
Høringsuttalelse angående bildediagnostikk 

 

Det fremtidige behovet for bildediagnostikk frem mot 2020, baseres på en framskriving av et estimat 

av antall stuer, og ikke det reelle antallet stuer som faktisk befinner seg i HFet. Dette estimatet baserer 

seg på antallet undersøkelser i dag, og gir et høyere estimert antall stuer enn det som er reelt, da HNT 

har lengre åpningstid pr stue enn det Sykehusbygg legger til grunn for sine beregninger. Dette er 

uheldig, da det kan gi inntrykk av at det er flere stuer i HNT enn det faktisk er. F.eks. utførte en i HNT 

19400 CT undersøkelser i HNT i 2017. I følge sykehusbyggs beregninger skulle en da hatt 4 CT 

maskiner. I virkeligheten har vi kun to. Dette medfører at det ikke er mulig å ta unna den forventede 

økningen i undersøkelser frem mot 2020 uten at det investeres i nytt utstyr, dette kommer ikke godt 

frem da en fra Sykehusbygg allerede sier at en har 4 CT maskiner.  

Legger en «Riksrevisjonens undersøkelse av bruken av poliklinisk bildediagnostikk» til grunn, 

så ser en at bruken av bildediagnostikk varierer mellom de forskjellige HF. HNT ligger lavest 

i landet når det kommer til MR undersøkelser pr 10 000 innbyggere, og også litt under 

gjennomsnittet når det kommer til bruken av CT undersøkelser. En må anta at denne 

forskjellen til dels skyldes mangel på tilgjengelig utstyr.  

 

Når man da bruker tall på utførte undersøkelser som grunnlag for å beregne det fremtidige 

behovet, så medfører det at man estimerer et høyere behov for å investere i bildediagnostisk 

utstyr i f.eks. Helse Møre-og Romsdal (som allerede ligger nest høyest i landet på forbruk av 

MR pr 10 000 innbygger) enn i Helse Nord-Trøndelag som ligger lavest i landet i forbruk av 

dette.  

 

I stedet for at denne skjevheten i pasienttilbud forsterkes igjennom beregningsmodellen, burde 

en bruke en modell der en tilstreber et likt pasienttilbud i hele Helse Midt-Norge. 

 

For å beregne hva som trengs av bildediagnostisk utstyr bør en da se på hva som er 

landsgjennomsnittet i forbruk av slike tjenester pr 10 000 innbyggere, og ut i fra dette beregne 

behovet for fremtidige innvesteringer i bildediagnostisk utstyr i HNT. 

 

Ut i fra en målsetning om at tilbudet skal være likt i hele Helse Midt-Norge.  
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