
Høringsuttalelse til utredningsrapport 
«Samarbeid innen bildediagnostikk ved 
St Olavs Hospital og Helse Nord-
Trøndelag 

 

Basert på høringsutkast 2. juli 2018 slik man finner det på https://hnt.no/nyheter/2018/horing-felles-

klinikk-for-bildediagnostikk-i-trondelag men som etter endret frist har adresse 

https://hnt.no/nyheter/2018/ny-frist-horing-felles-klinikk-for-bildediagnostikk-i-trondelag.  

Noter til de forskjellige punkter 

1. bakgrunn 

Utredninger i prosjektet «Samarbeid bildediagnostikk STO og HNT» som refereres til i avsnitt fire er 

ikke tilgjengelige i dokumentet.  

«Utarbeidelse av felles prosedyrer er påbegynt av et regionalt fagledernettverk, og har blant annet 

resultert i at det er teknisk lagt til rette for å dele bilder på tvers av helseforetakene.» - dette er feil, 

det har vært mulighet for å dele bilder på tvers av helseforetakene i Midt-Norge siden innføring av 

digitalt bildearkiv (PACS). Det har imidlertid vært visse barrierer i programmet, men man kunne med 

få museklikk gi tilgang ved behov ved behov (bildene ble åpnet for innsyn til andre helseforetak). 

2. Dagens organisering og drift 

I første avsnitt refereres til kostnadsutviklingen. Som regel følges økt aktivitet til økte kostnader, men 

også økte inntekter. Er inntektene tatt hensyn til i framstillingen? 

Grafen «Samlet aktivitetsutvikling bildediagnostikk HNT og St. Olav»: Her hadde det vært interessant 

å se på St. Olav og HNT for seg.   

2.1: «For å sikre bærekraft og skape et økonomisk handlingsrom for å investere i nytt utstyr, så betyr 

det at kostnadsveksten må dempes gjennom aktive tiltak.» Det er i liten grad konkretisert i 

dokumentet hvilke aktive tiltak det kan være snakk om, og hvor stor effekt man forventer. 

3. Hvorfor felles organisering og drift? 

Flere av momentene som tas opp som områder hvor man ønsker forbedring, er ikke nevnt i resten av 

dokumentet, dvs. at det ikke presenteres noen løsninger. Det er uklart hvordan det skal bli, for 

eksempel: Bedre utnyttelse og nærhet til forskningsmiljøene.  

Andre faktorer nevnes senere, men uten at det gis noen detaljer: Under hovedpunkt 5 skrives det at 

man ikke skal sentralisere alle spesialiserte undersøkelser (men noen?), man skal ikke nedbemanne, 

man skal dempe belastningen på St. Olav og redusere reisevei for pasientene. Det skal være en form 

for funksjonsfordeling, men hva slags? Og hvilken endring fra i dag? 
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3.2: Det brukes eksterne private aktører for tolkning av bilder i hele Helse Midt-Norge. De brukes 

også i HMR som overtrykksventil, dette koster mer enn å beskrive undersøkelsene selv, samtidig gir 

klinikerne tilbakemeldinger om at de foretrekker beskrivelser fra foretakets egne radiologer. Siden 

det er en overtrykksventil (dvs. at man sender ut bilder når man ikke har kapasitet til å ta hånd om 

dem selv) er det vanskelig å se for seg hvordan en omorganisering skal endre dette. Helse Møre og 

Romsdal har gjort en stor innsats for å bruke eget utstyr til å øke kapasitet og ta ned ventelister, og 

lyktes med det. Det har imidlertid ført til at noe mer volum blir beskrevet eksternt, særlig i perioder 

med høyt trykk, men totalen er bedret inntjening. 

HF HMR 

 Modalitet MR 

 

   Undersøkelser Kolonneetiketter 

 Radetiketter 2016 2017 

ALLab10 4931 4921 

ALLab12 4203 4084 

KRMR 5088 5260 

MOMR1 3832 4007 

MOMR2 4720 4570 

VOLab7 3965 3769 

 

Tabellen viser utførte MR undersøkelser pr MR maskin i HMR i 2016 og 2017. Hvordan ser tilsvarende 

oversikt ut i Trøndelag? 

Vi ønsker å bemerke at man også i Sør-Trøndelag, som i resten av Midt-Norge, sender undersøkelser 

eksternt til både utføring og beskrivelse (se tall i figur under), til tross for at det må være en del 

restkapasitet på maskinene ved sykehuset. Det savnes en drøfting av kvalitet rundt ekstern 

granskning kontra det å sette hele undersøkelsesforløpet ut på anbud.  Vi etterspør om det ikke ville 

være mer økonomisk gunstig å øke driftsgraden på sykehuset, selv om man måtte sende ut bilder til 

ekstern granskning. 



