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Radiologisk helsetjenesteforskning i Norge 

 
 

Rapport til RadForsk / bidrag til Strategi for radiologisk forskning 
 

Prosjektgruppe: Ansgar Espeland (HUS/UiB, radiolog, leder), Anne Negård (UiO/ AHUS/ 
Helsedirektoratet, radiolog) Anne Taule (HUS, radiolog), Jan Erik Askildsen (UiB, økonom) 

 
 
 

Sammendrag 
Blant radiologer i Norge fant vi 3 PhD-kandidater med prosjekter relatert til radiologisk 
helsetjenesteforskning og 5 veiledere registrert med helsetjenesteforskning som veilednings- 
eller forskningsområde. Kartleggingen er ufullstendig, men vi fant 11 pågående eller planlagte 
prosjekter relatert til radiologisk helsetjenesteforskning som enten utføres av radiolog (2 
pågående PhD prosjekter, 1 planlagt PhD prosjekt, 4 andre prosjekter) eller med bidrag fra 
disse veilederne (4 prosjekter, 3 utføres av ikke-radiologer). Forskningstema inkluderer 
henvisningspraksis, algoritmer for utredning, organisering/ ressursbruk, mobil radiologi, 
informasjonsteknologi/ teleradiologi, gransking/ beskrivelse/ formidling av bildefunn, og 
effekter inkludert stråledoser fra radiologiske tjenester.  
 
Forskningen har hatt bra kvalitet. Men omfang og veilederkapasitet bør økes. Et mål kan være 
at 3 radiologer til en hver tid holder på med en PhD innen radiologisk helsetjenesteforskning 
og etter hvert kan veilede, og at det årlig kommer 3 relevante publikasjoner med radiolog som 
førsteforfatter. Aktuelle tiltak er samarbeid med miljøer som kan veilede nå, og at radiologer 
er medveiledere og lærer mer om helsetjenesteforskning mens de bidrar. Det bør opprettes 
prosjekter sammen med norske miljøer innen samfunnsvitenskap og helseøkonomi. Prosjekter 
bør tilpasses prioriteringer nasjonalt og lokalt samt metodekompetansen i samarbeidende 
miljøer. Men det er viktig at også radiologer bidrar med problemstillinger og kompetanse, og 
at det startes delprosjekter som raskt kan settes i gang og gi resultater. Se forslag i rapporten. 
 
 
 
Bergen 2. februar 2010 
 
for prosjektgruppen, 
 
 
Ansgar Espeland 
Radiologisk avdeling / Seksjon for radiologi 
Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen 
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Bakgrunn 
 
Denne rapporten til RadForsk skal brukes for å lage en strategi for radiologisk forskning. 
Separate rapporter gjelder basal, preklinisk/ translasjonell og klinisk forskning. Denne gjelder 
helsetjenesteforskning. Formålet er å beskrive 1) status i forskningsfeltet, 2) utfordringer, 3) 
mål, 4) tiltak, 5) samarbeid mellom fagfeltene og 6) nasjonale og internasjonale partnere.  
 
 
 

Hva er helsetjenesteforskning? 
 
Før status kan beskrives, må feltet radiologisk helsetjenesteforskning avgrenses. Det kan være 
overlapp mellom klinisk forskning og helsetjenesteforskning, og status for feltet radiologisk 
helsetjenesteforskning avhenger av hvor man setter grensen mot klinisk forskning. Her har vi 
satt denne grensen skjønnsmessig og kanskje noe langt inn i feltet klinisk forskning. I det 
følgende diskuterer vi kort begrepet helsetjenesteforskning og viser typiske forskningstema.  
 
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): 
 
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 helse-tjenestens 
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. 

 

I PubMed defineres helsetjenesteforskning slik (sitat): 
The integration of epidemiologic, sociological, economic, and other analytic sciences in the 
study of health services. Health services research is usually concerned with relationships 
between need, demand, supply, use, and outcome of health services. The aim of the research 
is evaluation, particularly in terms of structure, process, output, and outcome. 
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Helsetjenesteforskning innen radiologi kan dreie seg om hvordan radiologiske tjenester kan 
utformes og utføres på en effektiv måte, med tilstrekkelig kompetent helsepersonell og 
finansiert slik at tjenesten utføres kostnadseffektivt, og slik at helsevesenet produserer de 
tjenester som befolkningen etterspør og som er vurdert som medisinsk tilrådelige. 
 
