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Høringsuttalelse 

Utgangspunktet for denne prosessen er sluttrapport «Regional plan for bildediagnostikk». Denne er 

utarbeidet i løpet av 2014 og ferdigstilt februar 2015. Denne rapporten baserer seg på data 

innhentet i perioden 2012-2013. Prosessen har ikke vektlagt den betydelige utviklingen de seneste 

årene spesielt med tanke på produksjonsutvikling og den vellykkete rekrutteringen av radiologer til 

HNT. 

Mandatet for prosessen er endret flere ganger og vi har opplevd dette som uryddig og styrt. For 2017 

var kravet i styringsdokumentet fra HMN å etablere vaktsamarbeid. For 2018 ble det endret til 

etablering av en felles radiologisk klinikk i Trøndelag. 

Prosessen har vært strukturert i en styringsgruppe og i en prosjektgruppe(arbeidsgruppe). Det har 

ikke vært skrevet referat fra prosjektgruppemøtene. Mulig at dette er vanlig praksis i slike prosjekt 

men vi i prosjektgruppen har reagert på moment som er vektlagt i styringsgruppemøtene. På møtet i 

prosjektgruppen 30/1 2018 ønsket en enstemmig gruppe 0-alternativet. De ønsket derfor at dette 

ble vurdert ytterligere. I stedet ble prosjektgruppen inaktivert.  

Den grundige konsekvensanalysen som man har forutsatt i Regional plan for bildediagnostikk, før en 

felles klinikk etableres, savnes. ROS analysen som er en del av saksgrunnlaget er ikke utarbeidet av 

prosjektgruppen. Vi er klar over at det ikke finnes klare regler for hvem som skal delta i utarbeidelsen 

av en ROS analyse, men det er stusselig at en prosjektgruppe/ arbeidsgruppe, som skal vurdere de 

forskjellige foreslåtte alternativene og som har satt seg inn i prosessen ikke er delaktig i utarbeidelse 

av ROS analysen. Som resultat er vi grunnleggende uenige i flere vurderinger. 

Svar på spørsmålene: 

Alternativ 0 - vi mener 0-alternativet bare er overflatisk behandlet og mener de ønskede effekter vil 

kunne oppnås med forpliktende faglige samarbeidsavtaler. 

Alternativ 1 - er allerede primært vurdert som for risikabelt i saksgrunnlaget (frykten for at det kan 
betraktes som økonomisk enhet med tilsvarende konsekvenser fra skattesiden).  
– I praksis gjenstår kun alternativet «0» og «2» til en reell vurdering. 
 
 Alternativ 2 - vi frykter at en sentral styring ikke vil ivareta behovene for utvikling perifert. (Motsatt 

vurderingen i ROS analysen!)For eksempel har St Olav radiologi en betydelig utfordring mtp 

vedlikehold av utstyr og modalitetsutnyttelse (med modalitet menes utstyrspark – bl.a. ultralyd, MR, 

konvensjonell røntgen og CT skanner). 

Hvis modalitetsutnyttelse vektlegges i bakgrunnsinformasjonen – hvorfor er det da ikke vurdert og 

vektlagt med oppdatert tallmateriale? Se tabell 2. Vedlikeholdsbehov ved St Olav er i størrelsesorden 

200 mill. I HNT har vi derimot en vedlikeholdt utstyrspark. Det vil si at det dokumenterte behov for 

utvikling i HNT vil måtte konkurrere mot et behov for vedlikehold på St Olav ved 

fellesutstyrsbudsjett.  

Det er ikke tiltenkt å øke ressursrammen i en felles klinikk. Hvis St Olav skulle dekke for eksempel LIS 

forvakt (Lege I Spesialisering dvs leger under spesialistutdanning) for både St Olav og sykehusene i 

HNT måtte ressurser overføres fra HNT til St Olav. Dvs at LIS stillinger nedlegges i HNT og opprettes 
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på St Olav. Dermed ville en vesentlig del av fremtidig rekrutteringsgrunnlag forsvinne. For å 

rekruttere overleger til mindre lokalsykehus må man ha attraktive arbeidsforhold med akseptabel 

vaktbelastning, godt fagmiljø, teknisk utstyr og attraktive lønnsvilkår. Likevel synes den viktigste 

faktoren å være å utdanne sine egne spesialister gjennom tidlig bygging av tilhørighetsfølelse, sosialt 

nettverk og lojalitetsbygging gjennom kontinuitet og konkurransedyktige, fleksible arbeidsavtaler 

med kort avstand til ledelse.  

