
Høringssvar til «Samarbeid innen bildediagnostikk ved 

St.Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag.  

Generelt inntrykk 

Generelt bærer rapporten preg av mye antagelser og problemstillinger fra regional plan for 

bildediagnostikk (ferdig i 2015, med data fra 2011), og at en ikke tar med den utviklingen som har 

vært i etterkant. 

Kapittel 3 

Til utredningsrapportens kapittel 3, som punktvis argumenterer for hvorfor en vil organisere og drifte 

under felles klinikk, har vi følgende kommentarer:  

3.1. Her fremmes påstanden: «Små sykehus har i perioder overkapasitet på vakt, og dette vil kunne 

være med å avlaste arbeidsmengden på STO hvor det er svært travle vakter» 

På hvilke data baseres det at de små sykehusene periodevis har overkapasitet på vakt?  Pr dags dato 

eksister det ingen overkapasitet på vakt på sykehusene i HNT. 

Tvert imot så har den økende arbeidsbelastningen på vakt medført at vi fra 01.11.18 etablerer aktivt 

vaktsjikt for våre LIS i Levanger, og fra 07.01 2019 vil ha et felles aktivt LIS sjikt i HNT. Hvorvidt dette 

vil medføre en overkapasitet gjenstår å se.  

3.2 Her fremmes påstanden: «en felles organisering med bedre ressursutnyttelse vil kunne bidra til å 

snu trenden med innleie av eksterne aktører» 

Vi ønsker da å minne om at den fremste faktoren for å redusere innleie ved småsykehusene er å 

rekruttere tilstrekkelig med radiologer. Akseptabel vaktbelastning, fleksible arbeidsavtaler, godt 

arbeidsmiljø, nærhet til ledelse, konkurransedyktige lønnsvilkår og varierte og utfordrende 

arbeidsoppgaver er helt essensielle faktorer for å kunne lykkes.  

I tillegg er en nøkkelfaktor utdannelsen av egen LIS. Gode avtaler, lojalitetsbygging den tiden de er 

hos oss, samt et godt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter er grunner til at LIS kommer tilbake 

som ferdige overleger etter gruppe 1 tjeneste. 

Vi ser ikke at dette er faktorer som vil bli bedre med en felles organisering, tvert imot.  

Vi har pr dags dato ikke lyktes å rekruttere noen overleger fra St. Olav til vårt vaktsjikt av overleger, 

som ikke tidligere har vært LIS ved sykehuset Levanger. Dette til tross for at det pr dags dato ikke er 

ledige overlegestillinger ved St. Olav. Hensyn til familie (barn på skole, barnehage eller ektefeller med 

jobb i Trondheim) oppgis som årsak til at dette ikke er aktuelt. Flere er imidlertid mer enn villige til å 

jobbe teleradiologisk og diktere undersøkelser foretatt på Levanger mens de selv sitter i Trondheim. 

Det er jo vel og bra, men skal en ha et aktivt radiologisk fagmiljø også ved Sykehuset Levanger er vi 

avhengig av radiologer tilstede, som er med på å dele vaktbelastningen.   

En ser det som meget lite sannsynlig at dette endrer seg ved en felles klinikk.  

I styringsdokumentet står det at ingen radiologer skal tvinges å dra ut til lokalsykehusene for å dekke 

vakt. Likevel er dagens situasjon at radiologer må reise ut til Orkanger fra St. Olav. Hvordan kan en 



konkludere at det ikke er aktuelt å sende leger ut for å dekke vakter når en ikke vet hvem som blir 

klinikkleder i en evt. felles klinikk eller hvordan organisasjonsstrukturen blir i en slik klinikk?  

Dersom fagmiljøet på Levanger forvitrer, så er vi raskt i en situasjon der ledige vakter må dekkes fra 

St. Olav.  

3.3 Her fremmes påstanden: «En felles organisering vil ha hovedfokus på fag og kvalitet».  

Etter å ha lest høringsutkastet er det utvilsomt økonomien som er hovedfokus. Påstanden om at fag 

og kvalitet er hovedfokus er derfor feil.  

Vi ser nødvendigheten av å styrke lokal spesialisert fagkompetanse, felles klinikk kan trolig legge til 

rette for dette. Men vi savner en analyse hvordan dette er tenkt gjennomført. Trolig vil mye av den 

samme gevinsten kunne oppnås igjennom 0-alternativet, men dette er etter vår mening ikke utredet 

tilstrekkelig eller prøvd ut i praksis.  