 

Figur 1: Karin Steen, Regionalt brukerutvalg 02.05.17 

3.5: «Klinikere ved St. Olavs ønsker ofte bilder beskrevet av radiologer med spesialistkompetanse». 

Antar at det er en skrivefeil da alle radiologer i fast stilling har spesialistkompetanse (se under, til 

punkt 3.7). Vi vil bemerke at det ikke trenger å være dårligere kvalitet på leveranser fra mindre 

sykehus. Vi etterspør derfor om det alltid er reelt nødvendig med regranskning ved St. Olav, eller om 

det noen ganger kan være at klinikerne i Trondheim ikke stoler på beskrivelser fra leger de ikke 

kjenner navnet på.  Vi etterspør også tall på hvor mange undersøkelser som regranskes. Gjerne også 

hvor mange som reelt trenger regranskning (dvs. at regranskning ikke finner noe annet enn 

primærgranskning).   

Vi setter stor pris på at det er høyspesialiserte radiologer ved St. Olav, slik det skal være på et 

universitetssykehus. Det er via røntgensystemet lett å gi tilbakemeldinger til primær beskriver fra 

regransker, og da vi ikke opplever å få veldig mange tilbakemeldinger fra Trondheim til tross for et 

nokså stort antall undersøkelser på pasienter som også er innom St. Olav, vil vi anta at det er fordi 

det ikke er behov for det i så stor grad (fordi evt. endringer er av mindre art?). Det vil regelmessig 

være behov for en ny gjennomgang av undersøkelser, i fb med sammenfatning av sykehistorier, 

MDT-møter eller liknende, og det er vanskelig å se for seg at en sammenslåing av bildeavdelinger vil 

endre særlig på dette.  På det tidspunkt pasienten kommer til St. Olav for behandling har det ofte 

kommet til ny tilleggsinformasjon, for eksempel biopsisvar, lab-prøver, nye kliniske funn etc., og det 

kan ha tilkommet nye opplysninger som retrospektivt burde vært kjent før man utførte første 

undersøkelse. Dette er forhold som ofte nødvendiggjør ny granskning av bilder både om pasienten 

ble undersøkt først ved St. Olav eller ved lokalsykehus. MDT-møter registreres også som 

demonstrasjon, og inneholder både bilder fra St. Olav og fra andre sykehus. 



Hvordan skal en eventuell funksjonsfordeling i praksis gjennomføres? Skal noen ha ansvar for å gå 

gjennom alle innkomne henvisninger for å fordele dem hit eller dit (prioritere), eller fordele hvem 

som skal beskrive dem? Hvem skal det være? En generalist? En subspesialist?  

3.7: Dobbeltgranskning er utbredt ved lokalsykehus. Beskrivelser utført av LIS dobbeltgranskes av 

spesialist i radiolog før de signeres (det er noen få, avtalte unntak). Dette er en viktig del i 

opplæringen av LIS, og det brukes også som videreutdanning, kunnskapsspredning og 

kvalitetskontroll av spesialister. Det anses ikke som hensiktsmessig å spare inn på dette.  

8. Risikoanalyse 

Det er vanskelig å se at utredningen godtgjør det som beskrives som positive konsekvenser av 

innføring av felles ledelse eller felles klinikk.  

1) Lovfestede krav til avskrivninger og investeringer er ikke et løfte om økte midler over 

statsbudsjettet .  Det er ikke beskrevet hvordan arbeidsfordelingen er tenkt gjennomført og hvordan 

det skal føre til mindre dobbeltarbeid. 

2) Det er litt uklart hva som menes med prosedyrer for henvisninger. Det kan føre til mer 

administrasjon og dermed mindre spart tid. Det er naturlig å avvise henvisninger uten indikasjon, 

eller gi råd om bedre valg av undersøkelser, men det er et kontinuerlig arbeid som bør gjøres 

uavhengig av nye prosedyrer. Det er allerede svært mye dokumentasjon å holde oversikt over, blant 

annet pakkeforløp, og nye prosedyrer for henvisning kan føre til økt administrasjon og arbeid for 

klinikerne. (Etablering av elektronisk klinisk beslutningsstøtte kan etter hvert bli av betydning, men 

det krever antakelig endring av programvare og en større multidisiplinær tilnærming enn ensidige 

prosedyrer fra radiologisk side, og ligger derfor lenger fram i tid.) 

3) Bedring av faglig kvalitet kan gjøres uavhengig av organisering. Felles prosedyrebank er 

allerede etablert og arbeidet bør videreføres. 

