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Bakgrunn og problemstilling: 
 
VVHF består av fire sykehus med hver sin radiologiske enhet kalt seksjon. Samarbeidet 
mellom disse seksjonene startet 01.01.10. og fra august –10 blir de ledet av en avdelingssjef.  
 
Til sammen har avdelingen 35 spesialisthjemler i radiologi og 15 hjemler for lege i 
spesialisering (LIS)  
 
Det er vanskelig å rekruttere radiologer til de fire sykehusene i VVHF. Ved å tilby et helhetlig 
utdanningsløp fra nyutdannet lege til ferdig spesialist i radiologi, vil man bedre rekrutteringen 
av fremtidige radiologer. Ved slikt samarbeid mellom seksjonene vil man sikre en bred og 
solid radiologisk spesialistutdanning for den enkelte LIS. Samtidig vil man bedre ivareta den 
enkeltes praktiske livssituasjon ved at utdanningsløpet blir mer forutsigbart.   
 
 
 
 
LIS-utdanning: 
 
Spesialistutdanning fra ferdig lege til radiolog tar fem år hvorav minst fire år må tilbringes ved 
radiologiske avdelinger. Spesialitetsrådet i Legeforeningen godkjenner hvor mange år tellende 
tjeneste radiologiske avdelinger skal ha. I relasjon til spesialistreglene deles 
utdanningsinstitusjoner i to grupper.  
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Gruppe I er avdelinger ved universitetssykehus, større sentralsykehus, samt visse 
spesialsykehus. Minst 1,5 år av hovedutdanningen (i spesialfaget) skal gjøres ved gruppe I-
avdeling. Ved gruppe I-avdeling kan man ta hele spesialistutdanningen. Det ansees likevel 
som verdifullt å være ved flere avdelinger/seksjoner i løpet av utdanningstiden da det vil gi en 
bredere erfaring. 
Gruppe II omfatter øvrige godkjente utdanningsinstitusjoner. Dette er mellomstore og 
mindre sykehus, gjerne med lokalsykehusfunksjon. Her kan inntil 3,5 år i 
spesialistutdanningen utføres.  
(”Generelle bestemmelser for speseialistutdanning av leger, Helse og omsorgsdep., 2.juli 
2009) 
I tillegg til 5 års legetjeneste, skal legen også gjennomføre elleve obligatoriske kurs som alle 
foregår på de ulike universitetsykehus i landet. 
 
 
Innen legespesialiseringen har det skjedd mye de siste tiår. Å utdanne en spesialist er å 
utdanne en lege som skal være kompetansebærer i helsevesenet i flere tiår framover. 
Utdanningen skal inneholde en blanding av både generell kompetanse og spisskompetanse. 
Subspesialisering innen radiologi er foreløpig ikke utpreget, men som ellers innen de kliniske 
fag ser vi en økende tendens. (Spesialitetsrådet 2009) 
 
Den økte funksjonsfordeling påvirker den enkelte seksjons utvalg av radiologiske prosedyrer. 
Ved de minste seksjonene er antallet utførte undersøkelser pr. lege  høy, og utvalget på 
rutineundersøkelser er stort/bredt. Det er viktig med slik bred mengdetrening for LIS fordi det 
gir et solid fundament i utdanningen. Det danner samtidig grunnlag for god vaktkompetanse 
og videre fagutvikling. 
Ved de største sykehusene utføres mer av de tyngre og avanserte prosedyrer. Det er viktig for 
helheten i spesialistutdanningen at man får innblikk og forståelse også for disse sidene av 
faget.  
 
 
 
 
LIS i VVHF. 
 
Radiologisk avdeling VVHF har fire seksjoner som alle er godkjente utdanningsinstitusjoner 
for leger i spesialisering. På alle sykehusene er det hjemler for LIS, totalt 15 stykker.  
En seksjon er godkjent som gruppe I: Sykehuset Buskerud  
Tre av seksjonene er godkjent som gruppe II: Kongsberg sykehus for inntil 3 år av 
spesialistutdanningen, Ringerike sykehus og Sykehuset Asker og Bærum for inntil 3,5 år av 
spesialistutdanningen. 
Selv om de fire seksjonene er i ett foretak beholder de sine separate godkjenninger i forhold 
til spesialitetsrådet i Dnlf og blir vurdert individuelt i forhold til utdanningsrapporter etc.  
Sykehusene ligger innenfor korte reiseavstander. Fra de tre gruppe II-seksjonene er det hhv ca 
2, 3,5 og 6 mil til gruppe I-seksjonen. (Se også risikoanalysen) 
 
