
stilles spørsmål ved om kompetansesenteret pr i dag har lyktes med å få en god forankring i hele
Helse Vest RHF. Senterledelsen selv problematiserer også dette.
I den forrige evalueringen i 2005 (NIFU STEP) ble det angitt at senteret hadde hovedvekt på
nettverksbygging og pasientorientert virksomhet. Koordinator-rollen er siden avviklet, og dette kan
trolig være med på å forklare hvorfor senteret ikke helt har lyktes med å involvere alle regionens HF.
Oppsummert er det vår vurdering at senteret i hovedsak ivaretar sine mål og sitt mandat innenfor
eksisterende samlede økonomiske rammer. Senteret synes imidlertid ikke å ha lyktes med å få en
god forankring i hele helseregionen. Dette er også problematisert av senterledelsen selv.
Anbefaling
Kompetansesenteret bør vurdere å etablere ett eller flere fagnett med representanter fra relevante
fagmiljø i regionens ulike helseforetak. Dette kan legge til rette for et tettere samarbeid regionalt
innenfor forskning, utvikling og undervisning i hele regionen. Gjennom et slikt fagnett vil en også
kunne få tydeliggjort og adressert eventuelle ulike faglige tradisjoner og faglige uenigheter.
Kompetansesenteret står i et spenn mellom nasjonale regionale og lokale oppgaver. Dette ble også
påpekt ved evalueringen i 2005. Senteret har høy undervisnings- og kompetansehevingsaktivitet,
innen et bredt spekter av tema rettet mot ulike aktører: universitet, høyskoler og
spesialisthelsetjenesten. Senteret opplyser at de mottar forespørsler om undervisning og kurs fra en
rekke ulike instanser. I tillegg yter senteret veiledning og rådgivning. I sum utgjør dette et ikke
ubetydelig antall timesverk. Dersom senteret etablerer fagnett vil dette kunne muliggjøre en større
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grad av delegering av kurs- og undervisningsoppgaver og derigjennom frigjøre ressurser til
kompetansesenterets andre prioriterte områder.
Det anbefales at kompetansesenteret operasjonaliserer mål og delmål med strategiske tiltak for i
større grad å sikre en god balanse i ivaretakelse av senterets ulike oppgaver.
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2.8

Regionalt kompetansesenter for arvelig kreft (RKAK)

Kort beskrivelse
Kompetansesenteret ble opprettet som ledd i oppfølgingen av Nasjonal kreftplan (1999-2003), og
etablert som regionalt kompetansesenter i 2000. Formålet med opprettelsen var å yte en ny
helsetjenesteservice, ved å gi tilbud til familier med mistenkt arvelig kreft et todelt tilbud; genetisk
veiledning og oppfølging, samt praktisk gentesting. Klinisk, pasientrettet virksomhet definerte i stor
grad senterets virksomhet.
Senteret ble opprettet som en integrert del av daværende Avdeling for medisinsk genetikk ved
Haukeland Universitetssykehus (senere; Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin MGM).
Kriteriene fra Helse Vest RHF som ble definert i 2003 for å tydeliggjøre kompetansesentrenes
oppgaver, medførte behov for å endre RKAK sin virksomhet i betydelig grad. Særlig oppgaver knyttet
til forskning, men også til undervisning og kompetansespredning gjennom nettverk, hadde ikke vært
primæroppgaver for senteret tidligere og måtte i stor grad utvikles. Dette arbeidet var påbegynt ved
forrige evaluering, men var på flere områder ikke ferdigutviklet.
Evalueringen av senteret i 2005 fungerte som en katalysator for å videreutvikle senterets virksomhet i
samsvar med Helse Vest RHF sine kriterier. Evalueringen pekte på at senteridentiteten var noe diffus,
og at den omfattende pasientnære virksomheten hadde gått på bekostning av forskningsaktiviteten.
Det ble utviklet en langsiktig, strategisk virksomhetsplan (2007-2011) for å styre arbeidet med å
videreutvikle kompetansesenterspesifikke oppgaver. Hovedelementer i denne endringsprosessen var
knyttet til organisering, prioritering av ressurser og kompetanse, samt definering av aktivitetsspekter.
Organisering og rapportering
Kompetansesenteret ble i samsvar med virksomhetsplanen skilt ut som en egen enhet, klart adskilt
fra den øvrige virksomheten ved MGM. I 2009 ble det opprettet en egen overlegestilling som faglig
leder for senteret, slik at avdelingsleder for MGM ikke lenger samtidig var leder for
kompetansesenteret.
Fordeling av stillingsressurser har blitt endret ved at rene driftsstillinger (teknisk personell) gradvis har
blitt erstattet med stillinger rettet mot forskningsaktiviteter. I praksis har ikke driftsoppgaver knyttet til
den pasientnære virksomheten blitt nedprioritert, men stillingshjemlene har i stor grad blitt overført til
MGM, slik at man har frigjort flere ressurser ved kompetansesenteret til forsknings- og
utviklingsoppgaver.
Mens senteret tidligere var en integrert del av MGM, er MGM i dag senterets viktigste bruker.
Senterets oppgaver er tydelig definert og i hovedsak adskilt fra MGM. Den kliniske delen knyttet til
utredning og veiledning av pasienter/familier og praktisk gentesting i laboratoriet er imidlertid en
fellesoppgave. Her er det en arbeidsfordeling der MGM har hovedansvar for praktisk gjennomføring
av kliniske oppgaver, mens kompetansesenteret (i tillegg til kliniske konsultasjoner) også overvåker,
kvalitetssikrer og gir råd for pasientvirksomheten.
Selv om RKAK drives i tett tilknytning til MGM, er det ikke slik at kompetansesenterets ledelse
rapporterer til ledelsen ved MGM. Kompetansesenteret har ikke krav på seg om jevnlig rapportering
til noen myndighet i Helse Bergen. Rapportering om senterets virksomhet er avgrenset til faglige
årsrapporter til Helse Vest.
For å få faglige innspill til det daglige arbeidet ved senteret, hadde RKAK i tidligere fase en
referansegruppe knyttet til seg. Denne modellen ble etter hvert forkastet fordi den ikke ble vurdert til
å gi tilstrekkelig verdi. I dag har man valgt en annen modell ved å knytte til seg en internasjonal
kapasitet på området, som mentor og veileder for arbeidet ved RKAK.
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Mandat/målsettinger
RKAK sine hovedmål er definert i Virksomhetsplan for 2007-2011 (som er videreført):
1. Tilby ”state-of-the-art” genetisk veiledning, utredning, diagnostikk og eventuelt henvisning til
forebyggende helsetiltak og kontrollopplegg for pasienter og familier med mistenkt arvelig
kreft.
2. Opprettholde en høy kompetanse innenfor gentesting og metodeutvikling for relevante
molekylærgenetiske analyser ved arvelig kreft, med landsfunksjon for utvalgte
laboratorieanalyser.
3. Bidra til nettverksbygging i Helse Vest i form av kompetanse og ressurser ved organisering
av helsetilbud innenfor arvelig kreft ved andre sykehus i regionen, med hovedvekt på
samarbeid med Stavanger Universitetssykehus.
4. Gjennomføre og videreutvikle informasjonsvirksomhet og utdanning av helsepersonell,
pasienter og befolkningen for øvrig.
5. Bidra til utarbeidelse av kvalitetssikrede protokoller og helseplaner for håndtering av arvelig
kreft i samarbeid med Norsk gruppe for arvelig kreft (NGAK) og de andre regionale
kompetansesentre for arvelig kreft.
6. Drive og videreutvikle forskning innenfor arvelig kreft med fokus på aktiviteter som er nært
relatert til forbedring av helsetjenestetilbudet, slik som undersøkelser av psykososiale
aspekter ved genetisk veiledning og prediktiv gentesting, kartlegging av molekylærgenetiske
årsaksforhold ved arvelig kreft og utvikling av nye diagnostiske laboratorieanalyser.
Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2005-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler
År

Statlige

Helse Vest

Prosjektmidler

Andre

Totalt

Vertsforetak

2005

7 270

7 270

2006

7 483

7 483

2007

7 768

7 768

2008

7 768

7 768

2009

8 458

8 458

2010

8 721

8 721

2011

8 964

8 964

2012

9 242

9 242

2013

9 547

9 547

Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte:
Årsverk:10,45, fordelt på 15 ansatte. Antall ansatte har steget noe de siste årene, fra 12 personer i
2005. Samtidig har antall årsverk bare steget marginalt, noe som viser at senteret har flere ansatte
som er knyttet til senteret på deltid.
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■ Kompetanse:
Tre ansatte med bachelorgrad, sju med embedseksamen (herunder en med spesialisering, tre
med doktorgrad (herav to professorer), samt to helsesekretærer.
Faste årsverk i 2012 besto av 2 overleger, 2 genetiske veiledere, 1 forsker, 2 sekretærer, 0,75
genetisk koordinator, 1 IT-konsulent, 0,5 laboratorieassistent og 0,2 gjesteprofessor. Videre utgjør
ansatte på prosjektbasis om lag 2 årsverk.
Funksjoner (inkludert målgrupper)
Pasienthåndtering og gentesting er fremdeles viktige oppgaver for kompetansesenteret, men de
senere årene har det i tillegg vært satset betydelig på mer rendyrkede kompetansesenteroppgaver,
særlig det å styrke den akademiske kompetansen for i sterkere grad å bidra med egen forskning.

■ Forskning
På bakgrunn av Virksomhetsplan for 2007-2011 ble den forskningsstrategiske tilnærmingen som
senteret skulle styre etter, definert. Forskningen skulle være pasientnær, med tydelig forankring
innenfor den kliniske virksomheten ved RKAK, for å utnytte de særlige fortrinn senteret hadde
opparbeidet seg i de første årene. Man ønsket å bidra vesentlig til etablering av ny kunnskap, nye
utrednings- og behandlingsmåter og nye retningslinjer innenfor fagfeltet. Videre var
ambisjonsnivået høyt, med mål om å bidra til utvikling av fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.
Forskningsstrategien innebar behov for å etablere en grunnleggende infrastruktur for å kunne
bygge opp egne forskningsaktiviteter. Tilsvarende innebar dette en nedprioritering av
datautlevering til andres forskningsprosjekter, og på kort sikt en fallende forskningsproduksjon.
RKAK har arbeidet systematisk med å legge til rette for utvikling av egne forskningsaktiviteter over
flere år, og er nå blant annet inne i datainnsamlingsfase for to store forskningsprosjekter som
senteret forventer vil føre til betydelig produksjon i form av høykvalitets publikasjoner i årene som
kommer.
I det ene store prosjektet, ”DNA-BONus”, har senteret innført tilbud om gentesting på
diagnosetidspunktet hos alle pasienter med påvist brystkreft eller eggstokkreft i Helseregion Vest.
Prosjektet innebærer et utstrakt samarbeid med kliniske avdelinger ved sykehus i regionen, noe
som også bidrar til å styrke det regionale nettverkssamarbeidet. Prosjektet har vært vurdert av
Helsedirektoratet, som har uttalt at det er ”ryddig og vil utgjøre et viktig grunnlag i vurderingen av
eventuell implementering av gentesting i den kliniske kreftomsorgen.” 14
I det andre store prosjektet, ”Familiær kreftopphopning og risiko for kreft hos familiemedlemmer
(FACTs), er det bygget en omfattende forskningsdatabase med systematisert informasjon om
nærmere 1 000 familier som har vært veiledet for mistenkt arvelig kreft i årene 2000-2005, totalt
ca. 20 000 personer. Siktemålet er å frembringe kunnskap om fremtidig kreftrisiko hos personer i
de ulike familiene. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Kreftregisteret og ledende
internasjonale forskningsmiljø i Nederland og England.
Selv om forskningsvirksomheten så langt ikke har medført noen markert økning i
forskningspublikasjoner, er det all grunn til å tro at forholdene ligger godt til rette for dette i de
nærmeste årene. I den sammenheng vises det til innhentet uttale fra direktør i Kreftregisteret,
som sier følgende om samarbeidet knyttet til FACTs:
”Dette samarbeidet gir oss en unik mulighet til å kople informasjon om et høyt antall selekterte
familier med antatt arvelig kreft fra RKAK, mot reelle kreftdata i Kreftregisteret. Det kliniske
materialet er både verdifullt og unikt, og har potensial til å gi svar på flere sentrale spørsmål om
hvilken betydning kreftforekomst i familien har for fremtidig kreftrisiko hos nærstående
familiemedlemmer. Undertegnede har derfor stor interesse i prosjektet, som kan gi grunnlag for
vitenskapelige publikasjoner av meget høy internasjonal kvalitet.
RKAK vil gjennom dette forskningsprosjektet sannsynligvis stå for et viktig bidrag til forskningen
innenfor arvelig kreft i Norge i flere år fremover. Deres dyptgående kjennskap til det spesialiserte

14

Hentet fra senterets egenevaluering.

© 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

45

fagfeltet og høy faglig kompetanse gjør at vi setter stor pris på det etablerte samarbeidet og ser
frem til å utvikle dette videre.” 15
RKAK har også hentet inn en uttalelse fra gjesteprofessor Nicoline Hoogerbrugge, som leder en
stor og internasjonalt anerkjent klinikk for arvelig kreft ved Radboud University i Nederland. Hun
støtter fullt opp om den valgte strategien for utvikling av forskningsvirksomhet ved RKAK:
”I also fully support the scientific strategy to establish and build in-house infrastructure and
fundamental projects, which obviously is time- and resourceconsuming, but also very likely to be
rewarding at an internationally acknowledged level”. 16
Kompetansesenteret har de siste årene hatt en relativt jevn produksjon på 3-5 vitenskapelige
artikler i året, hovedsakelig som medforfatter og bidragsyter. Forskningsarbeidet har så langt ikke
resultert i doktorgrader som er direkte knyttet til senteret, men i 2009 og 2011 ble det avlagt to
RKAK-tilknyttede doktorgrader i samarbeid med forskningsmiljøer ved Universitetet i Bergen.

■ Undervisning
RKAK spiller en viktig rolle både innenfor grunnutdanning i medisin, helsefag, biologi m.m.
Følgende kan trekkes spesielt frem:
– RKAK spilte en sentral rolle i opprettelsen av mastergradsstudiet innenfor genetisk veiledning
ved Universitetet i Bergen. Senterets egne ressurser er sentrale bidragsytere i undervisningen
og foreleser for studentene annet hvert år.
– RKAK er en sentral bidragsyter i medisinsk genetikk undervisningsterminen (to ganger pr år)
ved det medisinske embetsstudium ved Universitetet i Bergen.
– Ansatte ved senteret fungerer også som veiledere for medisinstudenter (skriftlig særoppgave)
og masterstudenter i genetisk veiledning (masteroppgave).
Senteret deltar også i en rekke ulike videre- og etterutdanningskurs, både for allmennleger, leger
som spesialiserer seg innenfor medisinsk genetikk og leger med andre spesialiteter. RKAK har
selv utviklet et eget kurs om arvelig kreft som tellende kurs i legers videre- og etterutdanning.
Et av undervisningstilbudene senteret selv arrangerer, er egne kurs rettet spesielt mot pasienter
og hvordan leve med arvelig risiko for kreft. Disse gjennomføres i samarbeid med Lærings- og
mestringssenteret i Bergen og Stavanger.
RKAK driver også med informasjonsarbeid i grenseland til undervisning i form av blant annet
følgende aktiviteter:
– Foredrag på faglige møter (regionale brystkreftmøter, onkologisk forum, nasjonalt fagmøte i
genetikk, etc.)
– Foredrag for offentlig forvaltning (Helsedirektoratet, REK 17)
– Foredrag for befolkningen for øvrig, skoleelever, etc.

■ Kompetanse- og nettverksbygging
I tillegg til det tette samarbeidet med MGM, har kompetansesenteret et tett samarbeid med
sentrale kliniske avdelinger for pasientbehandling i Helse Bergen/Haukeland Universitetssykehus,
herunder kirurgisk avdeling. Regionalt har kompetansesenteret særlig tett samarbeid med
Sentralsykehuset i Rogaland, og opprettet blant annet en satellitt i form av en ekstern poliklinisk
virksomhet for pasienter med mistenkt arvelig kreft i 2004. Dette har blitt videreført og styrket de
senere årene. Bakgrunnen for det tette samarbeidet med Stavanger er at forekomster av arvelig
kreft i Rogaland er særlig stor. RKAK har og vært i dialog med kliniske samarbeidspartnere ved
Haugesund sykehus (Helse Fonna) om en tilsvarende virksomhet der, og planlegger å etablere
dette i løpet av kort tid.

15

Bekreftelse på forskningssamarbeid mellom Kreftregisteret og RKAK, mottatt som del av egenevaluering.

16

Uttalelse innhentet av RKAK i forbindelse med egenevaluering.

17

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.
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RKAK deltar i en rekke ulike nettverk, hvorav de fleste av internasjonale eller nasjonal karakter.
Dette henger sammen med at fagfeltet er høyspesialisert, med begrenset fagmiljø i regionen (og
landet). Det mest systematiske samarbeidet er med Radboud University Nijmegen Medical Centre
i Nederland. Dette samarbeidet omfatter både forskning, klinisk aktivitet og laboratorievirksomhet.
Dette senteret har en stor og internasjonalt anerkjent klinikk for arvelig kreft, og leder for dette er
ansatt ved RKAK som gjesteprofessor i 20 % stilling. Hun fungerer som mentor og vitenskapelig
rådgiver i RKAK.
I forbindelse med pågående forskningsprosjekter (DNA-BONus og FACTs) har senteret opprettet
(og driver) egne forskningsnettverk. Førstnevnte har en regional karakter med utstrakt samarbeid
med kliniske avdelinger ved sykehus i regionen, mens sistnevnte har en nasjonal/internasjonal
karakter, med Kreftregisteret som hovedsamarbeidspartner.

