
  Vedlegg 1 

Tjenestebeskrivelse Regionale kompetansetjenester: 
Formålet med regionale kompetansetjenester er å styrke kvaliteten på tjenestene i regionen. Dette innebærer å levere tjenestene så trygt og 
kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av kompetanse både innen spesialisthelsetjenesten og til kommunene. 
Regionale kompetansetjenester skal både kunne bidra til å sikre kvalitet i bredden og kunnskap om det sjeldne og det nye.  

Regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst skal primært ha fagpersoner i spesialist- og primærhelsetjenesten som sin målgruppe og ikke bedrive 
pasientbehandling. Virksomheten i de regionale kompetansetjenestene skal sikre brukermedvirkning.  

Hovedfokus for kompetansetjenestene skal være å formidle og bygge opp kompetanse, samt bidra til at det utarbeides handlingsplan for 
kompetansespredning og implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis.  
 
I tillegg skal kompetansetjenestene: 

• Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten og der det er aktuelt også til kommunehelsetjenesten. 
• Bidra i relevant undervisning. 
• Bidra til forskning og etablering av forskernettverk. 
• Initiering og drift av fagnettverk.  
• Samarbeid med universitetene og høgskolene i regionen for å tilrettelegge for utdanningsløp innen kompetanseområdet ved behov. 
• Utarbeide behandlingsforløp som omfatter hele regionen og bidra med evidensbasert kunnskap inn i relevante behandlingslinjer rundt flerområde- 

og regionale funksjoner. 
• Bistå Helse Sør-Øst RHF med å utvikle styringsindikatorer, med hensyn til aktivitet, kvalitet og resultat/effekt av medisinsk behandling, rehabilitering 

og habilitering. 
 
Administrativt: 
Ledere for kompetansetjenestene rapporterer på ordinær måte til nærmeste linjeleder. Kompetansetjenestene skal ledes av en person med relevant 
kompetanse og erfaring innenfor ledelse, pedagogikk og det respektive fagområdet. Kompetanse innen forskning, fagutvikling og/eller prosjektarbeid kan 
også vektlegges. 

Rapportering og evaluering: 
• Regionale kompetansetjenester rapporterer årlig til Helse Sør-Øst RHF, som gjennomgår rapportering og gir en tilbakemelding på 

kompetansetjeneste funksjonene. I år er tidsfristen for rapportering 10. mars 2017. 
• Regionale kompetansetjenester skal gjennomgå en omfattende evaluering hvert 5. år. 
• Helse Sør-Øst RHF utarbeider en mal for rapportering, med fokus på aktivitet og ressursbruk.  
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Glennes prioritering av kompetansespredning: 
1. Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til spesialisthelsetjenesten og der det er aktuelt også til kommunehelsetjenesten. 
2. Initiering og drift av fagnettverk (regionalt/flerregionalt nettverk for TIOBA/EIBI– Helse Sør-Øst) 
3. Utarbeide behandlingsforløp som omfatter hele regionen og bidra med evidensbasert kunnskap inn i relevante behandlingslinjer rundt flerområde- 

og regionale funksjoner – dette arbeidet bør gjøres i samarbeid med andre HF i regionen, men koordineres fra Glenne.  
 

Vår prioritering av kvalitetssikring: 
1. Utarbeide behandlingsforløp som omfatter hele regionen og bidra med evidensbasert kunnskap inn i relevante behandlingslinjer rundt flerområde- 

og regionale funksjoner (i samarbeid med andre HF i regionen). 
2. Bistå Helse Sør-Øst RHF med å utvikle styringsindikatorer, med hensyn til aktivitet, kvalitet og resultat/effekt av medisinsk behandling, rehabilitering 

og habilitering. 
 

Vår prioritering av kompetanseutvikling: 
1. Bidra til forskning og fagutvikling. 
2. Samarbeid med universitetene og høgskolene i regionen for å tilrettelegge for utdanningsløp innen relevante kompetanseområder ved behov. 
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Stillingsbeskrivelser: 

 
Spesialrådgiverstilling 1: 
- Lede Glennes regionale kompetansetjenester 

o Holde oversikt over kompetansebehov i regionen 
o Formidle kompetansehevingsbehov som meldes fra regionen og samarbeide med ledelsen om løsing av kompetansebehovene 

(benytte medarbeidere fra alle team ved Glenne) 
- Initiere og lede prosjektarbeider/kompetanseutvikling i regionen 
- Initere og drifte temaspesifikke nettverk i regionen, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten eks; 

o Foreldreprogrammene 
o Psykoedukasjon 
o Angst/fobier? 

- Rapportere årlig aktivitet for Glennes regionale kompetansetjenester (15. feb), både internt og til Helse Sør-Øst RHF 
- Samle inn, bearbeide og systematisere data fra ulike prosjekter 
- Bidra til publiksjon av kliniske data ved Glenne 
- Representere regionale kompetansetjenester på aktuelle fagkonferanser både i inn- og utland 
 

Spesialrådgiverstilling 2: 
- Drifte regionale og flerregionale fagnettverk for TIOBA/EIBI 

o Kompetanseutvikling/kompetansespredning 
o Arrangere konferanser, erfaringsseminarer 
o Organisere hospiteringsordninger for ansatte i andre spes.helse.tj. i regionen (ved Glenne) 
o Legge føringer for hvordan TIOBA skal drives i Helse Sør-Øst 

- Klinisk utøvelse av veiledning/pasientoppfølging vedr. regionale henvisninger til Glennes regionale henvisningskompetansesenter, samt 
henvisninger fra Vestfold 

- Dedikert ansvar for intern oppfølging av TIOBA teamet ved Glenne 
- Bidra med årlig delrapportering for TIOBA (15. feb) – til spesialrådgiver 1 
- Representere regionale kompetansetjenester på aktuelle fagkonferanser både i inn- og utland 
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Regionale kompetansetjenester 

Kompetanse- 
spredning 

 Initiering og drift av fagnettverk 
(regionalt/flerregionalt nettverk 
for TIOBA/EIBI– Helse Sør-Øst) 

Kvalitetssikring 

Bistå Helse Sør-Øst 
RHF med å utvikle 
styringsindikatorer, 

med hensyn til 
aktivitet, kvalitet og 

resultat/effekt av 
medisinsk 

behandling, 
rehabilitering og 

habilitering. 

Utarbeide 
behandlingsforløp 
som omfatter hele 
regionen og bidra 

med evidensbasert 
kunnskap inn i 

relevante 
behandlingslinjer 
rundt flerområde- 

og regionale 
funksjoner – dette 

arbeidet bør gjøres i 
samarbeid med 

andre HF i regionen, 
men koordineres fra 

Glenne.  

Kompetanseutvikling 

Samarbeid med 
universitetene og 

høgskolene i 
regionen for å 

tilrettelegge for 
utdanningsløp 

innen 
kompetanseområde

t ved behov. 

Bidra til forskning 
og fagutvikling 

 Sørge for veiledning, 
kunnskaps- og 

kompetansespredning til 
helsetjenesten og der det 

er aktuelt også til 
kommunehelsetjenesten 
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