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Fagforbundet oppfatter rapporten som utydelig, blant annet på følgende 

områder:  

1. Konsekvenser for ulike yrkesgrupper, for eksempel radiografer, fysikere, mfl. 

Rapporten tar kun for seg konsekvensene for leger. 

2. Konsekvenser for samarbeidende avdelinger (henvisende leger og øvrige 

legegrupper ut over radiologer) 

3. Konsekvenser for fagmiljøet ut over radiologisk avdeling, for eksempel 

samarbeidende klinikere, kontakt mellom yrkesgruppene og de ulike 

fagfolkene 

4. Konsekvenser for pasientene 

5. Hvordan skal økt subspesialisering foregå i Nord-Trøndelag? 

6. ROS-analysene: vi er usikker på om det har vært bred nok involvering og om 

de riktige analysene er utført for best mulig å belyse fordeler og ulemper.  
 

Vi mener det er positivt at man ser på en eventuell endring, men grunnlaget for, 

og gevinsten med en slik prosess må komme tydeligere fram, og med bedre 

dokumentasjon. Det er vanskelig å se hvordan en økonomisk gevinst skal 

realiseres, og vi etterlyser en mer presis rapport. Situasjonen for de ansatte må 

også beskrives, både m.h.t. faglighet og arbeidssted.  

 

Vi har fått opplyst at fagområdene innen Bildediagnostikk i HNT og St. Olavs 

ikke forholder seg til ensartede prosedyrer. Ved å samordne dette vil vi mest 

sannsynlig få en stor gevinst. Vi mener likevel at dette må samordnes uansett 

organisering.  

 

Rekrutteringen i HNT er god på radiologsiden. Dette har vært lagt ned et stort 

arbeid med hensyn til rekruttering av radiologer fra egne LIS-leger. Dette 

kommer ikke godt nok frem i rapporten. 

Det påstås at et eget HF vil gi en bedre økonomisk situasjon enn i dag. Dette vil 

være et HF som eies av St. Olav og HNT. Dvs at hvis et HF for Bilde skal få 

mer penger enn i dag, må resten av fagmiljøene i eierforetakene få mindre 

penger. Fagforbundet kan ikke se at dette løser den økonomiske utfordringen vi 

har i helseforetakene i dag. 

 

Vi finner det underlig at denne rapporten kommer etter en svært tidkrevende 

prosess med «Pasientorientert organisering», hvor organisasjonskartet nettopp 

har falt på plass. 

Vi finner det også underlig at det må tas stilling til dette før vi vet hva som skjer 

med HFene i Trøndelag etter fylkessammenslåingen. 



 

I forhold til økonomiske gevinster, kan ikke Fagforbundet se at dette er 

dokumentert.  

 

Fagforbundet vil også benytte anledningen til å uttrykke bekymring for at denne 

saken ikke er gjenstand for drøfting med tillitsvalgte. Drøfting er fra vår side  

etterlyst og avslått. 
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