■ Klinisk arbeid
Volumet av henvisninger til genetisk veiledning og utredning for arvelig kreft ligger relativt stabilt
på om lag 1 000 henvisninger per år. Tilsvarende gjennomføres det om lag 1 000 gentester ved
laboratoriet. Både den genetiske utredningen og omfanget av tester har økt i takt med
kunnskapsøkning innenfor fagfeltet, noe som innebærer at hver nye henvisning genererer mer
arbeid enn tidligere.

■ Guidelines
RKAK har vært pådriver for etablering og vedlikehold av metodebøker innenfor arvelig kreft ved
MGM, og disse inngår nå i elektronisk kvalitetshåndbok og oppdateres regelmessig. Det er også
utarbeidet brosjyrer for pasienter/familier med risiko for arvelig kreft.
Senteret har og vært sentrale bidragsytere i utarbeiding av ulike nasjonale handlingsprogram med
retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av ulike typer kreftformer.
I forbindelse med pågående forskningsprosjekter har senteret og utviklet nye
klassifiseringsmetoder for å definere risikogrupper for arvelig kreft.
Senteret får ellers en rekke ulike henvendelser fra hele landet for å bidra med sin kompetanse.

■ Dokumentasjon av egen virksomhet
Ledelsen ved senteret styrer, overvåker og dokumenterer kontinuerlig den faglige virksomheten
innenfor de feltene som senteret dekker. Dette gjelder blant annet
– Journalføring av pasientnær virksomhet etter gjeldende lover, regler og krav
– Opplæring av nytt personell og kompetanseutvikling i henhold til ”best clinical practice”
– Innhenting av nødvendige offentlige godkjenninger og samtykke for forskningsprosjekter
– Sikring og dokumentasjon av databaser på kvalitets- og forskningsservere
Overordnet dokumentasjon og kvalitetskontroll av hele virksomheten skjer i form av faglige
årsrapporter til Helse Vest RHF og gjennom benchmarking i forhold til nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.
Generelt trekker RKAK særlig frem den høye faglige kompetansen innenfor et høyspesialisert felt
av helsevesenet, samt evnene til samarbeid – særlig med MGM som vellykket. Dette gir seg
utslag i svært høy kvalitet på den pasientnære virksomheten og den sterke utviklingen av
forskningsaktivitetene de siste årene.
Etter senterets egen vurdering er det fremdeles behov for å videreutvikle metoder for å definere
de viktigste målgruppene, slik at den pasientnære virksomheten kan bli enda mer målrettet. Dette
vil og gi bedre forutsetninger for å nå enda bedre ut til allmennlegene og dermed sikre et bedre
pasienttilbud i førstelinjetjenesten.
Slik RKAK ser det, vil det pågående forskningsarbeidet være en viktig nøkkel til å styrke senterets
virksomhet innenfor de nevnte områdene.
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Spørreundersøkelse
Senteret scorer svært godt på spørsmål om samlet faglig kompetanse, kvalitet på og relevans og
nytteverdi av tjenester. RKAK scorer også svært godt på spørsmål om faglig kvalitet på forskning, og
involvering av fagmiljø utenfor senteret i forskningsaktiviteter. Senteret scorer ikke fullt så godt på
spørsmål om senterets forskningsaktiviteter er lett tilgjengelige. Brukerne gir videre en blandet
tilbakemelding på i hvilken grad senteret bidrar til å initiere forskningsprosjekter ute i helseforetakene.
Sammenliknet med tilsvarende undersøkelse i 2005, da RKAK gjennomgående fikk veldig gode
tilbakemeldinger, er disse enda mer positive nå, jf. tabell under:
Senterets
kompetanse

Tjenestenes
Kvalitet

2005

2013

2005

Relevans
2013

2005

Nytte
2013

Omfang

2005

2013

2005

2013

Meget lav/liten/lite
2

5%

3

5%

4

20 %

50 %

35 %

17 %

45 %

Meget høy/stor/godt

75 %

50 %

60 %

83 %

60 %

10 %

5%

100 %

5%

15 %

35 %

25 %

33 %

50 %

67 %

60 %

100 %

På spørsmål om hva senteret bør styrke i det videre arbeidet, mener brukerne at senteret i det videre
arbeidet bør styrke forsknings- og undervisningsaktiviteter ytterligere.

Vår vurdering og anbefaling
Hovedinntrykket av virksomheten ved Kompetansesenter for arvelig kreft er at denne er
velfungerende, og at utviklingen er i samsvar med anbefalingene etter 2005-evalueringen.

■ Klar styrking av forskningsaktiviteter og tydeliggjøring av kompetansesenterprofilen (også
organisatorisk).

■ Ytterligere styrking/formalisering av undervisningstilbud
■ Nettverk: Tett samarbeid lokalt, Helse Stavanger, nasjonalt og internasjonalt. Ikke like tett

samarbeid med øvrige helseforetak regionalt. Det ser ut til å være forbedringspotensial knyttet til
kunnskapsspredning regionalt, noe som både henger sammen med fagområdets høyspesialiserte
karakter og senterets hovedfokus så langt.

Resultater fra brukerundersøkelsen er svært positive, og viser også en klar positiv utvikling
sammenholdt med tilsvarende undersøkelse i 2005. Videre er det høy grad av samsvar med
senterets egenevaluering. Samtidig fremkommer det ønske/behov om ytterligere styrking av
forsknings- og undervisningstilbudet.
Vi vil peke spesielt på forhold knyttet til organisering og styring av kompetansesenteret. RKAK har
fulgt opp rådene fra 2005-evalueringen fullt ut, noe som har vært viktig for å utvikle og styrke enheten
som kompetansesenter, jf. kriteriene fra Helse Vest RHF. Samtidig er dagens organisering, som helt
selvstendig enhet sårbar sett fra et virksomhetsstyringsperspektiv. Senteret rapporterer kun gjennom
årsrapporter til Helse Vest, og det er ingen toveis kommunikasjon mellom verken Helse Vest, Helse
Bergen eller andre knyttet til styring av virksomheten. Dette innebærer at en vellykket drift i stor grad
er avhengig av at senterets ledelse fungerer som forutsatt, og gir svekkede forutsetninger for å
justere kurs dersom annet skulle være tilfelle.
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En del av bakgrunnen for at senterets virksomhet fremstår som noe organisatorisk løsrevet, er
knyttet til de strategiske valg som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplan og ny
retning for senterets virksomhet etter evalueringen i 2005. I denne prosessen ble det foretatt et valg
om at en riktig måte å sikre optimal drift og utvikling av senteret ville være å knytte til seg en
internasjonal kapasitet på området – i stedet for å videreføre ordningen fra tidlig fase med en
lokal/regional referansegruppe. Nevnte Hoogerbrugge fra Nederland har fungert som en mentor og
veileder for den strategiske utviklingen av senteret. Med tanke på den videre utviklingen av senteret,
kan det være grunn til å vurdere behovet for å supplere en slik tilnærming med en justering av
senterets styringsmodell gjennom å styrke den regionale forankringen, jf. under.
Vi er videre kjent med at senteret lenge har hatt et ønske om å få til en styrking av
toveiskommunikasjonen med Helse Vest og Helse Bergen, blant annet på bakgrunn av de relativt
omfattende endringene som har blitt gjennomført etter sist evaluering i 2005.
I den videre utviklingen av kompetansesenteret vil det være behov for å fortsette å styrke den
akademiske kompetansen samt å styrke ressursgrunnlaget for å drive forskning. Dette er særlig viktig
for å kunne ”høste fruktene” av det arbeidet som så langt er lagt ned i forskningsaktiviteter i form av
utvikling av grunnleggende forskningsstrategi og innhenting av store mengder empirisk materiale. I
den forbindelse vil det være naturlig å styrke arbeidet med å innhente supplerende finansiering fra
andre kilder enn Helse Vest selv. Også i dette perspektivet vil det være naturlig å forankre framtidig
strategiske valg i Helse Vest og vertsforetaket. En virksomhet som mottar finansiering fra ulike kilder
vil måtte gjøre avveininger og prioriteringer som har sin basis i avklarte forventninger fra
oppdragsgiver og hovedfinansieringskilde.
Har senteret høy faglig kompetanse
Kompetansesenteret for arvelig kreft har, i tett samarbeid med MGM, utviklet en særlig høy
kompetanse innenfor den kliniske virksomheten. Arvelig kreft er et høyspesialisert fagfelt i stor
utvikling, og senteret besitter etterspurt kompetanse som ellers kun finnes i Oslo. Det er stor
etterspørsel etter senterets ansatte, både gjennom utnevning til faglige utvalg og nettverk, spørsmål
om råd fra helseforvaltningen, etc. Dette er tydelige indikatorer på den høye faglige kompetansen
senteret besitter.
Det er særlig grunn til å fremheve senteret (og MGMs) kompetanse innenfor gentesting
(laboratorietjenester). I løpet av de siste årene er gjennomsnittlig svartid på komplett analyse av ulike
brystkreftgener redusert fra 6 måneder til 4 uker. Dette er unikt på nasjonalt nivå, og innebærer at
senteret får en rekke henvendelser fra hele landet i tilfeller der det haster å få gjennomført denne
typen gentester.
Evalueringen fra 2005 pekte på manglende kompetanse og produksjon knyttet til forskningsaktivitet.
Her har senteret styrket seg betydelig de siste årene, og har nå en langt sterkere akademisk
kompetanse som er helt nødvendig for å realisere ambisjonene innenfor forskningsfeltet. Dette har
så langt ikke ført til stor vekst i forskningsproduksjon, jf. under.
Volum forskningsaktivitet
De siste årene har senterets forskningsaktivitet vært i særlig fokus, og senteret har tatt strategiske
valg med hensyn til oppbygging og videreutvikling av forskningsaktiviteten. Dette har lagt grunnlaget
for to store forskningsprosjekt i egen regi der man de siste årene har vært inne i en omfattende
datainnsamlingsfase for å sikre verdifullt empirisk grunnlag for videre forskning.
I forhold til prosjektet ”DNA-BONus” uttaler Helsedirektoratet at dette vil utgjøre et viktig grunnlag i
vurderingen av eventuell implementering av gentesting i den kliniske kreftomsorgen. I forhold til
FACTs prosjektet uttaler Kreftregisteret at RKAK gjennom dette forskningsprosjektet sannsynligvis vil
stå for et viktig bidrag til forskningen innenfor arvelig kreft i Norge i flere år fremover. Etter vår
vurdering utgjør dette et betydelig kvalitetsstempel.
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Brukernes oppfatning av senterets forskningsvirksomhet samsvarer godt med den strategiske
tilnærmingen senteret har valgt, og brukerne er svært tilfreds med kvalitet og omfang av
forskningsaktivitet. Noe mer blandede tilbakemeldinger på senterets bidrag til å initiere prosjekter ute
i helseforetakene og tilgjengelighet av forskningsvirksomhet er naturlig ut fra den strategiske
tilnærming som er valgt og den fasen man er inne i per dato (datainnsamling).
Evne til å spre kunnskap og informasjon
RKAK sitt arbeid med kompetansespredning kan i hovedsak deles i fire ulike typer samarbeid:

■ Senteret har systematisk samarbeid med sentrale kliniske klinikker vedrørende pasienthåndtering
(særlig Bergen og Stavanger, samt Radboud University)

■ Deltakelse i ulike fagnettverk og fagspesifikke møter/konferanser, særlig på nasjonalt og
internasjonalt nivå

■ Regionalt forskningssamarbeid gjennom pågående forskningsprosjekt (DNA-BONus)
■ Generelt informasjonsarbeid – deltakelse i faglige utvalg, høringsuttalelser, foredrag, etc.
Senteret sitt arbeid på denne fronten er preget av fagfeltets karakter. Fagfeltet er høyspesialisert og
har et begrenset fagmiljø nasjonalt og regionalt. Koplingen til internasjonale miljø har derfor vært
naturlig og viktig, ikke minst for den strategiske utviklingen av kompetansesenterets egen
virksomhet.
Brukerundersøkelsen viser at brukerne er godt tilfreds med kvalitet og tilgjengelighet på rådgivning og
veiledning fra senteret, samt evnen til å spre kunnskap og informasjon.
Omfang av undervisning
RKAK har bidratt og bidrar betydelig til undervisning både gjennom grunn-, videre- og etterutdanning
av helsepersonell innenfor fagfeltet. Senteret bidrar også med viktig undervisningsvirksomhet rettet
mot pasienter og pårørende. Oversikten over undervisning som senterets ansatte er involvert i er
imponerende ut fra tilgjengelige ressurser.
Gjennom brukerundersøkelsen uttrykkes behov for ytterligere styrking av senterets
undervisningsaktiviteter. Dette er mest naturlig å se på som et uttrykk for den store etterspørselen
som er etter kompetansestyrking innenfor et høyspesialisert fagfelt i stor utvikling, og ikke som
misnøye med det tilbudet som faktisk eksisterer.
En naturlig utfordring for et kompetansesenter innenfor et fagfelt som potensielt er relevant for store
deler av befolkningen, er å nå frem i tilstrekkelig grad til allmennleger/fastleger i førstelinjetjenesten.
Dette er et område senteret har fokus på, og som er naturlig å videreutvikle i årene fremover.
Forutsetningene for å styrke dette arbeidet vil også styrkes når forskningsvirksomheten ved senteret
materialiserer seg i konkrete resultater – som sannsynligvis bidrar til bedre definering av de viktigste
målgruppene.
Grad av dokumentasjon av egen virksomhet og evne til å spre denne
RKAK viser selv til at leder for RKAK styrer, overvåker og dokumenterer kontinuerlig den faglige
virksomheten og de rapporterer årlig til Helse vest RHF.
Etter vår vurdering er det imidlertid relevant å peke på at RKAK arbeider svært selvstendig og at det
verken får styringssignaler eller rapporterer systematisk til noe organ, verken knyttet til Helse Bergen
eller Helse Vest RHF. Dette gjør at senterets tilsynelatende grundige arbeid med internkontroll ikke er
gjenstand for ytre kontroll, noe som kan innebære at senterets virksomhet på dette området er
sårbart.
Omfang av klinisk virksomhet
Den kliniske virksomheten knyttet til RKAK er omfattende og grunnleggende for den samlede
virksomheten, jf. tidligere omtale. En viktig suksessfaktor for dette er det nære samarbeidet med
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MGM, som åpenbart har gitt fruktbare synergier og bidratt til at kompetansesenteret har hatt gode
forutsetninger for å utvikle den samlede virksomheten.
Forhold mellom aktivitetsnivå og økonomisk tilskudd fra Helse Vest RHF
Finansieringen av RKAKs virksomhet utgjøres i sin helhet av grunntilskudd fra Helse Vest RHF. Dette
har i hele senterets virketid vært i størrelsesorden 6-7 årsverk. På dette ressursgrunnlaget må
senterets aktivitetsnivå karakteriseres som imponerende. Igjen er dette delvis et resultat av
samarbeidet og arbeidsdelingen mellom kompetansesenteret og MGM. Man har lykkes med å vri
senterets virksomhet fra mer driftsrettede oppgaver til mer rendyrkede kompetansesenteroppgaver.
En viktig forutsetning for at man har lykkes med dette, er at deler av de driftsrettede oppgavene har
blitt overført til MGM, slik at kompetansesenteret har fått frigjort ressurser rettet mot
utviklingsoppgaver.
Anbefaling
For videre utvikling av forskningsvirksomheten, samt å styrke kompetansespredningen regionalt,
anbefaler vi vurdering at følgende tiltak:

■ Senterets organisering:
– Senteret har lykkes godt med å utvikle en klar identitet og en tydelig kompetansesenterprofil.
Samtidig opererer senteret i dag i for stor grad i et organisatorisk vakuum, både innenfor eget
foretak og i forhold til Helse Vest sitt øvrige virkeområde. Særlig på bakgrunn av at senteret
skal ha en tydelig rolle i helse det regionale helseforetaket sitt virkeområde, er det viktig at
senteret blir utfordret på strategisk tilnærming og retning for utvikling av senterets
virksomhetsprofil.
For å bøte på dette, kan det for eksempel etableres en styringsgruppe for senteret, med
deltakelse fra alle foretakene, samt for eksempel universitetsmiljøer og andre viktige
interessenter. Dette er en modell som flere andre av de regionale kompetansesentrene har
utviklet med hell. En slik modell vil kunne være nyttig for å styrke forankringen av senterets
generelle, strategiske utvikling. Mer konkret vil den kunne styrke det regionale aspektet ved
senterets virksomhet, og bidra positivt til å realisere det viktige arbeidet med realisering og
utnytting av forskningsinnsatsen.

■ Utarbeide en ny virksomhetsplan for den videre utviklingen av kompetansesenteret. Dette er

naturlig fordi gjeldende virksomhetsplan (2007-2011, forlenget) ble utarbeidet i en fase der
senteret gjorde store endringer for å tilpasse virksomheten Helse Vest sine kriterier og
oppfølgingspunkter etter 2005-evalueringen. Per i dag har senteret gjennomført store deler av
innholdet i virksomhetsplanen, og befinner seg på et helt annet modenhetsnivå enn da den planen
ble utarbeidet. Sentrale elementer i slik virksomhetsplan kan være;
– Forskning: Videreføre målrettet arbeid med å styrke akademisk kompetanse og tiltrekke
ytterligere ressurser, først og fremst gjennom ekstern finansiering av forskningsprosjekter. En
bør ha klare mål om å realisere forskningsresultater som kan styrke senterets akademiske
status og som kan brukes i senterets videre arbeid, herunder formidlingsvirksomheten.

