
RADFORSK utredning; Preklinisk translasjonsforskning

Introduksjon
Rapport utarbeidet på oppdrag fra RadForsk. Gruppen har bestått av O. Haraldseth St. Olav
og NTNU, PK. Hol Rikshospitalet, OuS, F. Willoch AHUS og UiO, F. Thorsen UiB, E.
McCormack UiB, og T. Bach-Gansmo HUS og UiB.

Bildediagnostikk har hatt en voldsom utvikling de senere år, og, som det står i oppdragsgivers
brev: Radiologisk praksis vil de nærmeste årene vise en stor endring grunnet en brei utvikling
av ulike biomedisinske bildeteknikker. Økt temporal og spatial oppløselighet har ført til at en
rekke fysiologisk prosesser kan avbildes og flere bildeteknikker for visualisering av
organfunksjon er utviklet. Behovet for forskning om biomedisinske bildeteknikker er stort. De
fagmiljøene som etablerer forskning om dette temaet vil utvikle faget og få eierskapet. Dette
har internasjonal og nasjonale faglige fora tatt tak i og det er laget ulike strategi-dokument for
å støtte denne prosessen. Nå ønsker NORAFO å gjøre det samme. NORAFO har gitt
oppdraget til RadForsk. Dette dokumentet er et forslag til hvordan denne prosessen kan
gjennomføres.

Bildediagnostikk inkluderer et bredt teknologisk arsenal, 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) med Singel Photo Emison Computed Tomografi (SPECT) med/uten CT, positron
emisjonstomografi (PET) med/ uten CT, optisk imaging (OI), og thermografi (Tg). Videre
utføres en rekke invasive terapeutiske prosedyrer av radiologer under bildediagnostisk
veiledning.

Premisser: Gruppen utreder radiologiens kår innen "Preklinisk- translasjonell forskning, som
bruk av (bio)markører (som kan avbildes) og nye biomedisinske bildeteknikker i dyrestudier.
I translasjonsforskning ligger også konseptet om å drive forskningen videre til innovative
metodologi med betydning innen ”human” medisin.

1. Status i forskningsfeltet
Status i forskningsfeltet er utført ved at gruppens medlemmer har beskrevet
translasjonsrelatert forskning inne sine respektive miljø og sykehus, samt at det er sendt ut
skriftlig anmodning om det samme fra Oslo Universitetssykehus - Ullevål (OuS) og Tromsø
(UNN).

Fra Tromsø:
Arbeid på gris for å lage en dyremodell for subarachnoidalblødning. Samarbeide med
nevrokirurgisk og anestesiavdelingen. Utfører CT, MR og angio på døde og levende griser.
Skriver sammen et arbeide med sau og lungeødem, og avsluttet et arbeide med MR på indre
øre av torsk.

Fra Trondheim:
Trondheim har en 7 tesla dyre-eksperimentell Bruker Biospec MR og ultralydutstyr dedikert
til tranlasjonell forskning med i rotte- og dyremodeller.
MR aktiviteten er delvis organisert som en node innen FUGE teknologiplatformen NorMIC
(Norwegian Molecular Imaging consortium). "Whole animal imaging" netteverket innen
NorMIC ledes fra Trondheim. Noden har to forskerstillinger hvorav en p.t. er ubesatt.



Translasjonsforskningsmiljøet samarbeider nært med de kliniske forskningsmiljøene i
Trondheim organisert innen SFIen MI lab og de to nasjonale medisinske kompetansesentra i
henholdsvis funksjonell MR (samarbeid med Helse Bergen) og in-vivo MR spektroskopi.
Innen dette store ultralyd og MR forskningsmiljø er mange helt eller delvis involvert i
prosjekter innen translasjonell forskning. Det er også glidende overganger mellom de som
hovedsaklig arbeider med FoU på bildediagnostisk metode og de som hovedsaklig er forskere
innen den (bio)medisinske hypotese/problemstilling som studeres med ultralyd og MR.
Det er til enhver tid er 10-15 PhD stipendiater som har prosjekter som hovedsaklig omfatter
translasjonell forskning med ultralyd og MR og at det medfører 2-3 avlagte PhD grader per år.

