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Styresak 22-2015/5 Prosjekt ad. oppgaveglidning mellom 

radiografer og radiologer, oppfølging av 

styresak 7-2015, sak A 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 7-2015 Eventuelt, sak A Prosjekt ad. 
oppgaveglidning mellom radiografer og radiologer i styremøte, den 4. februar 2015. 
Styret fattet følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om 
tilbakemelding i denne saken i neste styremøte. 
 
Bakgrunn/fakta 
Som oppfølging av Helsedirektoratets kartlegging og utredning om oppgavedeling i 
2013 ønsket Helse- og omsorgsdepartementet å iverksette forsøksprosjekter på 
områder hvor endret oppgavedeling kan tenkes å bidra til å redusere flaskehalser og gi 
mer effektive pasientforløp. Helsedirektoratet fikk derfor i oppdrag å etablere og lede 
fire arbeidsgrupper for å utarbeide opplegg for iverksetting av pilotprosjekter innen 
definerte fagområder:  
• Bemanningssituasjonen på operasjonsstuer 
• Oppgavedeling mellom radiografer og radiologer 
• Oppgavedeling mellom patologassistenter og patologer 
• Oppgavedeling mellom sykepleiere og leger i forbindelse med skopiundersøkelser 
 
Over de siste år er det blitt et økende underskudd av radiologer i hele Vest-Europa. 
Denne utviklingen skyldes delvis for lav utdanningskapasitet og delvis den rivende 
utviklingen innen medisinsk bildebehandling og intervensjon, samt en økende 
etterspørsel etter radiologer i multi-disiplinære team (MDT).  
 
Den økte etterspørselen etter radiologer har skapt utfordringer i rekruttering og 
stabilisering av radiologer i Norge, og særlig i Helse Nord. Med denne bakgrunn har 
behovet for effektive støttefunksjoner som kan avlaste radiologene blitt fokusert, 
herunder oppgaveglidning fra radiologer til radiografer.  
 
Helse Nord RHF ble bedt om å opprette arbeidsgruppen som skulle utarbeide forslag til 
protokoll for oppgaveglidningsprosjekt fra radiolog til radiograf. Helse Nord RHF ga 
radiologisk avdeling i Nordlandssykehuset HF oppgaven med å lede dette arbeidet. 
 
Oppdraget har vært å iverksette et forsøksprosjekt der endret oppgavedeling kan tenkes å 
bidra til å redusere flaskehalser og gi mer effektive pasientforløp. 
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Arbeidsgruppen vurderte flere områder innen radiologi med mulighet for 
oppgavedeling. De så det også som viktig å lytte til fagmiljøet, før endelig valg av 
pilotprosjekt ble gjort. 
 
Det var enighet om å se bort fra beskrivende radiografer og heller se på andre oppgaver 
radiologer utfører i dag som kanskje kan gi vel så stor gevinst og som er mindre 
ressurskrevende å gjennomføre. 
 
Fire områder med mulighet for oppgavedeling ble diskutert: 
• Mammografiscreening, der radiograf kan overta som førstescreener. 
• Utførelse av stereotaxisk1 biopsi av Mammae.  
• Registrering av funn i screening til Kreftregisteret. 
• Prioritering/vurdering av henvisninger til CT og MR . 
 
Helsedirektoratet har i etterkant utarbeidet en rapport hvor protokollen fremkommer - 
se vedlegg.  
 
Helse Nord RHF har foreslått at pilotprosjektet innen radiologi igangsettes i våre 
helseforetak. Gjennom utarbeidelsen av protokollen for pilotprosjektet er det etablert 
en god forståelse for metodikken. I tillegg kunne prosjektet med fordel også utføres 
parallelt et annet sted, enten i Helse Nord eller for eksempel i Helse Sør-Øst, der det 
tidligere har pågått forsøk med oppgavedeling mellom radiolog og radiograf. Adm. 
direktør vil følge opp forslaget ovenfor Helsedirektoratet. 
 
Helse Nord trekker frem flere områder der det er flaskehalser og hvor det kan være 
formålstjenlig å iverksette prosjekter. Det bør vurderes om pilotprosjektet om 
oppgavedeling mellom radiolog og radiograf også kan gjennomføres på andre områder 
enn prioritering og fordeling av henvisninger. 
 
I rapporten fra Helsedirektoratet fremkommer det at utarbeidelse av opplegg for 
oppgavedeling innen radiologi, patologi og skopi-undersøkelser har vært lærerik 
prosess med henblikk på fremtidig arbeid. Det har kommet mange gode innspill, og det 
har vært mye engasjement rundt prosjektet.  
 
Gjennom prosjektet er det etablert en generell metodikk som har dannet grunnlag for 
alle arbeidsgruppenes arbeid, og som også kan benyttes som mal for andre 
endringsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten.  
 
Målet er at alle endringsprosjekter evalueres etter vitenskapelig standard. 
Kunnskapssenterets sjekkliste og arbeidsgruppenes forslag til protokoll vil være godt 
grunnlag for videre arbeid. 
 
  

1 stereotaxisk: innføring av tynne instrumenter eller elektroder til et bestemt punkt inne i kroppen 
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Vedlegg:  Rapport Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten – opplegg for  
  pilotprosjekter - se kapittel 2.2 Helse Nord RHF: Oppgavedeling mellom  
  radiografer og radiologer (fra side 33) 
 
  Vedlegget er lagt ut på Helsedirektoratets nettside - se her: 
  Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten – opplegg for pilotprosjekter 
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http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/oppgavedeling-i-spesialisthelsetjenesten--opplegg-for-pilotprosjekter/Sider/default.aspx