– Nettverk: Styrke kompetansespredning mot de mindre foretakene og for eksempel mot
allmennleger i førstelinjetjenesten – i retning av kurs/generell informasjonsvirksomhet.
Arbeidet med en slik virksomhetsplan bør ses i sammenheng med eventuell opprettelse av
styringsgruppe eller annen type organisatorisk forankring av senterets virksomhet.
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2.9

Kompetansesenter i lindrende behandling (KLB)

Kort beskrivelse
Kompetansesenteret i lindrende behandling (KLB) ble opprettet i 2001 som ledd i Nasjonal kreftplan
for å styrke behandlings- og omsorgstilbudet til pasienter med behov for palliasjon. I tidlig fase var det
særlig fokus på å øke den palliative kompetansen i kommunehelsetjenesten. Undervisning, utvikling
av retningslinjer/guidelines, utvikling av fagnettverk og kompetansespredning var derfor særlig viktige
funksjoner.
Senterets funksjon har endret seg betydelig i løpet av de 12 årene KLB har eksistert. Etter hvert som
senteret har lykkes med å utvikle kompetanse og et spesialisert tilbud i helseregionen, handler
senterets rolle i dag i større grad om å følge opp og videreutvikle dette. I den forbindelse har også
bidrag på forskningsfeltet fått en stadig mer sentral funksjon for senterets virksomhet. Videre er
fagfeltet i sterk utvikling, noe som skaper behov for å utvikle spesialisert kompetanse og tilbud
innenfor nye deler av fagfeltet. Senteret har hele tiden hatt en naturlig tilhørighet til kreftbehandling,
men er etter hvert utvidet til også å gjelde andre fagområder og pasientgrupper – for eksempel
lindrende behandling knyttet til lungesykdommer, etc.
Å sikre et godt samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har hele tiden
vært en viktig oppgave for KLB, men denne funksjonen ble styrket som følge av
samhandlingsreformen som ble innført fra 1.1. 2012. Blant annet har nettverksfunksjonene som
senteret driver blitt formalisert som en del av de lovpålagte samarbeidsavtalene mellom
helseforetakene og kommunene.
Organisering og styring
Senteret er bygget opp som en nettverksorganisasjon med en sentralenhet ved Haukeland
Universitetssjukehus med et tverrfaglig nettverk av kliniske medarbeidere i deltidsstillinger i hele
helseregionen. Sistnevnte har sitt primære arbeidsforhold i både primær- og spesialisthelsetjenesten.
KLB var i innledningsfasen et frittstående senter, men ble tidlig lagt innunder Avdeling for
kreftbehandling og medisinsk fysikk. Senteret har eget budsjett og leder har personal-, budsjett- og
resultatansvar. I praksis fungerer senteret som en egen enhet, som rapporterer til en styringsgruppe
og har videre knyttet til seg en referansegruppe. Styringsgruppen evaluerer virksomheten to ganger
årlig, og er involvert i utarbeiding av virksomhetsplaner/strategier, budsjett, etc.
Kompetansesenteret rapporterer ikke systematisk til Helse Bergen gjennom linjen i Avdeling for
kreftbehandling og medisinsk fysikk. Samtidig får senteret en del henvendelser fra Helse Bergen –
dette kan være forespørsler om utredninger, avgi høringsuttalelser til ulike planer, delta i ulike
prosjektgrupper/styringsgrupper for arbeid på regionalt og nasjonalt nivå, etc. Senteret rapporterer til
Helse Vest RHF gjennom faglige årsrapporter. Ellers er henvendelser og dialog med Helse Vest RHF
langt mindre omfattende i karakter, men senteret får sporadiske henvendelser knyttet til
gjennomføring av konkrete oppgaver. Dette gjelder i hovedsak oppfølging av oppdragsbrev fra
Helsedepartementet til Helse Vest. I tillegg har Helse Vest involvert kompetansesenteret i
forbindelse med utarbeidelse av strategiske planer innenfor fagfeltet – for eksempel regionale
kreftplaner.
Mandat/målsettinger
”Strategidokument for Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, 2013-2016” er
førende for senterets arbeid. Dette bygger på gjeldende lover og forskrifter, samt en rekke nasjonale
og regionale strategiske dokumenter, herunder kriterier for regionale kompetansesentre i Helse Vest.
Strategien er forankret i kompetansesenterets regionalt sammensatte styringsgruppe og
referansegruppe.
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Målsetting for KLB er formulert slik:
”KLB skal fremme palliasjon i hele Helseregion Vest ved å styrke kompetanse bygget på et helhetlig
menneskesyn og gode fagkunnskaper.
Dette skal skje gjennom å
– fremme klinisk arbeid i palliasjon på alle nivåer
– fremme forskning og utvikling
– fremme organiseringen av et helhetlig tjenestetilbud
– øke kunnskapen om palliasjon i befolkningen generelt”
Videre er de ulike målene operasjonalisert i en rekke konkrete resultatmål.
Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2005-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler
År

Statlige

Helse Vest

Prosjektmidler

Andre

Totalt

50 000

224 000

3 510 000

268 000

3 599 000

Vertsforetak

2005

3 236 000

2006

3 331 000

2007

3 458 000

50 000

2008

3 659 000

96 000

338 000

4 093 000

2009

4 102 000

78 000

309 000

4 411 000

2010

3 872 000

130 000

241 000

4 243 000

2011

4 204 000

145 000

208 000

4 557 000

2012

4 217 000

431 000

157 000

4 374 000

2013

4 712 000

740 000

3 876 000

Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte
Personell/årsverk: 6,7, fordelt på 20 stillinger
Antall ansatte reflekterer kompetansesenteret sin organisering med nettverksmodell med
regionalt tilknyttede ansatte i 20 % - stillinger. Samlede ressurser (antall årsverk) har vært stabilt
på dette nivået siden 2005.

■ Kompetanse:
11 ansatte med bachelorgrad med spesialisering, seks med hovedfag med spesialisering, tre med
doktorgrad (herav en professor).
I den sentrale enheten arbeider overlege/leder, undervisningssykepleier og sekretær (knapt 3
årsverk). Leder har bistilling ved NTNU. Det regionale nettverket består av sykepleiere, leger,
fysioterapeut, prest og farmasøyt. Disse medarbeiderne har sin hovedstilling i spesialist- eller
kommunehelsetjenesten i Helseregion Vest. I sin deltidsstilling i KLB har de ulike oppgaver
innenfor forskning, drift av nettverk, undervisning og rådgivning. I 2011 har KLB også hatt
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prosjektsykepleier for Liverpool Care Pathway (LCP) i nesten full stilling, delvis finansiert av
eksterne prosjektmidler.
I tråd med senterets ønske om å styrke forskningsvirksomheten, har blant annet to av legene som
har kommet inn som regionale medarbeidere de senere årene forskning som sitt hovedanliggende.
Tidligere har også en sosionom vært tilknyttet senteret, og dette er en kompetanse som en har
ønsket, men ikke lykkes med å erstatte.
Funksjoner

■ Forskning
I tidlig fase i senterets virksomhet var ikke bidrag innenfor forskning høyest på agendaen, jf.
omtale over (historikk). I evalueringen i 2005 ble det pekt på at senterets klart svakeste punkt var
forskningsvirksomhet, som var så godt som ikke-eksisterende. Det ble anbefalt å utvikle en egen
forskningsstrategi. Videre ble det fremhevet noen naturlige elementer i en slik forskningsstrategi,
herunder å
– etablere forskningssamarbeid med andre kompetansesentre for lindrende behandling i de
andre helseregionene
– utnytte nettverksorganisasjonen ved å engasjere de regionale medarbeiderne i
forskningsprosjekter.
– trekke veksler på kompetansesenter for klinisk forskning og Samordningsorganet mellom
Helse Vest og universitetene i Bergen og Stavanger
KLB har de senere årene styrket forskningsvirksomheten vesentlig. Det er formelt sett ikke
utarbeidet en forskningsstrategi (dette er definert som et mål i virksomhetsstrategien for 20132016), men man har arbeidet etter de anbefalinger som ble gitt i 2005-evalueringen, jf. over.
Senteret har ikke lykkes fullt ut med å styrke samarbeidet med Universitetet i Bergen eller
Stavanger, men har derimot etablert et tett samarbeid med Universitetet i Trondheim/NTNU. Her
har både leder og en medarbeider ved kompetansesenteret hatt deltidsstillinger de senere årene.
Totalt er ett årsverk ved senteret dedikert til forskningsarbeid (fordelt på fire ansatte).
Med hensyn til samarbeid med kompetansesentre i andre helseforetak, har KLB blant annet
utviklet et tett samarbeid med Oslo, som har en egen forskningsenhet. Mye av forskningen ved
senteret er gjort i samarbeid med dette miljøet og NTNU, samt gjennom internasjonale nettverk.
Den økte satsingen på forskning viser også igjen i omfang av forskningspublikasjoner. Siden 2005
har senteret stått for to doktorgrader, og ytterligere en forventes å disputere i 2014. I tillegg
veileder leder ved senteret flere doktorgradsstipendiater ved NTNU, noe som innebærer at en del
av forskningsinnsatsen krediteres i Trondheim.
Det økte forskningssamarbeidet med kompetansesentre i andre regioner (Oslo) og NTNU, har
bidratt til en markert økning i antall vitenskapelige artikler, særlig der ansatte ved KLB er
medforfattere. Mens antallet i mange år har ligget på totalt 5-7 artikler per år (likelig fordelt mellom
førsteforfatter og medforfatter), var produksjonen i 2012 på totalt 16 vitenskapelige artikler, fordelt
på 4 som førsteforfatter og 12 som medforfatter.

■ Fagutvikling/nettverk
KLB har i hele sin virketid hatt et stort fokus på fagutvikling gjennom bruk av nettverk, noe som
også gjenspeiles i nettverksmodellen selve senteret er organisert etter. Senteret har tett
samarbeid med kommunene knyttet til undervisning, planarbeid, prosjektarbeid, rådgivning, etc.
KLB er videre knyttet opp mot alle palliative team i Helse Vest sitt foretaksområde gjennom felles
ansatte.
Senteret driver selv følgende nettverk:
– Regionale nettverk: Kompetansenettverk av ressurssykepleiere i de fire helseforetakene i
Helse Vest RHF, tilsvarende for fysio- og ergoterapeuter, foreløpig avgrenset til Helse Bergen
og Helse Stavanger
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– Nasjonale nettverk: Nettverk for de regionale kompetansesentrene i lindrende behandling,
samt nasjonalt LCP-nettverk
I tillegg deltar senteret i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk innenfor ulike fagområder i
palliasjon.
Særlig de regionale kompetansenettverkene har blitt betydelig utvidet og styrket/formalisert de
senere årene. Nettverkene inkluderer nå alle oppnevnte ressurssykepleiere i helseregionen (både
primær- og spesialisthelsetjenesten), i tillegg er det de siste årene utviklet egne nettverk for fysioog ergoterapeuter – som foreløpig gjelder Helse Bergen og Helse Stavanger. Nettverkene har blitt
formalisert ved at de inngår som særavtaler i de overordnede samarbeidsavtalene mellom
helseforetak og kommuner (jf. samhandlingsreformen).
Arbeid i nettverkene er videre forankret i egen strategi (2013-2016), der målsettinger og
satsingsområder er definert. Disse er igjen konkretisert i årlige handlingsplaner.

■ Undervisning/kompetanseformidling
Tilsvarende som for nettverksarbeidet, har undervisningsvirksomhet vært en sentral funksjon for
KLB i hele senterets virketid. Undervisningsvirksomheten er omfattende, og kan i hovedsak deles
i tre hovedområder:
– Utdanningsrettet undervisning/kurs – både rettet mot grunn- og videreutdanning (studenter,
turnusleger, sykepleiere, etc.)
– Kurs rettet mot kompetansenettverkene – introduksjonskurs for nye ressurspersoner,
fellessamlinger, regionsamlinger, kurs rettet mot prosjektledere i kommunale prosjekt, etc.
– Nasjonale og internasjonale kurs/fagdager
De sentrale elementene i undervisningsvirksomheten har de senere årene vært preget av stabilitet
og videreføringer. I tillegg har nettverkenes rolle i undervisningsvirksomheten blitt styrket.
Undervisningen er med andre ord tilpasset senterets organisering og virksomhetsmodell, slik at
disse oppgavene ”går av seg selv” i større grad enn tidligere.

■ Registre/retningslinjer
KLB har i hele sin virketid hatt en sentral rolle i utarbeiding og oppdateringer av registre og
retningslinjer innenfor palliativ behandling. Blant annet har KLB hatt en sentral rolle i utviklingen av
et nasjonalt register over palliative virksomheter (PallReg), og dette driftes og vedlikeholdes ved
senteret. Registeret gir en nasjonal oversikt over palliative tiltak, med beskrivelse av kompetanse,
øremerkede palliative sengeplasser, etc. Registeret er blant annet viktig for sykehus som skal
sende pasienter hjem til kommuner.
Kompetansesenter i lindrende behandling har også vært sentral i utarbeiding av nasjonale
retningslinjer, herunder utvikling av ”Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i
kreftomsorgen”. Fysioterapeut tilknyttet senteret har også vært delaktig i utarbeiding av nasjonale
retningslinjer for palliativ behandling innenfor fysioterapi.

■ Dokumentasjon av egen virksomhet
Det utarbeides omfattende årsrapporter til Helse Vest om senterets virksomhet. Denne sendes ut
til alle samarbeidspartnere, og formidles blant annet gjennom de omfattende
kompetansenettverkene tilknyttet senteret. Årsrapportene ligger og på kompetansesenterets
hjemmeside.
Generelt fremhever ledelsen ved KLB den sterke regionale forankringen som et viktig
suksesskriterium for senterets virksomhet. Slik senteret selv oppfatter det, føler miljøer i alle
foretaksområdene, både innenfor spesialist- og primærhelsetjenesten, at de har et eierskap til
senteret.
I tillegg fremhever ledelsen styrkingen av forskningsvirksomheten som særlig vellykket. Dette har de
fått veldig gode tilbakemeldinger på fra styringsgruppen.
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Spørreundersøkelse
Et enkelt spørreskjema ble sendt ut til 36 representanter for sentrale brukere/samarbeidspartnere,
valgt ut i samarbeid med kompetansesenteret selv. 29 personer sendte inn utfylt spørreskjema. I det
følgende gjengis noen hovedresultater fra denne brukerevalueringen.
Senteret scorer svært godt på spørsmål om samlet faglig kompetanse, kvalitet på og relevans og
nytteverdi av tjenester. Videre scorer KLB scorer også svært godt på spørsmål om faglig kvalitet på
forskning, og involvering av fagmiljø utenfor senteret i forskningsaktiviteter. Også på spørsmål om
senteret bidrar til å øke kompetansen hos ansatte i regionens helseforetak og bidrar til mer enhetlig
klinisk praksis i Helse Vest RHF, scorer senteret godt. Dette indikerer at senterets virksomhet har
virkninger i samsvar med mål og intensjoner, jf. Helse Vest RHF sine kriterier og senterets egne
målsettinger.
I tabell under har vi sammenliknet resultat fra noen dimensjoner ved brukerundersøkelsen med
tilsvarende undersøkelse som ble gjort i 2005-evalueringen. Det fremgår av tabellen at brukerne i
enda større grad er tilfreds med senterets virksomhet enn det som var tilfelle i 2005. På ett punkt kan
brukerne ønske seg et enda bedre tilbud, og det gjelder omfang og bredde av senterets virksomhet.
Samtidig er brukerne også på dette punktet mer tilfreds enn i 2005.
Senterets
kompetanse

Tjenestenes
Kvalitet

2005

2013

2005

Relevans
2013

2005

2013

Nytte
2005

Omfang
2013

2005

2013

10 %

4%

15 %

7%

Meget lav/liten/lite
2

5%

3

5%

5%

5%

4

20 %

24 %

35 %

18 %

45 %

21 %

35 %

21 %

25 %

48 %

Meget høy/stor/godt

75 %

76 %

60 %

82 %

60 %

79 %

60 %

79 %

50 %

41 %

På spørsmål om hva senteret bør styrke i det videre arbeidet, fordeler svarene seg relativt jevnt, men
med en viss overvekt på forskningsaktiviteter og rådgivning.

Vår vurdering og anbefaling
Hovedinntrykket av virksomheten ved KLB er at denne er velfungerende, og at utviklingen i stor grad
er i samsvar med anbefalingene etter 2005-evalueringen. I motsetning til enkelte andre sentre (blant
annet RKAK), er det ikke gjort radikale endringer ved KLB sin virksomhet de senere årene. Senteret
har like fullt hatt en tydelig utvikling. I de første årene var det sterkt fokus på å bygge kompetanse i
regionen, med særlig fokus på nettverk som inkluderte primærhelsetjenesten. I de senere årene har
det blitt tiltakende fokus på forskningsaktiviteter og videreutvikling av kompetanse i
spesialisthelsetjenesten.
KLB har et tydelig fokus på Helse Vest RHF sine kriterier for kompetansesentre i styringen av
virksomheten. Etter vår vurdering har også senteret oppnådd gode resultater langs alle dimensjonene
som disse kriteriene peker på. Nettopp styrings- og organiseringsmodellen fremstår som særlig
vellykket og som en grunnbjelke for senterets gode resultater:

■ Senteret har konkret definerte mål, strategier og aktiviteter, med utgangspunkt i blant annet Helse
Vest RHF sine kriterier. Disse er definert og synliggjort i langsiktige virksomhetsplaner
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■ Egen styringsgruppe med deltakelse fra alle foretakene overvåker og følger opp at senterets
virksomhet er i samsvar med planer

■ Senterets organiseringsmodell er velegnet med hensyn til å fungere i samsvar med intensjonene
for kompetansesentrene – med sterk forankring og deltakelse fra hele helseregionen.