Det er aldri blitt ferdigutdannet en radiolog ved St Olav som har flyttet til HNT. Som vel å merke ikke 

har gjennomført sin gruppe 2 tjeneste i HNT- Hverken til SH Levanger eller SH Namsos. Det påstås i 

ROS analysen at alternativ 2 skulle forbedre rekrutteringen av radiologer. Hvorfor er dette ikke 

effektuert ved SH Orkdal som i 2004 ble fusjonert med St Olav? Da sykehuset ble integrert i St Olav 

var det radiologer på tampen å bli pensjonister ved SH Orkdal. Det er ikke ansatt radiologer der siden 

2014, da siste ansatt radiolog sluttet (ikke lykkes eller ikke prøvd?). Motsatt er situasjonen i HNT hvor 

vi har lyktes med å rekruttere de seneste årene. For eksempel på SH Namsos hvor det i dag er sju 

radiologer ansatt. I 2013 var det tre. Det er altså motsatt vektlegging i vedlagte ROS analyse. 

Styringsgruppen presiserer at ingen radiolog skal tvinges til å reise til et lokalsykehus for å dekke 

vakt. Men det er jo det som gjøres i dag for dagbemanningen på SH Orkdal. Alle tegn peker på at for 

eksempel røntgen Levanger på sikt kan bemannes fra St Olav hvis man i et fremtidig scenario ikke får 

søkere til ledige stillinger på Levanger.  

Dette er i høyeste grad realistisk og har vært diskutert i prosjektgruppen, uten at dette er 

dokumentert i et referat! 

Innledningsvis har vi synspunkter på bakgrunnsinformasjonen i 

utredningsrapporten 

Pr i dag har vi to separate røntgenavdelinger ved HNT organisert i felles klinikk med én klinikkleder, 

én felles kvalitetsrådgiver og to stedlige avdelingsledere og som eneste administrative personer og 

kort tjenestevei. Resten jobber helt eller delvis i klinisk drift. Det seneste året har vi i forbindelse med 

den interne omorganiseringen i HNT –PasientOrientertOrganisering (POO) brukt mye energi og 

ressurser på evaluering av dagens organisasjonsmodell. Modellen vi har i dag er derfor nøye vurdert 

og gjennomarbeidet.  

Personell og ressurser pkt 3.1 og 3.2 i utredningsrapporten 

Det radiologiske miljøet i HNT har de siste ti år definert nasjonal standard for utnyttelse av medisinsk 

utstyr ved radiologiske avdelinger. Ved både SH Levanger og SH Namsos er det utført over 6000 MR 

skanninger pr år på én magnet (MR) ved hvert sykehus.  I bakgrunns materiale side 3, presiseres 

viktigheten av å øke utnyttelsesgraden på maskinparken. Kapasiteten er for lengst oppbrukt i HNT. 

Dette er dokumentert i flere fora bl.a. på styremøte i HNT august 2017.  
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Tabell 1. Her presenteres produksjonsutviklingen i HNT:  

 

  

 

 

 

Som nevnt i saksgrunnlaget bør det bemerkes at spesielt komplekse undersøkelser som CT, UL og MR 

øker.  

Tabell 2 eksempel på modalitetsutnyttelse i Trøndelag: 

Antall 1000 undersøkelser utført på MR skannerne i Trøndelag i 2016.  

De seks magneter fra St Olav til venstre og de to i HNT til høyre. 

