
 

    

 

 

 

Innspill høringsbrev - Prosjekt "Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital 

og Helse Nord-Trøndelag HF» 

 

 

 

Generell kommentar 

Delta er i utgangspunktet positive til alle forslag som kan effektivisere og bedre samarbeidet 

mellom sykehusene i regionen. Delta mener best mulig samarbeid vil komme pasientene i 

regionen til gode.  

Det har siden 2015 blitt jobbet med å bedre samarbeidet mellom foretakene innenfor 

billeddiagnostikk. Helse Midt-Norge RHF har gjennom styringskrav for 2018 gitt St.Olav HF og 

Helse Nord-Trøndelag HF i oppdrag å etablere en felles klinikk for billeddiagnostikk med en 

klinikksjef som rapporterer til direktørene i begge helseforetak. Med stadig økende bruk av 

billeddiagnostikk i nye behandlingsmetoder ser Delta behovet for å effektivisere og 

samordne ressursene innenfor dette feltet. Det er mye som tyder på at bare det å bedre 

samarbeidet slik at man unngår uønsket variasjon på ventetider og kvalitet, vil være en 

besparelse. 

Det er i høringsutkastet skissert 3 alternative løsninger for fremtidig organisering, Delta ser 

det utfordrende å skulle peke på en av disse som den beste løsningen. Uansett hvilke løsning 

som velges innebærer det en stor forandring for ansatte i de respektive avdelinger. Det vil 

være ytterst viktig med en god organisasjonsutviklingsprosess med god forankring blant 

ansatte. 

Når det gjelder alternativ 2 (eget HF) så er tillitsvalgte i Delta skeptiske til dette. Det å 

etablere et nytt HF i regionen vil etter vår mening kunne utfordre medbestemmelse og 

samarbeid med ansatte. Delta ser det samme i dag, det er store utfordringer med de 

nasjonale selskaper/HF som er etablert de siste årene med å etterfølge hovedavtalen 

mellom partene i arbeidslivet når det gjelder samarbeid og medbestemmelse. 

Helse Midt-Norge har erfaring fra det å danne egne foretak innad i regionen. Rus og 

ambulanseforetaket. Delta minner om grunnen til at ambulanseforetaket ble innlemmet i de 

lokale HF igjen, var en uoversiktlig økonomi, dårlig kontroll over ressurser fra de lokale HF og 

en etter manges mening overfylt administrasjon. 
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Kommentarer og noen spørsmål som blir hengende etter å ha lest utkastet. 

• Et av de spørsmål som blir ubesvart er hvorfor Helse Møre og Romsdal HF ikke skal   

være med på dette samarbeidet. Når hele tanken er å realisere HMN strategi 2030 så 

er vel også HMR med på den? 

• Delta tror at det å ha en felles organisasjon som har hovedfokus på fag og kvalitet er 

bra.  

• I utkastet står det at fagmiljøene på lokalsykehusene skal styrkes, men det står 

ingenting om hvordan det er tenkt. 

• Det hadde vært interessant og fått tall på hvor mye det brukes på eksterne aktører 

innen billediagnostikk.  

• Under punkt 3.7 bedre kapasitetsutnyttelse og profesjonalisering av innkjøp utstyr 

viktig for den økonomiske gevinsten ved dette prosjektet, så er det bekymringsfullt at 

vi fremdeles gjør mye dobbeltgransking. 

• Delta er bekymret over at uansett hvilket forslag man ender opp med så vil 

administrasjon øke. At det pekes på at St. Olav har ledig kapasitet på dette området 

stiller vi spørsmål med i disse innsparingstider. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  
Ketil Eide 

Foretakstillitsvalgt for Delta i HNT 
74098839/924 01 488 
Ketil.eide@hnt.no 
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