Med hensyn til videre utvikling av senteret, er det etter vår vurdering god grunn til å videreføre
senterets virksomhet uten store endringer. Ytterligere styrking av det strategiske forskningsarbeidet
vil etter vårt syn være naturlig for å tilstrebe enda sterkere bevissthet om hvilken retning man ønsker
å gå i og for å styrke samarbeidet med akademiske miljø i regionen. I tillegg vil det være naturlig å
videreutvikle det allerede svært vellykkede nettverksarbeidet ved å utvide disse til andre
profesjonsgrupper, herunder særlig fastlegene.
Har senteret høy faglig kompetanse
Den faglige kompetansen fremstår som solid, med stort fokus på tverrfaglighet og tilknytning av
relevante ressurspersoner i hele helseregionen gjennom de regionale medarbeiderne. I tillegg har
senteret styrket kompetansen innenfor forskning de senere årene. Samtidig fremstår nettopp
forskningskompetansen som noe sårbar ved at denne i stor grad bæres av leder ved senteret.
Volum forskningsaktivitet
Etter 2005-evalueringen har senteret hatt tydelig fokus på å utvikle forskningsaktivitetene, i stor grad
gjennom å styrke samarbeidet med andre regionale kompetansesentre for lindrende behandling og
gjennom å utnytte nettverksorganisasjonen gjennom å engasjere de regionale medarbeiderne.
De nevnte elementene er aktiviteter som i 2005-evalueringen var konkret foreslått som tiltak for å
styrke senterets satsing på forskning. Samtidig var det i evalueringen også foreslått at senteret
utviklet en egen forskningsstrategi, i samarbeid med Kompetansesenteret for klinisk forskning og
Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitetene i Bergen og Stavanger. Dette er stadig ikke
implementert. Det har ikke vært noe systematisk samarbeid med nevnte enheter for å etablere en
konkret forskningsstrategi for det palliative arbeidet. Videre blir det særlig fremhevet at en fremdeles
ser samarbeidet med Universitetet i Bergen som mindre tett og produktivt enn en gjerne skulle sett.
Senteret har i større grad lykkes med å utvikle et forskningssamarbeid med Helse Midt og NTNU, noe
som er positivt men som samtidig er suboptimalt med hensyn til utvikling og formidling og
kompetanseheving innenfor egen helseregion.
Etter vår vurdering utgjør ovennevnte ”mangler” knyttet til formell utvikling av forskningsstrategi et
viktig forbedringspunkt for KLB sin videre virksomhet.
Selv om senteret ikke formelt har utviklet en egen forskningsstrategi, viser omfanget av
vitenskapelige publikasjoner at denne delen av virksomheten har blitt klart styrket de senere årene.
En har både lykkes med å få fram doktorander, stått for egne forskningsprosjekt og vært deltaktige i
en rekke prosjekt ledet av andre (særlig regionale kompetansesentre for lindrende behandling i Oslo
og i Trondheim). Senteret har blitt stadig mer delaktig i forskningsprosjekt på nasjonalt og
internasjonalt nivå, og deltar blant annet i store EU-prosjekt innenfor palliasjon. Senterlederen selv er
svært sentral i forskningsaktiviteter og utvikling av denne delen av kompetansesenterets virksomhet.
Også brukernes oppfatninger stemmer godt overens med egne vurderinger av resultater på
forskningsområdet. Mellom 85 og 90 % av brukerne er enige i at senteret driver forskning av høy
kvalitet, har stor forskningsaktivitet og at forskningsprosjektene involverer fagmiljø utenfor senteret.
Evne til å spre kunnskap og informasjon
Kompetansespredning gjennom systematiske og tette nettverk er etter vår vurdering den kanskje
fremste styrken til KLB. Resultater fra brukerundersøkelsen underbygger dette – på spørsmål om
senterets evne til å spre kunnskap og informasjon scorer KLB høyest av alle kompetansesentrene.
Hele 72 % har svart at senteret er meget dyktige (høyeste score) på dette området.
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Nettverksmodellen KLB har benyttet i hele sin virketid fungerer svært godt og har blitt videreutviklet
over tid. Særlig for sykepleiere og etter hvert fysio- og ergoterapeuter favner KLB sitt arbeid med
kompetansespredning bredt. Et utviklingspotensial for det videre arbeidet vil være å utvikle
tilsvarende nettverk etter samme modell for leger.
Omfang av undervisning av (i) helsepersonell og (ii) pasienter og pårørende
KLB er ett av kompetansesentrene som har størst omfang av undervisning. Etter vår vurdering har
KLB et imponerende omfang på undervisningsvirksomheten. Dette underbygges også av 75 % av
brukerne er enige i at senteret tilbyr undervisning i tilstrekkelig omfang. Ingen av de andre regionale
kompetansesentrene scorer så godt på dette spørsmålet i brukerundersøkelsen.
Undervisning har helt fra starten vært et viktig fokusområde for KLB. Senteret definerer ikke lenger
undervisning som et særskilt prioritert område, noe som skyldes at en i større grad enn tidligere,
forsøker å gi mest mulig undervisning gjennom nettverk og formelle videreutdanninger gjennom å
satse på lokale ressurspersoner.
Forholdet mellom aktivitetsnivå og økonomisk ramme fra RHF.
Senterets samlede aktivitetsnivå fremstår som svært høyt med utgangspunkt i relativt begrensede
ressurser. Dette blir blant annet forklart ved den organisatoriske modellen, og etter vår vurdering
fremstår denne som svært hensiktsmessig for å sikre god ressursutnyttelse.
Anbefaling
For ytterligere å kunne utvikle virksomheten anbefaler vi at Kompetansesenteret vurderer følgende
tiltak:

■ Utarbeide/utvikle definert forskningsstrategi, med særlig fokus på å videreutvikle
forskningssamarbeid med Universitetsmiljø i Helse Vest foretaksområde

■ Utvidelse av kompetansenettverk til andre profesjonsgrupper, herunder fastlegene.

© 2013 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

58

2.10

Kompetansesenter for klinisk forskning

Kort beskrivelse
Regionale kompetansesentre for klinisk forskning (KKF) ble opprettet i Oslo, Trondheim, Tromsø og
Bergen på slutten av 1990-tallet, med utgangspunkt i prosjektmidler (3-årig) fra Forskningsrådet.
Formålet var å fremme omfang og kvalitet på klinisk forskning ved norske universitetssykehus, særlig
gjennom å styrke infrastrukturen og støttefunksjoner for forskningsaktiviteten gjennom
kompetansesentrene. KKF i helseregion Vest ble formelt opprettet i 1999, men kom i regulær drift
fra våren 2000.
Organisering og styring
KKF har i hele sin virketid vært organisert som en stabsfunksjon under dagens Helse Bergen HF.
Mens senteret frem til 2006 utgjorde en egen seksjon, inngår kompetansesenteret i dag i Seksjon for
Forskning og Innovasjon, som igjen er del av Forsknings- og utviklingsavdelingen (stabsavdeling).
Samtidig er KKF en egen enhet i seksjonen.
I tillegg fungerer kompetansesenteret som stabsfunksjon for Helse Vest RHF sitt forsknings- og
utviklingsarbeid og rapporterer direkte til fagdirektør.
KKF hadde i tidlig fase en referansegruppe knyttet til seg, men denne ble avviklet for flere år siden.
Kompetansesenteret har ikke egne virksomhetsplaner/styringsdokumenter som definerer mål,
strategier og tiltak som er særlig knyttet til kompetansesenterspesifikke oppgaver. Senterets
oppgaver inngår i Forsknings- og utviklingsavdelingen samlede virksomhetsplan. I tillegg er oppgaver
senteret utfører for Helse Vest RHF styrt av årlige tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet
til Helse Vest.
Mandat/målsettinger
Hovedmål:
”Kompetansesenteret skal bidra til at foretakene i Helse Vest oppnår sitt forskningsstrategiske mål
ved å synliggjøre og forbedre rammevilkårene for forskning som en integrert del av den kliniske
virksomheten, og gi veiledning til kliniske forskere i Helse Vest.”
Delmål:

■ Legge til rette for økt kvalitet og kvantitet av klinisk forskning i Helse Vest slik at helsetjenesten
kan gi et bedre tilbud til befolkningen på en kostnadseffektiv måte.

■ Aktivt delta i utarbeiding av forskningsstrategier og arbeidet med å forbedre rammebetingelsene
for forskning i helseforetakene.

■ Synliggjøring av forskningsaktivitet og bygging av forskningsnettverk.
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Finansiering/innsatsfaktorer
I tabell under er utviklingen i finansiering i perioden 2005-2013 presentert:

Inntekter fordelt på finansieringskilde
Grunnfinansiering/øremerkede midler
År

Statlige

Helse Vest

Prosjektmidler

Andre

Totalt

Vertsforetak

2005

4 900 000

4 900 000

2006

5 150 000

5 150 000

2007

5 150 000

5 150 000

2008

5 950 000

5 950 000

2009

5 950 000

5 950 000

2010

6 134 450

6 134 450

2011

6 325 000

6 325 000

2012

6 520 000

6 520 000

2013

6 735 000

6 735 000

Som det går frem av tabellen, er all finansiering av kompetansesenteret grunnfinansiering fra Helse
Vest. Samtidig viser senteret til at det er tett samvirke mellom senterets egne ressurser og ressurser
lokalisert til Seksjon for forskning og innovasjon, og at man henter ut åpenbare synergier gjennom
dette.
Andre sentrale innsatsfaktorer:

■ Ansatte:
Personell/årsverk: Kompetansesenteret har 7 årsverk fordelt på 12 stillinger. Flere av de ansatte
har delte stillinger mellom kompetansesenterspesifikke oppgaver og andre oppgaver innenfor
Seksjon for forskning og innovasjon. Dette illustrerer den tette integrasjonen mellom senteret og
seksjonen senteret er organisert under.
Antall ansatte er lavere i dag enn det var i de første årene. Forklaringen på dette er at man i tidlig
fase kjøpte fri forskere/stipendiater, en praksis som ble avsluttet i 2007.

■ Kompetanse:
4 ansatte med hovedfag/embedseksamen, 6 med doktorgrad (hvorav to professorer), to merkantilt
ansatte.
Kompetansesenteret for klinisk forskning skiller seg fra andre regionale kompetansesentre i Helse
Vest ved at senterets funksjonsområde ikke er avgrenset til en bestemt sykdomstype eller
fagområde som særskilt skal styrkes, men skal utføre oppgaver innenfor alle de kliniske
fagområdene i tillegg til å ivareta foretaksovergripende oppgaver som både skal betjene ledelsen
og fagmiljøene/forskerne.
Funksjoner (inkludert målgrupper)
Fokuset for senterets virksomhet kan sies å være tredelt:
– Aktivt samarbeid med universitets- og høyskolemiljøet, for eksempel gjennom etablering av
forskerskoler
– Gi kurstilbud til forskere innenfor for eksempel bruk av statistikkprogramvare,
forskningsdokumentasjonssystem, søknadsskriving, etc.
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– Veiledning i forskningsmetodikk og analyse med enkeltforskere eller forskergrupper på
forespørsel

■ Forskning
Senterets hovedoppgave er å legge til rette for forskning i hele helseregionen. Dette inkluderer
blant annet:
– Utvikling og forvaltning av nasjonale IKT-systemer innenfor håndtering av forskningsmidler,
inkludert system for søknader, vurdering og rapportering av forskningsprosjekter
– Utvikling av og tilrettelegging for bruk av statistikkverktøy (SPSS, Stata, etc.)
– Veiledning på individuelt nivå innenfor alle områder av forskningsprosessen
– Veiledning til forskningsgrupper i hele regionen
– Dokumentasjon av forskningsvirksomhet
Senteret har en særlig omfattende publiseringsprofil sammenliknet med de andre
kompetansesentrene. I 2012 rapporterte for eksempel senteret 10 doktorgrader, 46
vitenskapelige artikler og 9 andre publikasjoner. I denne sammenhengen er det viktig å være klar
over at senteret er ment å representere en effektiv infrastruktur for kliniske forskere i regionen.
Det betyr således ikke at senterets faste forskere står bak alle publikasjonene, men at de er
tilretteleggere og veiledere for klinisk forskning som initieres og utføres i hele helseregionen.

■ Fagutvikling/nettverk
Kompetansesenteret for klinisk forskning deltar i en rekke nettverk, samarbeidsfora, etc. på
nasjonalt nivå. Flere av de mest sentrale arbeidsoppgavene for KKF er et resultat av at senteret
fungerer som Helse Vest sin forskningsavdeling. En av de viktigste oppgavene for KKF er å ivareta
sekretariatsfunksjon for Det regionale Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og universitetene.
Dette inkluderer blant annet utlysing og prosesser knyttet til vurderinger av ca. 300
forskningssøknader i året og tildeling og oppfølging av tildelinger både når det gjelder faglig
rapportering og regnskap. I tillegg har KKF sekretariatsansvar for Nasjonal samarbeidsgruppe for
forskning (NSG) og de regionale helseforetakene sin strategigruppe for forskning. Sistnevnte er
oppgaver som rullerer mellom de ulike helseforetakene, og som KKF nå ivaretar for Helse Vest de
kommende to årene.
I tillegg er senteret sentral i stadig flere nettverk som angår forskningsadministrative oppgaver.
Dette gjelder blant annet videreutvikling og forvaltning av nasjonale IKT-systemer innenfor
håndtering av forskningsmidler, inkludert system for søknader, vurdering og rapportering. Senteret
har blant annet regionalt ansvar for å forvalte forskningsdokumentasjonssystemet ”Cristin” 18, og
rapporterer på grunnlag av dette styringsinformasjon til Helse Vest og Helse- og
omsorgsdepartementet på indikatorer innenfor forskningsproduksjon, ressursbruk og innovasjon,
etc. Senteret har også bidratt med tilrettelegging og støtte for en bedre infrastruktur rundt
biobankene i vest gjennom deltakelse i det Forskningsrådfinansierte prosjektet Biobank Norge.
På regionalt nivå driver KKF to nettverk rettet mot statistikere. Biostatistikere ved
kompetansesenteret har tatt initiativ til og leder Regionalt nettverk for statistikerne i Helse Vest
med årlige seminarer og møter. I tillegg har biostatistikerne i Bergensområdet etablert et nettverk
(Bergen biostatistiske seminar) med møteplass og drøftinger av metode og prosjekter seks ganger
årlig. Dette inkluderer både helseforetakene og universitets- og høyskolemiljøene.

■ Undervisning/kompetanseformidling
KKF har en sentral oppgave knyttet til undervisning/kompetanseformidling gjennom det tilbudet
som ytes til tilknyttet helsepersonell som kan benytte senterets fasiliteter i forbindelse med
gjennomføring av konkrete forskningsprosjekter, samt veiledning på individuelt nivå i alle faser av
forskningsprosessen. Senterets statistikere har hatt jevnlige reiser til de ulike helseforetakene i
regionen med forskningsveiledning til forskere og forskningsgrupper utenfor Helse Bergen. Det

18
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registreres ca. 50 nye prosjekter hvert år som mottar metodisk veiledning ved senteret.
Frekvensen og volumet av denne tjenesten har økt de senere årene.
Kompetansesenteret har også en funksjon knyttet til utdanning av helsepersonell, og har blant
annet i 2012 bidratt med videre- og etterutdanning i et omfang av om lag 20 timer.
For øvrig arrangerer KKF kurs/seminar i statistikk. Dette er hyppige kurs (månedlig) til et mindre
antall (ca 10) forskere.
Seksjonen og senteret har og har hatt en viktig rolle i etablering, utvikling og drift av nasjonale
kvalitetsregistre, og Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre (del av seksjon for forskning og
innovasjon) drifter blant annet en rekke nasjonale kvalitetsregistre på vegne av Helse Vest RHF.
Samarbeidet mellom KKF og fagsenteret har vært viktig i dette arbeidet, og det forventes
ytterligere synergier gjennom utvikling av ny forskningsaktivitet basert på dataene i
kvalitetsregistrene.
KKF har og har hatt en viktig rolle i registrering av ca. 500 biobanker fra hele helseregionen som
må sikres en kvalitetsmessig god lagring og forvaltning slik at de kan analyseres og benyttes i
viktige forskningsprosjekter.
Senteret har også gitt bidrag til kompetanseformidling og faglige retningslinjer, først og fremst
gjennom Forskningshåndboken som er skrevet i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Denne
er revidert en rekke ganger, senest i 2012.
På lik linje med de andre kompetansesentrene rapporterer KKF årlig om den faglige virksomheten
til Helse Vest RHF. Samtidig er det nettopp KKF som har ansvaret for den samlede
årsrapporteringen på vegne av Helse Vest.
Ettersom KKF på mange måter fungerer som Helse Vest sin forskningsavdeling, er mange av
senterets oppgaver en direkte oppfølging av oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet til
Helse Vest RHF. KKF rapporterer kvartalsvis på status på oppfølging av disse oppgavene.
Som del av synliggjøring av senterets virksomhet har KKF de siste årene utviklet to nye
informasjonskanaler.
– KKF nytt – nyheter og informasjon om aktuelle hendelser og tilbud
– Fagsenter nytt – gir informasjon og tilbud om aktuelle tjenester
Hva generelt angår suksesser for kompetansesenteret, vises det særlig til den kraftige veksten i
forskningsvirksomheten i Helse Vest de siste ti årene, samt den gjennomgående høye kvaliteten på
forskningen. Selv om det vises til at det er vanskelig å isolere enkeltårsaker til denne økningen,
mener KKF at senteret har gitt et viktig bidrag til utviklingen. Blant annet vises det til at senteret har
bidratt med god styringsinformasjon og gode rapporteringsrutiner for forskningsprosjekter, noe som
blant annet er sentralt for å utløse øremerkede tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet.
KKF fremhever også samlet kompetanse ved senteret som en særlig styrke, samt evnen til å være
fleksibel med hensyn til endret oppgaveportefølje. Videre fremheves senterets evne til å påvirke
prosesser på nasjonalt nivå slik at rammebetingelsene for forskningsvirksomheten styrkes.
Spørreundersøkelse
Senteret scorer godt på spørsmål om samlet faglig kompetanse, kvalitet på og relevans og nytteverdi
av tjenester. Sammenliknet med tilsvarende undersøkelse i 2005, er resultatene jevnt over noe
svakere nå, jf. tabell under:
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Senterets
kompetanse

Tjenestenes
Kvalitet

2005

2013

2005

Relevans
2013

2005

Nytte
2013

2005

Omfang
2013

2005

2013

7%

7%

28 %

14 %

29 %

Meget lav/liten/lite
2

7%

3

7%

7%

4

33 %

71 %

Meget høy/stor/godt

53 %
100 %

Sum

7%

7%
14 %

7%

14 %

40 %

64 %

13 %

64 %

36 %

29 %

53 %

35 %

22 %

53 %

22 %

80 %

22 %

57 %

43 %

26 %

29 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

På andre spørsmål om senterets virksomhet, scorer senteret ikke like bra. For eksempel mener under
halvparten av respondentene at senterets egne forskningsprosjekter involverer fagmiljø utenfor
senteret og at senteret bidrar til å initiere forskningsprosjekter ute i helseforetakene. Videre er kun vel
30 % enig i at senteret bidrar til mer enhetlig klinisk praksis i Helse Vest RHF. Kun 20 % enig i at
senteret tilbyr undervisning i tilstrekkelig omfang.
Brukerne mener at senteret bør styrke oppgavene knyttet til nettverksbygging og rådgivning. Det
pekes spesielt på at statistikere og forskningsveiledere ved senteret bør bli mer tilgjengelige og ha
mer kapasitet for rådgivning.

