
Kommentarer til høringsutkast om «Samarbeid innen bildediagnostikk 

mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF» 

 

 

 

Bakgrunn/grunnlag og målsetting 

 

Jeg viser til tidligere samtaler med adm. dir. om denne saken.  I forbindelse med foreløpig 

utkast til rapport fra prosjektet i februar 2018, utarbeidet jeg 28.02.18 et notat til adm. dir.  I 

notatet uttrykte jeg støtte til mye av det som er nevnt som bakgrunn/grunnlag for saken og 

en forventning og målsetting om å kunne oppnå positive kvalitetsmessige og økonomiske 

effekter gjennom økt samarbeid.  Samtidig pekte jeg på faren for økt byråkrati og økte 

ressurser til etablering og drift ved valg av de foreslåtte samarbeidsmodellene. 

 

Nye alternativ 

 

På dette grunnlag og med vedtatt målsetting som utgangspunkt, er jeg opptatt av hvordan 

en kan finne fram til enkle og effektive samarbeidsmodeller uten unødvendig og komplisert 

nytt byråkrati.  Jeg spilte derfor i februar inn følgende nye alternativ i tillegg til dem som 

framkom i utkast til rapport: 

 

Alt. A Etablere et formalisert samarbeid med en forpliktende samarbeidsavtale, men uten  

 felles ledelse. 

Alt. B I stedet for å etablere eget foretak for bildediagnostikk, bør det utredes å legge all  

bildediagnostikk til St. Olavs Hospital og inngås avtale mellom StO og HNT om 

leveranse av bildediagnostiske tjenester med tilhørende økonomiske betingelser. 

 

Alt. A er en mellomting mellom alt. 0 og alt. 1 i høringsutkastet, mens alt. B ikke er drøftet i 

høringsutkastet. 

 

Litt mer om de to alternativene. 

 

Alt. A Etablere et formalisert samarbeid med en forpliktende samarbeidsavtale, men uten  

 felles ledelse 

 

Dette vil være et skritt videre i forhold til dagens relativt uforpliktende samarbeid og 

regionale nettverk, men uten å bygge opp et nytt byråkrati knyttet til ny felles ledelse.  Dette 

alternativet forutsetter at det utarbeides en samarbeidsavtale som forplikter begge parter.  

Omfang av samarbeidet kan legges på forskjellig nivå, alt etter hvor ambisiøs en vil være, 

men forutsettes konkretisert i avtalen.  Et slikt formalisert samarbeid kan også utvides til å 

omfatte flere områder over tid etter hvert som en erfarer hvordan det fungerer. 



 

I dette alternativet har de to HFene hver for seg fortsatt det formelle ansvaret overfor 

eksterne parter og i forhold til pasientene, men samarbeidsavtalen vil kunne regulere 

områder og økonomi knyttet til faglig og driftsmessig samarbeid mellom de to foretakene. 

 

Alt. B I stedet for å etablere eget foretak for bildediagnostikk, bør det utredes å legge all  

bildediagnostikk til St. Olavs Hospital og inngås avtale mellom StO og HNT om 

leveranse av bildediagnostiske tjenester med tilhørende økonomiske betingelser 

 

Å etablere et eget selskap for bildediagnostikk vil sannsynligvis innebære økte ressurser til 

administrasjon og forvaltning i forhold til å benytte den organisasjons- og ledelsesstrukturen 

som allerede finnes i hvert av de to helseforetakene.  I stedet for å etablere et nytt 

administrativt nivå gjennom et nytt selskap, bør en se på mulighetene for å utnytte dagens 

struktur i ett av foretakene og legge ansvar for drift av all bildediagnostikk i de to foretakene 

til denne enheten.  I praksis innebærer dette mest sannsynlig å legge ansvar for all 

bildediagnostikk til Klinikk for bildediagnostikk ved St. Olavs Hospital. 

 

Dette alternativet forutsetter at det inngås detaljert avtale om leveranse av 

bildediagnostiske tjenester mellom StO som selger og HNT som kjøper.  Det forutsettes at St. 

Olavs Hospital har ansvar for alt personell knyttet til de bildediagnostiske avdelingene og 

ansvar for vedlikehold og drift av utstyret.  Ansvar for anskaffelse av nytt utstyr må også 

avklares.  Økonomisk kompensasjon og oppgjørsordninger må avstemmes og tilpasses 

omfang og innhold i avtalen. 

 

Om ikke helt sammenlignbart, så finnes tilsvarende ordninger i dag knyttet til kjøp av lønns- 

og regnskapstjenester mellom helseforetakene i Midt-Norge.  Et annet eksempel er 

ordningen med HEMIT som en avdeling innen HMN RHF, der HEMIT leverer IKT-tjenester til 

alle foretak i regionen.  Ett foretak gjør denne «jobben» for begge/alle foretak med egne 

ansatte, men uten at det etableres et eget juridisk selskap for denne tjenesten.  Krav til 

innhold i og leveranse av tjenester med tilhørende økonomisk kompensasjon reguleres 

gjennom egne avtaler mellom kjøper og selger av tjenestene. 

 

I dette alternativet vil St. Olavs Hospital ha det formelle ansvaret overfor eksterne parter og i 

forhold til pasientene når det gjelder drift av avdelinger for bildediagnostikk i Trøndelag, 

mens leveranseavtalen mellom StO og HNT vil kunne regulere områder for faglig og 

driftsmessig samarbeid og økonomisk oppgjør mellom de to foretakene. 

 

Konklusjon/anbefaling 

 

Høringsdokumentet redegjør i kap. 1, Bakgrunn, for de siste års utvikling i det regionale 

samarbeidet innen bildediagnostikk og for innhold i oppdragsdokumenter til 



helseforetakene i 2017 og 2018.  Oppdraget har blitt mer konkret for hvert år, og er for 2018 

formulert slik at «StO og HNT skal i løpet av 2018 etablere en felles klinikk for 

bildediagnostikk med én klinikksjef som rapporterer til direktørene i begge helseforetakene». 

 

Jeg tolker formuleringen «en felles klinikk ... med én klinikksjef» slik at det bare er alternativ 

2 i høringsdokumentet og alternativ B her som tilfredsstiller formuleringen i 

oppdragsdokumentet.  Av disse to alternativene vil jeg anbefale alternativ B.  Dette 

alternativet vil innebære klare ansvarsforhold samtidig som administrative og økonomiske 

konsekvenser vil bli holdt på et minimum. 

 

I høringsdokumentet kap. 3.6 er det formulert at «Helse Trøndelag kan bli en realitet, og 

dette er en mulighet til å organisere seg i forkant av en sammenslåing».  Denne vurderingen 

tilsier også valg av alternativ B i stedet for å gå en omvei via alternativ 2.  Ut fra tidligere 

erfaringer med egne midlertidige foretak (rusforetak og ambulanseforetak), ser vi at de 

administrative og ressursmessige konsekvensene ved slike løsninger lett blir unødvendig 

omfattende. 

 

 

12. juli 2018 

Tormod Gilberg 

Ansatt Helse Nord-Trøndelag 

(Avdeling: Fagstøtte direktør) 


