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Innledning
Siste 10-året har det internasjonalt vært en stor økning i forskningsaktiviteten om
biomedisinske bildeteknikker. Dette har radikalt endret praksis på våre radiologiske -og
nukleærmedisinske avdelinger. Imidlertid har forskningsaktiviteten i norsk radiologi vært
sparsom, kun 6% av radiologene i Norge har dr. grad. Forskningsaktiviteten er langt bedre
innen nukleærmedisin. Forskningsseminaret under Høstmøtet 2007 i NORAFO konkluderte
med at norske radiologer driver for lite forskning, forskningen er fragmentert, lider av dårlig
finansiering og der er få relevante forskerkurs. Leder av research comittee i ESR (Gabriel
Krestin) anbefalte to tiltak som NORAFO kunne initiere: nasjonalt forskerkurs og strategisk
plan for forskning. Begge tiltakene er gjennomført av Radforsk. Forskerkurset arrangeres for
andre gang i oktober 2010 og den strategiske planen legges fram for godkjenning under
Høstmøtet 2010.

Prosessen med strategiplanen har vært ledet av styret i Radforsk (Gaute Hagen, Hans-Jørgen
Smith, Nils-Einar Kløw, Anne Negård og leder Jarle Rørvik). Det ble dannet fire
undergrupper som kartla basal -, preklinisk-translasjonell -, klinisk – og
helsetjenesteforskning i henhold til følgende struktur:
• Status i forskningsfeltet
• Utfordringer
• Mål
• Tiltak
• Samarbeid mellom fagfeltene
• Nasjonale og internasjonale partnere
Gruppelederne var:
Basal forskning : Prof dr med Arvid Lundervold, UiB
Preklinisk-translasjonell forskning : Prof dr med Tore Bach-Gansmo, UiB
Klinisk forskning : Prof dr med Nils-Einar Kløw, UiO
Helsetjenesteforskning : Førtseamanuensis dr med Ansgar Espeland, UiB

På grunnlag av grupperapportene har Nils-Einar Kløw og Jarle Rørvik laget et samlet
dokument for strategiplanen som er godkjent av styret i Radforsk. Dette dokumentet vil bli
presentert på vårmøtet 2010 og så sendt til høring hos relevante instanser. Strategiplanen
legges fram for endelig godkjenning under Høstemøtet 2010.

Sammendrag av strategiplan:
Status
Det foregår lite forskning av radiologer om biomedisinske bildeteknikker med tema knyttet til
basal -, preklinisk-translasjonell - og helsetjeneste forskning. Det er økende aktivitet innen
klinisk forskning, men fortsatt har bare 6% av spesialistene i radiologi en doktorgrad. Ultimo
2009 var 31 kandidater oppmeldt til doktorgradsprogrammet, hvorav 23 hadde en radiolog
som hovedveileder. Få radiologer har veileder-kompetanse. Der er kun én 100% professor-
stilling i Norge.

Utfordringer
Utfordringene er noe ulike innen de ulike forskningsfeltene. Der er lite samarbeid mellom
radiologer og de mest aktive forskningsmiljøene innenfor basal -, preklinisk-translasjonell -
og helsetjeneste forskning. Der er lite samarbeid mellom universitetssykehusene om
radiologisk forskning. Videre er der lite frie midler til forskning. Finansiering av forskning i
dag krever gode prosjektplaner og høy kvalitet i søknader for eksterne midler. Der er en svak
tradisjon for dette ved de radiologiske avdelingene. Både god forskning og arbeid med
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søknader krever mye tid som kliniske radiologer ikke har. Avdelingene har i liten grad
prioritert tid til dette.

Mål
Økt tverrfaglig samarbeid om forskning med basis i radiologiske og nukleærmedisinske
avdelinger. Dette krever et tett samarbeid mellom klinikere (radiologer/nukleærmedisinere),
fysikere, bildeanalytikere, biologer, kjemikere og radiografer. Videre må det være et mål å få
til økt samarbeid innad i institusjoner, mellom helseforetakene/universitetene og mellom
internasjonale partnere.
Innenfor basal -, preklinisk-translasjonell-  og helsetjenesteforskning bør der være minst en
PhD-kandidat innenfor hvert av disse forskningsfeltene ved alle universitetssykehusene til
enhver tid. Vi bør sikre at en høyere andel av utdannede spesialister også har skaffet seg
forskningskompetanse i form av publikasjoner eller gjennomført doktorgrad. Vi bør ha som
målsetting at alle faste overleger ved universitetssykehusene er involvert i
forskningsprosjekter på dr. gradsnivå eller har gjennomført et dr.gradsarbeid.

