
Høringssvar til  
utredningsrapport om samarbeid innen 
bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital 
og Helse Nord–Trøndelag 

 

Tillitsvalgte for Den norske legeforeningen ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har fulgt 

prosessen om samarbeid innen billeddiagnostikk gjennom våren og sommeren 2018 og har fått mye 

tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Vi ønsker med dette høringssvaret å etterlyse en bedre 

redegjørelse for flere av de påstandene som fastslås i utredningsrapporten. 

 

I kapittel 1 «Bakgrunn» understrekes det i første avsnitt at bildediagnostikk er en sentral del av 

diagnostikk og behandling. En skriver også at «Samtidig kan mye tyde på at ikke all bruk av 

bildediagnostikk er like godt klinisk begrunnet».  

Unødvendig bruk av bildediagnostiske tjenester mener vi først og fremst tydeliggjør et behov for 

tettere dialog og samarbeid mellom de kliniske avdelingene i et sykehus og avdeling(klinikk) for 

bildediagnostikk. Å trekke bildediagnostikken i retning av en helt egen og større organisasjon (eget 

helseforetak, senere omtalt som HF) mener vi kan øke avstanden mellom bildediagnostikken og 

klinikken for øvrig.  

I utredningsrapporten skrives det også om «unødvendige henvisninger». For oss som arbeider i 

klinikken til daglig er det vanskelig å se hvordan unødvendige henvisninger skyldes dårlig 

harmonisering av prosedyrer (regler for henvisning) mellom de ulike bildediagnostiske enhetene ved 

henholdsvis. St. Olav og HNT. Derimot er det mer naturlig å tenke på manglende overenstemmelse 

mellom retningslinjer og EQS-prosedyrer innenfor de rent kliniske fagene og mulig nytte av 

bildeundersøkelsen sett fra et radiologisk ståsted som underliggende årsak.  

Vi mener en felles klinikk for bildediagnostikk ikke i seg selv bidrar til harmonisering av prosedyrer fra 

de kliniske miljøene. Avsnitt 3.4 i utredningsrapporten understreker klinikerens betydning for andel 

unødvendige henvisninger og kostnadsvekst innenfor bildediagnostikken og tydeliggjør behovet for 

tettere samarbeid og dialog mellom avdeling for bildediagnostikk og kliniske avdelinger. 

Vi savner en risikoanalyse for hvordan opprettelse av et eget HF for bildediagnostikk Trøndelag vil 

påvirke nærheten til de kliniske avdelingene. Det er naturlig å tenke seg at harmonisering av 

prosedyrer mellom kliniske avdelinger og avdeling for bildediagnostikk vil bli enda vanskeligere 

dersom bildediagnostiske avdelinger blir et eget HF. Man bør ha en god oversikt over hva som er 

årsaken til unødvendige henvisninger før man forsøker å lage en løsning på problemet.  

 



I kapittel 2 om «Dagens organisering og drift» står det i andre avsnitt at de siste års kostnadsvekst 

kan relateres til økt etterspørsel av bildediagnostikk og tilførende økt aktivitet innenfor fagområdet, 

men at dette ikke alene kan forklare den totale kostnadsveksten.  

Vi savner en nærmere redegjørelse for de resterende årsakene til total kostnadsvekst.  

I kapittel 3 «Hvorfor felles organisering og drift», første avsnitt trekkes HMN strategi 2030 inn. Denne 

fokuserer på at helsetjenesten skal ytes mer helhetlig og redusere ubegrunnet variasjon for å sikre 

befolkningen et likeverdig helsetilbud.  Nasjonalt er det stort fokus på fragmentering av 

helsetjenesten. I tredje avsnitt presiseres det i utredningsrapporten at samarbeid er en suksessfaktor 

for å sikre en organisering som forvalter samfunnets ressurser på en best mulig måte for pasientene. 