Prinsipielt regner vi her at radiologisk helsetjenesteforskning særlig gjelder behov, tilbud, 
bruk, kvalitet og effekter/ resultater av radiologiske tjenester, både a) hvordan det er i dag, b) 
hvordan det bør være, og c) hvordan det kan bli slik. Tilsvarende hovedtema vil være:  
 
a) beskrivelse og vurdering (også økonomisk) av praksis mhp. struktur, prosess og resultat i 
tjenestekjeden fra før henvisning, via radiologisk institusjon, og videre til kliniker/ pasient. 
Her kan det være overlapp med klinisk forskning. 
 
b) forskningsgrunnlag for retningslinjer for praksis / prioriteringer i deler av eller hele denne 
tjenestekjeden, inkludert systematiske oversikter og kunnskapsoppsummeringer. Her kan det 
være overlapp med jus, etikk, filosofi. 
 
b) design og utprøving av tiltak for å bedre praksis mhp. struktur, prosess og/ eller resultat. 
Her kan det være overlapp med kvalitetsforbedringsarbeid. 
 
 
 

1) Status i forskningsfeltet 
 
Internasjonalt er det økende fokus på de fleste nevnte typer helsetjenesteforskning innenfor 
radiologi. Her har vi begrenset oss til å beskrive status for dette forskningsfeltet i Norge. 
 
Vi har prøvd å ta rede på tema for a) pågående/planlagt PhD v/ radiolog registrert hos 
RadForsk med helsetjenesteforskning som forskningsområde og b) relevante prosjekter blant 
radiologer registrert i veiledernettverket med helsetjenesteforskning som forskningsfelt. Vi 
har fått en viss men sannsynligvis ufullstendig oversikt over annen radiologisk 
helsetjenesteforskning som utføres av radiolog, og gir noen eksempler. 
 
Vi fant 5 PhD-kandidater og 5 veiledere med helsetjenesteforskning som mulig tema eller 
registret veilederaktivitet. Det framkom at 3 av de 5 PhD-kandidatene utfører eller har 
planlagt radiologisk helsetjenesteforskning etter vår skjønnsmessige vurdering. De 5 
veilederne registret med helsetjenesteforskning er (alfabetisk etter etternavn):  
 
Aslak Aslaksen, Arne Borthne, Ansgar Espeland, Frode Lærum og Kulbir Singh. 
 
Som det framgår under har helsetjenesteforskingen relatert til radiologi et begrenset omfang, 
men den har vakt interesse også hos ikke-radiologer og spenner over en rekke tema som 
henvisningspraksis, utredningsalgoritmer, organisering/ ressursbruk, informasjonsteknologi/ 
teleradiologi, mobil radiologi, gransking/ beskrivelse/ formidling av funn, og effekter 
inkludert stråledoser fra radiologiske tjenester. Det ser også ut til å ha vært bra kvalitet på 
denne forskningen og tilhørende publikasjoner (eksempler i vedlegg).  
 
Nå følger en kort oversikt over berørte tema og deltakende radiologer.  
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a) Tema for pågående/ planlagt PhD for radiolog innen helsetjenesteforskning: 
 
Implementing information technology in Radiology. PhD v/Petter Hurlen nær ferdig, artikler 
bla om introduksjon av PACS og hvorvidt klinikere leser den elektroniske beskrivelsen. 
Hovedveileder helsetjenesteforsker (Pål Gulbrandsen), biveileder radiolog (Arne Borthne).  
 
Stråledoser i medisinsk bildediagnostikk. PhD v/ Lars Borgen, 3 artikler ferdige, tema er bla. 
tidstrender i stråledoser ved bildediagnostikk og vektlegging av stråledose ved henvisning. 
Hovedveileder radiolog (Frode Lærum), biveiledere fysikere (Hilde Olerud, Erling Stranden).  
 
Mobile medical services - moving equipment, not patients. Planlagt PhD v/ Hasan Banitalebi. 
Tema er bla. prospektiv randomisert undersøkelse og oppfølging av sykehjemspasienter samt 
helseøkonomi. Hovedveileder radiolog (Frode Lærum). 
 
 
b) Prosjekt hvor veiledere (radiologer) med helsetjenesteforskningsfelt bidrar: 
 
Evaluering av teleradiologiprosjektet Helse Vest. Mastergrad v/ radiograf (Sverre Størkson), 
biveileder radiolog (Aslak Aslaksen). 
 
Communicating spine MRI results to patients. Samarbeid m/ klinikere (Even Lærum, FORMI, 
danske ryggforskere) og helsetjenesteforsker (Pål Gulbrandsen). Intervju av pasienter som har 
fått informasjon om MR-funn. Metodeveileder radiolog (Ansgar Espeland, kvalitativ metode). 
 
Radiologists’ responses to inadequate referrals. PhD v/ radiograf (Kristin Bakke Lysdahl), in 
press artikkel, medforfatter radiolog (Ansgar Espeland).  
 
Collimation practices after implementation of digital technology. Ferdig mastergrad v/ 
radiograf (Gøran Zetterberg), artikkel innsendt, hovedveileder radiolog (Ansgar Espeland). 
 
Radiologisk fjerntolkningssenter i offentlig regi – forprosjekt. Rotasjon av sykehusradiologer, 
fokus på spesialistutdanning og styrking av subspesialisthierarkiene. Utviklingsprosjekt i 
tidlig fase, går inn mot service-design og helsetjenesteforskning, radiolog (Frode Lærum). 
 
Aslak Aslaksen er i tillegg hovedveileder for helsetjeneste-PhD v/ sykepleier og medveileder 
for helsetjeneste-PhD v/ lege (kliniker). Ansgar Espeland deltar i PhD-arbeid v/ radiolog Lars 
Borgen og er metodeveileder (kvalitativ metode) for helsetjeneste-PhD v/ lege (kliniker). 
 
 
c) Eksempler på prosjekt som utføres av andre radiologer (ufullstendig oversikt): 
 
Bruk av dobbelgransking som kvalitetssikringsverktøy ved radiologiske avdelinger i Norge. 
Ved radiolog Jenny Husby, samt Ingfrid S Haldorsen, Carsten Brocker, Ansgar Espeland. 
 
Økonomisk evaluering av utredningsalgoritmer. Ferdig master og ny studie v/ radiolog Anne 
Taule sammen med bla nucleærmedisiner (Tore Bach-Gansmo) og helseøkonom (Kaarbøe O).  
 
Oversikt over ressurs og materialbruk ved en radiologisk avdeling. Ved radiolog Einar 
Vigeland, mulig master i administrasjon. 
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2) Utfordringer 
 
Utfordringer for helsetjenesteforskningen (også den radiologiske) i Norge gjelder dels mulige 
tema for forskningen og dels hvordan forskningen kan støttes. Utfordrende tema gjelder bla.: 
 
Retningslinjer / prioritering av helsetjenester: hvordan sikre riktig prioritering og omfang av 
tjenestene, inkludert adekvat bruk av radiologiske tjenester (både teknologi og omfang). 
 
Finansieringssystem for helsetjenester: hvordan utforme og tilpasse et system som fremmer 
effektiv drift, ønsket kvalitet, riktig prioritering og lik tilgang til helsetjenester, inkl. radiologi.  
 
Kompetanse: hvordan sikre tilgang på helsepersonell med høy kompetanse, hvordan øke 
kompetansen som trengs for å utforme, utføre og bruke radiologiske tjenester riktig. 
 
Samhandling: hvordan bedre samhandlingen mellom radiologer og henvisere, i hvilken grad 
bør radiologiske tjenester sentraliseres / desentraliseres.  
 
 
Utfordringer vedrørende støtte til radiologisk helsetjenesteforskning gjelder bla.: 
 
Tilgang på faglig kompetanse inkludert veiledning ved planlegging og gjennomføring. 
 
Tema for forskningen kan pt. ikke styres kun av hvilke tema som er viktige, men også av den 
støtte en kan få når det gjelder metodekompetanse og interesse i aktuelle samarbeidsmiljøer.  
 
Tverrfaglig samarbeid uten å tape radiologiske perspektiver av syne er likevel viktig. 
Radiologer (inkl. medveiledere) kan bidra til gode problemstillinger og tverrfaglighet. 
 
Tid og finansiering er en utfordring også ved helsetjenesteforskning. 
 