Fra Oslo
Intervensjonssenter (Forsknings- og utviklingsavdeling for minimal invasiv behandling), dels
i samarbeid med sykehusets Bilde og Intervensjonsklinikk, har en rekke dyre/translasjons-
forskningsprosjekter:
Kaninstudier for MR-kontrastmiddelforskning i samarbeid med GE Healthcare.
Grisestudie for utvikling av radioaktiv gel for behandling av maligne svulster, samarbeid med
Farmakologisk Institutt UiO.
Grisestudie for bioimpedansmålinger av vev, samarbeid med Medisinsk Teknisk avdeling og
Fysisk Institutt UiO.
Grisetudie for hjerne- og nyreskade etter hypoxi og resuscitering, MR og PET-studie,
samarbeid med Pediatrisk Forskningsinstitutt.
En rekke dyrestudier (kanin og gris) er gjennomført om cryo- og RF-ablasjon av lever,
samarbeid med Kirurgisk Klinikk.
Griseforsøk om fokal hydrotermal vevsablasjon, samarbeid med Stavanger
Universtetssykehus.
Griseforsøk om bildeveiledet behandling av tynntarmsobstruksjon, samarbeid med Stavanger
Universitetssykehus.
Rottestudie for utvikling av 3D hjerneatlas ved hjelp av MR, CT og PET-data, Center for
Molecular Biology and Neuroscience/Anatomisk Institutt UiO
Gristudie for pilotering av MR-studie for evaluering av modning av hjernen hos premature
barn, samarbeid med Ernæringsfysiologisk Institutt UiO.
Flere grisemodeller pågår med sensor, akselerometer, hypotermi, sepsis og mikrosirkulasjons-
modeller.
Planlagt flere dyrestudier i forbindelse med innføring av MR-veiledet High Intensity Focused
Ultrasound (HIFU).

Ullevål:
Evaluering av hjerne- og nyreskade med kontrastforsterket UL og MR på nyfødte gris etter
global hypoksi og gjenoppliving med 21% eller 100% oksygen (samarbeide RH).
“Studie av nociceptiv prosessering i rottehjerne  med PET. Utforming av bilde og digitalt atlas
(samarebide AHUS).
Et prosjekt innen thermografi ligger inn under radiologi (samarbeide med UNN).

Fra AHUS
Forskning på rotter rundt opioider og smerte, i samarbeide med nevrovitenskapelige miljøene.
Ved å ha denne type egeninitiert forskning oppnår man stort sett gode samarbeidsforhold til
de aktuelle eksterne forskningsmiljøene. Det må baseres på gjensidighet. Da er det også
interessant for radiologer å tiltrekkes av denne type forskning.
Samarbeide med UiO og institutt fro kjernekjemi på Blindern.



Fra Bergen

Bergen har en 7 Tesla dyre-eksperimentell Bruker Pharmascan MR, lokalisert ved Molecular
Imaging Center (MIC). MIC Bergen er delvis finansiert gjennom FUGE (Norges
Forskningsråd), samt gjennom Universitetet i Bergen, og er en teknologiplattform som tilbyr
alle forskere avansert utstyr og kompetanse innen bildeteknologi. MIC Bergen er leder av
NorMIC konsortiet (cell and tissue imaging), bestående av imaging noder fra universitetene i
Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo og Tromsø.

Det pågår i dag flere studier hvor MR er en sentral modalitet: Genterapi på glioblastomer,
rollen av EGFR i invasiv og angiogen tumorvekst, multispektral MR for å beskrive og
evaluere tidlige behandlingseffekter av immunterapi på kreftsvulster, behandlingseffekter
etter Avastin-behandling av primære og sekundære, maligne hjernesvulster, T2/T2* mapping
av premerkede tumorceller in vitro og in vivo, diffusjons/perfusjonsegenskaper til normalt vev
og tumorvev, spektroskopi for fenotyping av primære og sekundære hjernesvulster, studier av
multippel sklerose på mus, fettmetabolismestudier i rotter og mus, karakterisering av nye
hjernemetastasemodeller, hjertestudier på rotte, CNS effekter etter dykkersyke og utvikling av
MTR teknikk.

