
Høringssvar til høringsrapport «Felles klinikk for bildediagnostikk i 

Trøndelag.» Fra Norsk Radiografforbund og NITO Helse Møre og Romsdal HF. 

 

Vi har forstått det slik at Helse Midt-Norge gjennom foretaksmøtet har gitt dette oppdraget til 

direktørene ved St.Olavs Hospital og Helse Nord-Trøndelag. Videre har vi forstått det slik at Helse 

Midt Norge mener at Helse Møre og Romsdal HF (HMR)ikke er en del av prosjektet, HMR er derfor 

ikke invitert til å gi høringssvar.  

Når NITO og Norsk Radiografforbund Helse Møre og Romsdal HF allikevel ønsker å skrive høringssvar 

er grunnen todelt. For det første er Helse Møre og Romsdal nevnt spesifikt i rapporten (side 12). 

Videre opplever vi at utfordringsbildet som presenteres også gjelder i Møre og Romsdal. Med dette 

som bakgrunn frykter vi at utfallet blir en løsning som HMR adopteres inn i, uten noen form for 

prosess med HMR som aktiv part. 

Intensjonen med arbeidet mener vi er god, vi ser utfordringene som skisseres, og opplever dem som 

reelle. Vi synes det er bra at det regionale nivået fanger opp dette, og ønsker å jobbe for å forbedre 

fremtidens bildediagnostikk. 

Dessverre mener vi at rapporten ikke er god nok. Det er for mange udokumenterte 

påstander, for mange svevende mål uten redegjørelse for hvordan de skal nås. Som et 

eksempel ønsker vi å trekke fram følgende påstand under kapittel 3.5. «Mindre dobbeltarbeid 

(videre utredning, re-gransking) Det som leveres fra sykehus med generalistkompetanse vil 

ikke kunne levere like god kvalitet som leveranser fra spesialistsykehus.» En etter vårt syn 

meget bastant og fullstendig udokumentert påstand, som gjør det til en sannhet at alt arbeid 

som gjøres ved et generalistsykehus aldri kan bli like godt som samme arbeid ved 

spesialistsykehuset. Inviterer denne holdningen til et fruktbart samarbeid? Videre stiller vi 

oss bak høringssvaret fra Radiologisk avdeling, Molde/Kristiansund, HMR.  

 

Vi vil i tillegg påpeke at det er skremmende at bildediagnostikkens største yrkesgruppe, 

radiografene, ikke er nevnt og vektlagt. Hva med radiografenes arbeidsform og utvikling? 

Hva med mulighetsrommet innenfor jobbglidning/oppgavedeling for alle yrkesgruppene i 

fremtidens klinikk? Eksempelvis har helsesekretærene/merkantilt personale en nøkkelrolle i 

dagens arbeidsflyt, hvor er de i rapporten? Vi opplever at rapporten har radiologene som 

yrkesgruppe i fokus, og at den utelater de andre yrkesgruppene fullstendig. Videre ser vi at 



det ikke har vært med ansattrepresentanter for radiografene i hverken prosjektgruppe eller 

styringsgruppe. Det er etter vår mening svært kritikkverdig å utelate representant fra 

fagmiljøets største yrkesgruppe i et arbeid som potensielt vil endre hele vår 

organisasjonsform. 
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