
 

 

Høringssvar Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag HF 
 
 
 

«Samarbeid innen bildediagnostikk mellom 
St. Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag» 
 
 
 
Kommentar til høringsrunden 
Utvalget vil beklage at en viktig høring ble sendt ut i sommerferien med høringsfrist tett 
opp til ferieperiodens avslutning. Utvalget har ikke planlagte møter i høringsperioden, og 
finner det derfor nødvendig å påpeke at det ikke er gunstig å gjennomføre høring på 
denne måten. PGA dette har dessverre ikke utvalget hatt anledning til å gjennomføre 
høringen slik det normalt ville være ønskelig. 
 
 
Kommentar til utredningsrapporten 
Brukerutvalget legger til grunn at en mulig framtidig organisering av 
bildediagnostikktilbudet ikke skal svekke kapasitet eller den samlete kvalitet på 
bildediagnostikktilbudet ved noen av sykehusene i helseforetaket. 
 
Likeså forutsetter Brukerutvalget at beredskapen ved øyeblikkelig hjelp opprettholdes på 
minimum dagens nivå ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos. 
 
Akuttfunksjonen ved begge sykehus må ikke svekkes med en eventuell ny organisering av 
bildediagnostikktilbudet. Utvalget er i tillegg svært opptatt av brukerne, og ønsker å 
understreke at en eventuell ny organisering ikke må medføre økt reisebelastning for 
pasientene. 
 
Utvalget mener at det er særs viktig at en eventuell ny felles klinikk tar distriktene og 
spredt bosetning på dypeste alvor. 
 
3.4 Reduksjon i variasjon (ventetider og kvalitet) 
Her blir det fastslått at cirka 15 prosent av undersøkelsene som blir utført anslås å være 
unødvendige, og at det er et stadig økende volum av henvisninger. I rapporten pekes det 
på at «ansvarliggjøring av henviser» i større grad kan bidra til å redusere henvisningene. 
 
Brukerutvalget ber om at det utvises forsiktighet i forhold til definisjonen av det som 
omtales i rapporten som «unødvendige henvisninger». Pasientenes beste må gå foran 
behovet for å redusere antall undersøkelser. 
 
 
3.7 Nødvendige økonomiske grep 
Rapporten omtaler «Standardiserte undersøkelser, bedre samarbeid og mindre 
dobbeltgranskning» under dette punktet. 
 
Brukerutvalget påpeker at ønsket om mindre bruk av dobbeltgransking ikke må være til 
hinder for en såkalt «second opinion» (fornyet vurdering) av spesialist. Hensynet til den 
enkelte pasient må gå foran hensynet til økonomi og kapasitet. 
 



 

 

 
4. Alternativ til fremtidig organisering 
Brukerutvalget ønsker ikke å gå dypere inn i dette enkeltpunktet, men ønsker å 
kommentere at utvalget antar at en ved å velge alternativ 2, eget foretak, kan dette bidra til 
økt byråkratisering.  
Utover dette henviser utvalget til det som er kommentert generelt og under punktene 3.4 
og 3.7. 
 
 
Utvalget ber styringsgruppen legge vekt på Brukerutvalgets synspunkter før 
styringsgruppen avleverer sin anbefaling til styrene i Helse Nord-Trøndelag HF og  
St. Olavs hospital HF. 