Tiltak
Målsettingen om mer og bedre forskning utført av radiologer krever mange tiltak på ulike
nivå som: etablere forskningsprosjekter for medisinske studenter (særoppgave /
forskerskoler), mer tid til og bedre finansiering av forskning ved radiologiske avdelinger /
universitetssykehus, forskning inkluderes i spesialistutdannelsen, etablering av faglige og
tverrfaglige forskerkurs på nasjonalt og internasjonalt plan, øke antall og kvaliteten på
veiledere innenfor radiologiske forskningsmiljø, øke tverrfaglig samarbeid med fysikere,
bildeanalytikere, informatikere, biologer, kjemikere, radiografer og ikke minst kliniske
spesialister. Videre må forskningskompetanse gi uttelling ved søknader på overlegestillinger
samt lønnsfastsettelse.

Samarbeid mellom fagfeltene
For at forskning skal representere utvikling og nytenkning i faget, er det nødvendig med
samarbeid med andre yrkesgrupper. Det ligger et betydelig potensiale med samarbeid med de
etablerte forskergruppene innen basalfag, translasjonelle miljøer, epidemiologi og
helseøkonomi.
Kliniske spesialister med akademisk kompetanse er en annen viktig ressurs som gjennom
pasientkontakt og klinisk ståsted kan være med å sette billeddiagnostikken inn i et riktig
perspektiv.
Radiografer er våre nære samarbeidspartnere i daglig virksomhet. Masteroppgaver hos denne
yrkesgruppen er økende og er et positivt bidrag til forskning på de radiologiske avdelingene.
Radiologiske tema i prosjekter for medisinstudenter i særoppgaver eller i forskerskoler kan
bidra til rekruttering til faget og øke fokus på forskning om biomedisinske bildeteknikker.

Nasjonale og internasjonale partnere
I årene som kommer er det et stort behov for mer samarbeid mellom universitetssykehusene,
nasjonale og internasjonale faglige fora og offentlige organer som departement, regionale
helseforetak og EU (EU-programmer og infrastruktur). NORAFO bør ha en nøkkelrolle med å
legge til rette for arbeidet med å oppnå mer og bedre radiologisk forskning i Norge.

Konklusjon: Strategiplanen omhandler basal-, preklinisk-translasjonell-, klinisk- og
helsetjenesteforskning med relevans for radiologer og nukleærmedisinere. Planen skal være
styrende og støttende for NORAFO og NFNM sitt arbeid med å få til mer og bedre forskning.
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Bakgrunn
Diagnostikk og behandling med bruk av bilder har utviklet seg sterkt de senere år grunnet en
bred utvikling av ulike biomedisinske bildeteknikker. Økt temporal og spatial oppløselighet
har ført til at en rekke fysiologisk og biologiske prosesser i tillegg til anatomi kan avbildes, og
flere bildeteknikker for visualisering av organfunksjon er utviklet.

Bildediagnostikk inkluderer mange ulike metoder, som vanlig røntgen (Rx), angiografi
(RxAng), Computer Tomografi (CT), magnetisk resonans baserte teknikker (MRI, fMRI,
MRS), og ultralyd (UL), med/uten kontrastforsterkning (CE), konvensjonell nukleærmedisin
(NM); Singel Photo Emison Computed Tomografi (SPECT), positron emisjonstomografi
(PET) med/ uten CT, med / uten MR, optisk imaging (OI), og thermografi (Tg). Videre
utføres en rekke invasive terapeutiske prosedyrer med veiledning av bilder. Minimal invasiv
terapi av ulike sykdommer øker sterkt i omfang.

Mange radiologer deltar i forskningsprosjekter. I de fleste av disse prosjektene bidrar
radiologene med systematisk gjennomgang av undersøkelser utført på radiologiske
avdelinger, der initiativ og ledelse av prosjektene er fra kliniske fagområder. Dermed blir
radiologene medforfattere og ikke første- eller sisteforfattere. Det har derimot vært få
radiologer som utfører egne prosjekter på doktorgradsnivå, til tross for et fagområde i stor
utvikling. Ifølge Legeforeningen er vi den av spesialitetene med færrest spesialister med
doktorgrad, oppgitt som 6% av medlemsmassen på vel 700. Videre er det enda færre som
utfører egen forskning på post doc nivå.

