
Rolle i systemet –  
 fellesoppfatning? 
• Universitetssykehus 

 

 

• Perifere sykehus 

• Private aktører 

 

 

• Primærhelsetjenesten  
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Primærhelsetjenesten = Fundamentet! 

• Analyse 
• Første seleksjon/ TRIAGE 
• Baserer seg på: 

• pasientens subjektiv sykehistorie,  
• objektiv undersøkelse 

 
• Syntese 

• Holder trådene i hendene (ideelt) 
 
∑Burde ha den beste utdannelsen for å unnga en feilforplantning! 
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Lokale sykehus 

• Neste TRIAGE /Filterfunksjon mellom primærhelsetjenesten og universitetssykehuset 

• Hvem kan sendes tilbake til primærhelsetjenesten? 

• Hvem kan behandles lokalt? 

• Hvem må sendes videre til St. Olavs? 

• Allmenradiologer jobber med allmenklinikere  

• Mindre avansert maskinpark og prosedyrer (sml. m. SOHO) 

• Mindre budsjett, personal og tid per undersøkelse (sml. m. SOHO) 

 

• ∑Generell radiologikompetanse med et mer spesialisert favorittfelt 
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Universitetssykehus 

• Seksjonert 

• Dedikert utdannete subspesialister og avansert maskinpark/ utstyr, budsjett og 

oppdatering på et veldig høyt subspesialisert nivå 

• Samarbeid med lokale sykehus og private aktører (toveis informasjonsutveksling ) 

• Gjensidig respekt og aktelse 

• Kollegial kommunikasjon/ TILBAKEMELDINGER!!! 

 ∑(Sub-)Spesial diagnostikk og terapi 
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Private aktører 

• Filterfunksjon mellom akutt sykehus (lokalt/ universitet) og prim. helsetjenesten. 

• Avlastning/ overtrykksventil 

• Mindre avansert utstyr, mindre subspesialisister, mindre tid og budsjett per undersøkelse 

• Innskrenket tilgang til avansert klinisk informasjon og respons 

• Kan generere kommunikasjonssvikt, dobbelundersøkelser, tidstap grunnet økende behov for 
telefonisk etterspørsel/ leting (begge veier: kliniker-radiolog) 

• Fare for at det behandles bilder og ikke symptomer 

 Svekket ansvar 

  Kvalitetstap 

   Ikke pasient i fokus 

 

• OBS: >70% av alle klagesaker basert på kommunikasjonssvikt 

 

 ∑Polikliniske rutineundersøkelser/ elektive undersøkelser (standardiserbare) 
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Stor sentral organisasjon  

• Ingen økning av økonomisk ramme! 
• Ingen økning antall legestillinger! 

 
 

• OMFORDELING av resursser (budsjett, LIS)! 
 

• Perifere hus mister rekrutteringsgrunnlaget! 
•   
• Perifere hus mister midler til investering/ innovasjon 
 
OBS: Den forventete økonomiske gevinsten ble ikke lagt frem enda! 
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Stor sentral organisasjon  

ikke gunstig med mtp: 

• ledelse (betydelig mer enn 200 medarbeidere- St. Olavs,  Orkdal, Levanger, Namsos), 

• bevaring av identitet (tilfreds , sykefravær),  

• geografisk profil, 

• funksjon i systemet (subspesialisert versus allmenradiologi som hovedfelt). 

• Fare for at perifere maskiner blokkeres med tidskrevende spesialundersøkelser med konsekvens at 

allmenradiologiske undersøkelser må sendes til private aktører (lange veier, økende transportkostnader) 

• Kalles for perifert sykehus, men fungerer delvis som  subspesialisert avd. med mindre budsjett/personal/ utstyr 

og tid per pasient – medfører svikt av allmenrad. kompetanse på sikt og kvalitet 

• Resultat: «lekkasje til private aktører» og kostnadseksplosjon! 
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Hvem har mest å tape ved en fusjon? 
1. Pasienter i perifere strøk grunnet: 

• Lange reiseveier (sendes som en pakke gjennom de tre forskjellige SH). 

• Dobbelte reiseveier grunnet manglende mulighet for samkjøring med lokale 
polikliniske timer. 

• Økende ventetider med fare for forsinket diagnose og behandling. 

• Dårligere legekontakt grunnet større avstand. 

• Fare for at det behandles bilder istedenfor pasientens symptomer grunnet lang 
kommunikasjonsvei. 

• Tilgang til utstyr som ble kjøpt etter rene økonomiske aspekter og ikke iht. 
medisinske fremskritt/ medisinsk faglige behov (innsparingspress – feilprioritering). 

• Mindre helhetlig vurdering av pasientens problemer grunnet «kikkhulls diagnostikk». 

• Dermed svekket helsetilbud. 
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Hvem har mest å tape ved en fusjon? 
2. Ansatte på ABD av perifere SH grunnet: 

• Større avstand til felleslederen, eventuelt mister linjekommunikasjon. 

• Mister rolle i systemet. 

• Mister identitets- og ansvarsforhold. 

• Riskerer stans i fagutvikling       redusert. attraktivitet       miste fagfolk 

• Mister midler til investering og dermed grunnlaget til innovasjon (CT colon, MR 

arthro, CEUS, CT hjerte, TAVI, mobil rtg.). 

• Mister rekrutteringsgrunnlag (histor. ABD N) ved flytting av LIS-stillinger. 

• Mister autonomi å respondere lokalt, tidsnær, målrettet og kompetent på 

klinikeres behov! 
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Hvem har mest å tape ved en fusjon? 
3. Ansatte på kliniske fag i perifere SH grunnet: 

Mister allmenradiologisk kompetent kommunikasjonspartner ang. 