Det er vanskelig å se hvordan det å trekke avdeling for bildediagnostikk ut av de eksisterende 
helseforetakene bidra til å gjøre helsetjenesten mer helhetlig.  
Når man snakker om en helhetlig og sammenhengende tjeneste er man ikke bare avhengig av økt 
samarbeid på tvers av geografiske avstander, men i like stor grad av økt samarbeid mellom ulike 
fagdisipliner i spesialisthelsetjenesten og økt samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.   
 
Dette poengteres også i Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035) der man for eksempel har lagt 
fokus på bedre sammenheng mellom spesialist - og kommune helsetjenesten for å nå målet om 
fremragende helsetjenester og dempe behovet for spesialisthelsetjenester i befolkningen.  Det står 
at man må skape gode arenaer og felles systemer for å løse spørsmål om forvaltning og 
virksomhetsutvikling. En slik tankegang er overførbar til utviklingen av klinikkene for bildediagnostikk 
i regionen. Veien til målet om bedre forvaltning av ressursene og virksomhetsutvikling beror i stor 
grad på god samhandling med andre faggrupper i helsetjenesten.   
Opprettelse av et eget HF for bildediagnostikk i Trøndelag oppfattes fra vår side som forsterkning av 
«silo»tenkningen i spesialisthelsetjenesten. Dette står i motsetning til intensjonen i Regional 
utviklingsplan der man skriver at vi må ha mer tverrgående prosesser heller enn separate oppgaver i 
siloer.  
 
Vi savner en bedre redegjørelse for hvordan felles organisering av avdelingene for billeddiagnostikk 
mellom St.Olav og HNT vil sikre bedre forvaltning av ressursene. En slik redegjørelse bør etter vår 
mening inneholde en risikoanalyse for hvordan økt organisatorisk avstand til det kliniske miljøet vil 
kunne hindre bedre ressursutnyttelse.  
 

I avsnitt 3.1 om «Bedre ressursutnyttelse av personell og utstyr» står det at man skal utnytte de 

samlede ressursene ved foretakene bedre blant annet gjennom vaktsamarbeid innen radiologi.  Vi 

etterspør en nærmere beskrivelse av hvordan dette vaktsamarbeidet er tenkt og hvordan det vil sikre 

gevinstrealisering. Det fokuseres på at små sykehus til tider har overkapasitet på vakt, dette mener vi 

må kunne dokumenteres. Når man tar sikte på at radiologene ved de mindre sykehus skal kunne 

avlaste St.Olav på travle vakter må man ta høyde for at radiologene, dette gjelder både LIS og 

overlege, ved mindre sykehus har mye passiv tid på vakt for å kunne sikre en fornuftig bemanning på 

dagtid. Meningen med hviletiden er at radiologen kun unntaksvis skal rykke ut i denne tiden for å 

utføre helt nødvendige prosedyrer som krever tilstedeværelse av radiolog. FAST-Ultralyd ved 

traumemottak, trombolysealarm ved akutt cerebralt insult, CT med kontrast ved spørsmål om 

intraabdominal patologi med behov for akutt operasjon nevnes som eksempler.  

Leger på mindre sykehus har også hyppigere vakt, og dersom belastningen på vakt blir for stor vil det 

virke negativt inn på rekruttering for mindre sykehus. Økt belastning på vakt kan også medføre brudd 



på vernebestemmelsene slik at hele vaktordningen må omlegges. En slik endring vil kunne få 

betydelige konsekvenser for driften på små sykehus og det vil også kunne ha økonomiske 

konsekvenser som minsker mulighet for gevinstrealisering. Dette ønskes belyst i 

utredningsrapporten.  

I avsnitt 3.2 er det en påstand som sier at; «Felles organisering vil gi bedre ressursutnyttelse og 

kunne bidra til å snu trenden med innleie av eksterne aktører». Man kan altså ikke fastlå med 

sikkerhet at felles organisering vil redusere innleie av eksterne (les private) aktører. Den viktigste 

faktoren for å redusere innleie av private aktører ved lokalsykehus er å rekruttere egne radiologer. 