 

Det har i perioder blitt utført flere undersøkelser i HNT enn tilstedeværende radiologer har hatt 

kapasitet til å granske. Derfor har ekstern granskning hos TMC (TeleMedisinsk Center) og senest 

Unilabs, Oslo blitt brukt. Dette har vist seg å være en suksessfaktor og modellen er adoptert av flere 

HF bla i HMR med suksess. Er man på kurs eller har sykefravær vil det ikke være et etterslep når man 

er tilbake. Fra mai 2018 har St Olav i tillegg til outsourcing av undersøkelser (utføring + granskning) til 

private institutt også tatt ekstern granskning i bruk. Vi har ikke noen som helst tro på at felles 

administrasjon vil kunne redusere bruken av ekstern granskning siden det ikke vil bli påført 

År CT skanninger Ultralyd MR skanninger Konvensjonell røntgen 

 SH Namsos SH Levanger Na Le Na Le Na Le 

2012 5841 9699 3633 5495 4924 5131 22449 43194 

2013 5473 9969 3894 6661 4949 5487 22261 43019 

2014 6021 9844 4119 6839 5345 5817 22002 42635 

2015 7093 9738 4766 6706 5848 5938 23133 42195 

2016 7742 9963 4562 6324 6114 6134 26136 42329 

2017 7917 10407 4370 6578 6145 7142 23277  

i % + 35% + 7% + 20% + 20% + 25% + 13% + 4% -3% 
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radiologressurser og kapasiteten allerede er sprengt. Ekstern granskning er en logisk konsekvens av 

digital bildebehandling, økende pågang (se tabell 1) og krav om god modalitetsutnyttelse.  

Ressursbehov og utnyttelsesgrad gir oss en pekepinn på grad av effektivitet. Det er 100% høyere 

utgifter ved en MR kneundersøkelse utført på St. Olav enn på lokalsykehusene (kostnad pr 

undersøkelse levert til helsedirektoratet denne sommeren fra St Olav vs SH Kristiansund). HNT tall er 

ikke ferdigstilt, men ligger på HMR nivå. En analyse av utnyttelsen av maskinparken i hele Trøndelag 

bør ligge til grunn før man konkluderer med at ressursbehovet er større på St Olav kontra HNT. Dette 

er ikke presentert i utredningsrapporten og vi stiller spørsmål ved om dette i det hele tatt er gjort. 

Den pasientdemografiske utviklingen tvinger frem endringer. Avdelingene i HNT må utvikles for å 

imøtekomme økende pågang. Nærmeste private røntgenavdeling er beliggende i Trondheim 

sentrum. Pr i dag har vi svært lite lekkasje dit for utføring av generelle bildediagnostiske 

undersøkelser. 

Hvis ikke de to avdelingene i HNT utvikles i takt med behov vil pasientene måtte oppsøke private 

institutt i Trondheim og da vil reiseutgifter punktere alle økonomiske kalkyler og forventninger.   

I pkt 3.1 fremmes påstanden om at det er overkapasitet ved vakt på de små sykehus. Vi er uenige i 

dette og etterspør dokumentasjon på denne påstanden? 

Fra 1/1 2019 etableres det felles aktiv LIS-vakt i HNT på kveld/natt pga at pågangen i vakttid ikke 

lenger rettferdiggjør passiv vakttjeneste. Vakthavende LIS i forvakt ved SH Namsos eller SH Levanger 

kommer til å tolke undersøkelsene utført på begge avdelinger. 

Det er en helt annen sak med bakvakten. 

I saksinformasjonen nevnes bare fellesvakt på LIS sjikt. Det vil da fortsatt være tilstedeværende 

bakvakt ved begge sykehus. Det er også det som foreslås i «regional plan for bildediagnostikk». Det 

har derimot muntlig blitt formidlet en annen variant både ved besøksrunden ved SH Namsos og på 

fellesmøtet på Stjørdal. Da ble det uttalt og argumentert for at det ikke finnes undersøkelser som 

krever tilstedeværende radiolog.  

Det er rimelig å tolke et slikt utsagn mot en forventning om felles bakvakt styrt fra St Olav. Vi er 

sterkt uenige i dette. 