Behovet for forskning blant radiologer og nukleærmedisinere er stort, og behovet for
forskning  om biomedisinske bildeteknikker er stort (1). Dette har internasjonale og nasjonale
faglige fora tatt tak i og det er laget ulike strategidokument for å støtte denne prosessen. Nå
ønsker NORAFO i samarbeid med NFNM å gjøre det samme, og oppdraget er gitt til
RadForsk (Vedlegg1). Dette strategidokumentet bygger på arbeidet i 4 undergrupper med
tema relatert til biomedisinske bildeteknikker: 1. Basal forskning, 2. Preklinisk-translasjonell
forskning, 3. Klinisk forskning og 4. Helsetjenesteforskning (Vedlegg 2-5).

1. Status i forskningsfeltet
• Basal forskning (vedlegg 2)
Utviklingen innenfor en rekke fagfelt og teknologier, som tematisk ikke umiddelbart
forbindes med dagens klinisk-radiologiske teknologi og praksis, vil kunne direkte eller
indirekte påvirke fremtidens bildediagnostikk. En rekke prosjekter og forskningsmetoder er
tilgjengelig eller er under utvikling. Metodene vil kunne få betydning både for fremtidig
avbilding av anatomi, patologi, patofysiologi og ulike biologiske endringer.
Metodeutviklingen vil også ta i bruk billeddiagnostiske metoder til forståelse av fysiologiske
og biologiske prosesser, utvikling og prøving av kontrastmidler, radiokjemiske tracere og
medikamenter etc. Utfordringen i dag er at miljøene som arbeider med denne type forskning
ofte står for langt fra forskere som arbeider nær pasientene. Det er ønskelig at  radiologer
gjennomfører tverrfaglige PhD prosjekter med  disse miljøene.

• Preklinisk-translasjonell forskning (vedlegg 3)
De fleste tradisjonelle bildemetodene brukes i preklinisk forskning, klinisk utstyr  eller
forskningsutstyr som mikro-CT / -MR , men også nye metoder som SPECT, PET-CT og
optisk imaging (OI), og thermografi (Tg) brukes i økende omfang. Studiene kan utføres på
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fantomer eller dyr. Bruk av dyr i forskning om biomedisinske bildeteknikker er ikke en stor
aktivitet ved norske universitet, men er i bruk ved alle universitetene i Norge.

Både i Trondheim og Bergen finnes en 7T dyre-eksperimentell MR. I Trondheim er det også
ultralydutstyr dedikert til translasjonell forskning med  dyremodeller. MR aktiviteten er delvis
organisert som en node innen FUGE teknologiplatformen NorMIC (Norwegian Molecular
Imaging Consortium). "Whole animal imaging" nettverket innen NorMIC ledes fra
Trondheim. Translasjonsforskningsmiljøet samarbeider nært med ulike  kliniske
forskningsmiljøer. Forskningsmiljøene har de siste årene hatt  mange PhD stipendiater, men
for tiden er ingen knyttet til radiologi eller nukleærmedisin.

I Oslo ved Forsknings- og utviklingsavdeling for minimal invasiv behandling pågår flere
translasjons-forskningsprosjekter med dyremodeller i samarbeid med sykehusets avdelinger
og UiO. Det brukes ulike modaliteter og ulike dyrearter.

• Klinisk forskning (vedlegg 4)
De fleste doktorgrader innen radiologi og nukleærmedisin forgår innen klinisk forskning. Med
klinisk forskning menes i denne sammenhengen forskning om bildemetoder med pasienter på
ulike nivå. Det kan være evaluering av teknisk og diagnostisk ytelse,  betydning av bildefunn
for endelig diagnose og valg av behandling, outcom-studier og nytte på samfunnsnivå (cost-
benefit / -effect, stråledoser etc). Dette gjøres vanligvis med design og metoder gitt av
Thornbury`s modell for evaluering av radiologiske metoder (2).

For å få en oversikt over pågående klinisk forskning på  PhD-nivå, ble det sendt ut et
spørreskjema. Ved slutten av 2009 var 31 kandidater oppmeldt til dr. gradsprogrammet,
hvorav 30 i radiologi og 1 innen nukleærmedisin. Klinisk forskning utgjorde 24. Prosjektene
ble utført i ordinær legestilling hos 16, som klinisk stipendiat/forsker hos 12 og i D-stilling
hos 3.

Hovedveiler var radiolog hos 23, nukleærmedisin hos en (kombinert) og andre hos 8. Det var
kandidater ved alle sykehusene: RH (8), UUS (7), AUS (4), AHUS (4), UNN (3), HUS (3),
SUS (2), RIT og SBHF en hver. AHUS hadde 2 av sine også registrert ved to andre sykehus.
18 radiologer/nukleærmedisin oppga at de var veileder ved et dr. gradsprosjekt, hvorav 11
hovedveileder til radiolog/nukleærmedisin, 5 medveileder og 2 veiledet bare i andre
fagområder. Veileders stilling var professor hos 8, førsteamanuensis hos 4 og overlege hos 6.
3 veiledere hadde  henholdsvis 7, 6 og 4 kandidater. De øvrige veiledet 1-2. Veilederne var
ansatt ved RH (4), UUS (4), HUS (3), AHUS (3), AUS (2), SUS og UNN 1 hver. RIT og
SBHF oppga at de ikke hadde veiledere.

Undersøkelsen gir ikke et komplett bilde av forskningsaktiviteten, da det utføres mye
forskning som ikke leder til en doktorgrad. På den annen side kan vi ikke vite hvor mange av
de oppmeldte kandidatene som faktisk gjennomfører hele utdanningen og hvor lang tid de vil
bruke. Kun en radiolog disputerte for PhD-graden i 2009.

• Helsetjenesteforskning (vedlegg 5)
Forskningsrådets program for Helse- og omsorgstjenester 2006-2010 gir nyttig informasjon
for å sirkle inn hva også radiologisk helsetjenesteforskning kan dreie seg om. Programmet
prioriterer 4 typiske tema for helsetjenesteforskning. Disse er omtalt som følger (sitat):
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Styring, ledelse og prioritering: Sentrale temaer er finansieringssystemer, (de)sentralisering
av beslutningsmyndighet og tjenesteproduksjon, forholdet mellom plan- og markedsløsninger,
organisatorisk beslutningstaking, lokal fortolkning av styringsprinsipper og -teknikker, ulike
former for ledelse, oppfølging av reformer, prioriterings- og reguleringsprosesser og
helsetjenestens produksjon av intenderte og ikke-intenderte effekter.

Organisering og samhandling: Sentrale temaer er samarbeid og samhandling mellom og på
tvers av ulike nivåer, organisasjoner, spesialiteter og profesjoner. Samhandlingsmetoder,
pasientforløp, organisatoriske/økonomiske barrierer for samhandling, ansvarsplassering i
forhold til nivå, samhandling mellom skolemedisin og alternativ behandling. Et annet viktig
område er IKTs betydning for samhandling, organisatoriske og ledelsesmessige forhold, og
for pasientflyt og helsetjenestens økonomi.

Pasienter og brukere i helsetjenesten: Sentrale temaer er bl a brukermedvirkning, brukervalg,
pasientrettigheter, hvordan ulike organiserings- og finansieringsmodeller påvirker
brukererfaringene, og virkemidler som fremmer brukermedvirkning.

Komparativ helsesystemforskning: Sentrale temaer er studier av nasjonale helsesystemer og
reformer, forskjeller og likheter ved tjenestens makrostruktur, hvordan ulike systemendringer
og reformer bidrar til bedre kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i tjenestene.

Gjennomført undersøkelse ved radiologiske avdelinger ved universitetssykehusene viste at
fem PhD-kandidater og fem veiledere arbeidet med helsetjenesteforskning.

2. Utfordringer
• Basal forskning
Flere fagmiljøer ved våre universiteter driver basal forskning med høy  kvalitet og er aktive i
utdanning av PhD-kandidater. Hovedutfordringen er tverrfaglig miljøbygging for å få til et
samarbeid mot kliniske kolleger, rekruttering av fremtidige kolleger til å gjennomføre
prosjekter og rekruttering av PhD-kandidater som har gjennomført basalforskning inn i
sykehusene. Til forskjell fra klinisk forskning er det nødvendig at PhD-kandidater i perioder
arbeider på full tid med denne type forskning. Dette krever finansiering og avsatt tid.

• Preklinisk-translasjonell forskning
Translasjonsforskning og samarbeide med industrien har i liten grad blitt et tema innen
bildediagnostikk i Norge, men det ligger både muligheter og finansiering innen dette feltet
som kan være med å skape innovativ forskning på høyt nivå. Translasjonell forskning innen
bildediagnostikk, utøves enten i store sentra ved universitet eller i industrien eller er initiert
rundt enkeltpersoner/små relativt isolerte grupper. De store aktørene får tildelt midler og kan
fortsette for egen maskin i kraft av hva de tidligere har produsert, og den kompetanse de har
innen sitt felt. Vi har bare et  fåtall av slike i Norge. I tillegg er disse sentrene lite eller ikke
klinisk fokusert. På den annen side vil mindre enheter drives av ildsjeler som på eget initiativ
eller i samarbeide med nære kolleger, utvikler et prosjekt mot enkeltstående PhD. Disse
prosjektene vil sjelden fortsetter videre etter en avsluttet grad.