Seksjonene i foretakets radiologiske avdeling kan derfor samlet sett tilby hele 
spesialistutdanningen fra nyutdannet lege til radiolog. 
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Spesialistutdanningen påbegynnes som nyutdannet lege, dvs etter endt turnus. Legen er i disse 
årene som oftest i etableringsfase og mange får eller har små barn. Det oppleves derfor som et 
problem både av praktiske, familiære og økonomiske årsaker at man må flytte for å få fullført 
dette utdanningsløpet.  
Det beste stedet å begynne sin spesialistutdanning ansees å være ved de små seksjonene. Der 
utføres de vanligste undersøkelser og rutiner. På denne måten får LIS et bredt grunnlag og 
etablerer normalvariasjons-begreper. På de små seksjonene er det tilrettelagt for at hver 
kandidat får et stort volum undersøkelser og kan ta gradvis større ansvar. Dette gir et godt 
grunnlag når man senere skal gå vakt ved gruppe I-sykehus.  
 
Det er ingen selvfølge at man får tjenestested på gruppe I-sykehus nær sitt bosted, og 
stillingen ved gruppe II-sykehuset må ofte sies opp. Ofte er stillingene ved gruppe I-sykehuset 
kortere vikariater. Samlet gir dette liten forutsigbarhet for hele utdanningsløpet. Det er også 
knyttet stor usikkerhet til hvor og når man får stilling som er nødvendig. 
 
For en nyutdannet lege som søker til VVHF radiologiske avdeling vil det derfor uten tvil være 
positivt at det tilbys et helhetlig utdanningsløp. Positivt både med tanke på bredde i utdanning 
og for legens livssituasjon. Avtalen skal være frivillig og inngås individuelt. 
Prinsipper for utdanningsavtaler slik det er vedtatt av sentralstyret i Dnlf er dermed ivaretatt 
med denne ordningen.  
 
”Utdanningsavtaler skal organiseres med bakgrunn i faglige og ikke driftsmessige behov. 
Utdanningsavtaler som opprettes, skal skje på grunnlag av utdanningsbehovet til legene under 
spesialisering og under hensyn til deres praktiske livssituasjon. Dette innebærer at kollektive 
utdanningsavtaler bare kan inngås mellom institusjoner som ligger innenfor sosialt og 
geografisk akseptable avstander” 
(Prinsipper for utdanningsavtaler i spesialistutdanningen, Dnlf. sentralstyre 24.aug 2004.) 
 
 
 
 
Økt rekruttering. 
 
Da samarbeidet i radiologisk avdeling VVHF startet ble det tidlig klart at alle de fire 
seksjonene hadde behov for rekruttering av radiologer. Det har tidligere ikke vært noen 
enhetlig rekrutteringsstrategi ved sykehusene. Rekrutteringen ble hovedsakelig løst av 
ledelsen ved hvert enkelt sykehus innenfor de økonomiske rammer som var gitt i budsjettet. 
Det er gjort sporadiske forsøk på rekruttering i utlandet. Man har med vekslende hell forsøkt å 
rekruttere ferdige spesialister fra Tyskland og Sverige. Det er ved avdelingen benyttet 
svenske/tyske vikarer, pensjonister fra egen avdeling på timebasis, men også private tilbydere 
innen teleradiologi. 
 
Det har altså vist seg vanskelig å rekruttere ferdige radiologer. Den kanskje viktigste 
rekrutteringsformen blir derfor de LIS man klarer å beholde. Dette gjelder både på de små og 
store seksjonene.  
 
Stabil bemanningssituasjon er ikke det primære når vi skal utarbeide utdanningsløp for den 
enkelte LIS. Likevel vil trolig ordningen føre til dette fordi den enkelte LIS vil bli værende 
over tid i avdelingen. Dersom de unge legene velger å bli værende over noen år i en 
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etableringsfase vil det trolig føre til permanent bosted og tilhørighet. Ordningen vil derfor 
sannsynligvis bedre rekruttering av ferdige radiologer til de fire seksjonene i vår avdeling. 
 
