
Uttalelse av slagavdeling og nevrologi til høring angående felles 

klinikk for bildediagnostikk 
 

 

En sammenslåing av 3 radiologiske avdelinger har selvfølgelig i første øyeblikk den sjarm at man 

samler kompetanse og utnytter resurser på en bedre måte og slik at man få et bedre og mer 

driftssikkert resultat for pasienter. 

Men på andre side tror vi at kvaliteten blir dårligere, spesielt hvis man har akuttsituasjoner hvor man 

trenger en direkte kontakt med radiologer for å få en bedømming av gjennomførte undersøkelser, 

diskusjon om funnet passer med klinikk, og om det er behov for mer diagnostikk for å få løst 

problemet rundt pasienten. 

En slik situasjon har vi hver gang vi får inn en pasient med klinisk mistenkt hjerneslag som muligens 

er en kandidat for trombolyse. Vi har over mange år etablert et velfungerende team som nå er bedre 

enn i naboklinikker. D.v.s pasienten får, i forhold til utfordringen, den beste behandling her. Vi har 

brukt lang tid og over flere år for å få det på plass, ettersom vi har tidligere har ligget langt bak St. 

Olav. Prosessen har innebåret at alle berørte avdelinger har en felles forståelse og bra kunnskap om 

sykdommen og prosessene. Samtidig har teamet innkjørt en rutine som er tilpasset til lokale 

utfordringer. 

 

 

 



For eksempel for den utvikling vil vi peker på kvalitetsindikatorer fra nationalslagregister fra 2016 

hvor Levanger sykehus trombolyse behandler 84,2 % (NIHSS >5) av pasienter innen 40 minutter mens 

St. Olav hospital har resultat på 56,6 %. 

 

Hvis en sentral aktør i denne behandling ikke lenger er tilgjengelig for rask vurdering, diskusjon av 

den kliniske situasjonen, blir behandlingen forsinket. I slagbehandling teller minutter, og hele 

prosessen er fokusert på rask utrednings- og behandlingsflyt. 

Hvis radiolog ikke er tilgjengelig i akuttsituasjoner betyr det i beste fall at det sitter en radiolog et 

annet sted for å tolke bilder, slik at vi kan konferere via telefon. Men en slik løsning bør i tillegg til 

den bedrede kvalitet, også innebære en innsparing av ressurser. Vi kan da oppleve situasjoner hvor 

det tar lenger tid før radiolog kan se på bilder, da muligheten er til stede at han er opptatt med andre 

akuttsituasjoner. I tillegg foreligger muligheten for at man ikke få telefonisk kontakt, da han er 

opptatt. Radiologen er nødvendigvis heller ikke kjent med våre lokale utfordringer eller løsninger. 

I tilfeller av forsinkelse p.g.a. disse skisserte utfordringer, må vi selvfølgelig melde det som et avvik 

p.g.a. organisasjon, og anbefaler pasienten å søke om pasientskadeerstatning p.g.a. forsinket 

behandling. Vi vil definitivt forklare dette med at forsinkelse har opptrådt p.g.a. direktørens og styre i 

Nord-Trøndelags HF sitt vedtak. 

På andre side er den faglige diskusjonen mellom radiologer og fagavdelinger essensiell for videre 

utvikling. Vi har uheldigvis en situasjon nå, hvor arenaen for en faglig diskusjon har krympet til en 

nærmest rudimentær basis, som etter minimering ikke lenger er et godt nok grunnlag for regelmessig 

diskusjon. Grunnen til dette er dårlig bemanning, noe som ikke har blitt løst fra klinikk, 

sykehusledelse, og heller ikke fra Helse Nord Trøndelag. 

Hvis, i forbindelse med sammenslåing av avdelinger, vaktberedskap for LIS lege i radiologi vil falle 

bort, blir det ytterligere vanskeligheter med å rekruttere fagfolk. Det vil ha som konsekvens at faglige 

diskusjoner blir enda mindre enn tidligere, eller kun skje via telematikk. Personlig har jeg opplevd at 

disse faglige diskusjonene via telematikk mangler både ”liv og ånde” som diskusjon, og kan således 

ikke erstatte en diskusjon ansikt til ansikt hvor flere kan delta.  



Konsekvensen vil bli dårligere forståelse hos radiologer for å se behovet hos de andre klinikkene, og 

omvend. Faglig kompetanse kan bli dårligere på begge sider, ettersom man da ikke lenger får innspill. 

Til slutt vil pasienten få en helt unødvendig dårligere behandlingskvalitet, samt store frustrasjoner på 

behandlersiden. 

Fra vår side vil vi foreslå at man bevarer primærvakt og bakvaktfunksjon på alle sykehus for å bevare 

lokal kompetanse og faglig utvikling, samt mulighet for lokal rekrutering. 

På den andre siden er vi veldig positiv til faglig utvikling av radiologer, og tettere samarbeid med St. 

Olav hospital med det håp at den økte faglige kompetansen vil føre til en god faglig diskusjon med 

andre fagavdelinger. Det vil bli en løsning til det beste for pasienter, samt forhindre frustrasjon hos 

fagfolk. 
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