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Oppdatert versjon av tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og
kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten
Helse- og omsorgsdepartementet viser til tillegg til tildelingsbrev nr. 24 – Kunnskaps- og
kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten, jf brev av 04.06.2015. Dette brevet er en
oppdatert versjon av tillegg til tildelingsbrev nr. 24. Helse- og omsorgsdepartementets og
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets fastsatte samfunnsoppdrag og oppgaver
for 21 av kunnskaps- og kompetansesentrene er vedlagt.
Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten skal bidra til å styrke
kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene og andre nærliggende sektorer innenfor
senterets kompetanseområde og overfor sentrenes målgrupper, se vedlegg. Departementet ber
direktoratet om å videreformidle samfunnsoppdrag og oppgaver til de aktuelle sentrene.
Departementet understreker betydningen av at kunnskaps- og kompetansesentrene
samarbeider med relevante kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten og andre relevante
kompetanse- og forskningssentre. Det forutsettes at Helsedirektoratet i forvaltningen av
tilskuddsmidlene til sentrene samordner dette.
Direktoratets styring og koordinering
Departementet legger til grunn at Helsedirektoratet foretar en vurdering av hvert av sentrenes
virksomhet i lys av fastsatte samfunnsoppdrag og oppgaver. Direktoratet må bidra til at de
aktuelle sentre over tid etterlever og utfører de aktuelle oppgaver.
Kunnskaps- og kompetansesentrene er etablert over tid gjennom ulike tilskuddsordninger, og
har ulik organisatorisk tilknytning. Departementet ber direktoratet vurdere
tilskuddsforvaltningen til hvert enkelt senter i henhold til regelverk for offentlig støtte og
regelverk om anskaffelser etter EØS-avtalen og eventuelt annet relevant regelverk.
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Videre ber departementet direktoratet sørge for tiltak som skal sikre kommunene og deres
tjenester bedre kjennskap til sentrenes virksomhet, sikre likeverdig tilgang til kunnskaps- og
kompetansesentrene samt relevant og god kompetansestøtte til tjenestene. I første omgang kan
dette skje gjennom etablering av et felles nettsted / nettportal hvor sentrene er knyttet opp.
Dette vil gi en elektronisk tilgang gjennom ”en dør inn” til å søke kompetansestøtte.
Organisatoriske forhold
Det er behov for å vurdere om organiseringen av kunnskaps- og kompetansesentrene
imøtekommer dagens utfordringer og tjenestenes behov for kunnskapsstøtte. Departementet
ber direktoratet skissere, med utgangspunkt i sentrenes samfunnsoppdrag og oppgaver, inntil
tre alternative organisatoriske fellesløsninger. Organisasjonsløsningene skal kunne
gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer. Der det er relevant må direktoratet se
hen til ”Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg
tenesteproduksjon”. Det bør trekkes veksler på arbeidet i direktoratets nedsatte Kompetanseog kvalitetsutvalg som har bred deltagelse fra sentrene og tjenestene.
Flere av kunnskaps- og kompetansesentrene har formidlet ønsker om organisatorisk
sammenslåing. Fra departementets side er det ønskelig med sammenslåinger av
kompetansesentre basert på frivillighet, i henhold til regelverket og innenfor gjeldende
økonomisk ramme. Dette må direktoratet legge til rette for, for eksempel ved at direktoratet
gjør uttrekk av ressurser/tilskudd for å gi administrativ støtte til sentre som slår seg sammen.
Et sentralt formål med sammenslåing må blant annet være at de aktuelle sentre på bedre måte
blir i stand til å levere kompetansestøtte til målgruppene. Departementet ber om direktoratets
vurdering av ulike hensyn som bør ligge til grunn for organisatorisk sammenslåing. I den
sammenheng må det også vurderes i hvilken grad regelverket om anskaffelser og regelverket
om offentlig støtte etter EØS-avtalen vil være til hinder for slik sammenslåing.
Oppfølging
Departementet viser til møtet som ble avhold 26, juni vedrørende oppdraget. Departementet
vil innkalle til et nytt møte om arbeidet med oppdraget knyttet til tilskuddsforvaltningen i
henhold til regelverk for offentlig støtte og regelverk om anskaffelser etter EØS-avtalen.