• Respondere klinikeres behov (for eksempel CT colon, hjerte, TAVI, 
intervensjoner, CEUS, adekvate follow up...). På et lite sykehus med mindre antall 
«subspesialister/ favorittfelt» har tverrfaglige møter enda mer betydning! 

• Daglig vurdering av faglige henvendelser. 

• Innovasjon med radiologi som nøkkelfag og nødvendig samarbeidspartner. 

• LIS utdanning. 

• Miste rekrutteringsgrunnlag 

SH som største arbeidsgiveren vil miste akuttfunksjon på sikt som og med 
konsekvens av nedbemanning (negativ spiral settes i gang!). 
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Løsningsforslag: 

• Forstå og aksepter hver sin rolle i systemet!  

 4-hjuls-trekk :  for alt? – NEI! (overkill), men  

   for alle? – JA, ved behov! (kostnadseffektiv - familiebil) 

 

• Styrke periferien for å avlaste SOHO! (CCE, appendisitt, slag, hjerteinfarkt, enkle brudd, sectio cesaria, KOLS,…), slik at SOHO 
kan iværeta sin spesialfksj. 

 

• Gjensidig respekt og aktelse 

• Kollegial kommunikasjon/ samarbeid/ TILBAKEMELDINGER!!! 

• Dialog med/ videreutdanning av henvisere! 

• Begrense henvisningsrett? 

• Beholde LIS-stillinger på ABD N/L for å iværeta rekruttering fra egen rekke! 

 

 

 

 

 

SOHO SH 
Namsos 
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Løsningsforslag: 

• Videreføring av harmonisering av prosedyrer ved pasientgrupper vi har 

til felles! (f.eks. innenfor nevro, gyn, MSK, cardio, forskjellige typer 

kreft, f. eks. prostatakreft, endetarmskreft eller tykktarmskreft, kreftkontroller...) 

• Utvidelse av standardiserte pasientløp som ved kreftpasienter iht. 

kravet fra helsedirektoratet. 

• God balanse mellom:  

 offentlige og private aktører. 

  

 

 

 

 

SOHO SH Namsos 
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DIALOG + LOGIKK 
 

= DIAL           GIKK  
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Tilbakemeldinger 

• K.A. Kvistad (07.03.2017) om nevroradiologi: «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.» 

 

• Sverre Langørgen (07.03.2017) om MR prostata: «Urologene f.eks. bruker jo bildene og 
beskrivelsene når de opererer kreftpasienter som er utredet i Namsos. Det er ikke alltid 
de ber oss om demonstrasjon eller sekundærvurdering først. …jeg har ikke selv hørt dem 
klage ...» 
 

 

SOHO SH Namsos 
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Tilbakemeldinger 

• O. Kleveland (19.02.2018) om Koronar-CTA: «Vedlagt ligger tradisjonell oversikt over CT koronarkar 
2017. Dette dreier seg kun om pasienter som har fått undersøkelse via hjertemedisinsk dagpost. 
Aktiviteten synes å ligge på samme nivå som i fjor. Nytt av året er en betydelig og merkbar bedring av 
positiv prediktiv verdi, hele 55 % vs i snitt 35 % de foregående år 07-16. Dette betyr i praksis at av 
alle som får beskrevet signifikant sykdom, eller funn hvor signifikant sykdom ikke sikkert kan 
utelukkes, så er det 55 % som har behov for revaskularisering enten i form av PCI eller CABG.» 

 

 

• T. Hammer (09.05.2018) om TAVI: «Angela Witt har tatt kontakt med meg i anledning oppstart med 
TAVI-undersøkelser ved sykehuset Namsos. Jeg har på Angelas oppfordring gått gjennom de to første 
undersøkelsene tatt ved Namsos sykehus, og har ikke noe å utsette på kvaliteten på bildene eller 
beskrivelsen.» 

 

SOHO SH Namsos 
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Oppsummert 

Både SH Namsos og Levanger beviser at mandatet fra HMN kan omsettes og 
innfris med dagens modell av 
 
• to separate HF og bildediagnostikk med innovasjon og utvikling, i økonomisk 

balanse, med tilfredshet av 
pasienter og ansatte, gjerne med forpliktende faglig samarbeid! 

 
Vi har forbedret mye siden effektiviseringsoppstart 2015! Prosessen er 
dynamisk og krever en 
• kontinuerlig evaluering og refleksjon underveis istedenfor en stadig endring 

av mandatet. 
 

 «Hierarkisk målstyring er sjeldent bærekraftig over tid!»  
 (Jan Ubøe, professor i matematikk ved NHH; tidskr. Overlegen,2/2018, s. 24,25) 
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Utfordringer 
• Politisk innblanding (variabel refusjon, pakkeforløp frem for pas.- gruppe med 

degenerative eller hjerte-kar-sykdommer) med konsekvenser for samfunnsøkonomi og 
sykehusdrift. – betyr at strukturer ikke kan tilpasses økonomien siden denne er en 
usikker faktor 
 

• Kapasitet (personell, utstyr, areal) 
 

• Forventninger (pasient/ henviser) 
 

• Medisinsk fremskritt (kurs/ kongress, «konkurranse» fra andre fag – utvide tilbud, 
klinisk radiologi vs diagnostisk radiologi) 
 

• Arbeidsmarktsituasjon radiologer (private institutter, vikarer) 
 

∑Faggrupper fra patologi, laboratoriemedisin, nuklearmedisin og radiologi har til felles at: 

 De er høyinnovative medisinsk sett, jobber tverrfaglig med høye kvalitetsmål men er 

likevel underfinanserte! 

 Sammenslåing hjelper dessverre ikke for å løse problemet! – den spesielle stillingen av 

diagnostiske fag må synliggjøres mot politikere og forvaltning og ikke tas fra minste 

motstand! 
 


