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RADIOLOGI I HELSE NORD 

 

Viser til forslag til mandat og sammensetning av fagråd i radiologi. 

 

Vi ser det som svært negativt at UNN sin rolle i den videre utviklingen av fagområdet 

radiologi i Helse Nord ikke gir UNN den faglige posisjon vi mener universitetssykehuset både 

fortjener og bør  ha. 

Når det gjelder teleradiologiske løsninger har UNN vært det ledende fagmiljø i Norge og også 

internasjonalt. Vi var de første som fikk opp overføringer av røntgenbilder mellom sykehus; 

Kirkenes, Troms Militøre sykehus, Lofoten sykehus til UNN. 

Etter helseforetaksreformen vedtok Helse Nord en overordnet IT-strategiplan. Denne ga 

retning mot felles løsninger internt for alle institusjoner noe vil sterkt støtter. 

På grunn av den fremtredende rolle radiologimiljøet på UNN hadde ble avdelingsleder Jan 

Størmer engasjert av Helse Nord til å være prosjektleder for det regionale radiologiprosjektet. 

P.g.a. flere forhold, bl.a. spørsmål om habilitet ble det fra vår side ryddet opp i disse forhold. 

Imidlertid kom prosjektet ikke i gang og har nå stått i stampe i 2 år. Vi ser at i denne tiden 

kommer andre miljø på banen og vi har ikke lenger det forsprang vi hadde. 

 

Når vi nå ser sammensetningen av fagrådet og måten prosjektet er tenkt gjennomført ser vi at 

fagmiljøet på UNN er satt til side. Vi får dårligere representasjon enn Nordlandssykehuset og 

en representant derfra skal lede fagrådet og være frikjøpt i 20 % stilling. 

Dette oppfattes av fagmiljøet på UNN som en så stor mistillit at de ikke vil stille opp i 

prosjektet. 

Ut fra dette ber vi om at UNN får en førende rolle i det regionale radiologiprosjektet eller så 

kan vi ikke delta siden vi ikke har fagfolk som vil stille opp. 

Vi beklager den måten Helse Nord RHF har handtert denne saken. Vi kan ikke gjøre noe med 

dette da vi ikke har fagfolk som vil stille opp i det foreslåtte prosjekt. 
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