 
 
 
Arbeidsmiljø og bemmanningssituasjon: 
 
Innleie av vikarer og mangel på radiologer gir et mindre stabilt arbeidsmiljø og bemannings-
situasjon. Vikarene vil variere både med tanke på personlighet og faglige kvalifikasjoner. 
Dette kan til en viss grad berike miljøet i en avdeling, men skaper også et mindre stabilt 
arbeidsmiljø. Det skaper mindre forutsigbarhet for de ansatte i avdelingen og mer usikkerhet i 
forhold til både fag og rollemodeller for avdelingens LIS. Framdriften i LIS individuelle 
utdanningsløp kan bli skadelidende.  
Mange av våre radiolog-vikarer er dyktige og kompetente og gir bidrag til seksjonens faglige 
utvikling, men vikarer krever også tid til opplæring og oppfølging. Dette involverer alle 
faggrupper i en avdeling.  
Problemstillingen med redusert kompetanseutvikling og videreutvikling i en organisasjon 
eller enhet med underbemanning og ustabilt arbeidsmiljø er et velkjent problem. For å skape 
identitet og eierforhold til de oppgaver som skal løses er det viktig med en arbeidsplass og 
arbeidsmiljø som gir trygghet og oppleves som en arena for vekst og utvikling for den 
enkelte. Et stabilt arbeidsmiljø vil også gjenspeile seg i kontakten med våre pasienter. På den 
måten har et godt, stabilt arbeidsmiljø der de ansatte trives også betydning for avdelingens 
omdømmebygging. (Jørgensen 2002) 
 
I tillegg til det økte fokus på kvalitet, er VVHF inne i en stor omstillingsprosess som vil vare 
over tid. Det blir derfor ekstra viktig å sikre stabile fagmiljøer som gir god kompetanse-
utvikling og gi mer stabilitet i en periode med omstilling. Det er fire ulike seksjoner som skal 
jobbe seg sammen og etter hvert oppleves som en enhet. Det blir da viktig med samarbeid på 
tvers og at mange innenfor avdelingen kjenner godt til de ulike seksjonene. Med 
rotasjonsordninger kan man få til dette. Prosjektet tar utgangspunkt i LIS, men ser at 
ordningen også kan bidra til at avdelingens spesialister ønsker å gå inn i rotasjon mellom 
seksjonene.  
 
Ved at flere får innblikk i de ulike seksjoners arbeidsområder og måter å arbeide på, vil man 
få et kollegium med økt forståelse for de ulike seksjoners arbeidssituasjon. Vi får et tettere 
kollegialt nettverk der flere kjenner hverandre. Dette gir mulighet for bred faglig utvikling og 
samarbeid i avdelingen. Med andre ord er det mulighet for å skape et stort robust fagmiljø der 
vi kan dekke det aller meste av befolkningens behov for radiologiske tjenester. 
 
Det presiseres at ordningen skal være frivillig og ikke skal brukes i den hensikt å dekke opp for 
løpende driftsutfordringer. Ordningen skal ikke brukes for å sikre produksjon eller løpende 
bemanning.  
  
Alle seksjonene i VVHF har et ansvar for å bidra i utviklingen og utdanningen av fremtidige 
radiologer. I utdanningen av våre fremtidige kolleger er det viktig at kvaliteten blir god og at 
fundamentet stemmer. Kunnskap blir fort foreldet, og ny kunnskap må tilføres kontinuerlig. 
Dette er et ansvar hver enkelt lege har, og som også skal gjenspeiles i en avdeling. Dette 
krever kontinuitet og stabilitet i så vel produksjon som veiledere/ansatte. (Jørgensen 2002) 
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Kvalitet i form av faglig kompetanse og gode holdninger er også nødvendig.  
 
Ved å skape trygge og stimulerende arbeidsforhold for legene vil vi sikre kvaliteten ved alle 
seksjoner. På de små seksjonene sikres bedre rekruttering, på de store sikres tilfredsstillende 
vaktkompetanse.  
 
 
 
 
Risikoanalyse: 
 
 
1:  Rullering mellom seksjoner fører til periodevis lengre reisevei for LIS. 
Det er avstandene fra lokalsykehusene inn til gruppe I-sykehuset Drammen som er mest 
aktuelle i denne sammenheng.  