Vår vurdering og anbefaling
Kompetansesenteret for Klinisk forskning har utvilsomt viktige funksjoner i arbeidet med å fremme
omfang og kvalitet på forskning i Helse Vest. Senterets oppgavespekter er omfattende og øker
stadig. Dette skyldes i stor grad at Helse Vest RHF og Helse Bergen benytter KKF til stabsfunksjoner,
og i mindre grad at KKF har styrket sin prioritering av kompetansesenterspesifikke oppgaver.
Også brukernes vurderinger gjenspeiler til en viss grad dette bildet – resultatene for KKF er
gjennomgående svakere enn ved tilsvarende undersøkelse i 2005. Det etterspørres mer undervisning
og større tilgjengelighet for rådgivning.
I 2005-evalueringen ble det påpekt at senteret burde være meget tilbakeholden med å påta seg nye
oppgaver, ettersom det ville være en høy risiko for at dette ville gå på bekostning av eksisterende
oppgaver. Denne påpekningen er etter vår vurdering i enda større grad relevant i dag.
KKF er sterkt integrert i linjen i Helse Bergen, og i tillegg som fungerende forskningsstab for Helse
Vest RHF. Denne organiseringen bidrar opplagt til positive effekter, blant annet gjennom utnytting av
synergier gjennom fruktbart samvirke med resten av seksjonen og avdelingen i Helse Bergen. Også
rollen i forhold til Helse Vest bidrar til at kompetansesenteret i kraft av sin organisatoriske plassering
har gode forutsetninger for å nå bredt ut i regionen.
Like fullt er det etter vår vurdering relevant å reflektere over senterets viktigste funksjoner sett i lys
av Helse Vest RHF sine kriterier for regionale kompetansesentre. Det fremstår som at KKF er under
press fra en rekke aktører som ønsker senterets tjenester, noe som kan gjøre det utfordrende for
senteret å ha tilstrekkelig fokus på kompetansesenterspesifikke oppgaver som regionalt
nettverksarbeid, rådgivning og undervisning i Helse Vest foretaksområde.
Ulikt mange av de andre regionale kompetansesentrene har ikke KKF en virksomhetsplan som
definerer mål, strategier og aktiviteter for arbeidet som kompetansesenter. Delvis på grunn av det
tette samvirket med seksjon og avdeling i Helse Bergen er det heller ikke tydelig hvilke oppgaver og
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funksjoner senteret har som er spesifikt rettet mot ivaretakelsen av kompetansesenterspesifikke
oppgaver. Gitt de mange roller og funksjoner senteret har, kunne en tydeliggjøring på dette området
ha vært verdifullt – både som et internt styringsredskap og som en synliggjøring av senterets
virksomhet overfor brukere og samarbeidspartnere i heleregionen.
Har senteret høy faglig kompetanse
Målt ut fra formell kompetanse for ansatte ved senteret, er den faglige kompetansen utvilsomt høy.
Senteret selv trekker også frem kompetansen som en av de særlige styrkene ved senteret. Denne
egenevalueringen understøttes av brukerundersøkelsen, der 93 % omtaler kompetansen som høy
eller svært høy.
Som en del av oppfølgingen av evalueringen i 2005, ble det påpekt at senteret var sårbart fordi det i
stor grad var bygget opp og rundt en person. For å motvirke dette, og gjøre senteret mer robust, har
man etablert teamfunksjoner med gruppeledere knyttet til de mest sentrale funksjonene/oppgavene
ved senteret. I tillegg har senteret de senere årene blitt en mer integrert del av Seksjon for forskning
og innovasjon, noe som etter senterets egen vurdering har gitt verdifulle synergier og bidratt til at
senteret fremstår som mer robust og tilpasningsdyktig.
Volum forskningsaktivitet
KKF har et volum på forskningsaktiviteten som er svært høy, målt i antall publikasjoner. Omfanget av
publikasjoner er også i stadig vekst; mens antallet vitenskapelige publikasjoner i 2005 var totalt 32, er
tilsvarende tall 56 for 2012. Samtidig er det viktig å være klar over at dette ikke bare er resultat av
egendrevet forskning, men bistand/veiledning på en rekke prosjekter/studier som ikke er direkte
knyttet til senteret selv.
Gitt senterets rolle i å understøtte forskning i hele foretaksområdet, fremstår brukernes oppfatning av
senterets evne til for eksempel å initiere forskningsprosjekter ute i helseforetakene, jf. over, som noe
overraskende.
KKF viser selv til at omfang av forskningsaktivitet generelt i Helse Vest foretaksområde er en god
indikator for måloppnåelse. Det vises i denne sammenhengen til at antall vitenskapelige artikler fra
foretakene i regionen har steget fra ca. 200 til over 600 publikasjoner per år i perioden 2003-2012. I
tillegg vises det til at Stavanger sentralsykehus i perioden har oppnådd status som
universitetssykehus.
Evne til å spre kunnskap og informasjon
Hovedtyngden av nettverk KKF deltar i gjelder forskningsadministrative oppgaver på nasjonalt nivå. Et
særskilt oppfølgingspunkt etter 2005-evalueringen var å opprette regionale statistikernettverk, og
dette er gjennomført. Like fullt må senterets rolle i regionale nettverk betegnes som moderat,
sammenliknet med en rekke av de andre regionale kompetansesentrene.
Resultater fra brukerundersøkelsen antyder og at det er innenfor nettverksarbeid og rådgivning at
senteret har størst forbedringspotensial. Særlig resultatene knyttet til vurdering av
rådgivningsarbeidet indikerer en viss endring fra tilsvarende brukerundersøkelse i 2005. I denne var
det stor enighet om at rådgivningsarbeidet var senterets sterkeste side og at det ikke var behov for
styrking av denne virksomheten. I årets undersøkelse pekes det på at nettverk og rådgivning er de to
områdene senteret har behov for å styrke sin virksomhet, og det pekes særlig på at det er krevende å
slippe til for rådgivning.
Evalueringen av regionale kompetansesentre i Helse Vest RHF i 2005 viste til at mange av sentrene
hadde for lite fokus på forskning, og anbefalte utvikling av operative forskningsstrategier i samarbeid
med blant annet KKF. Slik vi oppfatter det, har den reelle involveringen ved KKF i disse
sammenhengene vært begrenset.
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Forholdet mellom aktivitetsnivå og økonomisk ramme fra RHF
Det er krevende å vurdere forholdet mellom senterets aktivitetsnivå og økonomisk ramme fra RHF,
ettersom senteret er en integrert del av Seksjon for forskning og innovasjon. Det er egne
regnskapskoder for senterets virksomhet, og økonomisk grunntilskudd fra Helse Vest er definert,
men samtidig er bruk av ressurser direkte i senterets virksomhet delvis overlappende med bruk av
ressurser i seksjonens generelle virksomhet. Uavhengig av dette er det ingen tvil om at senteret har
en omfattende oppgaveportefølje som stadig vokser – noe som skyldes kontinuerlig tilflyt av nye
oppgaver fra både Helse Vest og Helse Bergen. Dette illustrerer senterets karakter som en
stabsfunksjon for de to enhetene, og sier ikke veldig mye om aktivitetsnivå knyttet til
kompetansesenterspesifikke oppgaver.
Anbefalinger
Vi anbefaler KKF vurderer følgende tiltak:

■ I større grad synliggjøre og dokumentere hvordan senteret arbeider for å oppfylle Helse Vest RHF
sine kriterier for regionale kompetansesentre – herunder særlig oppgaver knyttet til undervisning,
rådgivning og kompetansespredning innenfor Helse Vest RHF foretaksområde.

■ Ha et kontinuerlig fokus på balansering av oppgaveporteføljen – henholdsvis typiske

stabsoppgaver for Helse Bergen og Helse Vest RHF og mer kompetansespesifikke oppgaver.

På lik linje med flere av de andre regionale kompetansesentrene, vil vi videre anbefale at KKF
vurderer behovet for en bredt sammensatt styringsgruppe eller referansegruppe som har som
mandat å styre og følge opp senterets ivaretakelse av prioriterte oppgaver. Dette vil kunne være et
velegnet virkemiddel til å styrke den regionale dimensjonen ved KKF sin virksomhet, i tillegg til å bidra
til en balanse mellom KKFs ulike roller og funksjoner.
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Del 3 Samlet vurdering
I denne delen gis det felles vurderinger og anbefalinger for sentrene sett under ett. Som beskrevet
ovenfor er det betydelige ulikheter sentrene i mellom, noe som medfører at det gir liten verdi å foreta
direkte sammenlikninger av sentrene på tvers. Vurderingen er således sentrert rundt fellestrekk og
indikasjoner opp i mot etterlevelsen av mål for sentrene.

Fellestrekk sentrene sett under ett
Våre vurderinger og anbefalinger er basert på resultater fra brukerundersøkelse, kvalitative intervjuer
og skriftlig dokumentasjon.
Som vist til tidligere, er det store ulikheter og variasjoner mellom de ulike sentrene med hensyn til
egenvurderinger og brukervurderinger av måloppnåelse. Våre samlede vurderinger nedenfor er en
sum av resultater fra brukerundersøkelsen og kvalitative intervjuer med sentrene selv. Det er etter
vår vurdering særlig to mål som i størst grad etterleves.

■ Kompetanse
Det er, og vil være, ulike vektlegginger ved sentrene av hva som er rett og god kompetanse og
kompetanseprofil. Imidlertid er sentrene gjennomgående fornøyd med egen
kompetanse/kompetanseprofil, noe som også i stor grad blir understøttet i svarene til
spørreundersøkelsen. Vi har ikke etterprøvd kvaliteten på kompetansen, det ligger ikke til oppdragets
mandat, men legger til grunn at dette er et område som ikke blir vurdert som mangelfullt. Til dette
hører det også at det er forskjeller på hva som er vurdert som senterets kompetanse; dette kan være
senterets egne ansatte, men også kompetanse som er tilnyttet senteret, være seg organisatorisk
og/eller økonomisk.

■ Forskning
Det er også et klart fellestrekk at forskningsaktiviteten er god hos flertallet av sentrene innenfor de
rammer som er tilgjengelige Dette gjelder også senter som ble vurdert å ha noe utfordring på
forskningsområdet i 2005.
I tillegg til, og i sammenheng med, forskning og kompetanse, er det vår vurdering at de sentrene som
ble evaluert i 2005, alle har hatt rett utvikling på de områdende som ble vurdert som svake og/eller
fraværende. Dette gjelder ikke minst forskningsaktiviteten som opprinnelig ble vurdert som et
utfordringsområde i 2005.
Det er videre vår vurdering at alle sentrene etterlever det mandat de skal drive etter, men som det
går frem av vurderingene ovenfor, er det individuelle utfordringer.
Utfordringer
Vi finner også noen fellestrekk hva angår utfordrende områder i forhold til måloppnåelse.
I denne sammenhengen er det relevant å innledningsvis reflektere kort over betydningen av
sentrenes ”alder”. Det fremgår tydelig at enkelte funksjoner er spesielt krevende å ivareta innenfor
en kortsiktig tidshorisont. For eksempel viste 2005-evalueringen at en strategisk forankret og godt
utbygget forskningsfunksjon var tidkrevende å etablere for de fleste sentre. Generelt er det naturlig at
det tar tid å finne gode innretninger for å ivareta hele bredden av kompetansesenterspesifikke
oppgaver. Videre er det tydelig at sentrene med lengst levetid har og hadde få konkrete føringer for
virksomheten og prioritering av oppgaver. Det har da også vist seg at flere av disse sentrene har
brukt noe tid på å finne en hensiktsmessig form og retning for utvikling av virksomhetene. For de mer
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nyopprettede sentrene fortoner dette seg annerledes, med tydeligere og mer konkrete mandater og
føringer fra Helse Vest RHF, og en tilsvarende tydelig profil på sentrenes virksomhet.
På bakgrunn av dette er det ikke grunnlag for å si at ”eldre” kompetansesentre generelt og
systematisk har bedre måloppnåelse enn de ”yngre” sentrene. Dette indikerer samtidig at tydelige
og riktig tilpassede mandater og styringssignal kan være gunstig ved å angi retning for prioritering av
oppgaver, og således gi gode vilkår for styrking av måloppnåelse. Et slikt funn viser behov for en
gjennomgang og fornyede vurderinger av grunnlaget for de enkelte sentrenes virksomhet. Spesielt
for de ”eldre” sentrene kan dette bidra til en raskere og mer målrettet videreutvikling i samsvar med
de generelle kriteriene som ligger til grunn i dag.
En samlet vurdering tilsier at følgende områder utgjør de viktigste felles utfordringene for regionale
kompetansesentre i Helse Vest RHF:

■ Regionalisering
Alle de ni kompetansesentrene har en regional funksjon. Det ”å være” regionale kan ta ulike former,
noe som henger sammen med ulike mandat og ulike behov for spissing av tjenester og tilbud;
eksempelvis er det naturlig med et ”lokalt” tyngdepunkt for senter for Klinisk forskning (fordi
hoveddelen av forskningsaktivitetene foregår ved Helse Bergen HF). Samtidig er det å nå ut til hele
regionen et utfordrende område for flere sentre.
De sentrene som imidlertid i størst grad har lykkes med å nå ut i hele regionen, er de sentrene som
er utpreget nettverksorientert. Nettverksorganiseringen har et iboende regionalt fokus der mye av
virksomheten skjer på tvers av avdelinger, enheter og geografi. Kompetansesentrene for Habilitering
og rehabilitering, SESAM og Lindrende behandling er et gode eksempler på å etablere vellykket
regionalt fokus.

■ Styringssystematikk
Flertallet av sentrene har begrenset kapasitet og ressurstilfang, samtidig opplever flere stor
etterspørsel på bistand og tjenester. Dette fordrer bevissthet rundt prioritering og systematikk for
hvordan ressurser og kapasitet kanaliseres opp i mot mål og strategi. Etter vår vurdering er dette en
problematikk som potensielt ”truer” flere av sentrenes måloppnåelse.

Anbefalinger sentrene sett under ett
■ Styring og oppfølging av sentrene
Ovenfor pekes på intern styringssystematikk i sentrene som et potensielt utfordrende område.
Styringen av det enkelte senter bør være forankret i noen overordende mål og føringer uttrykt
gjennom et mandat. Etter vår vurdering er det forskjeller i kompetansesentrenes mandat; sentrene
som er etablert etter 2005 har mer operasjonaliserte mandat og føringer, enn de som er eldre.
For å kunne etablere en god intern styringssystematikk, er det viktig for sentrene med oppfølging fra
oppdragsgiver, vertsforetak og egen ledelse. Oppfølgingen bør etter vårt skjønn ikke være for
detaljert, men den bør være entydig, klar og samkjørt. Helse Vest RHF er de som legger premissene
for videre operasjonalisering i vertsforetak og kompetansesenterets ledelse.
I kompetansesentrene er det ulike vurderinger av hvordan styring og oppfølging bør være; fra de som
ønsker at senterets leder bør være linjeleder i vertsforetak til de som ønsker at senteret skal være
direkte underlagt Helse Vest RHF. Ett forhold pekes imidlertid på av flere sentre; viktigheten av
nærheten til klinisk virksomhet.
Eksempelvis setter både RAKOS og Kompetansesenter for sykehushygiene nær likhetstegn mellom
egne suksesser og det at de er tilhørende innenfor større kliniske enheter. Ikke minst er dette
vesentlig for å få til kompetanseoverføring inn i en klinisk hverdag.
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Det ligger ikke til dette oppdragets mandat å anbefale endringer i organisatorisk tilknytning, men vi er
av den oppfatning at det er hensiktsmessig at sentrenes mandat, mål og føringer gjennomgås og
vurderes av Helse Vest RHF. Seks av sentrene er mer enn 10 år gamle og det er vil være naturlig å
vurdere om mandat, mål og føringer fortsatt er tilstrekkelig klare og tilpasset den konsolideringsfasen
som sentrene er i. I tillegg anbefaler vi at dagens oppfølging av sentrene også gjennomgås; om
denne er tilsrekkelig for å underbygge sentrenes videre utvikling og måloppnåelse.
Vi anbefaler at begge disse vurderingene gjøres i samråd med kompetansesentrene. De er så vidt
ulike, at det vil være fornuftig at differensierte mandater og oppfølginger bør vurderes.