Ved UiB er det regelmessig 10 forskere som benytter MR i dyrestudier, 1 post doc innen MR,
og 2 teknikere som er ansatt i 50% for å drive vedlikehold, avansert støtte til vurdering av
protokoller og igangsetting av MR forsøk. Det holdes MR kurs 1 gang pr år for lokale
forskere.

Tabell 1a-c. Forskjellige studietyper, involverte dyrearter og samarbeidspartnere utenom
radiologi.

Utprøving av teknikk
7T MR Rotte
MRS fenotype hjernesvulster
T2/T2* mapping premerkede
tumorceller
Bioimpedans målinger i vev Fysisk inst.  UiO Gris
Cry og RF ablasjon lever Kanin gris
Hydrotermal vevsablasjon Gris
3D Hjerneatlas Anatomisk inst. UiO Rotte
Behandling
tynntarmsobstruksjon

Gris

MR veiledet high intensity
focus US
sensor, akselerometer,
hypotermi, sepsis og
mikrosirkulasjons-modeller

. Gris

Termografi UNN



Biomarkører

MR CM GE Kanin
Radiaktive Gel for behandling av  maligne tumor Farmakoligisk Institutt Gris
Opioider og smerte Inst. Kjernekjemi,

Blindern.
Rotter

Angiogenese MR NorMic

Hypotesetesting
Hjerne nyreskade etter hypoxi Pediatrisk forskningsinstitutt Gris
Hjernemodning Ernæringsfysiologisk inst. Gris
Genterapi glioblastomer

2. Utfordringer
Gruppen har ikke begrenset utredningen til forskning initiert og drevet ut fra
bildediagnostiske avdelinger. Man ønsket også å inkludere bestillingsforskning til
bildediagnostiske enheter fra kliniske eller forskningsorienterte enheter som trenger støtte til
utprøving av problemstillinger eller ideer innen deres fagfelt.
Bildediagnostikk har gjennomgått en fundamental utvikling fra ren anatomisk gjengivelse, i
stadig forbedring, til også å inkludere funksjonell bildediagnostikk.

Bruk av bildedannende metoder blir mer og mer utbredt, ikke bare til tradisjonell radiologisk
diagnose-stilling, men som kvalitetsmål for utført terapi og til veiledning av behandling.
Skille mellom "tradisjonell radiologisk diagnostisk" bruk av bilder og hvordan bildedannende
modaliteter kan brukes i dag (studier av funksjoner, sykdomsmekanismer, terapirespons og
terapiveiledning) blir mer utvisket, og dermed også skille mellom "radiologisk forskning" og
"bestilling til bildediagnostiske enheter fra kliniske miljøer". Dette vil også gjelde for
preklinisk bruk/ translasjonsforskning.
Vi klassifiserer derfor forskning som
1. utprøving av nye metoder, nye applikasjoner og nye kontrastmidler med tanke på senere
translasjon til framtidig klinisk bruk for diagnose, terapimonitorering og bildedstyrt/-veiledet
kirurgi.
2. Forskning som hovedsaklig er bruk av bildedannelse metoder for å få ny kunnskap om
normal fysiologi/funksjon, sykdomsmekanismer/patofysiologi og nye terapeutiske metode og
targets. Altså at imaging er et forsknings-verktøy på linje med alle andre forskningsmetoder
til hypotesetesting.

De bildedannende miljøene forsker i langt mer enn å drive metodologisk utvikling. Den
metodologiske kunnskapen og evnen er vår styrke, men bør også være drevet av egne
biologiske problemstillinger. Derigjennom har vi mulighet til å oppnå oppmerksomhet
nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Det oppfattes som viktig og riktig at også
bildediagnostikkere forholder seg til biologisk problemstillinger. Det er for de færreste av oss
liten interesse å drive en ren service-institusjon ovenfor eksterne forskningsgrupper (kan
selvfølgelig være en del av virksomheten).



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.