For å rekruttere egne 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 det å utdanne sine egne spesialister. Man har meget få eksempler på 

spesialister utdannet ved større sykehus som reiser ut til mindre lokalsykehus for å jobbe som 

overleger. Tidlig lojalitetsbygging gjennom kontinuitet og konkurransedyktige, fleksible 

arbeidsavtaler med kort avstand til ledelse er essensielt.  

Videre skrives det i avsnitt 3.3 at «Faglig kvalitet fokuserer på økt spesialisering ved lokalsykehusene 

og at en felles organisering vil sikre økt faglig fokus». Vi savner en ordentlig redegjørelse for hvordan 

en felles organisering vil øke det faglige fokuset. I tillegg spør vi oss om man ønsker mer spesialiserte 

lokalsykehus? Skal ikke lokalsykehusene nettopp ha en generalistkompetanse og filterfunksjon for å 

forhindre at pasienten går rett til potensielt unødvendige, høyspesialiserte og kostbare 

undersøkelser ved universitetssykehusene? 

Vi ønsker å vise til innspill fra radiologimiljøet i HNT ved Angela Witt, der hun skriver at: 

«Først og fremst har perifere sykehus en filterfunksjon/ funksjon som vaktport i helsesystemet slik at 

ikke alle pasienter havner direkte på et subspesialisert universitetssykehus (TRIAGE)! Den spesielle 

geografiske situasjonen i Nord-Trøndelag (i motsetning til tettere sammenhengende byområder i Sør) 

understreker betydning av et perifert sykehus med hovedsakelig generell radiologiske og noen 

hensiktsmessige spesialiserte oppgaver (iht det kliniske miljøet), mens på St. Olavs 

(universitetssykehus og referansesykehus) er det og skal det være omvendt! En eventuell ny 

organisering med funksjonsinndeling på tvers av geografi vil ødelegge den naturlige rollefordelingen 

og medføre en kollaps av systemet med kostnadseksplosjon!» 

 

Det eksisterer i dag fagledernettverk på tvers av foretakene. I utredningsrapporten legges det stor 

vekt på at disse fagledernettverkene har manglende myndighet. Vi spør oss om det trenger å være 

slik og hva HMN burde bidra med. Det er påfallende at fagledernettverkenes rolle nedtones i denne 

utredningsrapporten når deres rolle fremheves i Regional utviklingsplan 2019-2022 (2035).  

Avsnitt 3.5 handler om «Mindre dobbeltarbeid».  Vi mener det kan diskuteres om dobbeltgranskning 

eksisterer i stor grad eller om det heller dreier seg om demonstrasjon og bildevurdering med 

henblikk på eventuelle senere kompliserte prosedyrer, operasjoner og behandlinger.  Dobbeltarbeid 

kan i like stor grad skyldes for dårlig planlegging innenfor de organisatoriske rammene man har i dag 

og en felles klinikk som større organisasjon løser ikke nødvendigvis disse problemer. Som nevnt er 

deling av bildeundersøkelser allerede gjort mulig.  

 



Under avsnitt 8.1 om alternativ 0 (dagens organisering) angir man moderat risiko for 

utilfredsstillende faglig kvalitet sammenlignet med lav risiko for dette ved organiseringsmodell 1 eller 

2. I avsnitt 8.2 om alternativ 1 fokuseres det i punkt 3 på mulighet for felles opplæring av personalet. 

I Norge kommer det nå en ny modell for spesialistutdanning med nasjonale, forskriftsfestede 

læringsmål. Denne reformen er ment å bidra til mindre regionale forskjeller og heve kvaliteten på 

spesialistutdanningen generelt. Det er opprettet et arbeidsdokument der utdanningsutvalgene ved 

de ulike sykehusene har innsyn i hverandres beskrivelse av læringsaktiviteter. Det eksisterer allerede 

i dag en ordning med gruppe 1- tjeneste som skal sikre alle spesialister en grunnleggende 

kompetanse innenfor sitt fagfelt. Disse endringene burde i seg selv bidra til harmonisering av LIS- 

utdanning på tvers av helseforetak dersom reformen blir fulgt opp etter intensjonen. En redegjørelse 

for hvilke læringsaktiviteter man skal bruke for å oppnå læringsmål, samt dokumentasjon på hva som 

kan oppnås i eget helseforetak, vil bidra til forutsigbare utdanningsplaner både for den enkelte LIS og 

for helseregionen som helhet.  