■ Felles arena for samspill og læring
Flere steder har vi påpekt kompetansesentrenes ulikhet. Samtidig har vi referert noen fellestrekk,
både i forhold til utfordringer og suksesser. Eksempelvis ser vi at nettverksorienterte
kompetansesenter lykkes med å nå ut i hele regionen og suksesskriterier for en slik orientering burde
være nyttig også for andre kompetansesentre. Deling av erfaringer på tvers av sentrene fordrer en
felles arena. Den er ikke tilstede i dag, men vi anbefaler at den etableres.
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Oversikt over vedlegg
I vedleggsdokument er lagt ved:
-

Resultat fra spørreundersøkelse

-

Nøkkeltall for sentrene
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Tabell 1 Oversikt over hvilke oppgaver hvert kompetansesenter utfører

Oppgavetyper

Forskning

Undervisning
Helsetjeneste

Kompetansesenter for
Arvelig kreft, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Hab. og rehab., relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Klinisk forskning,
relevante oppgaver
Kompetansesenter for
KorFor, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Lindrende behandling,
relevante oppgaver
Kompetansesenter for
Akuttmedisin, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Sesam, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Sikkerhet – fengsel - psyk,
relevante oppgaver
Kompetansesenter for
Sykehushygiene, relevante
oppgaver

1

x

x

2

x

4

x

x

5

x

6

Nettverksbygging

Klinisk arbeid

Primærhelsetj i
regionen

Spes.helsetj i
regionen

x

x

x

x

x

x

1

x

x

x

x

x

x

3

x

x

x

Akademia Internt

x

x

Kompetanseoppbygging

x

x

7

Registre
(etabl/vedlikehold)

EBM/ guidelines

Nasjonalt/
Regionalt internasj.
x

x

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

RU

Nasjonale
retningslinjer for
beltelegging

x

x

x

x

x

x

x

x

x (spesialprøver
mikrobiologi)

x

x

Klinisk arbeid: Ca 1100 pasienter henvist per år og ca 1100 kreftrelaterte gentester per år (2012-tall)
merknad x1: Senteret har jobbet for utvikling av forskningsprogram innen kjernevirksomhet i tverrfaglig rehabilitering siden 2009. Flere ulike tiltak prøvd realisert. Fra 2013 planlegging for tilsetting
av stipendiat for oppstart av egen forskning ved senteret. Formelt samarbeid med UIB er på plass og stipendiat forventes tilsatt fra 1.1.2014.
merknad x1: Senteret har utarbeidet regionalt forskningsprogram innen habilitering (2009) og bidratt til oppstart av phd undersøkelse innen feltet. Stipendiat er formelt ansatt i Helse Førde.
Disputas planlagt 2014.
3
Merknad 2: senteret ivaretar funksjonen som regional vurderingsenhet for rehabilitering som innebærer at senteret behandler og vurderer henvisninger fra fastleger og avtalespesialister i
helseregion vest, for pasienter som søker rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon. Til sammen behandles ca 3000 henvisninger pr. år. Senteret leverer egen årsrapport for denne delen av
virksomheten.
4
Primært forskningsstøtte
5
Primært knyttet til statistikk og design for forskere i regionen
6
Har også en del undervisning knyttet opp mot UiB innen statistikk, epidemiologi og klinisk medisin
7
Økt forventning om at vi også bidrar inn med kompetanse til kommunehelsetjenesten
8
Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre ligge r også i seksjonen og vi har god samhandling/synergi mellom kompetansesenteret og fagsenteret
2

Tabell 2 Oversikt over hvilke oppgaver hvert kompetansesenter særskilt prioriterer
Oppgavetyper

Forskning

Undervisning
Helsetjeneste

Kompetansesenter for
Arvelig kreft, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
hab. og rehab.,
relevante oppgaver
Kompetansesenter for
Klinisk forskning,
relevante oppgaver
Kompetansesenter for
KorFor, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Lindrende behandling,
relevante oppgaver
Kompetansesenter for
Akuttmedisin, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Sesam, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Sikkerhet – fengsel psyk, relevante
oppgaver
Kompetansesenter for
Sykehushygiene,
prioriterte oppgaver

9

x

x

x

x

x

10

x

x

11

Akademia

Kompetanseoppbygging
Primærhelsetj i
Internt regionen

x

x

x

x

x

x

Registre
(etabl/vedlikehold)

EBM/
guidelines

(x)

(x)

Nasjonalt/
Regionalt internasj.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Spes.helsetj i
regionen

Klinisk
arbeid

x

x

x

Nettverksbygging

x

x

x

x

x

x

x

9

x

x

x

x

x

x

Merknad 2: senteret ivaretar funksjonen som regional vurderingsenhet for rehabilitering som innebærer at senteret behandler og vurderer henvisninger fra fastleger og avtalespesialister i
helseregion vest, for pasienter som søker rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon. Til sammen behandles ca 3000 henvisninger pr. år. Senteret leverer egen årsrapport for denne delen av
virksomheten.
10
Primært forskningsstøtte
11
Primært knyttet til statistikk og design for forskere i regionen

Tabell 3 Antall ansatte og antall årsverk per kompetansesenter
KompetanseKompetansesenter
Kompetansesenter Kompetansesenter
Kompetansesenter
Kompetansesenter Kompetansesenter
Kompetansesenter Kompetansesenter
senter for Hab.
for Lindrende
for Sikkerhet –
for
for Arvelig kreft
for Klinisk forskn.
for KorFor
for Akuttmedisin
for Sesam
og rehab.
behandling
fengsel - psyk
Sykehushygiene
Antall
Antall
Antall Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
Antall
År
ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk
2005

12

9,75

4

3

16,5*

10,5

23

6,4

5

1

27

14,5

6

4,1 **

2006

13

10,10

4

3

18,5*

12,1

26

6,6

5

1

25

12

6

4,1 **

2007

14

9,50

6

3,5

13,5*

7,5

5

1,4

22

6,3

6

1,7

25

14,5

6

4,1 **

2008

14

12,25

10

7,5

9,5

7

7

3,2

22

6,0

6

1,7

23

12,8

6

4,1 **

2009

16

12,85

11

7,6

9

7

11

4,4

20

6,2

7

1,9

19

11,3

6

4,1 **

2010

14

11,45

11

7,6

10

7

11

4,8

21

5,5

6

1,9

20

10,6

6

4,1 **

2011

15

10,55

10

6,6

11

7

12

5

23

6,9

6

2,05

12

5,9

21

10,6

6

4,1 **

2012

15

10,45

4

3

12

7

13

7

21

6,6

7

1,85

15

5,2

24

11,7

6

4,1 **

12

7

13

8

20

6,7

7

2,4

17

5,5

6

4,1 **

2013

* Frikjøp av kliniske stipendiater de første årene
** Senteret forvaltes som en funksjon der ulike personer bidrar til ulik leveranser. Antall ansatte er derfor ikke ekvivalent med antall personer som bidrar, eksempelvis er det fler enn 6 personer som bidrar med
undervisning og forskning knyttet til senteret.

Tabell 4 Antall ansatte med formell kompetanse, per kompetansesenter
Bachelor
Hovedfag/
Bachelorgrad
m/spesialisering
embedseksamen
Kompetansesenter for
Arvelig kreft
Kompetansesenter for Hab.
4
1
1
og rehab.
Kompetansesenter for
Klinisk forskning
Kompetansesenter for
3
3
KorFor
Kompetansesenter for
11
1
Lindrende behandling
Kompetansesenter for
1
1
Akuttmedisin
Kompetansesenter for
3
8
2
Sesam
Kompetansesenter for
Sikkerhet – fengsel - psyk
Kompetansesenter for
Sykehushygiene

4

1

Hovedfag
m/spesialisering

Doktorgrad

?

1

10

6

2

2

1

2

1

3

6

3

1

2 holder på med mastergrad
1 skal ta doktorgrad i 2014

3

2

1

2

2

2

Professor

Annet

2 med mastergrad helsefag
1 helsesekretær

5

4

6

2

1

2

1 can. mag
1 can. san
1 can. philol
1 sjukepleier
1 hjelpepleier
1 økonomi

Tabell 5 Økonomiske nøkkeltall for perioden 2005-2013
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
9 547

Kompetansesenter for
Arvelig kreft

Sum inntekter

7 270

7 483

7 768

7 768

8 458

8 721

8 964

9 242

Driftsresultat

1 338

1 727

1 821

1 862

1 599

106

4 405

1 312

Kompetansesenter for
Hab. og rehabilitering

Sum inntekter

0

0

2500

2645

4 223

5 939

8 167

5 356

0

0

0

0

7312

2350

Kompetansesenter for
Klinisk forskning

Sum inntekter

4 900

5 150

5 150

5 950

5 950

6 134

6 325

6 520

6 735

Driftsresultat

4 900

5 150

5 150

5 950

5 950

6 134

6 325

6 520

6 735

Kompetansesenter for
KorFor

Sum inntekter

2 149,8

5 486,3

8 078,5

3 767,8

4 316,5

9 705,5

5 865,5

Driftsresultat

347,3

1 417,7

-327,3

243,5

1 010,7

81,7

Kompetansesenter for
Lindrende behandling

Sum inntekter

3 510

3 599

3 876

4 093

4 411

4 243

4 557

4 374

Driftsresultat

36

2

133

339

201

208

50

32

Kompetansesenter for
Akuttmedisin

Sum inntekter
417 809

162 778

Kompetansesenter for
Sesam

Sum inntekter

5 090

7 662,30

Driftsresultat

1 551,50

-104,5

Kompetansesenter for
Sikkerhet – fengsel - psyk

Sum inntekter

10 335

10 398

9 868

9 698

10 618

10 475

10 980

11 845

10 896

Driftsresultat

10 335

10 398

9 868

9 698

10 618

10 475

10 980

11 845

10 896

Kompetansesenter for
Sykehushygiene

Sum inntekter

Driftsresultat

Driftsresultat

Driftsresultat

648 469

13 579

78 468

43 088

559

4 767

906 244
1002,6

Tabell 6 Økonomiske nøkkeltall for perioden 2005-2013
Kompetansesenter for Arvelig kreft
Grunnfinansiering/
ProsjektÅr
øremerkede midler
midler
Andre
Totalt
Helse
VertsStatlige
Vest
foretak

Kompetansesenter for Hab og rehabilitering
Grunnfinansiering/
Prosjektøremerkede midler
midler
Andre
Helse
VertsStatlige
Vest
foretak

Totalt

Kompetansesenter for Klinisk forskning
Grunnfinansiering/
Prosjektøremerkede midler
midler
Andre
Helse
VertsStatlige
Vest
foretak

Totalt

2005

7270

7270

4 900

4 900

2006

7483

7483

5 150

5 150

2007

7768

7768

2500

2 500

5 150

5 150

2008

7768

7768

2645

2 645

5 950

5 950

2009

8458

8458

4 223

4 444

5 950

5 950

2010

8721

8721

5 939

500

40

6 958

6 134

6 134,5

2011

8964

8964

8 167

500

77

8 744

6 325

6 325

2012

9242

9242

5 356

500

154

80

6 090

6 520

6 520

2013

9547

9547

4 767

500

88

80

5 435

6 735

6 735

Kompetansesenter for KorFor

221
479

Kompetansesenter for Lindrende behandling

2005

-

3 236

2006

-

3 331

2 149,8

50

Kompetansesenter for Akuttmedisin

224

1 837

250

2 087

268

1 849

250

2 099

1 851

250

2 101

2007

2 149,8

3 458

50

2008

3 486,3

400

1 000

600

5 486,3

3 659

96

338

1 906

250

2 156

2009

3 677,7

415,4

3 537,5

447

8 078,5

4 102’

78

309

1 990

250

2 240

2010

3 347,6

427,9

3 767,7

7 543,2

3 872

130

241

2 059

250

2 309

3 859,4

440,7

4 316,4

4 204

145

208

2 117

250

2 367

2012

3 666,7

453,9

5 584,8

9 705,5

4 217

431^

157

3 000

0

3 000

2013

2 369,5

311,7

3 163,5

5 844,7

2011

1 400

10 016,5

Kompetansesenter for Sesam

4 712
740*
Kompetansesenter for Sikkerhet – fengsel - psyk

Kompetansesenter for Sykehushygiene

2005

7 164

3 171

10 335

0

2048

800

2848

2006

7 398

3 000

10 398

0

2129

824

2953

2007

7 398

2 470

9 868

0

2209

870

3079

2008

7 731

1 967

9 698

0

2304

910

2009

8 038

2 580

10 618

0

2410

950

3360

2010

8 477

1 998

10 475

0

2400

1000

3400

2011

5 090

8 922

2 057,9

10 979

0

2480

1033

7662,3

8 932

2 913

11 845

0

2636

1070

8 936

1 960

10 896

2012

4000
4124

1090
7,3

3060

471

100

150

2013
4260
90
4919,1
757
1002,6
0
2630
1200
’ inkl. 339 000 overført fra 2008, * i regnskapet er disse midlene ført som lønnsrefusjon og ikke som inntekt, ^ i regnskapet er disse midlene ført som lønnsrefusjon og ikke som inntekt

3314

3663
3706
3830

Tabell 7 Nøkkeltall for omfang av publikasjoner 2005-2013, per kompetansesenter
Kompetansesenter for Arvelig kreft
År

Doktorgrader

Vitenskapl. artikler

Kompetansesenter for Hab og rehab

Andre
publ.

Doktorgrader

Førsteforfatter

Medforfatter

2005

1

2

1

2006

0

2

2007

3

2008

Vitenskapl. artikler

Andre publ.

Doktorgrader

Andre publ.

Medforfatter

4

2

26

7

0

6

3

25

14

3

3

9

6

34

21

1

4

1

20

0

30

19

2009

2

4

2

10

3

33

7

2010

1

4

3

1

17

3

50

4

0

2

3

0

11

1

44

4

0

1

3

0

10

3

43

9

2012

Medforfatter

Vitenskapl. artikler
Førsteforfatter

2011

Førsteforfatter

Kompetansesenter for Klinisk forskning

Kap. i fagbok (1)
Hovedredaktør
fagbok 2

3

2013

Kompetansesenter for KorFor

Kompetansesenter for Lindrende behandl.
3

3

16

4

3

9

2

3

4

23

3

3

4

19

4

2

4

26

2005
1

2006
2007
1

2008
2009

1

2010

7

1

1

5

3

33

2011

8

2

1

0

6

21

2012

6

1

4

4

12

25

2013

3

2

1

1

4

15

Kompetansesenter for Sesam

1

Kompetansesenter for Akuttmedisin

Ikke mottatt tallmateriale

Kompetansesenter for Sikkerhet – fengsel - psyk.

2005

1

2006

3

1

2

7

6

1

2

0

2

2

6

2007

4

4

1

1

8

1

2008

2

10

0

3

7

3

2009

2

2

3

0

1

3

3

2010

1

1

5

1

0

4

9

4

3

5

0

0

6

13

0

1

1

12

6

8

13 (inkl 9
posterpresentasjoner)

2011

0

2012
2013

1

1

Kompetansesenter for sykehushygiene

9

22

4

12

25

5

6

5

1

4

15

6

4

4

Tabell 8 Omfang av undervisning/ kurs sentrene selv arrangerer eller er medansvarlig for p.t.

Kompetansesenter for Arvelig kreft
Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Undervisningstermin i genetikk,
medisinsk embetsstudium UiB

x

2 ganger per år

70 x 2 per år

Videre- og etterutdanningskurs for
leger

x

Foredrag på 1-4 kurs for leger i
andre spesialiteter per år

20-100 per kurs

Hvert 2. - 3. år

12-20

x

4-10 ganger per år

x

Navn/type undervisning/kurs

Kurs om arvelig kreft for leger
Internundervisning kliniske
avdelinger
Kurs i kreftgenetikk, obligatorisk for
leger i spesialisering i medisinsk
genetikk. Sentralt bidrag fra RKAK.
Undervisning masterstudium i
genetisk veiledning
Foredrag på faglige møter (eks
regionale brystkreftmøter,
onkologisk forum, nasjonalt fagmøte
i genetikk, nordisk melanommøte)
Grunnutdannning helsefag, biologi o.l
Internundervisning og
etterutdanning for annet
helsepersonell (sykepleiere,
bioingeniører, radiografer m.v)
Offentlig forvaltning
(Helsedirektoratet, REK)
Pasientkurs (hvordan leve med
arvelig risiko for kreft)

Undervisning/kurs
i egen regi

Andel deltakere
lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor
regionen

25 %

50 %

50 %

10-100 per gang

70 %

100 %

5%

Hvert 2. - 3. år

20-40

30 %

30 %

70 %

x

Hvert 2. år

8-10

x

2-5 foredrag per år

30-250

25 %

50 %

50 %

x

Ca 2 forelesninger per år i
gjennomsnitt

10-50 per gang

90 %

10 %

x

2-5 ganger per år

10-40 per gang

75 %

25 %

x

2 foredrag per år i gjennomsnitt

10-20 per gang

2-5 kurs per år

15-20 per gang

40 %

60 %

90 %

10 %

x

x

Befolkningen for øvrig, skoleelever

x

1-4 foredrag per år

30-100

Veiledning av medisinstudenter,
skriftlig særoppgave
Veiledning av masterstudenter i
genetisk veiledning, skriftlig
masteroppgave
Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

x

1 student 2010-2011, 2
studenter 2011-2012

1

x

Ca 1 masterstudent per år

1

20 %

80 %

Undervisning og informasjonsvirksomhet har økt i omfang og bredde i de aktuelle målgruppene. For eksempel deltar vi nå i den organiserte
undervisningen på medisinstudiet ved Universitetet i Bergen, og har utviklet et eget kurs om arvelig kreft for legers videre- og etterutdanning. Vi har
også laget egne pasientkurs.

