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Vedrørende høring om «Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs Hospital og Helse Nord-
Trøndelag.» 

 

Som pensjonert radiolog etter 28 år som overlege ved rtg.avd. Sykehuset Namsos. ( det het rtg. avd. den 
gang) føler jeg behov for å uttale meg i denne sak. 

Ser bort fra høringsbrevet som for meg er 53 sider svada, en masse meningsløse ord som ikke gir noe 
innhold. Slike byråkratbrev har jeg sett mange av. Meningen er vel at man ikke skal forstå og dermed ikke 
kunne uttale seg. 

Å være bildediagnostiker på et perifert sykehus er å ha nok kunnskap om alt innen faget til å stå i 
frontlinjen og undersøke og diagnostisere alle pasienter som søker hjelp.. 90-95 % er sykdommer som kan 
behandles lokalt og kan da også utredes videre lokalt, den ekspertise finnes på lokalsykehusene. Alle 
overleger har papir på at de er spesialister i sitt fag. 

De pasienter som en finner har sykdom som må behandles i spesialavdeling vil så bli utredet videre der.                                                                                                                                                                                                     
Ved St.Olavs Hospital er bildediagnostikken spredt over alle subspesialitetene hvor legene er 
superspesialister  i sitt avgrensede fagområde. Det vil si at det er få om noen som har den breddekunskap 
som må til for å  utføre primæevurderingen av pasientene. Denne vurdering må gjøres av en spesialist 
med stor bredde i sin fagkunnskap slik vi til nå har hatt ved de perifere sykehus. 

En replikk fra en henvendelse fra sykehust Namsos til lungeradiolog i St. Olavs. « Her i Namsos er vi en 
gjeng radiologer som kan litt om alt men ikke mye om noe.» Svar fra St.Olavs: « bra,- for her vi en hel 
gjeng som kan veldig mye om nesten ingen ting» 

Det er dette som er essensen. Frontsoldatene må kunne nok om alt til å velge hva en kan komme i mål 
med lokalt og det er de fleste pasienter. Finnes patologi vi vet ikke kan behandles lokalt må resten av 
utredningen foregå sentralt. 

Slik har det vært i alle år med utmerket samarbeid .  

 

Nå kommer det viktigste. 

Leger  i speialutdanning må fortsatt få bredde i sin kunnskap for  kunne gjøre en jobb på de perifere 
sykehus. Alle må ikke være superspesialister. Og skal en få denne bredde i sin kunnskap må 
videreutdannelsen legge opp til det. Er redd spisskompetansen ved St. Olavs Hospital vil sluke LIS så de 
ikke kommer tilbake etter innhentet spesialistgodkjennelse. Og kanskje er deres kompetanse blitt for 
spisset underveis til å kunne gjøre en god jobb i førstelinjen 

Tror det tjener pasienten best med litt små forhold, der en kan følge opp sin diagnostikk , følge 
behandlingen og se resultatene  Slik mulighet har en mindre mulighet under større forhold. 

«The most common diseases most commonly occurs»  Det er billigst å behandle pasienter lokalt. Og det 
kan en få til om en får beholde den organisering som nå gjelder. 

Den foreslåtte samhandling vil jeg tro vil medføre øket transport av pasienter, det er ikke tjenlig hverken 
miljømessig, økonomisk eller pasientvennlig. 

Derfor går min stemme til alternativ 0. Fortsette som i dag. 
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