Fra Ringerike til Drammen: ca 1 time (6 mil) 
 Fra Kongsberg til Drammen: ca 35 min (3,5 mil, Timebuss alternativ reisemåte!) 
 Fra Asker/Bærum til Drammen: ca 25 min (2 mil) 
Denne reisetiden er antakelig akseptabel for de aller fleste og oppfattes trolig ikke som 
urimelig da man får fordelen med et forutsigbart utdanningsløp. Ordningen skal være frivillig.  
 
Reisetider mellom lokalsykehusene 

Fra Asker/Bæreum til Ringerike: ca 50 min (5 mil) 
Fra Kongsberg til Ringerike: ca 1t20min, (7,4 mil) 
Fra Kongsberg til Asker/Bærum: ca 1 time (6 mil) 

 
Ansees som liten risiko. 
 
 
 
2:  VVHF sine LIS opptar gruppe I-stillingene.  
Dette fører til redusert mulighet for andre LIS fra andre foretak. Det er ikke ønskelig at 
helhetlig utdanningsløp gir ulikheter i regionene. Dersom gruppe I stillingene blir blokkert av 
foretakets egne LIS, vil det være ulempe for andre i samme situasjon.  
I praksis har det også tidligere vært en viss seleksjon til stillingene ved gruppe I-sykehuset. 
Dette skyldes at det er naturlig kontakt mellom sykehusene i forbindelse med pasientflyt og 
funksjonsfordeling. Ved ansettelse kan seksjonen velge fritt mellom de tre øverst innstilte 
LIS, og man ser da at valget har lett for å falle ned på den LIS man allerede kjenner.  
 
En rotasjonsordning kan også bety effektivisering av utdanningsforløpet. LIS vil kunne gå 
tilbake til gruppe II-seksjonen etter endt gruppe I tjeneste og dermed frigjøre plassen på 
gruppe I-seksjonen. Man kan dermed forhindre det som ofte skjer i dag, nemlig at LIS forblir 
i gruppe I-stillingene i mangel av annen stilling.   
 
Litt usikker grad av risiko. Antas som liten risiko.  
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3:  Rotasjonsordning må utarbeides og godkjennes av Dnlf.  
Holdningen til helhetlig utdanningsløp er under diskusjon i Legeforeningen. Ordningen har 
ikke tidligere vært prøvd innen radiologi. Det er interesse for prosjektet i Legeforeningen, og 
de stiller seg i utgangspunktet positive. (Konf. Tlf med Hege Gjessing) 
 
Liten til moderat risiko.  
 
 
4:  Sykehuset Buskerud mister sin gruppe-I-status.  
For at Sykehuset Buskerud skal beholde sin gruppe I-status, er det stilt krav til økt forsknings- 
aktivitet. Dette har vært et problem en stund og skyldes bla at det ikke er bevilget forsknings- 
midler til seksjonen. Dersom seksjonen ikke produserer det antall artikler og doktorgrader  
som Dnlf har forutsatt, kan den godkjennes kun som gruppe II. Resultatet er da at VVHF ikke  
lenger kan tilby et helhetlig utdanningsløp for LIS innen radiologi. 
 
Liten til moderat risiko.  
 
 
5: Helhetlig spesialistutdanning skal ikke brukes som argument eller middel for å 
            sikre produksjon eller korttidsfravær blant radiologer. 
Prinsippet om faste stedlige stillinger er viktig. Det er ikke ønskelig med en ordning der 
beordring blir akseptert. I hht B-avtale utarbeidet høst-10 skal det heller ikke være et krav om 
fjernarbeid  
Prognosene går mot at legedekning om 5-10 år er bedre enn i dag, og da vil denne 
risikofaktoren bli enda mindre.  
 
Liten risiko pr i dag.  
 
 
 
 
 
 
Konklusjon og anbefaling: 
 
For å sikre økt rekruttering av radiologer ønsker man å utprøve en frivillig rotasjonsordning 
for LIS mellom de ulike radiologiske seksjoner i VVHF. Prosjektet vil gi en helhetlig 
utdanning fra LIS til ferdig spesialist i radiologi.  
Prosjektet antas å ha lav risiko og flere fordeler både for den enkelte LIS og for radiologisk 
avdeling VVHF. Prosjektet vil være det første i sitt slag i Norge og vil kunne gi nyttig 
erfaring også innen andre fagområder.  
 
Anbefales implementert 
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