
Høringsuttalelse 
 

Bakgrunnen for denne høringsuttalelsen er utredningen for mulighetene til å etablere en felles 

røntgenklinikk i Trøndelag. Som ansatt ved avdeling for bildediagnostikk(ABD) i Namsos, er 

vi svært bekymret for konsekvensene en sammenslåing vil ha. Vi synes det er mange 

svakheter i utredningsdokumentet, blant annet i punkt 2.1, som vi refererer til lengre ned. Vi 

reagerer på at mandatet har blitt endret tre ganger siden 2015, og det virker som prosessen er 

stresset. Vi savner også større grad av «brukermedvirkning», der vi ansatte kunne vært mer 

delaktige i prosessen. Vi sitter tross alt med mye kunnskap og erfaring fra den daglige driften 

på vår arbeidsplass, som ledere, direktører og andre utenforstående ikke har innblikk i, og som 

kunne vært til nytte i en slik prosess. Når mandatet blir endret underveis, vanskeliggjøres 

dette ytterligere. 

Det står nevnt i bakgrunnen for høringsdokumentet at det er vesentlig å øke den totale 

utnyttelsesgraden på maskinparken for å dekke det økende behovet for bildediagnostikk på en 

kostnadseffektiv måte. I vårt tilfelle anser vi kapasiteten på avdelingen som sprengt, og 

behovet for økte ressurser, da særlig på MR og CT ville vært mer naturlig å snakke om. Vi 

utfører MR-undersøkelser fra kl. 08-22 mandag-lørdag, og supplerer med MR-kjøring på 

søndager når ventetiden blir uholdbar (over åtte uker). Dette lar seg gjøre fordi vi har dyktige 

radiografer og radiologer som samarbeider godt og som trives i miljøet. Radiografer og 

radiologer stiller gjerne opp når det er behov for å jobbe ekstra for å korte ned ventetiden.  

Dette er ikke en optimal løsning, da det hadde vært bedre om man hadde flere modaliteter og 

årsverk til å kunne utføre undersøkelsene uten bruk av overtid. Vi vet også at det store deler 

av ettermiddagen/kvelden står ubrukte maskiner på andre sykehus/avdelinger. Der bør man 

utnytte kapasiteten lokalt, før det kan brukes som et argument for felles klinikk. Vi kan ikke 

se at denne problemstillingen kan løses på noen annen måte, enn ved økte investeringer ved 

det enkelte sykehus.   

Vi er en velfungerende avdeling, med god utnyttelse av maskinpark, uten uholdbar lang 

ventetid på labbene, vi har et meget godt arbeidsmiljø, vi rekrutterer egne radiologer, 

beskriver mesteparten av bildene selv, bruker ekstern granskning ved behov og har likevel en 

økonomi i balanse. Den store utfordringen for oss ligger i at vi trenger flere ressurser for å 

kunne øke produksjonen, og dermed holde tritt med etterspørselen. Vi kan ikke se at en felles 

organisering av klinikkene er positivt for oss. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen i 

høringsnotatet, om å utnytte maskinparken bedre. Vi har ingen modaliteter som står urørt etter 

kl. 16 på ettermiddagen. Her brukes alt for det det er verdt, og vi bekymrer oss for at en 

organisering av en felles klinikk, gjør at vi havner «bakerst i køen» når investeringsmidler 

skal deles ut. 

I punkt 2.1 (aktivitets-og kostnadsutvikling) fremstilles en graf som sier noe om 

kostnadsveksten de senere år. Der reagerer vi på at St. Olavs og HNT er sammenslått. Det 

hadde vært interessant å se grafene for hvert foretak, for å få en bedre oversikt over hvor 



«skoen trykker». Det er en selvfølge at kostnadsveksten blir stor sett opp mot aktivitetsvekst, 

dersom det investeres midler på utstyr og vedlikehold på modaliteter som ikke utnyttes til det 

fulle.  

Når det gjelder faglig kvalitet (nevnt i punkt 3.3), mener vi at den best opprettholdes på et 

høyt nivå, når samarbeidet mellom de ulike yrkesgruppene er godt. Vi jobber tett på 

radiologene både på dagtid, og i vakttid, og vi kjenner hverandre godt. Vi er vant til å få 

direkte tilbakemeldinger på det vi gjør, fra radiologen «rett over gangen». Både positive 

tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk er lettere å gi og ta i mot, når man kjenner hverandre 

godt. En felles klinikk, fører ikke noe godt med seg på det området. 

Vi mener den største utfordringen ligger i manglende ressurser. Fjerntolkning av bilder 

benyttes pr.dags dato av alle sykehusene. Det er dermed utfordringer med manglende 

radiologer ved alle sykehusene, og vi kan ikke se hvordan noen skal kunne avlaste hverandre, 

når kapasiteten ved hvert sykehus allerede er sprengt. Dersom det i enkelte perioder viser seg 

at noen har ledig kapasitet, burde det la seg gjøre å samarbeide på tvers av sykehusene uten at 

man er organisert i en felles klinikk. Vi er sikker på at en felles klinikk vil føre til mindre 

faglig utvikling ved vårt sykehus (Namsos), dårligere radiologrekruttering og færre midler til 

investering, siden etterslepet ved St. Olavs er så stort. Vi synes det er viktig å holde 

økonomien i foretakene separat, for å sikre utvikling ved lokalsykehusene. Trivsel, godt 

samarbeid og faglig utvikling er noen av forutsetningene for et godt arbeidsmiljø. Et godt 

arbeidsmiljø bringer med seg trygghet, kvalitet og gode opplevelser i møte med pasientene.  

Vi ønsker ikke å være en satellitt for St. Olavs, og anser derfor nullalternativet til å være den 

beste løsningen for organisering i tiden fremover.  
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