4) Det er uklart hvordan rekrutteringen til de mindre sykehusene skal bedres med felles 

ledelse eller felles klinikk.  

7) Samordning av merkantile og stabs-/støttefunksjoner har fort en sentraliserende effekt 

(som også beskrives ved muligheten for å benytte ledig kapasitet i administrasjonen ved St. Olav). 

Det spiller direkte inn på punkt 5 (risiko for motstand blant ansatte). Samordning av merkantile 

funksjoner vil kunne gå ut over lokalkunnskap – som fortsatt er nødvendig om man har aldri så 

mange standardiseringer av undersøkelser og prosedyrer.  

Det er et paradoks at det ved St. Olav er god kapasitet på stabs/støttefunksjoner samtidig som St. 

Olav har en dårlig utnyttelse av egen maskinpark. Hos oss er lokalkunnskap hos  støttepersonale 

svært nyttig for å fylle opp program og utnytte maskinparken. Sentralisering av støttefunksjoner vil gi 

dårligere effektivitet, lengre ventetid og høyere kostnad.  

9. Drøfting 

«I tillegg bør det tas høyde for at Helse Møre og Romsdal på sikt kan bli en del av samarbeidet, samt 

at valg av samarbeidsform bør være anvendbar for andre klinikker (for eksempel laboratoriene).» 

Selv om dette er skrevet i dokumentet virker det som om disse instansene ikke er invitert spesifikt til 

høringsrunden? 



Til undertitlene i 9.1 

«Økt faglig kvalitet» 

Det beskrives ikke hvordan det som er nevnt i avsnittet er tenkt gjennomført. Det virker som om man 

ser for seg en sertifiseringsordning innenfor subspesialitetene? Hva som menes med seksjonsvis 

opplæring er heller ikke klarlagt.  

«LIS-utdanning» 

LIS-utdanningen er i ferd med å reformeres, og det er utarbeidet et stort antall læringsmål. 

Læringsmålene skal samordnes i den forstand at helseforetakene skal oppgi hva som kan tilbys ved 

de forskjellige avdelingene, og hva man må læres andre steder, og det skal utarbeides formelle 

samarbeidsavtaler mellom helseforetakene for å gjennomføre LIS-opplæring. Gruppe 1—tjenesten 

som sådan faller altså bort, men det vil fortsatt være behov for noe tjeneste ved større sykehus 

/universitetssykehus, men planen er at tiden der skal være mer målrettet.  

Hvordan LIS-utdanning i et helhetlig samarbeid skal bedre dette er uklart, siden det ikke beskrives 

noen praktiske tiltak.  

Å fronte reduksjon av unødvendige undersøkelser er for øvrig ikke nødvendigvis noe man trenger et 

større fagmiljø for å gjøre, men det trengs en aktiv holdning til problemstillingen.  

«Ressursutnyttelse» 

Også her er det mange ubesvarte spørsmål. Eksempler, for illustrasjon: 

- Vil man dekke vikarbehov ved å sende leger for eksempel fra Trondheim til Namsos i ferien dersom 

det er behov for flere til å gjøre ultralyd grunnet ferieavvikling? 

- Vil vakans i en overlegevakt på St. Olav kunne stå åpen og dekkes med fjerngranskning dersom en 

lege med tilsvarende kompetanse er på vakt i Levanger? 

- Vil nedetid på en MR i Trondheim gjøre at man sender pasienter fra St. Olav til Levanger eller 

Namsos for å utnytte ledig kapasitet på maskinene der (i den grad det er noen)? Vil man kunne sende 

radiografer med kunnskap om spesialundersøkelser? 

Felles og profesjonalisert innkjøpsordning er allerede gjennomført med Sykehusinnkjøp.  Det er 

uklart hvordan ny organisering vil endre på dette.  

 

Sign. 

Seksjonsleder (lege) Avdeling for Radiologi Molde og Kristiansund Martin Grotnes 

Avdelingssjef, Avdeling for Radiologi Molde og Kristiansund Odd Arne Haram 

Sekjsonsleder Kristiansund, Avdeling for Radiologi Molde og Kristiansund Odd Emil Hanneseth 

Seksjonsleder Molde, Avdeling for Radiologi Molde og Kristiansund Eli Iren Sildnes 

PACS-radiograf Kevin Thorhus 

Tillitsvalgt Radiografforbundet Marianne Jansen 

Tillitsvalgt NITO Martin Vollen 

Tillitsvalgt LIS Andreas Brinchmann-Hansen 

Tillitsvalgt OLF Anne Köster 


