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Oppsummering av NKSDs strategi/budsjett samling på Gardermoen 
28.- 29.april 2016. 

Tilstede på samlingen; Stein Are, Sverre, Olav Trond, Olve, Britta, Nina, Kristian, Irene, 
Kjersti, Hilde og Elisabeth (ref.). 

Stein Are innledet samlingen, blant annet med å vise til de ulike kildene til videre 
strategiarbeid. 

• Styringsdokument	(forskrift,	veileder,	rapport	fra	2013	m/	mandat	for	tjenesten)	
• Referat	fra	møter	i	tjenestens	faglige	referansegruppe	
• Referat	fra	ledergruppemøter	
• Evaluering	av	tjenestens	personalsamling,	desember	2015	
• Rapporter/	utredninger	(bl.a.	HabSam-rapport)	

Det ble gitt en rask gjennomgang av programmet videre. 

Dag 1 hadde to bolker. «NKSD om fem år» var tema for første del av dagen, ledet av 
Kristian. Sentrene var i forkant invitert til å komme med forslag til målformuleringer. Dette var 
ment som et tiltak for å involvere tjenestens ansatte og for å ha et utgangspunkt for det 
videre arbeidet. I forkant av samlingen hadde også ledergruppen ved OUS sendt sitt notat; 
Strategiske utfordringer for NKSD i et femårsperspektiv (vedlegg 1). 

For å komme i gang med å formulere overordnede mål for tjenesten sett i et 
femårsperspektiv, ble gruppen delt i to. Hver gruppe satt opp forslag til mål, kommenterte så 
hverandres forslag, reformulerte deretter eget forslag (vedlegg 2 og 3), og presenterte så 
forslaget i forkant av en plenumsdiskusjon rundt de definerte hovedområdene 
kunnskapsutvikling, kunnskapsspredning, nasjonalt samarbeid og internasjonalt 
samarbeid. Referenten velger å ta frem poengene fra diskusjonen sammen med 
diskusjonen vi hadde i bolk 2. 

 «Hvordan NKSD løser sine oppgaver om fem år» og «Hvordan NKSD er organisert om 
fem år» var tema for siste del av dagen. Denne bolken ble ledet av Hilde og Kjersti. Vi startet 
opp med å formulere noen setninger i etterkant av formiddagens diskusjon som skulle 
beskrive hvilken betydning de beskrevne målene hadde for sentrene og hvilke hindringer de 
vil møte. 

Noen formuleringer;  

• Kunnskapsbasert praksis; viktig å dokumentere det vi gjør på en måte som kan sikre 
re produktivitet og/eller identifisere behov for endring i kurs, noe som krever motiverte 
og kvalifiserte og endringsvillige medarbeidere.  

• Matrisetenkning for de som har diagnoseovergripende problemstillinger. 

• Den største utfordringa er å få avklart ansvarsfordeling og samarbeidsregler med 
andre deler av tjenesteapparatet, noe som vil gjøre oss ressursmessig bedre i stand 
til å løse oppgavene våre. 

 
• Vi skal gi adekvat hjelp til de som trenger det mest. Etablerte rutiner kan hindre oss. 
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• Må sikre at det vi gjør gjøres vi utfra forskriften vår. En hindring er at vi ikke har felles 
tenkningsgrunnlag. 

 

Deretter hadde vi en påfølgende diskusjon rundt temaene Internasjonalt arbeid, Gjøre selv 
vs gjøre andre gode ( inkl. diagnoseprosjektet ), Kunnskapsbygging og 
Kunnskapsspredning. 

 1. Internasjonalt arbeid  

Lena innledet med en gjennomgang av de viktigste aktivitetene som foregår nå. 
(Lenas presentasjon vedlegg 4). 

• Orphanet; - databasen er langt mer enn en kilde til diagnoseinformasjon. 
Også mye informasjon om faglige nettverk, tilgjengelige undersøkelser/tester 
og pasientorganisasjoner. Foregår nå en stor gjennomgang for å ta ut 
uaktuelle/ legge inn informasjon om nye diagnoser. 

• Joint Action; - opptatt av diagnosekoding/klassifisering og jobber 
politisk/strategisk for bl.a. å gjøre Orphanet mer kjent. Ennå åpent hva norske 
myndigheter mener om Orphakoding av diagnoser. 

• Rarelink; - arbeidet her må nå mer tilpasses Orhanet og andre aktuelle 
prosesser som nå foregår i Europa. 

• ERNs faglige nettverkgrupper; - bygges nå opp. Det må min. være 8 land 
med i hver gruppe. I Norge er det kun nasjonale behandlingstjenester som kan 
søke opptak. I OUS må søknadene gå via A. Lindmoe før de går videre til A. 
Lindstad i direktoratet. NKSD kan ha en støttefunksjon for samarbeidende 
behandlingstjenester som søker. NAPOS står i en særstilling og det vil jobbes 
for at de kommer med i den metabolske gruppen. 