Videre fremmes påstanden: «Ved å ta i bruk nye metoder ved alle lokalisasjoner vil lokalsykehusene 

bli mer faglig spesialisert».  

Vi ønsker å påpeke at allerede i dag utføres mer spesialiserte undersøkelser ved sykehusene i HNT 

enn bare for få år siden. Dersom det skal utføres ytterligere undersøkelser med økt spesialisering ved 

sykehusene i HNT, så innebærer det at en også må få tilført økte ressurser. En setter derfor 

spørsmålstegn til om dette er mulig i en prosess der rammene totalt sett skal reduseres.  

3.4 Her fremmes påstanden: «Ved å utarbeide felles prosedyrer hvor henviser blir ansvarliggjort i 

større grad enn i dag kan dette bidra til å redusere antall unødvendige henvisninger» 

Dette er et arbeid som må gjøres uavhengig av felles organisering, og er nettopp en oppgave som 

nok vil la seg løse i et fagledernettverk.  

Skal en lykkes med dette så er man avhengig av et nært samarbeid med klinikerne, samt 

primærhelsetjenesten. En felles organisering, der bildediagnostikk løftes ut av sykehusene (eget HF 

eller ANS), vil derimot kunne føre til en større avstand mellom bildediagnostikk og klinikerne. Noe 

som igjen vil gjøre det vanskeligere å nå igjennom med et slikt arbeid.  

3.5 Her fremmes påstanden om «mindre dobbeltarbeid»  

Dette er en problemstilling som nok stammer fra noen år tilbake. De siste årene er det gjort et stort 

arbeid for å lage felles undersøkelse prosedyrer/harmonisere protokoller, og man var kommet svært 

langt på de fleste områder før dette arbeidet stoppet opp i 2017. At bilder regranskes pga. 

manglende kvalitet på undersøkelsene eller svar stemmer ikke overens med de tilbakemeldingene en 

får fra radiologene ved St. Olav. Noe som også ble poengtert av flere på fellesmøtet på Stjørdal 

29.05.18. 

At bilder fra lokalsykehusene demonstreres for klinikere i forhold til videre behandling eller mer 

spesialiserte undersøkelser er imidlertid korrekt, men en ser vanskelig for seg at dette endres pga. en 

felles organisering. En må også påpeke at det ikke er bare undersøkelser som er foretatt ved andre 

sykehus som demonstreres. Tverrfaglige møter (f.eks. MDT møter) er en stadig viktigere (og ønsket) 



del av pasientbehandling, og da er det naturlig at radiologene ser på de bildediagnostiske 

undersøkelsene som er gjort, uavhengig av hvor dette er utført.  

3.7 Her fremmes påstanden om at «Et samarbeid vil bidra til å redusere kostnadsveksten og skape en 

bærekraftig og forutsigbar økonomi. Dette vil skje gjennom vaktsamarbeid og bedre 

kapasitetsutnyttelse av utstyr på tvers av geografi, i tillegg til felles og profesjonalisert innkjøp av 

utstyr.» 

Her savner vi at man faktisk konkretiserer påstandene. Hvor finnes kapasiteten en skal utnytte? 

Hvordan skal man utforme et slikt vaktsamarbeid? Hvor stor blir gevinsten? Hva innebærer et slikt 

vaktsamarbeid for de kliniske avdelingene ved sykehusene? Ingenting av dette er konsekvensvurdert, 

allikevel slår en fast at en skal spare penger uten at det skal gå bekostning av hverken pasienter eller 

kvalitet? 

Hva innebærer bedre kapasitetsutnyttelse på tvers av regionen? Skal pasienter fra HNT sendes fra 

sykehusene i HNT til St. Olav for å få undersøkelser der? Har man regnet med transportkostnader? 

I henhold til punkt 2.1. kostnadsutvikling anslår man at kostnadsdifferansen mellom dagens utvikling 

og ønsket utvikling (3 % aktivitetsvekst og 1,5 % effektiviseringskrav) i 2022 vil være på 104 MNOK.  

Skal man spare alt dette på vaktsamarbeid og bedre kapasitetsutnyttelse? Her må tallene 

kvalitetssikres, og en må konkretisere hvor en ønsker å hente ut gevinster før en sier at dette faktisk 

innebærer en gevinst. Før en kan si noe om å redusere kostnadsveksten igjennom et samarbeid, må 

man definere innholdet i dette samarbeidet. Dette er ikke gjort, og vi anser gevinsten det vises til 

som dårlig utredet og kun hypotetisk.  

Når det gjelder profesjonalisert innkjøp av utstyr, så er jo det noe som skjer uavhengig av dette 

prosjektet, igjennom etablerte sykehusinnkjøp.   