Når det gjelder spesialister er det ikke redegjort på hvilken måte en felles klinikk innen 

bildediagnostikk vil føre til bedre etterutdanning. 

Under avsnitt 8.3 punkt 7 om «risiko for økt administrering» legges det vekt på at alternativ 2 med 

eget HF bildediagnostikk Trøndelag vil medføre mindre utgifter til administrasjon, blant annet fordi 

man kan slå sammen funksjoner og benytte ledig kapasitet i administrasjonen på St.Olavs. Det angis 

at sannsynligheten for økt administrasjon ansees liten. Vi er bekymret for at organiseringen av et 

eget HF med egne styremøter, samarbeidsavtaler med de eksisterende HF og deres kliniske 

avdelinger, samt reforhandling av disse avtalene vil medføre betydelig økt administrasjon. I tidligere 

avsnitt legges det vekt på at reforhandling av samarbeidsavtaler mellom de eksisterende 

bildediagnostiske enhetene medfører mye administrasjon.  Det vil være naturlig å anta at forhandling 

og reforhandling av multiple samarbeidsavtaler med de kliniske enhetene ved St.Olav og HNT vil 

medføre betydelig økt ressursbruk på administrasjon. 

I kapittel 9 under avsnitt om omstillingsprosess står det at et helhetlig samarbeid kan medføre økt 

byråkratisering og administrasjon med økt ressursbruk til prioritering, mer kompleks 

økonomiforvaltning og investeringsmodell, samt rapportering.  

Dette er en stor bekymring og man savner bedre redegjørelse for hvorfor en felles organisering vil 

være å foretrekke, også rent økonomisk, fremfor dagens struktur. 

Det står at et samlet fagmiljø vil bidra med læring og utnyttelse av kompetanse på tvers av geografi. 

Dersom dette blir tilfellet og man dermed får et mer helhetlig og sterkere kompetansemiljø vil det 

kunne bidra til å gjøre mindre lokalsykehus til mer attraktive arbeidsplasser. Vi ønsker at 

prosjektgruppen utdyper nærmere hvordan man ser for seg å utnytte kompetansen på tvers av 

geografi og hvordan et slikt større fagmiljø skal gi flere utviklings- og valgmuligheter for de ansatte. 

Det kan godt stemme at et større fagmiljø vil kunne stå sterkere sammen for en reduksjon av 

unødvendige undersøkelser, men vi mener at dette primært er avhengig av et godt og tett samarbeid 

med klinikerne som rekvirerer undersøkelsene.   

Fra et tillitsvalgtperspektiv stiller vi spørsmål om hvordan arbeidstakerens interesser blir ivaretatt i 

forslag 2 til ny organisasjonsmodell. Hvor skal den enkelte arbeidstaker ha sitt ansettelsesforhold i et 

eventuelt nytt HF som strekker seg over store geografiske avstander? 



Dersom man velger å gjennomføre en organisatorisk endring gjennom alternativ 1 eller 2 står det at 

man ikke kan forvente kostnadsreduksjon før etter 3-5 år. Vi mener en slik påstand bør følges opp og 

kostnadsreduksjon og eventuelle andre gevinster av organisasjonsendringer må dokumenteres før 

man eventuelt skal gjennomføre omorganisering av andre avdelinger og klinikker i Trøndelags-

regionen / Helse Midt-Norge.  
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