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ANBUD OG FLYTTING AV RADIOLOGI FRA GRENLAND 


TIL VESTFOLD 
 


Saken tas opp etter initiativ fra fastleger. 


Helse Sør-Øst har utlyst anbud for radiologi-tjenester for Telemark og Vestfold og gitt anbud til 
et selskap i Tønsberg og et selskap i Sandefjord og ikke i Skien/Porsgrunn. Det er totalt 
uakseptabelt at geografi og reiseavstander/-tider ikke blir vektlagt i denne tildelingen. 
Telemark legeforening er kjent med at Sykehuset Telemark har behov for å viderehenvise 80-100 
henvisninger pr uke pga. kapasitetsproblemer. Vi uttaler oss ikke noe om hvem som har fått 
anbudet, men når man snakker om pasientenes helsetjeneste så er reiseavstander /- tider en 
viktig faktor. Mange av de som trenger disse undersøkelsene er eldre og skrøpelige pasienter 
som må kjøres i drosje 40-50 minutter hver vei fra Grenland. Telemark legeforening krever at det 
er god nok kapasitet på radiologiske undersøkelser i vårt nærområde. 
I tillegg medfører lokalisering i Vestfold en betydelig økt transportkostnad for Sykehuset 
Telemark 
  
Videre er det en slett oppfølging av det nye selskapet fra HSØs side. Anbudet skulle gjelde fra 
1.1.21, men da var ingen ting på plass i Sandefjord.   
Radiologi består av MR, CT, konvensjonell røntgen og ultralyd. Alle disse undersøkelsene var 
heller ikke på plass pr 1.6.21 som ble den nye fristen.  
Elektronisk henvisning fungerer ikke, henvisninger må sendes pr post til Kongsberg. 
Undersøkelsene kan ikke sendes digitalt til henviser og vi frykter at det tar svært lang tid fra 
henvisning er sendt til svar foreligger hos legen.  
Det medfører stor risiko for at patologiske funn oppdages for seint for en del pasienter med 
alvorlige følger for disse. 
  
Vi ber om at lokalisering blir prioritert ved anbud på private helsetjenester og at leverandørene 
blir godt fulgt opp mht. kvalitet og tilgjengelighet. Vi trenger et privat radiologitilbud i Grenland 
som har avtale med Helse Sør-Øst. 
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