• Klinisk forskning
Vi har for tiden en stor aktivitet av forskningsaktive leger og det er stor bredde innen
”subspesialitetene”. Likevel er det fortsatt stor mangel på leger med akademisk kompetanse.
Mange LIS gjennomfører i dag hele sin spesialistutdannelse uten å ha publisert  et
forskningsprosjekt. Det er i dag også mulig å gjennomføre utdannelsen uten å ha holdt
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foredrag utenfor egen institusjon. Konsekvensen er at de fleste LIS kommer inn i
overlegestilling uten noen befatning med forskning utover særoppgaven på medisinstudiet.

Selv på universitetssykehusene tilsettes mange overleger uten noen som helst
forskningsbakgrunn. Gjennomføring av de daglige rutiner blir prioritert. Det legges inn for
lite insitament til søkerne for å øke sin kompetanse gjennom forskning. Videre synes det være
en mangelfull forståelse for betydningen av forskning for radiologifaget og kvaliteten på
klinisk praksis.

Kliniske forskningsprosjekter gir en stor mulighet for å kombinere spesialisering og
forskning, men er tunge å gjennomføre. Når forskningsprosjektene på et sykehus skal spenne
over flere fagområder, er det liten mulighet for ”gjenbruk”, dvs. mulighet for å følge opp med
nye prosjekter innen samme fagfelt. Dermed vil hver kandidat i stor grad måtte begynne fra
bunnen, som er en stor utfordring både for kandidat og veileder.

Utvikling av nye avanserte bildeteknikker for klinisk bruk krever som regel et tverrfaglig
samarbeid: fysikere, bildeanalytikere, biologer, kjemikere, radiologer / nukleærmedisinere og
klinikere må samarbeide om klinisk relevante prosjekter. Dette krever at en respekterer
hverandres faglige kompetanse. Ofte vil en måtte samarbeide på tvers av institusjoner i
helseforetakene og universitetene.

• Helsetjenesteforskning
Utfordringer for radiologisk helsetjenesteforskning i Norge gjelder dels mulige tema for
forskningen og dels hvordan forskningen kan støttes. Tilgang på faglig kompetanse for
veiledning til planlegging og gjennomføring er mangelfull. Dette har betydning for valg av
forskningstema - nytteverdi mot mulighet for støtte, metodekompetanse og interesse i aktuelle
samarbeidsmiljøer.

Tidkrevende prosjekter og finansiering av disse er en utfordring ved helsetjenesteforskning
om kandidatene planlegger å arbeide klinisk senere.

3. Mål
• Basal forskning
- Utvikle nye diagnostiske og terapeutiske metoder, utvikle og teste nye kontrastmidler og

radiokjemiske tracere..
- Øke antall prosjekt-etableringer med basis i radiologiske avdelinger.
- Uteksaminere PhD-kandidater fra de radiologiske miljøene.
- Rekruttere PhD-kandidater til de radiologiske miljøene.
- Etablere ett PhD-prosjekt innen basal forskning hvert år i samarbeid med radiologisk

avdeling ved alle universitetssykehusene bør være et oppnåelig mål.

• Preklinisk-translasjonell forskning
Målsettingen bør være at det foregår translasjonell forskning innen det radiologiske miljø ved
alle de store universitetsklinikkene. Et realistisk mål vil være å etablere ett PhD-prosjekt årlig
innen denne del av forskningen ved hvert universitetssykehus. Det betyr at det til enhver tid
bør være minst fire PhD-kandidater blant LIS og spesialister i radiologi/nukleærmedisin.

• Klinisk forskning
Målet med klinisk radiologisk forskning er å øke kompetansen blant legene primært på
universitetssykehusene. Økt kompetanse om forskning er nødvendig for å kunne ta i bruk  nye
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metoder, utforme protokoller, evaluere diagnostiske og terapeutiske tiltak, og for å veilede
behandlende leger i de stadig mer komplekse utredningsveier. Vi trenger også øket
kompetanse for å imøtekomme behov og opplæring av nye LIS, kliniske kolleger og
studenter. Vi bør sikre at en høyere andel av utdannede spesialister også har skaffet seg
forskningskompetanse i form av publikasjoner eller gjennomført doktorgrad. Vi bør ha som
målsetting at alle faste overleger ved universitetssykehusene er involvert i
forskningsprosjekter på dr. gradsnivå eller har gjennomført et dr.gradsarbeid.