Kompetansesenter for Habilitering og rehabilitering
Navn/type undervisning/kurs

Undervisning/kurs
i egen regi

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor
regionen

se tabell 9

se tabell 9

se tabell 9

se tabell 9

se tabell 9

månedlig

10 til 50

gjelder hele
regionen

Viser til tabell 9.
Nettverk som senteret driver er
kurs/undervisning

x

Gjelder nettverk i linjene

x
x

7,8,9,10,11,12,20
Undervisning om:
− relevante lov og forskrifter
− samhandlingsreform
− tema innen hab og rehab
− overfor kommuner og
spesialisthelsetjeneste
Undervisning ved høgskoler
Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

x

gjelder hele
regionen
Undervisning, konferanser og nettverksmøter har vært viktigste formidlingskanal for senteret gjennom hele virketiden. Vår kapasitet til utvikling,
etablering og drift av nettverk og konferanser er det som eventuelt begrenser aktivitetsnivået. Har i særlig grad prioritert utvikling og bruk av Møteplass
i alle foretakene som utadrettet kanal. Senteret mottar stadig oftere henvendelser fra høgskolene med spørsmål om å delta i undervisning, hovedsaklig
på videreutdanninger. Har hatt/har avtaler med til sammen 4 høgskoler i regionen. I forbindelse med forberedelser til og implementering av
Samhandlingsreformen har senteret bidratt med en betydelig mengde foredrag, undervisning og veiledningsoppdrag overfor sykehusavdelinger og
koordinerende enheter i kommunene i regionen. Dette har vært blant høyest prioriterte oppgaver i årene 2011, 2012 og 2013.
x

3til 5 ganger årlig

20 til 30

Kompetansesenter for Klinisk forskning
Undervisning/kurs
i egen regi

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Statistikk hjelp til selv hjelp

x

statistikk kurs/seminar
Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

x

Navn/type undervisning/kurs

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor
regionen

x

Ukentlig

ca. 10

ja

ja

lite

x

Månedlig

ca. 10

ja

ja

lite

Kompetansesenter for KorFor
Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

Som det fremgår av årsrapportene i perioden 2007 - 2012 er KORFOR involvert i veldig mange undervisningsaktiviteter på svært mange arenaer. Fra
starten har vi bevisst valgt å benytte allerede eksisterende arenaer for vår undervisningsvirksomhet. Vi driver undervisning og formidling knyttet til alle
forskningsprosjektene KORFOR er involvert i. Det samme gjør våre forskningspartnere ellers i regionen. Aktivitetene til våre forskningspartnere kommer
ikke fram i vår årsrapport.

Kompetansesenter for Lindrende behandling
Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Palliative fagdager i Bergen

X

3 ganger per år, hvert kurs 2
dager

45 i snitt per kurs

90 %

10 %

Nordic Specialist Course in Palliative
Medicine

X

Kontinuerlig; hvert kurs går
over 2 år

38

1

1

de øvrige

Fysioterapi i palliasjon (nasjonalt
kurs)

X

Annethvert år

ca 25

2

3

de øvrige

Palliativ medisin i allmennmedisin

X

0-1 gang årlig

ca 20

1/3

1/3

1/3

I Bergen de
fleste lokalt,
ellers ingen
I Bergen de
fleste lokalt,
ellers ingen

Alle,
utenom i
Bergen
Alle,
utenom i
Bergen

1/3

2/3

Navn/type undervisning/kurs

Undervisning/kurs
i egen regi

Introduksjonskurs for nye
ressurspersoner i nettverk i
kreftomsorg og lindrende behandling

X

Årlig i hvert av de fire
nettverkene

10-20 per kurs

Fellessamling for hvert av de fire
nettverkene

X

Årlig i hvert nettverk

ca 100 per samling

Regionsamling i palliasjon

X

Annethvert år

ca 100

Kurs i søknadsskriving til prosjekter i
lindrende behandling i kommunene

X

Årlig

5-10

Alle

Kursdag for prosjektledere i
kommunale prosjekt i lindrende
behandling

X

Årlig

ca 15

Alle

Regional LCP-fagdag

X

Årlig

ca 120

Undervisning på videreutdanningene

delvis medansvarlig

Undervisning på grunnutdanningene

ca 50 t/år i egen region, 25 t/år
i andre regioner
5-10 timer per år

ca 1/3

2/3

ca 2/3

ca 1/3

Kurs i palliasjon for turnusleger

x

2 ganger per år

ca 20 per kurs

Alle

Kurs i avansert symptomlindring for
sykepleiere med videreutdanning

x

2 ganger per år

30 per kurs

50 %

Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

Andel deltakere
utenfor
regionen

50 %

Vi har helt fra starten av hatt mye undervisning. Den største endringen er at vi nå prøver å gi mest mulig undervisning gjennom nettverk og formelle
videreutdanninger og satse på lokale ressurspersoner.

Kompetansesenter for Akuttmedisin
Navn/type undervisning/kurs

Undervisning/kurs
i egen regi

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Nettverksmøter - prehospitale emner x

3-4 ggr i året

ca 30

AMK operatørkurs
Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

1o ggr i året

varierer 12-15

x

Andel deltakere
lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor
regionen

ca 30
varierer 1215

AMK kurs er 30 minutts forelesning med aktuelle emner gjennomførast som telefonkonferanse med bruk av skjermbilde. Nettverks møte har ulike
typer tema og varierer fra 30 min til flere timer pr gang.

Kompetansesenter for SESAM
Navn/type undervisning/kurs

Undervisning/
kurs i egen
regi

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

1 kurs pr mnd (12 kurs i året)

ca 35

420

Andel
deltakere
regionalt

Utdanning helsepersonell
Demensomsorgens ABC lokalt

x
x

Demensomsorgens ABC regionalt

Videreutdanning av helsepersonell Personsentrert omsorg ved demens, 10
sp masteremne på UiS

x

5 kurs i 2011

ca 35

175

5 kurs i 2012
7 kurs i 2013

ca 35
ca 35

175
245

1 kurs i 2011

15 deltagere

15

1 kurs i 2012

15 deltagere

14

I 2013 var antall søkere under
5, og kurset dermed avlyst. Det
vil settes opp på nytt i 2014
Pasienter og pårørende
(gjelder for årene 2011, 2012 og 2013)
ca 2 ganger pr år

ca 60 pårørende

ca 60

KID-kurs (kurs i depresjonsmestring)
Kommunehelsetjenesten (gjelder for
årene 2011, 2012 og 2013)

x

x

2 kurs pr år, 10 ganger pr kurs

ca 10 pr kurs

ca 10

Undervisning innen fagområdene
psykiatri, geriatri og demens

x

2-3 undervisningsoppdrag pr
mnd i 2011

Varierer fra ca 10-75

3 undervisningsoppdrag pr mnd

Varierer

4-5 undervisn.oppdr. pr mnd
2012-2013: 13 samlinger à 6
timer, totalt 78 timer
2012: 6 hele dager med
undervisning + 6
veiledningstimer
2013: 12 veiledingstimer

Varierer

Pårørendeskolen

Veiledningskurs i Marte Meo
Undervisning/veiledning av
helsepersonell - MEDCED "Tillit fremfor
tvang"
Spesialisthelsetjenesten

x
x

3 sykepleiere
ca 60 helsepersonell

ca 60
helsepersonell

ca 40

ca 40

1

Andel deltakere
utenfor
regionen

Kompetansesenter for SESAM
Undervisning/
kurs i egen
regi

Navn/type undervisning/kurs

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

x

Undervisnings- og informasjonsoppdrag

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor
regionen

3
8

1

ca 6 oppdrag pr år

x

1 gang årlig

Årlig eldremedisinkonferanse
x

1 gang årlig

ca 250 deltagere i
2011+2012.
Deltagere fra hele
regionen
1-2 som deltar med
innlegg

Forskningsdagene
Helsepersonell
Forskningsseminar på Sirdal

x

1 gang årlig à 2 dager

14 deltagere 2012
23 deltagere 2013

11
14

Master-forum (oppstart27/10 2011)

x

6-8 ganger årlig

4-5 deltagere i 2011

4-5 deltagere

4-5 deltagere i 2012
5-6 deltagere i 3013
PhD-forum (oppstart 4/1 2013)

Gi en kort omtale av utviklingen over tid
for omfanget av undervisning/kurs
senteret er involvert i:

4-5 deltagere
5-6 deltagere

PhD-forum
(oppstart 4/1
2013)

x
ca 4 ganger årlig
ca 10
ca 7-8
ca 2-3
Fagutvikling, kurs og kompetanse.
Siden oppstart av Regionalt kompetansesenter har fokus vært å følge opp satsningene som ligger i demensplan 2015 ut i Regionen.
Vi har bl.a. med alle kommuner i Rogaland på Demensomsorgens ABC, og i løpet av året underviser vi ca. 700-800 ansatte i kunnehelsetjenesten
fordelt på vel 20 fagseminar som vi nå vil ha dette året.
Likedan er vi også med og har seminar i resten av regionen. Dette året har vi undervist i Helse Bergen på 3 seminar, helse Førde på 4 seminar og
skal nå til Helse Fonna/ Nordfylket og ha 2 seminar i november.
Den nye permen som har tema : miljøbehandling er nå solgt i ca. 100 eksemplarer i Helse Stavanger og her blir det viktig å støtte opp i det videre
arbeid i hele regionen.
Det er også svært mange spørsmål om undervisning på pårørendemøter, i helselag og som internundervisning. Her ser vi en stor økning i
forespørsler fra år til år.

Kompetansesenter for Sikkerhet – fengsel - psyk
Navn/type undervisning/kurs

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor
regionen

X

2 ganger i året

80

50

20

10

x

1 gang i året

50

25

15

10

x

2 ganger i året

60

40

10

10

x

1 gang i året

15

10

3

2

Undervisning/kurs
i egen regi

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Arbeidsseminar
Grunnkurs riskovurdering
Avansert risikovurdering

Partnervold (SARA-SV)
CAPP (Psykopati)

Kompetansesenter for Sikkerhet – fengsel - psyk

x

5 delkurs over 4 semestre

x

2 ganger i året

150

150

C-Kurs rettspsykiatri
Medisinerstudenter
TERMA: Vedlegg 1 *

X

X

*

*

*

*

*

Risikokommunikasjon: Vedlegg 2 *

X

X

*

*

*

*

*

Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

Ved kompetansesenteret har det over flere år vært en høy undervisningsaktiviteten innen et bredt spekter av tema. Oversikt over undervisning finnes i
årsrapportene til Helse Vest.
De siste årene har det vært en strategi å ha faste arbeidsseminar innenfor sentrale tema. Dette har nå blitt til et årlig seminar i mai om voldsrisiko, hvor
flere arbeidsseminar holdes parallelt. I 2013 var det ca. 140 deltakere på disse seminarene.
Det holdes også flere av disse arbeidsseminar resten av året. I tillegg holdes enkeltstående seminar på spesielle tema som tilrengelighetsregler,
asperger og vold, og lignende.
Kompetansesenteret har også vært arrangør av større internasjonale konferanser innen fagfeltet. Ved å ha internasjonale konferanser så har vi bedre
mulighet til å få flere av de ledende fagpersonene innen fagfeltet til Bergen. Siste konferanse var om psykopati i 2011, med 300 deltakere.
Neste konferanse er om behandling og håndtering av psykose i rettspsykiatrien som holdes i september 2014. Det planlegges å holde internasjonale
konferanser annet hvert år fremover.
Kompetansesenteret bidrar med undervisning inn mot universitet, høyskoler, spesialisthelsetjenesten og andre. En del av denne undervisningen går nå
årlig og kan sies å ha et fast preg.
Kompetansesenteret mottar jevnlig forespørsler om undervisning og kurs. Disse følges opp nesten uten unntak. Denne undervisningen er ikke tallfestet
her, men omfanget er med i årsrapportene til Helse Vest. Dette utgjør en relativt stor andel av den totale undervisningsaktiviteten.
I forbindelse med ulike fagutviklingsprosjekt holdes det periodevis mye undervisning. P.t er det nå to slike prosjekt, Terapeutisk møte med aggresjon
(TERMA) og Risikokommunikasjon. Grunnet omfanget av undervisningen gitt i disse prosjektene er de sammenfattet i egne vedlegg:
Tabell 8 Vedlegg 1 TERMA
Tabell 8 Vedlegg 2 Risikokommunikasjon

Kompetansesenter for Sykehushygiene
Navn/type undervisning/kurs
Rengjøring og desinfeksjon av
medisinsk utstyr
Aseptisk teknikk
Gjennomføring av isolasjon som
smitteverntiltak.”
Håndtering av MRSA

Undervisning/kurs
i egen regi

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

x

1 gang pr år

80

100 %

x

Avholdt tre ganger

54

100 %

x

Flere år på rad til 2010 (E -kurs
læring er nå mere aktuelt)
ca 80

100 %

ca 90

100 %

x

Andel
deltakere
regionalt

Temadag om stikkskader
x
Temadag om bruk av rene og sterile
hansker

x

Flere ganger ved nye anbud

30 %

70 %

Andel deltakere
utenfor
regionen

Kompetansesenter for Sykehushygiene
Navn/type undervisning/kurs

Undervisning/kurs
i egen regi

Undervisning/kurs
der senteret er
medansvarlig

Frekvens på avholdelse

Antall deltakere

Andel deltakere
lokalt

ca 80

100 %

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor
regionen

Temadag Isolasjon
x
Kurs i hygieneog smittevern i
helsetjenesten utenfor sykehus

Kurs i rengjøring og dekontaminering
av utstyr for leger - og tannleger

x

En gang / år i perioden 2005 2009

x

en gang / år i perioden 2007 2009

80

50 %

en gang

80

100 %

x

to ganger årlig

40 / kurs

100 %

x

avholdt fem ganger

ukjent antall

80 %

20 %

x

2009

54

20 %

20 %

60 %

x

Annethvert år fra 2010

35

15 %

15 %

70 %

x

Årlig ved flere utdanninger ved
HiB og UiB

x

Årlig ved HiB og UiB

x

Ved eget foretak, andre foretak
ca. 350 -400 timer i perioden
2007 - 1012

x

Årlig ved flere utdanninger ved
HiB og UiB

Kurs om influensa / svineinfluensa
Kurs i renhold
Kurs for i smittevern for
barnehagepersonell
2009 Etterutdanningskurs for
smittevernpersonell
Kurs for leger i Sykehusinfeksjoner,
kontroll og forebygging –
Videreutdanning helsepersonell
Grunnutdanning av helsepersonell
Etterutdanning av helsepersonell
Videreutdanning helsepersonell

Gi en kort omtale av utviklingen over
tid for omfanget av
undervisning/kurs senteret er
involvert i:

Minst 5000
ansatte i
sykehjem i
Bergen og
Hordaland
fylke

x

50 %

Senteret har valgt å bidra sammen med andre aktører, f.eks. legers videre og etterutdanning, Folkehelseinstituttet og Nopsk forum for sykehushygiene.
Smittevernpersonell i andre institusjoner har hospitert ved senteret nesten årlig. Likeledes studenter som har gjennomført videreutdanning ved HIB og
NHV Gøteborg. NB . Det har vært vanskelig i ettertid å beregne antall deltagere lokalt, regionalt og deltagere utenfor regionen - da vi ikke har gode filer
på dette. E - læring har siden 2009 overtatt mer av kateterundervisningen. E - læringskursene er designet til helsepersoenell med pasientkontakt
generelt, kurs beregnet for leger, kurs beregnet for sykepleiere og kurs for annet personell. Kursene er utarbeidet i Helse Bergen lokalt , men er
tilgjengelig for de andre helseforetakene i regionen. Kurs og undervisning som har vært arrangert av regionalt kompetansesenter med nesten
utelukkende undervisningskrefter fra kompetansesenteret framgår av tabellen.
Timeanslagene under er gjennomsnitt pr. år i perioden
Senteret bidrar med hovedtyngden av smitteverntemaene ved følgende utdanninger lokalt, men der utdanningskandidatene er regionale/nasjonale:
• Grunnutdanningen, sykepleie HiB, anslagsvis 20 Timer årlig
• Videreutdanningene i spesialsykepleie, anestesi, operasjon, intensiv) ved HiB, anslags 20 timer årlig
• Medisinstudiet ved UiB, anslag30 Timer årlig

Kompetansesenter for Sykehushygiene
Navn/type undervisning/kurs

Undervisning/kurs
Andel
Andel deltakere
Undervisning/kurs
Andel deltakere
der senteret er
Frekvens på avholdelse
Antall deltakere
deltakere
utenfor
i egen regi
lokalt
medansvarlig
regionalt
regionen
Ansatte ved senteret sitter i kurskomiteer og styrer som arrangerer nasjonale undervisninger/kurs der smitteverntema inngår, og senterets ansatte
bidrar også med undervisning:
• Legers videre- og etterutdanning, anslagsvis 10 timer årlig (eksl. kurs i sykehusinfeksjoner)
• Norsk forum for sykehushygiene 5 timer årlig
Ansatte ved senteret blir invitert til å holde foredrag om smitteverntema på nasjonale arenaer som andre kurs i Legers videre og etterutdanning (UiB,
UiO, UiTø), Nasjonalt folkehelseinstitutt (overvåkingsdag, vaksinedagene etc), Primærmedisinsk uke, Tannlegeforeningens årsmøte, Indremedisinsk
høstuke.
Til sammen 15 timer årlig

Tabell 9 Omfang av nettverk sentrene er involvert i

Kompetansesenter for Arvelig kreft

Navn/type nettverk
Samarbeid med Nijmegen
European Society of Human
Genetics (ESHG)
European Meeting on
Psychosocial Aspects of
Genetics (EMPAG)
International Society for
Hereditary Gastrointestinal
Tumours (InSIGHT)
International Hereditary
Breast and Ovarian Cancer
meeting
Samarbeid med
Kreftregisteret

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt
Internasjonalt

Nettverk
senteret driver
x

Nettverk
senteret deltar i

Frekvens på møter
5 x per år

Antall
deltakere
30
2500

Internasjonalt

x

1 x per år

Internasjonalt

x

Internasjonalt

Internasjonalt
Nasjonalt

Andel deltakere Andel deltakere
lokalt
regionalt
50 %
50 %

Andel deltakere
utenfor regionen
50 %

<1%

<1%

99 %

Hvert 2. år

1%

1%

99 %

x

Hvert 2. år

<1%

<1%

99 %

x

Hvert 2. år

<1%

<1%

99 %

X

2-3 per år

4-7

70 %

70 %

30 %

Norsk selskap for
humangenetikk (NSHG)

Nasjonalt

x

1 x per år

250

20 %

25 %

75 %

Norsk forening for medisinsk
genetikk (NFMG), styre

Nasjonalt

x

4 x per år

6

30 %

30 %

70 %

Norsk interessegruppe for
genetiske veiledere

Nasjonalt

x

2 x per år

15-20

30 %

30 %

70 %

Norsk Brystcancer Gruppe
(NBCG), styringsgruppe

Nasjonalt

x

2 x per år

30

15 %

20 %

80 %

Onkologisk forum

Nasjonalt

x

1 x per år

200

15 %

20 %

80 %

Nasjonalt/lokalt

x

1 x per år nasjonalt, 12
x per år lokalt

Polyposeregisteret
Forskningsnettverk DNABONus/ arvelig bryst- og
eggstokkreft

Nasjonalt

x

Ca 2 x per år

10

20 %

30 %

70 %

Regionalt

x

Ca 2 x per år

15

70 %

90 %

10 %

Pasientgruppe BRCA-bærere

Regionalt

x

x

Ca 2 x per år

30

Regionalt nettverk for
helsefaglig forskning

Regionalt

x

1 x per år

10

50 %

50 %

0%

Klinisk etikk komite

Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

Deltakelsen i nettverk har vært økende i perioden, særlig på internasjonalt nivå. Der er vi også en mer aktiv bidragsyter sammenliknet med tidligere, i form av
deltakelse og ledelse av workshops og som medlem av scientific committee. Det regionalt nettverkssamarbeidet er også styrket gjennom et formalisert
forskningssamarbeid.