Vi har derfor bedt om en uttalelse fra avdelingsoverlegen ved anestesiavdelingen SH Namsos: 

Vedrørende behov for fysisk tilgjengelig intervensjonsradiolog i døgnvakt ved Sykehuset Namsos: 

Det er et udiskutabelt behov for fysisk tilgjengelig intervensjonsradiolog i døgnvakt ved Sykehuset Namsos. Fysisk 

tilgjengelig intervensjonsradiolog i døgnvakt er eksempelvis en nødvendighet for å kunne få utført innleggelse av pleuradren 

(spesielt på pasienter der høy grad av nøyaktighet og erfaring er nødvendig), innleggelse av galledren, UL veiledet/CT 

veiledet drenering av abdominale abcesser. Dette er tilstander som ofte ikke kan bero til påfølgende dag, spesielt når det 

gjelder syke intensivpasienter.  

Videre er fysisk tilgjengelig radiolog i døgnvakt en nødvendighet for å kunne gjennomføre traumemottak. Radiolog må være 

tilstede for å utføre FAST samt umiddelbart bedømme rtg thorax og rtg bekken. Kirurgene ved Sykehuset Namsos har ikke 

kompetanse på å utføre/bedømme FAST. Videre vil det eksempelvis ved multiple traumepasienter fra samme hendelse være 

behov for å frigjøre CT kapasitet hurtig, og derav behov for umiddelbar og fortløpende vurdering av CT bilder. 
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Et annet eksempel på behovet er pasienter som tas i mot med mistanke om aortaruptur/aortadisseksjon/cerebrale 

katastrofer, og hvor hurtig transport til universitetssykehus er nødvendig. I slike tilfeller ønsker alltid vakthavende 

thoraxkirurg/invasiv radiolog/nevrokirurg ved St. Olavs hospital at det kjøres kvalitetsmessig gode CT undersøkelser hos oss 

i påvente av lufttransport. Dette for å i påvente av pasienten kunne avgjøre behandlingsmetode. I slike tilfeller er det 

nødvendig med en fysisk tilgjengelig radiolog som umiddelbart kan avgjøre at «vi har de bildene vi trenger», eller «vi trenger 

å kjøre denne serien på nytt» før pasienten kan tas av CT bordet og forberedes til transport. Dersom man må vente på slike 

vurderinger risikerer man betydelige tidstap for pasienten med potensielt fatale følger.  

Konsekvens av å ikke ha tilstedeværende bakvakt: 

 Ved trafikkskader(traume) kan det lett bli 2-4 skadde. Disse får bla. utført CT 

multitraume. Det produseres ca 10.000 bilder ved en multitraume undersøkelse. 

Overførselstid til det digitale bildelageret er ca. 8-10 minutter. Ved tilstedeværende 

radiolog tolkes disse bildene midlertidig mens de prosesseres og vakthavende 

radiolog kan tilføye ekstra bilder eller avslutte undersøkelsen umiddelbart.  Neste 

pasient vil da kunne diagnostiseres raskt. Skulle dette tolkes fra St Olav vil hver 

pasient måtte vente minst ti min. ekstra før undersøkelsen kan avsluttes, og neste 

pasient kan undersøkes. 

 Som nevnt ovenfor gjelder det samme for pasienter med blødninger i magen eller 

andre akutte tilstander.  

 Når det gjelder ultralydsintervensjon er det ingen måte dette kan løses på med 

vakthavende bakvakt på distanse! Pasientene er ofte for dårlige til en langtransport 

til St Olav. 

En rekke interne prosedyrer krever derfor tilstedeværende bakvakt i radiologi. Skulle det bli 

bakvaktdekning fra St. Olav vil det derfor etter vår mening medføre en betydelig svekkelse av det 

medisinske tilbudet for pasientene i HNT. 

 

Kvalitet pkt  3.3 3.4 og 3.5 i utredningsrapporten 

I Regional plan for bildediagnostikk foreslås det å starte pilotprosjekt med bl.a. fagsøyler som 

inkluderer protokoll og standardisert granskning. 

