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Bakgrunn: 

Det har vært en formidabel teknisk utvikling innenfor faget radiologi de siste tiårene.  Dette gjelder 
spesielt innenfor CT-teknologi, MR-teknologi og intervensjons radiologiske prosedyrer.  Dette har 
gitt mulighet for en mer presis diagnostikk og mer målrettet behandling med mindre mutilerende 
inngrep.  Dette har igjen medført en stor økning i etterspørsel og forbruk av radiologiske 
undersøkelser og prosedyrer.  Radiologi er også ofte blitt en flaskehals i forhold til utredning og 
behandling. 
De siste årene har det i Helse Stavanger vært en spesiell satsing på å styrke kapasitet både på utstyrs- 
og personell siden i radiologisk avdeling.  I løpet av 2014 var det 10% økning i radiologiske 
undersøkelser av inneliggende pasienter i Helse Stavanger.  Samtidig økte antall inneliggende 
pasienter med ca. 1%.   
Med bakgrunn i dette ble det besluttet å gjennomføre et P15 prosjekt hvor en skulle se på om det 
var overforbruk/overdiagnostikk innenfor radiologi og samtidig se på muligheten for å vri økningen 
innenfor radiologi mot mer polikliniske undersøkelser. 
I styremøtet vil vi presentere statistikk for forbruk av radiologiske undersøkelser i Helse Stavanger 
fra 2009 t.o.m. april 2015 totalt og spesifisert på CT, MR og ultralyd fordelt på poliklinikk og 
inneliggende. Og statistikk over forbruket så langt i 2015 sammenlignet med 2014. 
 

• Beskrivelse av prosjektet: 
Hvert fagområde bedt om å se på sin rekvisisjonspraksis og sikre at det gjøres gode og mest 
mulig enhetlige faglige vurderinger før en bestiller radiologiske undersøkelser.   

• Det har vært spesielt fokus på forbruk av CT-undersøkelser siden disse undersøkelsene 
utgjør en betydelig strålebelastning (80% av strålebelastningen på den norske befolkning 
kommer fra CT undersøkelser, ref. Statens strålevern). 

• Det har vært gjennomført møter med avdelingsledere og seksjonsledere for å presentere 
statistikk over tid av forbruksmønster på de mest ressurskrevende radiologiske 
prosedyrer(CT; MR;UL), fordelt på inneliggende og poliklinikk. Dette for å diskutere hvilke 
tiltak som er mulig og hensiktsmessig å gjennomføre. 

• Det har vært fokus på mulig overdiagnostikk, spesielt om det er for mange kontroller. 
• Det har blitt fokusert på muligheten for å overføre flere undersøkelser til poliklinikk og 

unngå at pasienter ligger inne og venter på radiologiske undersøkelser (for ikke å miste 
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plassen sin i køen). Avdeling for radiologi har gjennomført møter med flere avdelinger for å 
bli enige om hvordan de mest hensiktsmessig kan legge til rette for mer poliklinisering.  

• Det er krav om at ved bestilling av de ressurskrevende undersøkelser som MR, CT og 
ultralyd så skal uerfarne leger konferere med mer erfaren lege. Navn og telefonnummer på 
rekvirerende lege(r) skal stå på rekvisisjon. Radiologisk avdeling skal melde tilbake dersom 
de er uenige i indikasjon. 

• Radiologisk avdeling har nå et godt samarbeid med privat aktør om prosedyrer for taking av 
bilder og rask overføring av bilder fra privat aktør til sykehus.  Hvis klinikerne melder avvik 
i forhold til dårlig logistikk, dårlig bildekvalitet og mangelfull beskrivelse er det laget en 
forenklet prosedyre for avviksmelding via radiologisk avdeling.   

 
• For å følge utviklingen leverer analyseseksjonen månedsvis rapporter pr. seksjon/fagområde 

med forbruk av CT, MR og ultralyd fordelt på inneliggende og poliklinisk. 
• Så langt i 2015 har man sett at det har vært en svært beskjeden økning av radiologiske 

undersøkelser på inneliggende pasienter (bortsett fra MR).  Økningen er noe mindre enn 
økningen i antall innlagte pasienter.  Antall polikliniske undersøkelser har derimot vist en 
tydelig økning. 

 
Konklusjon:   
Prosjektet har foreløpig oppnådd hensikten med å redusere økningen i forbruket av radiologiske 
undersøkelser på inneliggende pasienter, men har fortsatt en stor økning av polikliniske 
undersøkelser.  Det arbeides videre for å unngå dobbeltrekvirering og sikre at alle radiologiske 
undersøkelser er godt faglig begrunnet.  Samtidig er det en målsetting at en eventuell fortsatt økning 
i forbruket av radiologiske undersøkelser skal skje poliklinisk. 
 
 
 
 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 
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