• Helsetjenesteforskning
Gjennomføre prosjekter i samarbeid med samfunnsvitenskapelige miljøer for
helsetjenesteforskning og helseøkonomi. Det bør være mulig å ha minimum 3 radiologer i
gang med PhD innenfor dette området til en hver tid.

4. Tiltak
• Basal forskning
- Sette krav om gjennomføring av publiserbare forskningsprosjekter med adekvat

veiledning under spesialistutdanningen.
- Etablere tverrfaglige forskerskoler og utdanningstilbud.
- Prioritere samarbeidsprosjekter mellom fagfeltene (e.g. “tandem-PhD”)
- Felles møteplasser (seminarer, workshops, konferanser)
- Internasjonal kontakt / forskerutveksling / studentutveksling
- Etablere og skolere i felles verktøy og åpne standarder, deling av bildedata og metadata,

skriveverktøy, regneverktøy og bildebehandlingsverktøy.
- Forskningspriser / stimuleringsmidler

• Preklinisk-translasjonell forskning
Se på forskning i dyre-eksperimentelle modeller som en like viktig og like naturlig aktivitet
som forskning på pasienter, og inkluderer forskning innen fysiologi/funksjon og
sykdomsmekanismer/patofysiologi.

Forskerlinjen for medisinstudenter har vært en suksess ved alle våre medisinske fakultet.
Dette er en glimrende arena for rekruttering av medisinere som har høy motivasjon for både
klinikk og forskning, og det må være et mål at flere av disse rekrutteres til radiologi /
bildediagnostikk.

Skape attraktive stillinger som innebærer friheten og muligheten til å kombinere en (para)-
klinisk stilling med forskning. Øke prestisjen ved å holde på med forskning. Samarbeide på
tvers av spesialiteter og bakgrunn er en utfordring, men en nøkkel til suksess. Nettverk på
tvers av institusjoner og disipliner.

• Klinisk forskning
Flere LIS bør komme inn i forskning tidlig i sin karriere. Forskning må i større grad inngå i
spesialiseringen og det må legges til rette på universitetssykehusene at LIS i perioder kan
fordype seg i et forskningsprosjekt. Det bør være stillinger der de kan forske på heltid i
kortere eller lengre perioder og opprettholde sin lønn.

Faste stillinger på universitetssykehusene bør prioriteres for de leger som har noe
forskningsbakgrunn. Det bør legges inn insitamenter for å øke kompetansen til overlegene
som ikke innehar en doktorgrad. Mulig stimulerende tiltak er avsatt tid til forskning og
lønnsforskjeller.
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Kliniske forskningsprosjekter er tunge å gjennomføre og kandidatene bruker ofte lang tid på
gjennomføringen. En større grad av samarbeid mellom institusjoner eller samarbeid med
internasjonale grupper vil kunne løse noe av dette problemet. Videre bør en kanskje prioritere
forskning der det er grunnlag for et samarbeid på nasjonalt plan. En må gjennomføre både
nasjonale og lokale forskerkurs om biomedisinske bildeteknikker. Radforsk, Den Nasjonale
forskerskolen i medisinsk avbildning og EIBIR gjennomfører kurs som er relevante i
forskerutdannelsen.

Leger som veileder ved forskningsprosjekter bør få avsatt tid til dette og honoreres. For å øke
kvalitet og mengde forskning på de enkelte avdelinger bør avdelingsledelsen fokusere på at
det gis tid, sørge for god finansiering, gi forskningen legitimitet og bidra til å skaffe gode
veiledere. De fagansvarlige / seksjonsoverlegene må bevisstgjøres om at forskning skal være
en prioritert hovedoppgave.

Dnlf og universitetene arrangerer kurs for øke kompetansen til veiledere.

• Helsetjensteforskning
- Opprette prosjekter sammen med norske miljøer for helsetjenesteforskning, særlig innen

samfunnsvitenskap og helseøkonomi, både for å sikre gode forskerprosjekter og for å sikre
relevant veiledning av PhD.

- Ha radiologer som medveiledere i PhD-programmer for å øke deres kompetanse på
helsetjenesteforskning og bidra med radiologisk perspektiv og kompetanse.

