
Høringsuttalelse fra medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos 
«Utredningsrapport om samarbeid innen billeddiagnostikk mellom  
St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag» 
  
  
Bakgrunnen for høringen er at der er utarbeidet en regional plan for billeddiagnostikk. 
Prosessen har trukket i langdrag, mandatet er endret underveis og det ønskes nå 
høringsuttalelse på hvorvidt det skal etableres en felles klinikk for billeddiagnostikk. 
Etter vår mening står det adskillig tilbake å ønske med hensyn til hvordan prosessen er 
gjennomført.  
 
Vi hørte første gang om den fra adm. dir. gjennom lokalavisene vinter/vår 2018. 
Vi håper at denne prosessen ikke vil danne mal for hvordan tilsvarende prosesser 
gjennomføres i fremtiden.  
  
I kapittel 1 argumenteres det for at en egen klinikk for billediagnostikk vil redusere 
unødvendige henvisninger og fremme harmonisering av prosedyrer. 
 
Hittil har det vært et godt samarbeid mellom avd. for billeddiagnostikk i HNT og St Olav. Det 
kan sannsynligvis bli bedre ved at det blir mer forpliktende formalisert. Dette vil kunne 
gjøres gjennom de eksisterende fagledernettverkene. Det vil med stor sannsynlighet bli 
vanskeligere å harmonisere prosedyrer i en ny stor klinikk eller Helseforetak. 
Det foreligger ingen dokumentasjon av hva som ligger i begrepet  
«unødvendige henvisninger», og det virker derfor noe overdrevet å se for seg en 
omorganisering som probat medisin for noe som ikke er dokumentert bedre kartlagt. 
  
Kapittel 2 omhandler blant annet dagens situasjon med hensyn til drift og kostnader ved 
denne. 
 
Vi mener at de radiologiske avdelinger er en del av sykehusene og bør forbli det. 
Pasientforløp blir ikke mer helhetlige av at radiologien trekkes ut av sykehusene og blir 
selvstendige foretak. Produksjonen i røntgenavdelingene i HNT har økt betydelige de siste 
årene, og de administrative kostnadene er svært små, i forhold til om det etableres et nytt 
billeddiagnostisk HF eller felles organisering av avdelingene ved ST Olav og HNT. 
 
Slik vi har fått det fremlagt er kvaliteten god på undersøkelser gjort i HNT (kfr. redegjørelse 
fra rtg.avd. i møte med avdelingsoverlegene og adm. dir. i april 2018). 
 
Når det gjelder utstyrsanskaffelser skjer det i dag innenfor sykehusenes økonomiske ramme 
for investeringer, basert på de behov som finnes ved de enkelte sykehus. Med andre ord har 
klinikere som brukere av radiologiske tjenester også en påvirkningsmulighet i forbindelse 
med innkjøp. 
 
Ved etablering av en felles klinikk i Trøndelag kan en tenke seg at «de store spiser de små» 
og at lokalsykehusene vil bli den tapende part. 



Påstanden om at «en felles organisering av de radiologiske avdelingene gir bedre 
ressursutnyttelse» må dokumenteres bedre, eller det må gjøres en RoS-analyse som viser at 
dagens organisering viser det motsatte. 
  
I Kapittel 3 hevdes det at det vil gi bedre ressursutnyttelse ved at det etableres felles 
vaktordninger mellom sykehusene. 
 
Vi er selvfølgelig tilhengere av rask, og korrekt tilbakemelding om resultater av 
undersøkelser, og et samarbeid mellom sykehusene her kan være en måte å fremme 
kvalitet. 
 
På indremedisinske avdelinger er situasjonen i dag at de er overfylte, de har gjennomgående 
for høyt belegg, og vi er avhengige av å gjøre stadig mer øyeblikkelig hjelp poliklinikk. 
Radiologi er her et viktig hjelpemiddel både på kveld og natt. 
  
En del undersøkelser krever at radiolog gjør dem, også om kvelden, noen ganger om natten, 
og da må radiologene ha en vaktordning. Rene billedtolkninger kan gjøres av andre som 
befinner seg på et annet sted, men «hands-on» undersøkelser krever tilstedeværelse av 
radiolog. Pasientene bør få raskest mulig hjelp til rett tid og på riktig sted for d vanligste 
sykdommer, som det er flest av. 
 
Intervensjonsradiologi bør også i fremtiden kunne gjøres på lokalsykehusene. 
  
Det har vist seg vanskeligere å rekruttere LIS-leger til avdelinger uten vakt, noe historien i 
HNT har vist. Når en ser på rekrutteringen de siste årene har den vært god, og denne 
trenden er det viktig å forfølge, fordi det er på denne måtene vi kan rekruttere ferdige 
radiologer. 
  
Det er mulig et vaktsamarbeid på LIS-lege nivå kan være hensiktsmessig, men vaktsamarbeid 
på overlegenivå (bakvakten) vil påvirke driften ved lokalsykehusene i negativ retning. 
  
Med bakgrunn i ovenstående, ønsker medisinsk avdeling i Namsos at videreutviklingen av 
det billeddiagnostiske fagområdet skjer innenfor dagens organisering, og at eventuelle 
endringer i dette skjer evidensbasert og med tilhørende RoS-analyser. 
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