
Høringsuttalelse anga ende samarbeid 
innen bildediagnostikk mellom St. Olavs 
Hospital og Helse Nord-Trøndelag 

Viser til høringsbrev av 5. juli 2018 og til utredningsrapport av 2. juli 2018. 

Som medisinsk fysiker i Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) velger jeg å uttale meg om det som angår 

medisinsk fysikk. 

Det er bekymringsfullt at medisinsk fysikk eller medisinske fysikere ikke nevnt et eneste sted i 

utredningsrapporten.  Det er heller ingen medisinske fysikere representert verken i styrings- eller i 

prosjektgruppen. Under kapittel 2.2 Dagens organisering av bildediagnostikk er medisinske fysikere 

ikke engang nevnt som yrkesgruppe. Jeg antar at dette skyldes at samarbeidet i første omgang gjaldt 

vaktsamarbeid for radiologer. Jeg velger derfor å tro at medisinske fysikere skal være inkludert i et 

eventuelt samarbeid.  

De medisinske fysikerne i alle foretakene i Helse Midt-Norge HF har hatt et uformelt samarbeid i flere 

år. Men et mer formalisert samarbeid er svært ønskelig å få på plass, og dette vil være veldig 

fordelaktig for HNT. Her ville det kanskje være naturlig på sikt om også de medisinske fysikerne i 

Helse Møre- og Romsdal ble inkludert i samarbeidet.  Det å være del av et større fagmiljø er helt 

essensielt for å få til en god faglig utvikling slik som det er beskrevet i kapittel 3.3 Faglig kvalitet. Det 

å ha en fagorientert ledelse er også viktig for å sette fokus på faglig utvikling og for å kunne yte 

medisinsk fysikk til det beste for pasienten. Det er likevel nødvendig å presisere at et faglig 

samarbeid ikke vil løse alle utfordringene med nok ressurser innen medisinsk fysikk som HNT har i 

dag. Det er et behov for flere medisinske fysikere i HNT. St Olavs Hospital har heller ikke 

overkapasitet når det gjelder ressurser innen medisinsk fysikk.  

Når det gjelder utstyrsinvesteringer vil det helt klart være en fordel sett fra medisinsk fysikers side at 

man har et godt samarbeid og at det tenkes helhetlig. Dette vil forenkle arbeidet med innkjøp av nytt 

utstyr, kvalitetskontroller, felles prosedyrer og optimalisering av bildediagnostikk. 

Selv om man kan tenke seg en felles organisering av alle de medisinske fysikerne i en felles avdeling 

eller seksjon ved alternativ 1 eller 2, så er også tilstedeværelse lokalt viktig. Kvalitetskontroll av utstyr 

er et eksempel på oppgaver som må gjøres lokalt. Optimaliseringsarbeid er at annet eksempel hvor 

det lønner seg å kjenne til lokale forhold som utstyr samt ha et godt samarbeid med lokale radiologer 

og radiografer. 

Bildediagnostikken blir stadig mer kompleks og spesialisering er nødvendig også for medisinske 

fysikere. Norsk forening for medisinsk fysikk (NFMF) har en intern sertifiseringsordning for Medisinsk 

fysiker og Medisinsk fysiker - spesialist innen røntgendiagnostikk, nukleærmedisin og MR (i tillegg til 

stråleterapi som ikke er aktuelt her). Dette er det svært vanskelig å få til i dag slik ressursene er i 

HNT. Her har en medisinsk fysiker ansvaret for alle fagfeltene i tillegg til strålevern. 



Som eneste medisinske fysiker i HNT har jeg ansvar for bildediagnostisk utstyr lokalisert geografisk 

ved Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DMS Inn-Trøndelag på Steinkjer og DMS 

Værnesregionen på Stjørdal. Jeg er også stråleverkoordinator for hele HNT. Begge er lovpålagte 

funksjoner ifølge norsk strålevernlovgivning. Det er ikke bare Avdeling for bildediagnostikk ved begge 

sykehusene som har slikt utstyr i HNT slik at dersom bildediagnostikken blir organisert felles i 

Trøndelag, må man sikre at funksjonen som medisinsk fysiker samt funksjonen som 

strålevernkoordinator ivaretas også for resten av HNT. 

Dersom man velger å gå for alternativ 1 eller 2, vil jeg understreke hvor viktig det er at man gjør et 

grundig arbeid i sammenslåingsprosessen og at alle fagfeltene og yrkesgruppene blir tatt med og 

hørt. 
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