- Etablere delprosjekter som kan startes raskt, som retrospektive registreringer/ vurderinger
av rutinepraksis på utvalgte felter, eller systematiske oversikter vedrørende
bildediagnostikk.

- Etablere delprosjekter som kan utføres hvor som helst i landet, som analyse av
aktivitetsdata og utarbeiding av systematiske oversikter.

- Tilpasse søknad om midler til prioriteringene ved aktuelle organisasjon/universitet
helseforetak.

- Vurdere om kvalitetssikringsprosjekter muliggjør helsetjenesteforskning i tillegg. Ofte vil
det være mulig og da vil finansieringen av kvalitetssikringen bidra til forskningen.

- Vurdere om arbeid med kunnskapsoppsummeringer og retningslinjer muliggjør
helsetjenesteforskning i tillegg. Kan noe tilleggsarbeid gi en artikkel eller en systematisk
oversikt?

- Gi radiologer som har/får kompetanse i helsetjenesteforskning muligheter for å drive med
det.

- Samarbeide med Kunnskapssenteret / Helsedirektoratet om valg av tema og mulig
samordning med planlagte kunnskapsoppsummeringer.

- Samarbeide med Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten med tanke på
valg av tema og mulig samordning med eller oppfølging av tema prioritert der.

5. Samarbeid mellom fagfeltene
For at forskning skal representere utvikling og nytenkning i faget, er det nødvendig med
samarbeid med andre yrkesgrupper. Selv om enkelte prosjekter i hovedsak kan gjennomføres
innen fagområdet, vil det største potensialet ligge i grenselandet mot andre faggrupper. Det
ligger et betydelig potensiale i samarbeid med de etablerte forskergruppene innen basalfag,
translasjonelle miljøer og epidemiologi og helseøkonomi.
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En viktig ressurs innen billeddiagnostikk er fysikere med sin kunnskap om den grunnleggende
teknologien for alle modalitetene . Mye av den teknologiske utvikling er avhengig av disse. I
denne sammenheng er også industrien en viktig samarbeidspartner. Videre vil utviklingen av
biomedisinske bildeteknikker kreve et nært samarbeid med bildeanalytikere/informatikere,
biologer og kjemikere.

Kliniske spesialister med akademisk kompetanse er en annen viktig ressurs som gjennom
pasientkontakt og klinisk ståsted kan være med å sette billeddiagnostikken inn i et riktig
perspektiv.

Radiografer er våre nære samarbeidspartnere i daglig virksomhet. Masteroppgaver hos denne
yrkesgruppen er økende og er et positivt bidrag til forskning på de radiologiske avdelingene.
Radiologiske tema i prosjekter for medisinstudenter i særoppgaver eller ved forskerskoler kan
bidra til rekruttering til faget og øke fokus på forskning om biomedisinske bildeteknikker på
sykehusene.

Forskere i basalfagene kan også bidra til å studere kliniske problemstillinger gjennom sin
kunnskap og sine forskningsmodeller.

6. Nasjonale og internasjonale partnere
• Basal forskning
Nasjonale og internasjonale partnere
_ MI Lab - Senter for forskningsdrevet innovasjon (NTNU)
_ MedViz (Bergen / Helse-Vest)
_ Intervensjonssenteret (Oslo)
_ RadForsk (Nasjonalt)
_ Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning
_ NorForsk, EU / ESF / COST / EIBIR, ESR, RSNA, ACR

• Preklinisk-translasjonell forskning
Det finnes få etablerte internasjonale kontaktnett innen bildediagnostikk og
translasjonforskning. De store sentra har etablerte kontakter, øvrige forskere har
vanskeligheter med å etablere slike samarbeidspartnere.

• Klinisk forskning
Mange kliniske studier lar seg bedre gjennomføre om flere institusjoner inngår i prosjektet.
Der det er mulig bør forskningsprosjekter tilstrebe å involvere mer enn en institusjon. Mange
fagområder har interessegrupper eller subspesialiteter som kan benyttes for koordinering.

Flere nasjonale grupper kan i dag gi økonomisk bidrag til både forskerstilling og driftsmidler.
Dette gjelder Helseforetakene, Forskningsrådet, Kreftforeningen, LHL og lignende.