Vi brukte mye tid og energi på pilotprosjektet og har hele tiden vært lojal i prosessen med både St 

Olav og HMN. Vi har også aktivt etterspurt tilbakemeldinger fra lederne av det subspesialiserte 

miljøet på St Olav: 

Seksjonsoverlege i nevroradiologi St Olav gir flg tilbakemelding 7. mars 2017 på forespørsel fra 

medisinskfaglig ansvarlig radiolog SH Namsos: 

Vi er godt fornøyd med undersøkelsene og vurderingene dere gjør i Namsos, det gjelder for øvrig også de andre sykehusene i 
regionen. Det er svært sjelden eller aldri at vi gjør nevroradiologiske undersøkelser på nytt fordi de er utført dårlig eller med 
feil protokoll, når vi gjør nye us hos oss er det for å vurdere om det har skjedd endringer i funnene. Det hender sikkert av og 
til at vi ikke er enig i beskrivelsene fra dere, men samtidig er vi ikke alltid enige om hvordan vi skal tolke funn innenfor 
nevroseksjonen heller. Alt i alt er vi altså godt tilfreds med nevroradiologiservicen som gis på våre samarbeidende sykehus. 
 

Vi har liknende tilbakemeldinger fra flere av seksjonsoverlegene ved de øvrige subspesialiserte 

seksjonene. Disse uttalelsene kan presenteres hvis det er ønskelig. 
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Eneste fagsøyle som ikke fikk etablert samarbeid mtp harmonisering av protokoller og standardisert 

granskning var gastroradiologi (mage-tarm), hvor vi opplevde at det var intern uenighet i det 

subspesialiserte miljøet på St. Olav som førte til at dette samarbeidet ble stoppet.  Det skyldes altså 

ikke manglende beslutningsmyndighet på tvers av HF at dette ikke ble implementert (se punkt 4.1 i 

bakgrunns info). 

Etter at prosessen for felles klinikk ble startet ble videre arbeid med fagsøylene stanset.  

Resultatet av dette samarbeidet så langt og tilbakemeldingene står i strid med påstandene i punkt 

3.3 side 6 og spesielt punkt 3.5 side 7 i utredningsrapporten. På fellesmøtet i Stjørdal ga flere av 

radiologene ved St. Olav uttrykk for at man var kommet langt med standardisering av protokoller, og 

at dobbeltarbeid var redusert betydelig. 

I punkt 3.4 fremmes påstanden at felles prosedyrer kan redusere antall unødvendige henvisninger. 

Dette arbeidet kan og må gjøres uavhengig av organisasjonsstruktur. Ved HNT har vi i de senere 

årene hatt jevnlige dialogmøter med primærhelsetjenesten. Nettopp undersøkelsesrelevans og 

berettigelse har vært tema og vi har klart å snu trenden vedrørende rekvirering av konvensjonelle 

røntgenundersøkelser. Se tabell. 

 

ROS-analysen 

Første utkast til ROS-analysen ble gjort av prosjektleder uten deltakelse av prosjektgruppen. Dette 

utkastet ble vesentlig endret i styringsgruppen. Men prosjekt/arbeidsgruppen har altså ikke deltatt. 

Som tidligere nevnt er vi da også uenige i deler av momentene som er vektlagt. 

Vi har investert mye engasjement, hjerte, identitet og fritid for å bygge opp den velfungerende 

røntgenavdelingen vi har i dag. Til tross for større krav til god økonomi, har vi klart å holde tritt med 

både faglige og økonomiske utfordringer, samt utvikle tjenesten med mobil røntgentjeneste. Vi er 

bekymret for at det verdifulle vi har skapt, settes på spill med tanke på like godt helsetilbud for 

pasienter i HNT. 

Vår momenter vektleggingen i ROS: 

1. Vi stiller oss uforstående til vekting av alternativ 2. Den økonomiske rammen defineres som 

konstant uavhengig av alternativ som velges. Dette er formidlet på alle møter. Lovfestede 

krav til investeringer mm garanterer ikke økt rammetildeling via statsbudsjettet. Skulle 

alternativ 2 tvinge frem et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom må den økonomiske 

rammen økes. Vi er sikre på at det vil bli økede administrative kostnader. Etableringen av 

selskapet (ANS) krever egen administrasjon som punkterer forventet innsparing. 