Forskningen i dag, også translasjonell forskning innen bildediagnostikk, utøves enten i store
senter, som MI Lab og Fremtidens Operasjonsrom ved NTNU/St. Olavs Hospital og ved
Intervensjonssenteret i Oslo, eller er initiert rundt enkeltpersoner/små relativt isolerte grupper
som gruppen rundt F. Willoch, AHUS, opioider/smerte og Mc Cormack (BFS stipend-optisk
imaging, Haukeland). De store aktører 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
ytterst fåtall av slike i Norge.
Disse store sentra er lite eller ikke klinisk fokusert. Et av de største problemene generelt rundt
forskning innen medisin, ikke spesielt verken for bildediagnostikk eller translasjonsforskning,
er en samtidig klinisk altoppslukende arbeidsbyrde som kveler forskningen.

Øvrig translasjonell forskning drives av ildsjeler som på eget initiativ, eller i samarbeide med
nære kolleger, utvikler et prosjekt som kan bli en enkeltstående PhD, og som bare sjelden
fortsetter videre etter en avslutet grad.

3. Mål
Målsettingen for RADFORSK bør være at det foregår translasjonell forskning innen det
radiologiske miljø, slik at det produseres 1 dr.grad årlig innen denne del av forskningen.
Det betyr at det til enhver tid bør være 4 PhD kandidater blant LIS og spesialister i
radiologi/nukleærmedisin som aktivt arbeider innen translasjonell forskning.

4. Tiltak
Bildedannelse er mer enn "tradisjonell radiologi". Det er vesentlig at det radiologiske miljø
skal:
 - 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, 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 nøkkel til suksess.
Nettverk på tvers av institusjoner og disipliner.
Kultur av kreativitet gjennom interdisiplinær læring

Generelle forslag (ikke relatert til translasjonell forskning eller bildediagnostikk, men
medisinsk forskning generelt)
1. Et problem er at svært mange slutter sin forskningskarriere etter endt dr.grad. De søker ikke
en universitetskarriere, og har ingen grunn til å fortsette å forske. Et felles mål for



universitetene og universitetssykehusene må være at de mest motiverte legene med dr. grad
kan kombinere overlegestilling med en forskningsaktivitet av høy kvalitet. Det bør skje i form
av stillinger der en viss prosent av tida i perioder kan avsettes til forskning. Våre forslag til
virkemidler er:

• Fordypningsstillinger til overleger (som evt. kan gå på omgang). Det kan evt. også
gjennomføres ved at helseforetaket lyser ut midlertidige 50% forskerstillinger (gjort
ved st. Olavs Hospital i 2009 med mange gode søkere)

• Stillinger av samme type finansiert av Samarbeidsorganet mellom regionale
helseforetak og universitet

• Innføring av 50-50 delte stillinger mellom helseforetak og universitet (istedenfor
nåværende professor I og professor II stillinger

• Gi de som ønsker å drive forskning 10-20% stilling som forsker, med krav om
vitenskapelig produksjon (for eksempel senior forfatterskap hver 3 år) .

Ved svenske universitetssykehus benyttes tittelen ”(ulønnet) dosent” for post doc forsker som
har utført forskningsarbeide ekvivalent til 3 dr.grader (tilsvarende forskningskrav for
professorkompetanse). Det er en billig måte for universitetssykehus å ha en gulrot til de som
fortsetter å forske. En rekke svenske kolleger smykker seg med en slik tittel, og er stolte over
det. Dosentur ble tatt bort i Norge på 90 tallet, og omgjort til prof. 2, angivelig fordi det var
vanskelig å oversette dosent til engelsk. Kan vi få gjeninnført en lignende ordning i Norge for
å oppmuntre til fortsatt forskning etter endt dr. grad?

2. Det bør være et krav til gruppe 1 delen av spesialistutdanningen at den innbærer et
forskningsprosjekt som minst ender ut i en muntlig presentasjon på et nasjonalt møte.

