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STRATEGIPLAN – klinisk forskning

Sammensetting av gruppe
Nils-Einar Kløw - leder (Univ i Oslo, UUS). Hans-Jørgen Smith (Univ i Oslo, RH), Jarle
Rørvik (Univ i Bergen, Hus), Mona Beyer (Stavanger, SUS)

Introduksjon
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 en av spesialitetene med færrest spesialister med
doktorgrad, oppgitt som 6% av medlemsmassen på vel 700. Det er enda færre som utfører
egen forskning på post doc nivå, men innen dette område har vi liten oversikt. Behovet for
forskning om biomedisinske bildeteknikker er stort. De fagmiljøene som etablerer forskning
om dette temaet vil utvikle faget og få eierskapet. Dette har internasjonale og nasjonale fora
tatt tak i og det er laget ulike strategi-dokument for å støtte arbeidet for økt og bedre forskning
om bildediagnostikk. Nå ønsker NORAFO ved RadForsk å gjøre dette samme.

Status i forskningsfeltet
Alle universitetssykehusene har fått tilsendt et spørreskjema om forskning på
doktorgradsnivå. Vi har bedt om oversikt over (1) prosjekter der en radiolog,
nukleærmedisiner eller LIS i disse fagområdene er doktorgradskandidaten, og (2) bedt om
oversikt over radiolog eller nukleærmedisiner som veileder doktorgradsprosjekter.

31 kandidater er oppmeldt til dr. gradsprogrammet, hvorav 30 i radiologi og en 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 to av sine også registrert ved to andre sykehus.

18 radiologer/nukleærmed oppga at de var veileder, hvorav 11 hovedveileder til
radiolog/nukleærmed, fem medveileder og to veiledet bare i andre fagområder. Av alle 18
veiledet seks leger i andre fagområder. Veileders stilling var professor hos åtte,
førsteamanuensis hos fire og overlege hos seks. Tre veiledere hadde  henholdsvis syv, seks og
fire kandidater. De øvrige veiledet 1-2. Veilederne var ansatt ved RH (4), UUS (4), HUS (3),
AHUS (3), AUS (2), SUS og UNN en hver. RIT og SBHF oppgav at de ikke hadde veiledere.

Undersøkelsen gir ikke 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
kandidatene som er oppmeldt som faktisk gjennomfører hele utdanningen og hvor lang tid de
vil bruke. Kun en radiolog disputerer for PhD-graden i 2009.

Utfordringer
Satsing på forskning i radiologi har flere aspekter. God utdanning av legene ved at flere tar en
doktorgrad har vært tillagt stor vekt i denne spørreundersøkelsen. Vi har for tiden en stor
aktivitet av forskningsaktive leger og det er stor bredde innen ”subspesialitetene”
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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
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.

3. Mål
Målet med klinisk radiologisk forskning er å øke kompetansen om blant legene primært på
universitetssykehusene. En økt kompetanse om forskning er nødvendig for å kunne ta i bruk
stadig nye 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 or 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.

4. Tiltak
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 de leger som har noe
forskningsbakgrunn. Selv med få kolleger med doktorgrader, bør man legge inn et insitament
for å øke kompetansen til overlegene. Mulig stimulerende tiltak er avsatt tid til forskning og
lønnsforskjeller.

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
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nasjonale og lokale forskerkurs om biomedisinske bildeteknikker. Radforsk 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
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.

5. Samarbeid mellom fagfeltene
For at klinisk radiologisk 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.

En viktig ressurs innen billeddiagnostikk er fysikere innen både MR og stråling. 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.

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

6. Nasjonale og internasjonale partnere
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 dra i gang muligheten for at
doktorgradskandidater kan utdannes ved større forskningssentra.

EU programmet for forskning gir mulighet for å søke midler og Europeiske
samarbeidspartnere.