2. Hvis subspesialisering/seksjonering som beskrevet i saksgrunnlag forplantes til 
lokalsykehusene som i alternativ 2, må det påregnes mer tid, personell og mer avansert 

utstyr per pasient – akkurat som det er på St. Olavs pr i dag. (Viser til kostnad pr 
undersøkelse levert til helsedirektoratet juni 2018.) Pr i dag ivaretas den radiologiske 
lokalsykehusfunksjon i Trondheim i utstrakt grad av private aktører. Spesielt på MR-
undersøkelser hvor det ble utført 25000 undersøkelser av pasientene i Trondheimsregionen i 
2017. 
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Risikoen for økt behov av private bildediagnostiske tjenester ved alternativet 2 anses dermed 
som svært stor og sannsynligheten for at det inntreffer svært stor. 
Pasientvolum og undersøkelseskompleksitet øker uansett hvilket alternativ som velges. 

3. Viser til tidligere nevnte tilbakemelding fra seksjonsleder ved St. Olav som dokumenterer at 

O-alternativet ivaretar ønsket kvalitet og prosedyrestandard.  

4. Viser til tidligere nevnte dokumentasjon. Rekrutteringen perifert har fungert. Vi ser ingen 
dokumentasjon på det motsatte. Risikoen anses derfor som stor med store konsekvenser for 
perifere hus og moderate for St. Olavs ved valg av alternativ 2. Risiko anses som liten med 
lave konsekvenser for St. Olavs og som lav med lave konsekvenser for perifere hus ved valg 
alternativ 0.  

5. Ingen kommentarer til vekting. 

6. Ikke enig i vekting. Forpliktende faglige samarbeidsavtaler ligger til grunn for alternativ 0. 

Lokale kliniske behov vanskeliggjøres ivaretatt ved stor sentral faglig ledelse. 

7. Pr i dag er det ansatt én leder på hver avdeling i HNT. Sammen med kvalitetsrådgiver og 

klinikk leder utgjør de den administrative ledelsen innenfor bildediagnostikk i HNT. 

Styringsgruppen presiserer at lokal stedlig ledelse skal bevares. Det er derfor vanskelig å 

forstå hvordan man forventer at fellesadministrasjon skal innspare kostnad ved etablering av 

alternativ 2.  

8. Alternativ 1 er som nevnt ekskludert. Dermed er vekting ikke aktuelt. 

 

 

Vi synes alternativ 0 med forpliktende faglige avtaler er det klart beste valg. De fleste ønskede 

effekter er allerede oppnådd - som vi har dokumentert ovenfor. Vi mener utredningen ofte har feil 

utgangspunkt, inneholder mange motsvarende momenter, isolerte betraktninger uten 

konsekvensvurdering, og uten vurdering av kompleks interaksjon.  

Distrikts-Norge er sårbart. Gode intensjoner og styregruppepresiseringer har liten eller ingen 

betydning ved første korsvei. Da vil andre argumenter kunne føre til akkurat det motsatte av hva som 

forutsettes. Det finnes masse av lokale eksempler på nettopp at sentral styring har fått konsekvenser 

for distriktet: NEXANS, NORTURA slakteri, TERRINA, LIERNE BAKERI, DNB, Danske Bank. (Dessuten bemerkes 

at Fiskeoppdrett Rørvik er regnskapspliktig i Oslo og Sagbruk Mo Elven i Ringsaker.)   

Totalt sett er det fare for at småsykehusene svekkes på sikt istedenfor å generere et likeverdig 

helsetilbud i hele regionen. 

 

Medisinsk faglig ansvarlig overlege Angela Witt på vegne av hele radiologgruppen (Sila Heibert-

Vandré, Ulf Settergren, Radu Cramariuc, Attila Lendvai, Ivanka Tømmer) 

Avdelingsleder Bo Frederiksen 

ABD SH Namsos 
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