Kapittel 4 

Til utredningsrapportens kapittel 4, som beskriver alternativene til fremtidig organisering, har vi 

følgende kommentarer:  

Generelt sett er det problematisk at en ikke vet hvilke praktiske konsekvenser hverken alternativ 1 

eller 2 får for hverken ansatte eller pasienttilbudet. Det er ikke konsekvensvurdert på hvilken måte 

disse alternativene påvirker samspillet med klinikerne. Det er ikke konsekvensvurdert hvordan disse 

alternativene vil påvirke mulighetene til å opprettholde fagmiljøene på småsykehusene. Det er ikke 

konsekvensvurdert hvordan disse alternativene vil påvirke ressursfordelingen mellom sykehusene. 

Osv. osv.  

Det hefter derfor stor usikkerhet både med påståtte gevinster og på hvilken måte en skal adressere 

de utfordringene en slik omorganisering medfører.  

Av den grunn konkluderte prosjektgruppen enstemmig den 30.01.18 at en burde utrede 0-

alternativet ytterligere, og at en vil være i stand til å oppnå de fleste gevinstene som er identifisert 

også igjennom et slikt samarbeid. Dette synspunktet gjenspeiles imidlertid ikke i denne rapporten, og 

dette ble heller ikke referatført.  Etter dette ble prosjektgruppen inaktivert, og har ikke fått bidra i 

det videre arbeidet.   



En kan også se til ambulansetjenestene i Helse-Midt, der en har lykkes med å utnytte kompetanse og 

kapasitet på tvers av foretakene igjennom avtaler. Denne organiseringen har mye til felles med 0-

alternativet, og fremstår som svært vellykket.  

Kapittel 5 

Kommentar til kapittel 5, Mandat for klinikkledelse. 

Her savner vi at det utdypes hvilken faglig bakgrunn klinikkleder skal ha, eller i hvert fall bør ha. 

Spesielt mangler dette med alternativ 2, hvor det står at personen skal være daglig leder av 

helseforetaket, men at det fortsatt skal være stedlig ledelse. Det fremstår som uklart formulert 

hvordan disse to ledelsesnivåene skal dele ledelsesansvaret. 

Kapittel 8 

Kommentarer til risikovurderingen: 

Denne ROS`en ble i sin helhet utført av prosjektleder. Det ble endret noe etter innspill fra 

styringsgruppa, mens hverken prosjektgruppen eller øvrige ansatte har fått uttale seg. Noe den 

bærer preg av, og vi er uenige i flere av de vurderingene som er gjort.  

Punkt 1: 

Her ansees risikoen for manglende økonomisk handleromsom «svært stor» ved 0 og 1 alternativet, 

mens den ansees som liten med en selskapsetablering. Dette til tross for at rapporten viser til en 

økonomisk kostnad ved etablering av et slikt helseforetak. 

Her ønsker vi kostnadene konkretisert. Vi ønsker også å se det regnestykket som viser at dette vil 

være spart inn etter 3-5 år.  

Vi vil også påpeke at det ved 0-alternativet bør det være rom for kutt i administrasjon ved St. Olav. I 

følge 8.3 Alternativ 2 (punkt 7) har man ledig kapasitet i administrasjonen ved St. Olav allerede. En 

reduksjon av størrelsen på administrasjonen ved St. Olav vil dermed kunne øke det økonomiske 

handlerommet ved 0-alternativet.  

Punkt 2: 

Her bør risiko settes likt mellom de ulike alternativene. Det er fullt mulig å utarbeide felles 

prosedyrer for henvisninger gjennom fagledernettverket, og en trenger ikke et eget selskap for å få til 

dette.  

En bør også bemerke seg at dersom flere undersøkelser avvises ved sykehusene, så vil dette medføre 

en økt bruk av henvisninger til private røntgeninstitutt, og dermed får en økt bruk av private 

røntgeninstitutter. Skal en lykkes med å få ned bruken av unødvendig bildediagnostikk, så bør en ha 

med de private instituttene.  

I tillegg må vi igjen påpeke at den viktigste faktoren for å redusere bruken av vikarer og 

teleradiologiske tjenester, er å få ansatt tilstrekkelig med overleger, se kommentarer til punkt 3.2.  

Punkt 3: 



Dette er en problemstilling som nok stammer fra noen år tilbake. De siste årene er det gjort et stort 

arbeid for å lage felles undersøkelse prosedyrer, og man var kommet svært langt på de fleste 

områder før dette arbeidet stoppet opp i 2017. At bilder regranskes pga. manglende kvalitet på 

undersøkelsene eller svar, stemmer ikke overens med de tilbakemeldingene en får fra radiologene 

ved St. Olav. 

