
 

«Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St Olavs Hospital og Helse Nord Trøndelag»  

- høringssvar fra Kirurgisk klinikk i HNT. 

 

 

Kan en klinikk for bildediagnostikk sees uavhengig av sykehusets øvrige funksjoner? 

Utredningsrapporten av de mulige alternativene til felles organisering av bildediagnostikk vektlegger 

i all hovedsak hvilke konsekvenser dette vil ha for fagfeltet bildediagnostikk, mens det ikke er drøftet 

hvordan en eventuell ny organisasjonsmodell er tenkt å fungere i samhandling med øvrige fagfelt. 

 

«Selvstendig beslutningsmyndighet i eget Helseforetak»: 

En bildediagnostikk undersøkelse kan ikke ses uavhengig av pasientforløpet for øvrig. I dag er 

ledelsen ved avdeling for bildediagnostikk en integrert del av sykehusets ledelse for øvrig, og dette 

bidrar til samhandling. Hvordan er denne samhandlingen tenkt i modell 1 og spesielt i modell 2? Vi 

kan ikke se at dette er drøftet i rapporten. En egen bildediagnostikk HF vil ha selvstendig 

beslutningsmyndighet, men er det nødvendigvis mest hensiktsmessig for spesialisthelsetjenesten 

som helhet? 

Mulighet for investering i utstyr:  

I dag skjer investering i bildediagnostikk utstyr gjennom sykehusets totale ramme for investeringer. 

Klinikere er avhengige av velfungerende bildediagnostikk for å kunne gjøre en god jobb og «vet hvor 

skoen trykker». Nettopp derfor er slike investeringer ofte høyt prioritert i dagens modell. Ved et eget 

HF for bildediagnostikk vil spørsmål om prioritering av investeringer fort bli et spørsmål om 

prioritering i forhold til geografi, og vi er da bekymret for at lokalsykehus vil bli nedprioritert.                          

Gevinster i forhold til forhandlermakt overfor leverandører mener vi kan ivaretas gjennom 

Sykehusinnkjøp HF.  

Faglig kvalitet: 

Rapporten vektlegger «risiko for utilfredsstillende faglig kvalitet» og «risiko for lite handlekraftig 

fagrelatert ledelsesstruktur». Man beskriver at det har vært utfordrende å bli enige om felles faglige 

regionale standarder via regionale fagledernettverk, og at slik enighet er nødvendig for å ta 

beslutning på tvers av foretakene i dag. Man fjerner vel ikke denne problemstillingen med en ny 

organisasjonsmodell. En eventuell felles ledelse bør også tilstrebe faglig enighet om beslutninger, 

dersom den skal ha gjennomslagskraft. Innen ulike kliniske fag har man lyktes godt med samarbeid 

på tvers av geografi, også uten felles ledelse, og man har lyktes med samkjøring av prosedyrer, ikke 

bare regionalt, men også nasjonalt. Vi kan derfor ikke se at en felles ledelse er en nødvendig 

forutsetning. Tvert i mot kan ulik tilnærming mange ganger være en styrke. 

 



 

Noe av motivasjonen for en omorganisering er at pasienten skal få et mer likeverdig tilbud. Det er 

ikke gitt at det vil skje med en ny modell. Vi ser også en risiko for det motsatte. Dersom f.eks. 

vaktordningen endres, slik det antydes, er det nærliggende at dette vil skje i form av redusert 

tilstedeværelse av radiolog på vakt ved lokalsykehus. Dette vil i så fall medføre at enkelte tilbud vil 

falle bort lokalt, slik som radiologisk veiledet drenering av abscesser, ultralydundersøkelser etc. Dette 

vil kunne forsinke behandlingen eller pasienten må overflyttes til St Olavs Hospital for tilstander man 

ikke behøver i dag.  

I likhet med klinikere ved St Olavs Hospital har også klinikere ved lokalsykehus behov for tverrfaglig 

samarbeid med radiologer, også på vakt. Konferanse per telefon gir ikke like god dialog eller 

beslutning som om begge sitter i samme rom og har lik kjennskap til pasienten. Dernest er vi 

bekymret for hva som vil skje ved samtidighetskonflikt; vi antar at sykehuset hvor radiologen 

befinner seg vil bli prioritert først. Dermed vil det kunne bli systematisk forskjellsbehandling. Som 

akuttsykehus med traumefunksjon, som sykehusene i HNT er besluttet å være, er det et minstekrav 

at bildediagnostikk ved traumer vurderes av radiolog innen 30 minutter etter at undersøkelsen er 

gjennomført. Dette kravet må innfris ved alle sykehus.  

Dersom tilbud om intervensjonsprosedyrer på vakt faller bort, er vi bekymret for at den lokale 

kompetansen på intervensjonsprosedyrer, også diagnostiske, vil forvitres. Dette vil ha betydning for 

flere fagområder, men ikke minst innen onkologi. Man ser også for seg at lokale, tverrfaglige, 

onkologiske MDT-møter kan forsvinne ved nedbygging av slik kompetanse.  

Rekruttering:  

Sikreste måte å rekruttere spesialister til lokalsykehus er gjennom å utdanne disse selv. Det er derfor 

en forutsetning at en bildediagnostisk avdeling i HNT også i fremtiden tilfredsstiller kravene for å 

utdanne egne spesialister. En eventuell funksjonsfordeling som nødvendiggjør lengre tjeneste på 

universitetssykehus under utdanning vil virke ugunstig for rekrutteringen til lokalsykehus. Dette har 

vi erfart i forbindelse med dagens «gruppe 1 tjeneste». I nye krav til spesialistutdanningen skal 

sykehusene samarbeide om optimale utdanningsforløp. Dette lar seg også gjøre innenfor dagens 

organisering, slik som for de kliniske fagene.   

 

Anbefaling:  

Kirurgisk klinikk i HNT ønsker at bildediagnostisk fagfelt videreutvikles med utgangspunkt i dagens 

organisasjonsmodell, men at man utreder nærmere hvilke muligheter for samarbeid og forpliktelser 

som ligger innenfor dagens ramme. 

 

 