3. En doktorgrad teller et år i spesialistutdannelsen. Det er et formidabelt stykke arbeide som
blir bare delvis kompensert, og, viktig, trenger ikke å ha noe med spesialiteten å gjøre. En
doktorgrad fungerer som en generell forskerutdanning og den kompetanse man har utviklet i
løpet av doktorgradsarbeidet vil være av stor nytte for spesialitet/ arbeid som overlege selv
om doktorgraden er far et annet område innen medisin/biomedisin. Et arbeide fra
spesialiteten, som ender med en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift som 1. eller 2.
forfatter burde gi 3 måneders avkortning på spesialistutdannelsen. Dette for å motivere LIS å
drive forskning i tiden som ass.lege, og å ha noe igjen for det selv om de ikke rekker å ta en
grad. Hovedmotivet er å få alle spesialistkandidater til å prøve seg på et forskningsprosjekt.
Alle LIS i gruppe I delen av tjenesten bør få kontakt med en aktiv forsker i løpet av kort tid,
for at et slikt prosjekt skal la seg realisere.

4. Gi direkte forskertillegg til LIS, akkumulerende gjennom hele LIS tiden. Graderes etter
nivå og plass som forfatter. For 1. eller 2. forfatter i internasjonal artikkel 500- 1000
kr/måned. Står forskertillegg på lønnslippen hver måned

5. Vi har en rekke utlendinger og norske utlandsstudenter som kommer til norsk medisin og til
radiologi. Mange av disse har en form for særoppgave eller ”mini-doktorgrad” som får lite
oppmerksomhet i Norge. Det bør være mulig å følge opp slike og se om det kan medføre
forskningssamarbeide med utenlandske institusjoner.

6. Det må innføres krav om forskningskompetanse ved ansettelser i overlegestillinger ved
universitetssykehus. Dette fører til at LIS’er må ha forskningskompetanse for å søke slike
stillinger. Grad av forskningskompetanse kan defineres separat.



7. Ledelsene ved universitetssykehusenes radiologiske avdelinger må avsette ressurser til
forskning (og ha krav til forskningsleveranse fra ansatte).

8 Universitetenes bør ha en plikt til å følge opp PhD kandidatene. Det er universitetene som
gir graden, og mange av de aktuelle kandidatene som har Phd stipend er ansatt på universitet
og ikke på helseforetaket.

9. Det bør i den grad, det er mulig, ordnes slik at PhD kandidaten er tilknyttet til et større
forskningsmiljø og gjerne til miljø som har vist god evne til å bringe sine kandidater fram til
avsluttet PhD grad. Dette vil da ofte medføre at kandidatene må velge prosjekt i henhold til
forskningsstrategien til miljøet, men det vil ofte både gi en bedre forskerutdanning og en
sikrere gjennomføring enn om kandidaten velger et prosjekt der han/hun vanskeligere kan bli
involvert i et stort og godt forskningsmiljø"

10. Avdelingsoverleger/forskningsansvarlige ved universitetssykehus bør ha som oppgave å
skrive artikler med medforfattere fra avdelingen, hvor LIS bør involveres og inviteres inn som
medforfattere.

Spesielt for radiologi/bildediagnostikk
1. RadForsk/NRF har fondsmidler til hjelp for unge forskere innen radiologi. Denne
ordningen bør bli bedre kjent.

2. Rikshospitalet har en ordning med fellesmøter for doktorkandidater innen radiologi. AHUS
har også regelmessige fellesmøter for doktorgradskandidater og forskere. Slike møter er for
trøst og inspirasjon, og får folk til å føle at de er på vei, selv i en tidlig fase. Slike ordninger
bør alle universitessykehus innføre. Møtene bør være åpne for alle som er interessert i
forskning, og alle LIS bør ha et obligatorisk fremmøte på et slikt møte tidlig i sin karriere på
gruppe I sykehus.

3. Det er noen som faller fra. Den vanligste måten er bare at det ikke skjer noe over lang tid..
Man bør ha konkrete planer for å møte slike og se om de kan få noen form for hjelp som kan
holde dem i gang. Hvert trimester bør en potensiell doktorgardskandidat kontaktes av
forskningsansvarlige. Dette bør være en veileders oppgave for kandidater som er i gang.

4. