Til høringsinstansene - invitasjon til å avgi høringssvar
«Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs hospital og Helse Nord Trøndelag»
Helse Midt RHF ga gjennom styringskrav og rammer for 2018 i oppdrag å etablere en felles
organisering og drift innen bildediagnostikk mellom St. Olavs Hospital HF og Helse Nord-Trøndelag HF
for bedre å kunne utnytte de samlede ressursene. Dette resulterte i en utredningsrapport høsten
2018. I høringsrunden på denne rapporten ble virksomhetsoverdragelse fra ett foretak til det andre
løftet frem som et nytt alternativ.
På bakgrunn av denne rapporten og innspill i høringsrunden vedtok styrene i de to HFene i november
2018 å be om en videre utredning av 3 ulike alternativ som alle innebærer en felles ledelse av
bildediagnostikk på tvers av de to helseforetakene. I februar 2019 ble det oppnevnt en
prosjektgruppe med representanter fra Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF som fikk i
oppdrag å utrede de tre organisasjonsmodellene. Leder for prosjektgruppen er samhandlingsdirektør
Tor Åm, St. Olavs hospital HF.
De tre ulike organisasjonsmodellene prosjektgruppen har fått i oppdrag å utrede, er
1. En felles klinikksjef for bildediagnostikk på tvers av de to helseforetakene
2. Et eget foretak for bildediagnostikk eid av de to HFene
3. En virksomhetsoverdragelse av bildediagnostikk fra ett til det andre samarbeidende
helseforetaket
De tre alternativene skal vurderes ut fra fordeler og ulemper samt mulig gevinstrealisering ut fra:
pasientsikkerhet, kvalitet, kompetanse, rekruttering og økonomi.
Prosjektrapporten som nå sendes på høring, er utarbeidet i dialog med deltakerne i prosjektgruppen.
Prosjektgruppen har fått bistand med hensyn til juridiske aspekter ved de tre modellene, likeså
konsekvenser for økonomi og informasjonssikkerhet/ personvern, se vedlegg til rapporten.
Foreliggende høringsutkast til prosjektrapport er ikke behandlet verken administrativt eller i styrene i
de to helseforetakene. Inntil høringsinnspillene foreligger, har prosjektgruppen valg ikke å
konkludere med hensyn til anbefaling av organisasjonsmodell. Slik prosjektrapporten nå foreligger,
står prosjektleder ansvarlig for denne.
Vedlagt følger utkast til en prosjektrapport med beskrivelse av de mulige alternativene til felles
organisering samt en gjennomgang av mulige fordeler og ulemper ved de tre
organisasjonsmodellene.
Vi inviterer til en høring av denne. Vi ønsker innspill til prosjektrapporten for videre bearbeiding før
denne gjøres ferdig. Prosjektrapporten vil danne grunnlag for en felles styresak i Helse NordTrøndelag HF og St. Olavs hospital HF i juni 2019.

I tillegg til generelle kommentarer ønsker vi særlig at høringsinstansene vurderer:
1. Er det innspill til beskrivelsen av de tre organisasjonsmodellene?
2. Er det innspill til beskrivelsen av fordeler og ulemper ved de tre modellene?
3. Hvilket av de tre alternativene anser høringsinstansen som den beste fremtidige løsningen?

Høringsfrist: 5. mai 2019
For å oppnå målet om styrebehandling av rapporten i juni 2019, er det satt korte tidsfrister i
prosjektet. Høringsinnspill som skal kunne vurderes i prosjektgruppen må sendes inn senest 5. mai.
Høringssvar som kommer innen 29. mai vil imidlertid kunne bli med i diskusjonen i styresaken.
Vi ønsker å offentliggjøre alle innspill i forbindelse med styrebehandling. Dersom dette ikke er
ønskelig, ber vi om at det i høringssvaret presiseres at svaret ikke ønskes offentliggjort.
Høringssvar adresseres til: innspill@hnt.no

Med vennlig hilsen

Torbjørn Aas
Administrerende direktør HNT

Rapport med vedlegg finnes på høringssiden:
https://stolav.no/organisasjonsmodell-bildediagnostikk

Grethe Aasved
Administrerende direktør STO

