Mandat for Senterrådet for Nasjonalt kompetansesenter for
nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – NevSom
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, NevSom, er en
seksjon i Avdeling for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger Barne- og ungdomsklinikken, Oslo
universitetssykehus. NevSom er også en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
(NKSD), som NevSom rapporterer til.
Senterrådet er faglig, økonomisk og administrativt tilknyttet Oslo universitetssykehus HF (OUS HF).

Senterrådets oppgaver
Senterrådet er et rådgivende organ for ledelsen ved NevSom.
Rådet skal ha innsikt i senterets strategiske dokumenter, virksomhetsplaner inkludert budsjett og
regnskap og årsrapporteringer.






Være et aktivt rådgivende organ for ledelsen ved NevSom
Bidra til videreutvikling og styrking av dialog og samarbeid mellom senteret, brukerne og
eksterne fagmiljøer
Tilse at senterets arbeid fremmer likverdige tjenester i hele landet
Støtte opp under formålet med samorganiseringen av kompetansesentrene under NKSD
Bidra til at senteret arbeider i hht overordnete oppgaver og rammer for nasjonale tjenester
(forskrift 1706, kap 4)1

Oppgavene i forskrift 1706:








Bygge opp og formidle kompetanse
Overvåke og formidle behandlingsresultater
Delta i forskning og etablering av forskernettverk
Bidra i relevant undervisning
Sørge for veiledning, kunnskap og kompetansespredning til helse og omsorgstjenesten,
andre tjenesteytere og brukere
Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

Senterrådet skal ikke behandle eller uttale seg om enkeltbrukere eller enkeltansatte.

Senterrådets sammensetting
Senterrådet oppnevnes av leder for kompetansesenteret. Senterrådet skal være sammensatt av
representanter for: Fagpersoner (regional og tverrfaglig representasjon skal ivaretas),
brukere/pårørende (representanter for brukergruppene/brukerorganisasjonene) og representanter
for senterets ansatte.
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I NevSoms Senterråd sitter:




4 representanter og 4 vararepresentanter fra brukerorganisasjonene eller brukergruppene
som er knyttet til senteret.
7 representanter fra fagmiljøer; 1 fra OUS HF, 2 tverrfaglig og -etatlig representanter og 4
representant fra annet regionalt helseforetak.
1 representant og 1 vara fra de ansatte ved NevSom.

Leder av kompetansesenteret sitter som medlem i senterrådet, men ikke som leder av rådet.
Senterleder, eller den vedkommende utpeker, innehar sekretærfunksjonen. Leder for NKSD har
møterett.

Valg til Senterrådet
Senterrådets medlemmer oppnevnes for en periode på 2 år. Medlemmer kan gjenoppnevnes for
maksimum 3 perioder, det vil si til sammen 6 år.
Brukerrepresentantene foreslås av egen brukerorganisasjon. Representantene fra fagmiljøene
utpekes av regionale/nasjonale fagråd i samarbeid med leder av senteret og Senterrådet.

NevSom, OUS 17.11.15