Rekruttering av forskere trenger ikke nødvendigvis være en utfordring om forholdene ellers 
ligger til rette. Mange radiologer virker interesserte i helsetjenesteforskning.  
 
 
 
 

3) Mål  
 
Det overordnede målet bør være å opprettholde kvaliteten og øke kvantiteten av forskningen.  
 
En bør ha målsetning om å sende søknader om midler til Forskningsrådet/ universitetene/ 
helseforetakene, fortrinnsvis i samarbeid med samfunnsvitenskapelige miljøer for 
helsetjenesteforskning inkludert helseøkonomiske miljøer. Mer konkret: 
 
Minst 3 radiologer i gang med PhD innen radiologisk helsetjenesteforskning til en hver tid 
bør være mulig å få til.  
 
Minst 3 årlige publikasjoner v/radiolog (førsteforfatter) om radiologisk helsetjenesteforskning 
(artikkel, mastergrad og/eller PhD-sammenskriving) kan være et annet mål.   
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4) Tiltak 
 
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- og masterprosjekter. Slike miljøer fins både ved universiteter, 
høyskoler og helseforetak og kan bestå av vidt forskjellige faggrupper.  
 
Ha radiologer som medveiledere i PhD/ masterprosjekt, 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/ høyskole/ 
helseforetak. Både helseforetak og universiteter har ønsket økt helsetjenesteforskning. 
 
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 el. systematisk oversikt? 
 
Gi radiologer som har/får kompetanse i helsetjenesteforskning muligheter for å drive med det.  
 
Samarbeide med RadForsk. RadForsk og Radiologforeningen kan gi føringer, støtte, 
stimuleringsmidler og belønninger for radiologisk helsetjenesteforskning.  
 
Samarbeide med EuroAim -European Network for the Assessment og 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. Kontaktperson Myriam Hunink bidro ved RadForsk sitt forskerkurs i 2008. 
 
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. 
 
 
 

5-6) Samarbeid mellom fagfeltene, nasjonale og internasjonale partnere 
 
Eksisterende radiologisk helsetjenesteforskning foregår på tvers av helseregioner i Norge og 
delvis i nordisk samarbeid. Slike nasjonale og internasjonale nettverk bør styrkes. De kan 
bedre forskningens kvalitet, gjøre resultatene mer overførbare, og øke mulighetene for 
finansiering siden instanser i flere regioner/ land kan søkes om midler. Se ellers punkt 4. 
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Vedlegg - utvalgte artikler om radiologisk helsetjenesteforskning 
 
 
 
Eksempler på artikler 2003-2009 om radiologisk helsetjenesteforskning der radiolog er 
førsteforfatter (ufullstendig oversikt) (kun førsteforfatter angis nedenfor): 
 
Do clinicians read our reports? Integrating the radiology information system with the 

electronic patient record record: experiences from the first 2 years. Hurlen P. European 
Radiology 2009; 19: 31-6.  
 
Introducing PACS to the late majority. A longitudinal study. Hurlen P. J Digit Imaging 2008, 
Epub ahead of print. 
 
Magnetic resonance imaging of the knee in Norway 2002-2004 (national survey): rapid 

increase, older patients, large geographic differences. Espeland A. BMC Health Services 
Research 2007, 7:115. 
 
Shift in imaging modalities of the urinary tract over a 25-year period and its impact on 

ionizing radiation doses given to patients. Borgen L. Scand J Urol Nephrol 2007:41; 110-4.   
 
General practitioners’ views on radiology reports of plain radiography for back pain. 
Espeland A. Scand J Prim Health Care 2007; 25: 15-19. 
 
Shift in imaging modalities of gastrointestinal tract through 25-years and its impact on 

patient ionizing radiation doses. Borgen L. Clin Imaging 2007; 31: 1989-93. 
 
Cost-effectiveness of drug-eluting stents. Klow NE. Med Decision Making 2006; 26: E66. 
 
Diagnostic delay in primary central nervous system lymphoma. Haldorsen IS. Acta Oncol 
2005; 44: 728-734.  
 
Factors affecting general practitioners’ decisions about plain radiography for back pain: 

implications for classification of guideline barriers. Espeland A. BMC Health Services 
Research 2003;3:8. 
 
 
 
 