Her bør risikoen settes likt mellom de tre alternativene.  

Punkt 4: 

Her blir risikoen satt som moderat ved 0-alterntivet, mens den blir satt som liten ved alternativ 1 og 

2. Dette er vi ikke enig i, tvert imot så er det vår oppfatning at rekruttering ved småsykehusene vil bli 

vanskeligere både ved alternativ 1 og 2. Lengre avstand til ledelsen, mindre mulighet for fleksible 

arbeidsavtaler samt muligheten for å ha arbeidssted ved St. Olav men diktere undersøkelser fra 

småsykehusene er faktorer som påvirker rekrutteringen og ikke minst fagmiljøet i HNT negativt. En 

ser også for seg at dette vil ha en selvforsterkende effekt dersom vaktbelastningen for overlegene i 

HNT blir mye høyere enn ved St. Olav.  

Her bør risikoen settes som lav ved 0-alterntivet, mens den bør settes som moderat ved alternativ 1 

og stor ved alternativ 2.  

Punkt 6  

En kjenner seg ikke igjen at det har vist seg utfordrende å bli enige om felles regionale standarder. 

Arbeidet med fagsøyler og felles undersøkelsesprosedyrer fungerte meget bra, med unntak av et 

fagområde (gastro) der en slet med å komme til enighet. Dette skyldes imidlertid ikke 

ledelsesstrukturen i HNT eller manglende faglig ledelse i HNT.  

Risikoen bør settes likt mellom 0-alternativet og alternativ 1. Når det kommer til alternativ 2, så vet 

en jo ikke hvordan ledelsesstrukturen blir, så det er vanskelig å risikovurdere.   

Punkt 7: 

Her settes risikoen for økt administrasjon som lav ved en selskapsetablering eller etableringen av et 

HF. På hvilket erfaringsgrunnlag har en for å sette risikoen til lav? Ser en på etableringen av HF, så 

kjennetegnes de nettopp av økt administrasjon. Ved alternativ 2, så bør risikoen derfor settes til stor.  

I tillegg er det en risiko som har vært mye diskutert, men som ikke ble tatt med i analysen. Foreslår 

denne som punkt 9: «Flytting av ressurser fra HNT til St. Olav».  

Jamfør punkt 7.1 vet man ikke hvor stort etterslepet av investeringer er ved St. Olav. Legger vi 

levetiden til grunn, så er det på ca. 65 MNOK. Dette alene er ca. like mye som har vært investert på 

sykehusene i HNT de siste årene. I tillegg så har man frem til nå kartlagt et investeringsbehov ved St. 

Olav de neste 3 årene på 197 MNOK. Dette er over 3 ganger så mye som er investert de tre 

foregående årene (61 MNOK).  

En frykter at i en tid med kamp om investeringsmidlene, vil det bli vanskelig for småsykehusene å nå 

opp med sine investeringsbehov. Status som universitetssykehus, samt nærhet til ledelse og 



administrasjon er faktorer som tilsier at penger bevilget av HNT vil bli brukt for å dekke behovet for 

investeringer ved St. Olav.  

Konsekvens bør settes som svært alvorlig, mens en får lav sannsynlighet for 0-alternativet, lav ved 

alternativ 1, mens den bør settes som stor ved alternativ 2.  

Vi ber om at ROS-analysen justeres i forhold til disse innspillene, og at en tar med punkt 9.  

Konklusjon og anbefaling 

 

Vi mener rapporten har klare svakheter, og bærer preg av at en antar mye, men ikke har hverken 

tallgrunnlag eller utredninger som støtter disse antagelsene. En kommer med en rekke 

enkeltpåstander, uten at disse er hverken konsekvensvurdert eller at de involverte parter får uttale 

seg. 

Bildediagnostikk er et fagfelt i en enorm utvikling, og vil lett bli en flaskehals for sengepostene 

dersom en begynner en omfattende omorganisering uten å ha klart for seg hverken hva en ønsker å 

oppnå eller har konkretisert de gevinstene en ønsker å ta ut. Faren for å svekke pasienttilbudet er 

overhengende.  

Vi anbefaler derfor en videreføring av 0-alternativet, og at en gjenoppretter fagledernettverket og 

arbeidet med fagsøyler og forpliktende avtaler.  

 

31.08.18 

Rune Wagnild, på vegne av ansatte ved Avdeling for Bildediagnostikk Levanger.  

 

 


