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HØRING - SAMARBEID INNEN BILDEDIAGNOSTIKK MELLOM ST.OLAVS 
HOSPITAL OG HELSE NORD TRØNDELAG. 

Høringsdokumentet er et grundig og godt gjennomarbeidet dokument, og gir derfor 
langt på vei en føring for hvordan den fremtidige bildediagnostiske klinikken bør 
organiseres. 

For FFO Trøndelag er det en selvfølge at pasientene skal og må være i fokus.  
Uansett valg av samarbeidsform/organisasjonsform, er det pasientene som er 
forbruker og helseforetakene som yter service.  Klassisk innenfor offentlig 
forvaltning/tjenester er at servicegraden er tidvis lav og ikke til stede.  Personer med 
god økonomi og spesiell helseforsikring «sniker» i køen og er med å bygge opp 
private bedrifter.  Dette fordi ventetid, kvalitet og servicegrad anses for å være bedre 
hos private. 

Høringsutkastet gir ganske klare svar på mulighetene for å forbedre kvalitet, redusere 
ventetid og å redusere kostnader. Ved riktig bruk av tilgjengelige resurser, både 
organisatorisk, teknisk og medarbeidere, kan og vil servicegraden økes vesentlig.  
Lik behandling av pasienter, uansett bosted er grunnleggende og ventetid vil også 
reduseres.  Skal det offentlige helsevesen fortsatt fungere, må det også være 
konkurransedyktig på alle områder.  

En godt organisert bildediagnostikk vil også nødvendigvis gi synergier i form av bedre 
pasientflyt i den behandlende delen av sykehusene.  Ved riktig valg av nærmeste 
kvalifisert sykehus og riktig behandling vil kostnader og ikke minst gjeninnleggelser 
kunne reduseres.  

Kjøp av tjenester eksternt for å stille diagnostikk (utland) er grundig belyst i 
dokumentet.  Det er imidlertid viktig å vurdere juridisk erstatningansvar ved 
feildiagnose og ved misbruk av informasjon (salg/deling av data med kommersielle 
foretak). Nettverkssikkerheten er erfaringsvis også tidvis lav og vanskelig å ha 
kontroll over. For å unngå eventuelle slike problemer må kjøp og bruk av slike 
tjenester ikke forekomme.   

Den nye organisasjonsformen må være «tuftet» på gode medarbeidere og beste 
kvalitet med føringer for etterutdanning, spesialisering og forskning i samarbeid med 
nærliggende forskningsmiljøer.  Den må være robust og styringsdyktig og ha en 
fremtidsrettet ledelse. Den må være attraktiv for nye medarbeidere og også for andre 
helseforetak (f.eks HMR). 

En helhetlig vurdering av de alternativene som foreligger og hvilken 
organisasjonsform som gir beste kvalitet for pasientene, medarbeiderne og beste 
utnyttelse av tekniske resurser og de økonomiske rammene som er forutsigbare pr. 
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dato (kortsiktig politisk forutsigbarhet), gir god grunn til å velge en ny 
selskapsetablering som et HF. 

Valg av HF vil også gi publikum informasjon om at bildediagnostisering ikke er blitt 
gjenstand for outsourcing, noe et ANS vil kunne bli, og derfor virke negativt på 
omgivelsene. 

Etter at ny organisasjonsform er valgt, må dagens høringsnotat revideres slik at 
fordeler/ulemper/gevinster/risikoer blir analysert på nytt med kun det ene valget.  
Dette for å kunne etablere den beste/optimale driftsløsningen.  

Med vennlig hilsen 

For FFO Trøndelag 

Lars Morten Lersveen    Kari Frøseth Johansen 

Leder       fylkessekr. 

 

 

 