I den påfølgende diskusjonen ble det vist til at vi bør ha en offensiv profil i forhold til 
alt som skjer fremover. Til nå har Lena hatt 20 % ekstern finansiering via EU midler. 
For å holde tritt med utviklingen, bør nok denne sentrale funksjonen utvides. I tillegg 
kommer betydningen av å følge opp internasjonale faglige nettverk og 
forskningsprosjekter senter vis. Enkelte påpekte at det var viktig å rangere det 
internasjonale engasjementet opp mot andre strategiske mål.  

2. Gjøre selv vs gjøre andre gode (inkludert Diagnoseprosjektet) 

Lena orienterte først om Diagnoseprosjektet som nå er avsluttet som prosjekt. Det 
skrives nå en oppsummering, hvor det inkluderes de diagnosene som er plassert og 
forslag til videre prosess/plassering (fasemodellen). TRS har fått 8 nye diagnoser (vi 
har nylig fått tilsagn fra Helse Sørøst på disse). Vi har ca. 60 diagnoser på 
«venteliste». SSD og Frambu står på tur for neste plassering. Prosessen er igangsatt 
og gjøres selvsagt i tett samråd med sentrene.  

Temaer til diskusjon; 
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• Samarbeid med andre; - betydningen av å få til konstruktive 
samarbeidsformer (NMK- og dysmelisamarbeidet nevnt som gode eksempler). 
HabSam prosjektet viser samtidig hvor viktig det er å synliggjøre bedre 
tjenestens funksjon (nøkkelord; tjenesteprofil). Viktig at tjenesten er åpen og 
kan bidra i forhold til hva som etterspørres «ute». 

• Klinisk funksjon; - flere påpekte betydningen av å ha tett kontakt med de 
kliniske miljøene – behandlingskompetanse er ikke det samme som 
behandlingstjeneste. Spesielt viktig å følge opp nye behandlingsmetoder, i 
motsetning til å medvirke i utøvelse av klinisk rutinearbeid. Flere var opptatt av 
muligheten for å ha delte stillinger, som et konkret tiltak for et tettere 
samarbeid med de kliniske miljøene (også andre stillinger enn rent 
medisinske). Tverrfaglig poliklinikk ble også fremhevet som en aktuell 
samarbeidsform. 

3. Kunnskapsutvikling 

Temaer til diskusjon; 

• Felles forskningsmiljø; - avdelingen ved OUS har sitt eget miljø, samt at 
tjenesten har sin årlige FoU dag. TRS deltar i Sunnaas sin temabaserte 
forskningsgruppe – Sjeldne diagnoser.  
Sentrene ser behov for å utvikle felles verktøy som kan brukes i 
kartleggingsundersøkelser og brukertilfredsundersøkelser, samt utveksle 
kompetanse på hvordan lage gode søknader. Samtidig ønskes frihet til å 
forske/utvikle kunnskap på områder sentrene «er gode på» eller spesielt 
opptatt av.  

• Satsning på forskning; - gode tiltak kan være «såkornsmidler» og professor 
2 stillinger. 

• Registerarbeid; - enighet om å prioritere dette fremover, også økonomisk. 
Noe som bør resultere i ansettelse av person med spisskompetanse. 

• Kunnskapsbasert praksis; - det er viktig at vi har fokus på dette, noe som 
også setter større krav til dokumentasjon av den erfaringsbaserte kunnskapen 
som «ligger i veggene». 

4. Kunnskapsspredning 

Temaer til diskusjon;  

• E- læring; - Sjeldenskolen blir en viktig nyskapning. 
• Samarbeid med høyskoler og universitet; Flere sentre inne i forskjellige 

utdanningsløp, Prosjektet «Undervisningspakke» gir muligheter for mer 
formaliserte samarbeidsformer. Flere delte stillinger (Frambu har en 20 %, 
Sunnaas har en 60 %)? 

• Informasjonsspredning; - mye arbeid fremover i forhold til omleggingen til 
helsenorge. TRS skal bl.a. være en pilot i forhold til å se hvordan et nasjonalt 
kompetansemiljø kan struktureres inn i omleggingen. NSCF har nå satset på 
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kunnskapsformidling ved å «spleise» på en kommunikasjonsrådgiver sammen 
med SSD. 

• Veiledningstjenesten; - Bruk av videokonferanser videreutvikles, samtidig 
som det er behov for mer harmonisering/kvalitetssikring av innholdssiden av 
veiledningsoppdraget. Enighet om at tjenesten bør fokusere mer på 
systemrettet veiledning fremover. Viktig at tjenesten er en dynamisk tjeneste i 
tråd med samfunnsutviklingen for øvrig. 

Hvordan er NKSD organisert om 5 år? 