Kompetansesenter for Habilitering og rehabilitering

Navn/type nettverk
Møteplass for hab. og rehab.
Møteplass/regional konf.
Lungenettverk

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt
Reg. ; lokale
nettverk i hvert
HF område

Nettverk
senteret driver

Nettverk
senteret deltar i

Frekvens på møter

Antall
deltakere

Initiativ og drift

2 møter /år i hvert HF

60-70

region

initiativ og drift

1 konferanse hvert 2. år

region

initiativ og drift

lokalt

Andel deltakere Andel deltakere
lokalt
regionalt
de fleste

Andel deltakere
utenfor regionen

få

f.eks innledere

100

alle

f.eks.
foredragsholdere

1 møte/år

100

alle

f.eks
foredragsholdere

initiativ og drift

3-4 /år

55-70

region

initiativ og drift

1/år

30

alle

nasjonalt

drift 2012 og
2013

1/år

50(2012), 83
(2013)

29 (2013)

regionalt

initiativ og drift

ukentlig

5

2

nasjonalt

en av
initiativtakerne

deltar i

3-4/år

10

2

nasjonalt

en av
initiativtakerne

deltar i

2/år

20

5

deltar i

2/år

25

1

deltar i

2-3/år

10

10

lokalt

deltar i

3/år

07.jan

6

1

nasjonalt

deltar i

2/år

10

2

8

planlagt 2-3 /år

40-50

45

de fleste

noen

Psykisk helse og utv.hemning
Forskningsnettv. Habilitering
Nasjonalt forskn.nettv. Hab
RKE = KE ved hvert HF
Nettverk for RKE
Nettverk for
vurderingsenheter
Aktiv ung
Fagråd syn
KOR kreftrehab
NAKU psykisk helse og utv.h.
Dialogforum
Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

nasjonalt
lokalt

lokalt i hvert
helseforetak

opprinnelig en
av
initiativtakerne

initiativ og drift

54

3
6
5

15
24

5

Senteret har etablert regionalt kontaktnettverk mellom koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering (KE)i alle kommunene i helseregionen (85) og KE
ved helseforetakene i regionen og deres kontaktpersoner i spesialisthelsetjenesten. For dette kontaktnettverket er forumet Møteplass etablert i de
firehelseforetakene med foretaksområde. Møteplass er forum for informasjonsutveksling og utvikling innenfor fagfeltene habilitering og rehabilitering. Fra
2011/12 har kontaktnettverket også blitt benyttet som base for utvikling og drift av mer spesifikke lokale og regionale fag- og kvalitetsforbedringsnettverk, bla.
som ledd i implementering av Samhandlingsreformen. Senteret får jevnlig forespørsler om deltaking i nettverk - midlertidige og mer langvarige, forespørsler
om råd/veiledning til instanser som selv ønsker å etablere nettverk og henvendelser om nye nettverk i regi av senteret. Se startegiplan 2013 - 2016.

Kompetansesenter for Klinisk forskning

Navn/type nettverk
Norwegian Clinical Research
Infrastructure Network
Current Research
information System in
Norway

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt

Nettverk
senteret driver

Nettverk
senteret deltar i

Frekvens på møter

Antall
deltakere

Andel deltakere Andel deltakere
lokalt
regionalt

Andel deltakere
utenfor regionen

nasjonalt

x

Flere ganger årlig

15

De fleste

nasjonalt

x

Flere ganger årlig

30

De fleste

regionalt og
nasjonalt

x

Flere ganger årlig

15

De fleste

Samarbeidsorganet Helse
Vest og Universitetene

regionalt

x

Flere ganger årlig

15

Få

Nasjonal samarbeidsgruppe
for forskning (NSG)

nasjonalt

x

Flere ganger årlig

30

De fleste

Personvernombud

regionalt

x

Flere ganger årlig

4

Ingen

regionalt og
nasjonalt node

x

Flere ganger årlig

20

Få

regionalt

x

annen hver mnd

15

3

Helse-Vest
statistikerne/møte

regionalt

x

1 g pr år

20

17

RHF-ene strategigruppe for
forskning

nasjonalt

X

Flere ganger årlig

Biobank Norge
Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

nasjonalt

eRapport og eSøknad

Fagsenter medisinske
kvalitetsregistre
Bergen Biostatistical Seminar

x

X

Flere ganger årlig

Ingen
3

Ingen
De fleste

20

De fleste

I kommende to års periode har Helse Vest ansvaret for noen nasjonale oppghaver - NSG og RHFenes stratigruppe forskning. Dette går på omgang.

Kompetansesenter for KorFor
Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt

Nettverk
senteret driver

Brukerplan

Nasjonalt

Kvalitetsregisteret

Navn/type nettverk

Nordisk tjenesteforskning

Stayer studien
Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

Nettverk
senteret deltar i

Frekvens på møter

Antall
deltakere

Andel deltakere Andel deltakere
lokalt
regionalt

X

ukentlig

1500

300

700

Regionalt

X

ukentlig

100

50

50

Internasjonalt

X

ukentlig

150

50

Regionalt

X

daglig

300

300

Andel deltakere
utenfor regionen
500

100

Over er bare noen eksempler på nettverk vi driver. Vi har et nettverk knyttet til alle forsknings- og utviklingsprosjektene våre. De er utformet på en
hensiktsmessig måte i forhold til det enkelte prosjekt.

Kompetansesenter for Lindrende behandling

Navn/type nettverk
Nettverk i kreftomsorg og
lindrande behandling i Sogn
og Fjordane

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt

Nettverk
senteret driver

regionalt

x

Nettverk
senteret deltar i

Frekvens på møter

Antall
deltakere

3 x per år

102 (inkl
driftsgr)

Andel
deltakere
lokalt

Andel deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor regionen

alle

Nettverk i kreftomsorg og
lindrande behandling i Helse
Bergen føretaksområde

regionalt

x

4 x per år

158 (inkl
driftsgruppen
e. 115 spl. 43
fysio/ergo)

Nettverk i kreftomsorg og
lindrende behandling i Helse
Fonna

regionalt

x

3 x per år

98 (inkl
driftsgr)

alle

3-4 x per år

141 (inkl
driftsgruppen
e. 113 spl. 28
fysio)

alle

100 (72 spl. 28
fysio/ergo)

de øvrige

Nettverk i kreftomsorg og
lindrende behandling i Helse
Stavanger foretaksområde

regionalt

Forskningsgruppe Smerte og
palliasjon

nasjonalt

x

1-2 x per år

ca 30

3

de øvrige

internasjonalt

x

2 x per år

25-60

2

de øvrige

European Palliative Care
Research Centre

x

Kompetansesenter for Lindrende behandling

Navn/type nettverk

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt

Nettverk for åndelig omsorg
i palliasjon

nasjonalt

Forskningsnettverk for
palliativ kardiologi

nasjonalt

Forkningsnettverk for livets
slutt i sykehjem

nasjonalt

Nettverk for de regionale
kompetansesentrene i
lindrende behandling

nasjonalt

Kreftforeningens nettverk av
kreftkoordinatorer
Nasjonalt LCP-nettverk

Nettverk
senteret driver

Nettverk
senteret deltar i

En av tre i
arbeidsgruppen
En av initiativtakerne
x
x

regionalt +
nasjonalt
nasjonalt

x

Frekvens på møter

Antall
deltakere

Andel
deltakere
lokalt

Årlig

ca 40

ca 8

ca 7

de øvrige

Årlig

ca 30

ca 12

2

de øvrige

Årlig

ca 30

ca 12

4

de øvrige

1-2 x per år

4 sentre

1 senter

x

1-2 x per år

x

årlig *

Nasjonalt ca
150, regionalt
ca 30
ca 20

Andel deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor regionen

de øvrige

ca 5

ca 25

7

1

de øvrige

Internasjonalt LCP-nettverk

internasjonalt

x

årlig

ca 30

2

EAPC fysioterapinettverk

internasjonalt

x

annethvert år

ca 35

1

0

de øvrige

EAPC åndelig omsorg

internasjonalt

x

årlig

ca 40

0

1

de øvrige

nasjonalt

x

årlig

120

5

10

de øvrige

Nasjonalt
kompetansenettverk for
legemidler til barn
Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

de øvrige

Deltakelsen i nettverk har vært økende, både for fagutvikling, forskning og kompetanseheving. I tillegg til de nevnte nettverkene deltar vi i en rekke
organisasjoner og arbeidsgrupper som like gjerne kunne være karakterisert som nettverk. Her har vi stort sett bare tatt med de har navn av nettverk.

* Utvidet, løsere nettverk med kontaktpersoner og nyhetsbrev >200

Kompetansesenter for Akuttmedisin

Navn/type nettverk
Prehospitalt nettverk

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt
Regionalt

Nettverk
senteret driver

Nettverk
senteret deltar i

X

Frekvens på møter

Antall
deltakere

Andel deltakere Andel deltakere
lokalt
regionalt

4 ggr årleg

30

30

Andel deltakere
utenfor regionen

NAKOS

Nasjonalt

x

2 ggr årleg

9

1

8

KoKom

Nasjonalt

x

1-2 ggr årleg

8

1

7

Bridge
SAFER (STAVANGER Acute
medicine Foundation for
Education and Research)

Internasjonalt

X

Ca 4-5 ggr /år

20

4

ALLE DELER

ja

ingen faste

100

50

20

30

ALLE DELER

ja

ingen faste

30

10

10

10

regionalt

ja

ingen faste

15

10

5

0

Stiftelsen Norsk
Luftambulanse
UiS og UiB
Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

Senteret deltar i aktuelle nettverk knyttet til prehospital akuttmedisin , samt at tilsette også sitter i ulike programkomiteer for nasjonale og delvis europeiske
konferanser. Ansatte har også hatt forelesninger på internasjonale konferanser siste året.
FOU samarbeidet i regionen innefor akuttmedisin er sterkt økende og de samme menneskene går igjen i mange funksjoner. Samarbeid vil kunne støtte alle
deler.

Kompetansesenter for Sesam

Navn/type nettverk
SESAMs regionale nv

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt

Nettverk
senteret
driver

regionalt

x

Nettverk
senteret deltar i

x

USHT nettverk

Frekvens på møter

Antall deltakere

3/år

seks

2/år

ca 20

x

Kompetansegruppe for
eldremedisin

x

Fagnettverk Alderspsykiatri
Nordfjord

Andel deltakere lokalt
2-5 gjester ved ved hvert
møte
Alle USHT i regionen - drives
av Senter for
omsorgsforskning vest
Kontaktnettverk - drives av
SESAMs medarbeider i Helse
Førde i samarbeid med USHT
Førde
Nordfjordkommunene.
Drives av SESAMS
medarbeider på NPS

Utredning av demens

Lokalt

x

2/år

ca 15

SUS opptaksområde

Dagtilbud demens

Lokalt

x

2/år

ca 15

SUS opptaksområde

Pårørendearbeid

Lokalt

x

2/år

Ca 15

SUS opptaksområde

Lokalt

x

2/år

ca 10

SUS opptaksområde

x

2/år

ca 50

SUS opptaksområde

x

2/år

ca 20

HUS opptaksområde

DCM (metode)
Tverrkommunal
kompetansegruppe for
demens
Hjemmetjenester/demens
Geriatri (under etablering)
Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

lokalt

Andel
deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor regionen

x
HUS opptaksområde
Noen fagnettverk (SUS) var i drift før SESAM ble etablert. Disse er drevet videre i SESAMs regi - og nye er startet opp. Strategien er å knytte til seg medarbeidere i
20 prosentstillinger i sentrale fagmiljøer i regionen som har til oppgave å etablere nye lokale nettverk. Disses møtes i det vi kaller regionalt nettverk. Møtene i
det regionale nettverket går på rundgang i regionen og lokale gjester fra akademi, fylkesmann, USHT og KS inviteres. Eldremedisinsk kompetanse og behov for
kompetansebygging er spredt på mange aktører i regionen. Det er derfor en utfordring for SESAM å både bygge nettverk med noe struktur - delta og koordineres
med andre som driver nettverksbygging - og å etablere mer uformelle relasjoner. Dette er et langsiktig arbeid.

Kompetansesenter for Sikkerhet – fengsel - psyk
Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt

Nettverk
senteret driver

Frekvens på møter

Antall
deltakere

Andel
deltakere
lokalt

Nasjonalt

X

Månedlig

10

3-4

6-7

SIFER - Partnervold

Nasjonalt

x

1-2 ganger i året

10

3-4

6-7

SIFER - Sinnemestring

Nasjonalt

x

1-2 ganger i året

10

3

7

SIFER - Risikovurdering

Nasjonalt

x

1-2 ganger i året

10

3-4

SIFER - Rettspsykiatri

Nasjonalt

x

1-2 ganger i året

15

4-5

10

SIFER - Psykopati

Nasjonalt

x

1-2 ganger i året

10

3

7

TERMA-nettverket

Internasjonalt

x

1 gang i året

60

20

10

30

TERMA-nettverket

Nasjonalt

x

6 ganger årlig

50

20

10

20

TERMA-nettverket

Regionalt

x

6 ganger årlig

30

20

10

Rettspsykiatrisk
interessegruppe

Nasjonalt

x

3-4 ganger i året

100

3-4

5-6

EViPRG

Internasjonalt

x

3 ganger årlig

50

1

ENTMA

Internasjonalt

x

1 gang i året

1

IAFMHS
Statistikernettverket Helse
Vest
SAPROF-nettverket

Internasjonalt

x

1 gang i året

7

Regionalt

x

10 ganger i året

20

1

20

Internasjonalt

x

1-2 ganger i året

50

2

50

CAPP-nettverket

Internasjonalt

x

1-2 ganger i året

30

2

30

Navn/type nettverk
SIFER - Nettverk med de tre
regionale
kompetansesentrene for SFR
- Ledelse

Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

Nettverk
senteret deltar i

Andel deltakere
regionalt

Andel deltakere
utenfor regionen

Flere av nettverkene, som SIFER-nettverket og TERMA-nettverket har utviklet seg over tid, SIFER- nettverket er det nasjonale nettverket for de tre
Kompetansesentrene i Norge i felte, TERMA- nettverket kan sies å være både lokalt,regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

90

Kompetansesenter for Sykehushygiene

Navn/type nettverk
Regionmøtet for
sykehushygiene
Nasjonalt nettverk for
regionale
sykehushygieneenheter og
Folkehelseinstituttet

Regionalt/
nasjonalt/
internasjonalt

Nettverk
senteret driver

Regional

x

Nettverk
senteret deltar i

Frekvens på møter

Antall
deltakere

2 ganger per år

30

Andel deltakere Andel deltakere
lokalt
regionalt
8

Andel deltakere
utenfor regionen

20

2

3

12

Nasjonal

x

2 ganger per år

15

Norsk forum for
sykehushygiene

Nasjonal

x

1 gang per år

300

15

20

265

Pasientsikkerhets prosjekt

Regionalt

4-6 per år

12

3

9

0

Gi en kort omtale av
utviklingen over tid for
senterets deltakelse i
nettverk:

x

Har bidratt til å få til en fast møtestruktur i regionen. Har også fått nasjonal forankring i arbeidet ved at de fire regionale kompetansesenterne i landet møtes
med representanter fra fagavdelingene i regionale foretak og Folkehelseinstituttet. Dette bidrar til nasjonal samordning og fagutvikling på smittevernfeltet.

