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Høringssvar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 - 2022 

 

Klippet er hentet fra strategi 2030 som er et styrende dokument for RHF og HMR. 

Et nøkkelord er rett kompetanse i alle ledd. Det gir åpning for skjønn. I dette ligg det at noen 

tilbud må sentraliseres og andre desentraliseres.  Dette er en dynamisk prosess som må 

holdes opp mot økonomi og teknologisk utvikling. 

Radiologisk tilbud på Nordmøre og Romsdal 

Volum: 

Bildediagnostisk tilbud ved SNR ble planlagt ut fra at vi hadde et privat tilbud i Kristiansund. 

Det ser nå ut til at dette tilbudet blir flyttet til Ålesund. Dette vil gi underkapasitet spesielt for 

MR og Mammografi i Nordmøre og Romsdal. Dette gir ikke akseptabelt likeverdig helsetilbud 

i vårt fylke og er i konflikt med strategi 2030. 



MR: 

Volum av undersøkelser er vurdert ut fra framskriving av aktivitet i Molde og Kristiansund når 

det var et privat røntgeninstitutt i Kristiansund. Per i dag utføres  ca. 3500 MR-undersøkelser.  

Når høringsfristen for dette dokumentet går ut, ser det ut til at det ikke blir et privat 

radiologitilbud i Molde eller Kristiansund.   

Dersom all privat MR skal utføres i Ålesund betyr det at mange tusen må reise langt fra 

Nordmøre og Romsdal for å få utføre MR-undersøkelser.  Dersom det skal være substans i 

strategi 2030 for radiologi, bør derfor kapasiteten for MR økes i Kristiansund. For SNR betyr 

det at DMSet  i Kristiansund bør ha 2 MR-maskiner. 

Mammografi:  

Ved sykehuset i Molde utføres både screening mammografi (i regi av det nasjonale 

screeningprogrammet for brystkreft, driftes fra BDS i Ålesund) og klinisk mammografi. Til 

forskjell fra screening mammografi er klinisk mammografi en mer omfattende undersøkelse 

av brystene etter henvisning fra lege, blant annet ved mistanke om brystkreft. Ved mistanke 

om brystkreft gjennomføres trippeldiagnostikk. Godt og nært samarbeid med kirurg, patolog 

og onkolog er helt nødvendig slik at videre behandlingsforløp blir så optimalt og effektivt som 

mulig for den enkelte brystkreftpasient. Her samarbeider radiolog, kirurg og patolog i Molde 

med onkologer i Molde og Ålesund i såkalte MDT-møter (MDT: Multidisiplinært team).  

Det er et betydelig antall pasienter som henvises til klinisk mammografi ved sykehuset i 

Molde og vi har i dag kveldsprogram for å holde ventetiden nede, jamfør krav i forhold til 

utredningstid og pakkeforløp ved mistanke om brystkreft. Det utføres også en del klinisk 

mammografi ved Medi 3 i Kristiansund. Dersom sistnevnte tilbud blir lagt ned vil vi få et 

problem på kort sikt da vi bare har en mammografilab og derav allerede kveldspoliklinikk 

som nevnt over.  

Fagmiljøet ved radiologisk avdeling i Molde ønsker å bidra til rask behandling av høy kvalitet 

nær pasientene i vårt geografiske område også i fremtiden. Det er prosjektert 2 

mammografilaber ved SNR, hvilket vil øke kapasiteten. I perioder uten mamma-kirurg på 

sykehuset i Molde, og senere ved SNR, vil godt samarbeid med kirurger fra Ålesund være 

avgjørende. Poliklinikk i Molde/SNR med ambulerende kirurg fra Ålesund ville slik vi ser det 

være en god løsning i slike perioder.  

Røntgen:  

Ved DMS i Kristiansund ved SNR er det planlagt kun 1 røntgen lab. Som sagt er dette basert 

på at det skal være et privat tilbud som i dag.  

Med tanke på driftssikkerhet og fleksibilitet bør det være 2 røntgen lab ved DMS i 

Kristiansund. Det skal være et godt ortopedisk poliklinisk tilbud og dagkirurgi ved DMS, i 

tillegg til å dekke primærhelsetjenesten sitt behov. I dag har vi også et dropp-inn tilbud for 

disse pasientene og det er vanskelig å opprettholde med kun en røntgen lab. 

PET CT/MR:    

PET er i mange land allerede et radiologisk tilbud på linje med CT og MR. Stadig flere 

indikasjoner for PET-undersøkelser blir dokumentert. 