ESR arbeider med å kartlegge forskningssentra som ønsker internasjonalt samarbeid. EIBIR
er et organ i ESR som skal støtte samarbeid om forskning av biomedisinske bildeteknikker.
Det er dannet ulike undergrupper. ESR forsøker også  å etablere samarbeid om utdannelse av
doktorgradskandidater ved større forskningssentra. Videre arrangeres ulike forskerkurs på
PhD-nivå.

EU programmene for forskning gir mulighet for å søke midler og Europeiske
samarbeidspartnere. European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI) har laget
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en handlingsplan for hvordan EU kan bygge opp en infrastruktur for forskning om
biomedisinske bildeteknikker (Euro-Bioimaging). Norge er partner og har to representanter:
Olav Haraldseth (NTNU) for clinical imaging og Frits Thorsen (UiB) for light microscopy
imaging.

• Helsetjenesteforskning

Samarbeide med RadForsk. RadForsk og Radiologforeningen kan gi føringer, støtte,
stimuleringsmidler og belønninger for radiologisk helsetjenesteforskning.

Samarbeide med EuroAim -European Network for the Assessment of Imaging in Medicine- et
nettverk av radiologiske avdelinger som gjør vurderinger av bildediagnostikk og bildeveiledet
behandling. Inkl. systematiske oversikter og multisenterstudier av kostnadseffektivitet og
klinisk nytte.

Samarbeide med Kunnskapssenteret / Helsedirektoratet om valg av tema og mulig
samordning med planlagte kunnskapsoppsummeringer.

Samarbeide med Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten med tanke på valg
av tema og mulig samordning med eller oppfølging av tema prioritert der

Oppsummering:
Det foregår lite forskning av radiologer om biomedisinske bildeteknikker med tema knyttet til
basal -, preklinisk-translasjonell - og helsetjeneste forskning. Det er økende aktivitet innen
klinisk forskning, men fortsatt har bare 6% av spesialistene i radiologi en doktorgrad. Få
radiologer har veileder-kompetanse. Derter kun 1 100% professor-stilling i Norge.

Utfordringene er noe ulike innen de ulike forskningsfeltene. Det er lite samarbeid mellom
radiologer og forskningsmiljø innenfor basal, preklinisk-translasjonell og helsetjeneste
forskning. Der er lite samarbeid mellom universitetssykehusene om radiologisk forskning. .
Videre er der lite frie midler til forskning. Finansiering av forskning i dag krever gode
prosjektplaner og høy kvalitet i søknader for eksterne midler. Der er en svak tradisjon for det
ved de radiologiske avdelingene. Både god forskning og arbeid med søknader krever mye tid
som kliniske radiologer ikke har. Avdelingene har i liten grad prioritert tid til dette.

Målsettingen om mer og bedre forskning utført av radiologer krever mange tiltak på ulike
nivå som: etablere forskningsprosjekter for medisinske studenter (særoppgave /
forskerskoler), mer tid til og bedre finansiering av forskning ved radiologiske avdelinger,
forskning inkluderes i spesialistutdannelsen, etablering av faglige og tverrfaglige forskerkurs
på nasjonalt og internasjonalt plan, øke antall og kvaliteten på veiledere innenfor radiologiske
forskningsmiljø, øke tverrfaglig samarbeid med fysikere, bildeanalytikere, informatikere,
biologer, kjemikere, radiografer og ikke minst kliniske spesialister. Videre må
forskningskompetanse gi uttelling ved søknader på overlegestillinger samt lønnsfastsettelse.
Det må være et mål at alle fast ansatte ved universitetssykehusene har forskningskompetanse.

I årene som kommer er der et stort behov for mer samarbeid mellom universitetssykehusene,
nasjonale og internasjonale faglige fora og offentlige organer som departement, regionale
helseforetak og EU (EU-programmer og infrastruktur). NORAFO bør ha en nøkkelrolle med å
legge til rette for arbeidet med å oppnå mer og bedre radiologisk forskning i Norge (3-6).
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Konklusjon:
Dette strategidokumentet omhandler basal -, preklinisk-translasjonell -, klinisk - og
helsetjenesteforskning med relevans for radiologer og nukleærmedisinere. Dokumentet skal
være styrende og støttende for NORAFO og NFNM sitt arbeid med å få til mer og bedre
forskning om biomedisinske bildeteknikker. Det kan også brukes av universitetene og de
radiologiske avdelingene i deres arbeid med dette.

Vedlegg
1. Mandat fra Radforsk
2. Grupperapport basal forskning
3. Grupperapport preklinisk-translasjonell forskning
4. Grupperapport klinisk forskning
5. Grupperapport helsetjenesteforskning
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