Hilde holdt en kort innledning med noen refleksjoner etter nylig å ha vært i USA. Vi 
har mye ressurser knyttet til tjenesten. Kan vi jobbe smartere, mer effektivt? Enighet 
om at det generelt er mulig å strukturere arbeidsoppgavene bedre. Spørsmålet om 
fordeling av oppgaver/funksjoner ble også diskutert, spesielt knyttet til 
kjernefasiliteter/stabsfunksjoner ved fellesenheten. Kan flere fellesfunksjoner legges 
ut til sentrene?  

Det ble av flere påpekt betydningen av å også se på oppgaver vi ikke skal gjøre 
fremover, når strategien for de neste 5 årene legges. 

Diskusjonen ble  avsluttet 18.45 før  felles middag. 

                                               ---------------------- 

Dag 2 hadde som tema; «NKSDs økonomi om fem år» 

Stein Are hadde ansvar for dagen og hadde en kort innledning før økonomisjef, BAR/ 
OUS, Stig Alve holdt en orientering over status for tjenestens fellesmidler. Etter 
etablering av NKSD er det akkumulert midler (ca.16 mill. kr), i påvente av videre 
strategi. Alve viste til at det er uheldig på sikt å ha så mye ubrukte midler, da resten 
av sykehuset sliter med store økonomiske utfordringer. Summen inkluderer midler fra 
Hdir til registeropprettelse og EU-midler for vårt internasjonale engasjement. Den 
årlige tildelingen til fellesenheten fordeles som driftsmidler (ca.4,6 mill. kr/ år) 
søkbare midler (prosjektmidlene) og midler til videreutvikling av tjenesten (ca. 10 
mill.). 

Stein Are presenterte så et forslag til hvordan bruke de akkumulerte midlene i neste 
5årsperiode for å styrke/binde sammen tjenesten (vedlegg 4). Områder som ble 
nevnt (som både er enkeltutgifter og årlige tildelinger fremover);  

• Tilskudd i forbindelse med opprettelse av tilbud til nye diagnoser 
- Det tenkes et oppstarttilskudd, inngår som en del av fasemodellen  

• Driftstilskudd til Sjeldenskolen 
- Diskusjon rundt overgang fra prosjekt til driftsfase, evaluering før drift, hvor 

mange årsverk trengs og hvor bør skolen ligge?  
• Drift av sjeldenregister 
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- Regner med en kostnad på å drifte på 250.000 – 300.000 årlig. Utlyser 
snarlig en stilling. 

• Kjøp av Frambu-uker 
- Aktuelt med kjøp av flere uker knyttet opp mot nye diagnosegrupper? 

• Tilskudd til pensjonskostnader i forbindelse med helseleirene på Frambu 
- Årets utgifter på 450.000 dekkes, og det arbeides videre med 

tilbakebetaling og løsning f.o.m. 2017. 
• HabSam-prosjektet  

– følge opp anbefalinger, for eksempel kurs 
• Veiledningstjenesten 

 – et eget prosjekt? Ut på anbud? 
• Særlige behov  

– åpent for sentervise behov i tillegg til den årlige fordelingen av driftsmidler? 
• Tjenestedesign 

 – for å skape gode forløp og godt omdømme 
• Forskningssatsning 

- Styrke forskningssvake sentre, rekrutteringsstipend, stipendiater, professor 
2 stillinger 

• Øke tilskuddsordningen 
- Øke til 5 mill., endre retningslinjene? Forskningssatsning. 

• Personalsamling 
- Evalueringen konkluderer med ønske om samlinger hvert 2.år 

• Lederstøtte 
- Behov for lederassistent i fellesenheten? 

• Internasjonalt arbeid 
- Bør styrkes med økte personalressurser 

• Nye tjenesteområder 
- Bør ha en pott til dette? 

Stein Ares liste over aktuelle forslag ble revidert under diskusjonen og vil bli brukt 
fremover, både som utgangspunkt for videre utforming av 5 års strategien og for 
nærliggende økonomiske disposisjoner. 

I løpet av konferansen kom det opp ønske om en budsjettkonferanse til høsten hvor 
fordelingsnøkkelen og sentervise disponeringer/budsjetter kunne diskuteres. I den 
forbindelse ble også datoene for høstens ledermøter justert. De fysiske ledermøtene 
blir 5.september og 19.desember (se for øvrig revidert årshjul som sendes ut i 
etterkant av samlingen).  

Videre prosess for strategiarbeidet; arbeidsgruppen som består av Kristian, Kjersti, 
Nina, Irene, Stein Are (leder) og Elisabeth møtes i løpet av mai og fortsetter arbeidet 
med utgangspunkt i diskusjonene fra samlingen. Brukerne involveres i første omgang 
ved at senterrådene inviteres til å komme med innspill. Stein Are utformer et notat 
som sendes ut til senterlederne til benyttelse i senterrådsmøte (vedlegg 5). 