 

 

 

 



Demens: 

I USA pågår det en studie som omfatter 400 PET sentra og så langt mer enn 17000 

pasienter med demens. Foreløpige tall viser at ca. 60 % av alle pasienter som er undersøkt 

får endret behandling etter PET-undersøkelse. Det er mer enn det som var forventet og vil 

sannsynlig medføre at PET CT blir innført som standard undersøkelse i utredning av 

demens. The Imaging Dementia—Evidence for Amyloid Scanning (IDEAS) Study ( IDEAS-

Study.org) 

 

Kreft:  

PET er alt standard innenfor flere pakkeforløp av kreft. Behovet har så langt blitt dekket av 

St. Olavs Hospital. Nytten av PET blir imidlertid dokumentert for stadig flere felt. Det er med 

mer den aller beste metoden (mer enn 99 % sikkerhet) til å påvise at en påvist benforandring 

som kan være spredning av kreft ikke er kreft. Dette er ei daglig problemstilling. Eks: Pasient 

med mistenkt cancer prostata eller cancer mamma der vi finner en forandring i skjelettet på 

CT eller RTG som kan være kreft. Det er svært viktig å vite at det ikke er kreft med tanke på 

behandling. 

Epilepsi:  

PET CT undersøkelse av pasienter  med  epilepsi vil bli stadig viktigere. 

Vi har pekt på 3 store pasientgrupper som alt i dag vil ha stor nytte av PET. Vi tror at PET er 

på veg inn som en standard undersøkelse på linje med MR og CT. Dette er derfor et tilbud 

som må være ved SNR. SNR bør derfor tilrettelegges for PET CT. Sannsynlig vil det være 

en fordel å planlegge dette samtidig for Ålesund og SNR.  

MR:  

En av MR maskinene ved SNR bør være en 3 tesla maskin. Her vil teknologisk utvikling de 2 

neste årene være avgjørende for hva som er mest tjenlig. Per i dag er det spesielle 

nevrologiske problemstillinger og pakkeforløp av prostata som kunne hatt nytte av en slik 

maskin.  

 

Forskning: 

Vi har i dag gode forskningsmiljø ved ortopedisk seksjon i Kristiansund og ved nevrologisk 

avdeling i Molde. Dersom disse forskningsmiljøene skal kunne utvikle seg videre vil de være 

avhengig av at SNR utbygges med moderne bildediagnostikk. Så langt vi ser i dag vil det 

innebære behov for PET CT og 3 Tesla MR. 

 

Rekruttering: 

Det er viktig at SNR i Utviklingsplanen blir beskrevet som et fremtidsrettet sjukehus som skal 

ha høye faglige ambisjoner og som blir tilrettelagt for bruk av fremtidens teknologi. 

Organisering av radiologi: 

Under innspill fra avdelingene er det framlagt forslag for organisering av radiologi i HMR. Det 

argumenteres med at avdeling(er) på tvers vil gjøre samarbeid innad i foretaket lettere, og at 

det kan styrke kompetanseutvikling, rekruttering og samhandling. Det framgår imidlertid ikke 

godt hvordan en endret organisering vil endre på dette. 

Samarbeid er viktig, men man kan også se for seg en større grad av samarbeid uten større 

endringer i dagens organisering.  



En fellesorganisering med for eksempel fagseksjonering av legene i foretaket vil ikke 

nødvendigvis gi fordeler. Så lenge man har et mer eller mindre fast arbeidssted vil man 

fortsatt være mest knyttet til det sykehuset man jobber på. For klinikere på annet sykehus 

kan det være vanskeligere å få tak på rett beskriver ved behov dersom størstedelen av et fag 

er samlet på et sykehus. En viss grad av «generalisering» er derfor nødvendig på hvert sted, 

slik at man har en bred kunnskap om de undersøkelsene man utfører.   

Privat/offentlig: 

Vi er i en større sammenheng små fagmiljø i vårt foretak. Det er derfor viktig at det offentlige 

tilbudet er størst mulig hos oss. Det vil gjøre det lettere å kunne ha en bredde i kompetanse. 

Det er på sykehusene vi har opplæring av leger i spesialisering. 

Vi ser at private har lavere terskel for indikasjon til undersøkelse enn det vi har. 

Undersøkelser som vi avviser pga manglende indikasjon blir utført ved private institutt. Det er 

derfor et paradoks at helseforetaket åpner for et stort privat tilbud samtidig som det blir sagt 

at vi har overforbruk av radiologi. 

Lederutdanning: 

Det er viktig å bedre lederutdanning på nivå 4. Det er her grunnlaget for god økonomisk drift 

blir lagt. 

Konklusjon: 

Visjon for vårt foretak bør være i tråd med strategi 2030. 

Utviklingsplanen legger opp til en skjevfordeling av tilbud. Dette forsterkes av sentralisering 

av private tilbud. 

På generelt grunnlag synes vi det er mye fokus på hvilken aktivitet som skal flyttes til 

Ålesund, og lite på hva som skal foregå på de resterende seksjonene.   

 

Avdeling for radiologi Molde og Kristiansund 


