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Velkommen til Aleris Røntgen Bergen. Vi holder til i 5. 
etg. i Bergen Storsenter med adresse Kaigaten 5.  
Vi har egen inngang vis a vis jernbanestasjonen. Det 
er kort vei til bybane, buss, tog og drosjeholdeplass. 
Nærmeste parkeringhus er Bygarasjen. 
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    Maskinparken vår består av: 

 2 MR Siemens Avanto 1,5T 

 1 MR Siemens Aera 1,5T  

 1 CT Siemens Definition 128 AS  

 1 RG Siemens Aristos  

 1 RG GE Discovery 

 1 RG Philips Sectra Micro Dose 

Mammagrophy  

 1 UL Toshiba Aplio 400 

 1 Hologic Beintetthetsmåling 

 Vi har Sectra PACS og RIS.  

 

Litt fakta om Aleris røntgen 
Aleris er Norges største private leverandør av radiologitjenester. Vi leverer tjenester av høyeste 

faglige standard til det offentlige helsevesen så vel som til privatpersoner. Vi har virksomheter over 
hele landet, og er en viktig bidragsyter til norsk helsevesen. 

Vår avdeling i Bergen har refusjonsavtale med det 
offentlige. Dette gjør at pasienter kan få dekket sine 
undersøkelser med vanlig egenandel på kr. 250. Det 
gjelder for alle undersøkelser, unntatt for klinisk 
mammografi/mammografi helsekontroll som er 
unntatt fra refusjonsordningen. 
 
I tillegg til å være partner til det offentlige gir vi også 
et tilbud til pasienter som ønsker raskere time. 
Dette kalles "Aleris Røntgen xpress" og er et 
selvbetalende tilbud. Pasienten må da selv betale for 
undersøkelsen eller benytte seg av sin 
helseforsikring. 

Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak 
med et landsdekkende tilbud av sykehus- og 
røntgentjenester. Vi har 1000 medarbeidere fordelt på 
14 sykehus og medisinske sentre, 13 
røntgenavdelinger og Norges eneste private 
kreftsenter. Virksomheten dekker de fleste medisinske 
fagområder - og vårt mål er å tilby helhetlige 
pasientforløp fra diagnostikk til behandling, både på 
vegne av det offentlige og til private pasienter. 
Aleris røntgen har avtale med alle de fire regionale 
helseforetakene. I 2015 hadde Aleris Røntgen 
390.000 pasientbesøk og utførte vel 570.000 
undersøkelser. 

ALERIS HAR MANGE PASIENTER OG UNDERSØKELSER I LØPET AV EN DAG. 

FOR AT DU SOM STUDENT SKAL FÅ UTBYTTE AV PRAKSISEN KREVES DET AT DU VISER INTIATIV. 

INFORMASJON TIL STUDENTEN 
 

Instituttet holder åpent: 
Mandag til torsdag .  kl. 07.30 - 22.00 
Fredager:   kl. 07.30 – 19.00 
Arbeidstid: 
Dagvakt:  kl. 08:00 - 1530  
Kveldsvakt:   kl.15:00 - 22:00 
 
I utgangspunktet skal studenten være her på dagtid, 
men kan evt. avtale annet med veileder. 

Første dag møter du kl.09:00. Henvend deg i 
ekspedisjonen. 

Du må holde arbeidstøy selv. Aleris har ikke 
arbeidstøy til utlån. 

Husk å levere statusrapport første dag. Lurer du på 
hvilke læringsmål du skal skrive, kan du spørre 
veileder om råd. 

Aleris har mange pasienter og undersøkelser i løpet 
av en dag. For at du som student skal få utbytte av 
praksisen hos oss kreves det at du viser initiativ.  

Er du syk eller kan av en eller annen grunn ikke 
komme, ring og gi beskjed. 

Direkte telefonnummer: 

 MR 1 Aera:  55594910 

 MR2 Avanto:   55594969 

 MR3 Avanto :   55594992 

 CT:    55594916 

 Røntgen Discovery:  55594919 

 

RADIOGRAFER VED ALERIS RØNTGEN BERGEN 

Studentansvarlig:  Sondre Arnøy: sondre.arnoy@aleris.no 

CT ansvarlig:   Stig Telle: stig.telle@aleris.no 

Simen Stensrud: simen.stensrud@aleris.no 

MR ansvarlig:   Vivian Skjeie: vivian.skjeie@aleris.no 

Hilde Gjertsen: hilde.gjertsen@aleris.no 

Mammografi  & BMA ansvarlig:  

Frank Werner Pedersen Daleng: frank.werner.pedersen@aleris.no 

Strålevernsansvarlig:  Arve Hjellbrekke: arve.hjellbrekke@aleris.no  

Verneombud og røntgenansvarlig:  

Karen Sommerseth: karen.sommerseth@aleris.no 

Røntgenansvarlig:  Karianne Wingaard: karianne.wingaard@aleris.no 

 

Margrethe Solvik: margrete.solvik@aleris.no  

Torhild Lie-Larsen: torhild.lie.larsen@aleris.no 

Linn-Helene Steinsland: helene.steinsland@aleris.no 

 

RADIOLOGER VED ALERIS RØNTGEN BERGEN 

Dr. Hans Erik Oulie - Medisinsk ansvarlig radiolog,  

Dr. Knut Korsbrekke - Medisinsk direktør 

Dr. Arna Mulahasanovic 

Dr. Eivind Strøm 

Dr. Håkon Taule Nordli 

Dr. Anne Lise Gjennestad 

LEDER  

Endre Førde: endre.førde@aleris.no, Tlf: 55594923 

  

  

Våre 
verdigrunnlag 
forkortes OPEN 
og står for 
Omtenksomme 
- Profesjonelle - 
Engasjerte - 
Nytenkende. 
  
Verdiene er de 
grunnleggende 
prinsippene 
som gir vårt 
foretak sin form 
og karakter, og 
som ledsager 
oss i vårt 
daglige arbeid. 
Det er hvordan 
vi opptrer 
sammen som 
utgjør en 
forskjell.   
 

 

Link: 

www.aleris.no 

 
STUDENTANSVARLIG ER 

SONDRE ARNØY. 
HVIS DU LURER PÅ NOE 

TA KONTAKT. 
 

sondre.arnoy@aleris.no 
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