Departementet ber direktoratet bidra til at de regionale helseforetak / helseforetak som har lagt
faglig arbeid til sentrene mens de organisatorisk var tilknyttet RHF / HF, viderefører sine
bidrag til kunnskaps- og kompetansesentre også i de tilfeller sentre slår seg sammen og/eller
endrer organisasjonsform.
Sentre som primært har forskning som oppgave vil departementet komme nærmere tilbake til.
Med vennlig hilsen
Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
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Kjell Røynesdal
avdelingsdirektør
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Vedlegg 1
Samfunnsoppdrag og oppgaver
Kompetansesentrenes overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til å styrke kompetansen og
kvaliteten i de relevante tjenestene og andre nærliggende sektorer innenfor senterets
kompetanseområde og overfor senterets målgrupper. Sentrene skal både være en tjeneste for
tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og
det statlige barnevernet. Det kan være forskjellige målgrupper for de ulike sentrene, men for
de fleste sentrene vil både tjenester og tjenesteutøvere på begge forvaltningsnivå,
forebyggende virksomhet og beslutningstakere være relevante målgrupper. I tillegg kan
befolkningen, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner og forvaltningen være
målgrupper. Målgruppene for det enkelte senter presiseres i tilskuddsbrevene.
For å oppfylle samfunnsoppdraget skal kompetansesentrene ivareta følgende oppgaver
innenfor sitt kompetanseområde og overfor sine målgrupper:
o Bygge opp og formidle kompetanse
o Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helse- og
omsorgstjenesten, barnevernet og andre tjenesteytere og brukere
o Bidra i relevant undervisning
o Bistå i systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet samt
tjenesteutvikling
o Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert
praksis
o Drive eller delta i oppsummering av forskning på eget område. Områder hvor
det skal drives egen oppsummering av forskning avklares med
Folkehelseinstituttet for å unngå dobbeltarbeid.
o Delta i praksisnær og praksisrelevant forskning og i relevante
forskningsnettverk. Dette skal ikke utgjøre hoveddelen av
kompetansesentrenes virksomhet. Sentrene kan også drive forskning på
metodikk som understøtter sentrenes samfunnsoppdrag, men dette er ikke en
obligatorisk del av sentrenes virksomhet.
Gjennom disse aktivitetene skal sentrene bygge bro mellom forskning, praksis og utdanning,
og slik bidra til mer kunnskapsbasert praksis og beslutninger. Sentrene skal være aktive
formidlere av kunnskap, pådrivere for at kunnskap spres, resultater følges opp og eventuell ny
kunnskap skapes.
Kompetansesentrene skal bygge sin virksomhet på systematisk innhenting av kunnskap.
Kunnskap omfatter forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukernes
erfaringer, ønsker og behov.
Sentrene skal søke samarbeid og samordning med andre sentre og instanser med relaterte
oppgaver slik at synergieffekter og god ressursutnyttelse oppnås og unødvendig overlapping
unngås. Slikt samarbeid kan gjerne skje ved ulike nettverksdannelser.
Kompetansesentrene skal sikre brukerinvolvering og brukerkunnskap i virksomheten og sikre
målgruppene god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester. Sentrene skal være lett
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tilgjengelige for kommunene og andre brukergrupper og fremstå samlet og oversiktlig for
disse.
Sentrene skal ta nødvendig hensyn til det lovfestede ansvaret de ulike forvaltningsnivåene har
for de respektive tjenestene, og sentrene skal drive sin virksomhet i samarbeid med ansvarlige
instanser på de ulike nivåer.
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Vedlegg 2 – Kunnskaps- og kompetansesentre som omfattes av Samfunnsoppdrag og
oppgaver fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- likestillings- og
inkluderingsdepartementet mai 2015
Antibiotikasenter for primærmedisin (ASP
Nasjonalt kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kompetansesenter for kommunalt psykisk helsearbeid (NAPHA)
Nasjonalt kompetansemiljø på området psykisk utviklingshemning (NAKU)
PRO-senteret
Regionale kunnskapssentre for barn og unge:
RKBU – Nord Norge
RKBU – Midt Norge
RKBU – Vest Norge
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Sør-øst )
Regionale ressurssentre for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS),
RVTS – Nord
RVTS – Midt
RVTS – Vest
RVTS- Øst
RVTS – Sør
Kompetansesentre rus:
KORUS – Nord
KORUS – Midt
KORUS – Vest – Stavanger
KORUS – Vest – Bergen
KORUS – Sør
KORUS – Øst
KORUS – Oslo
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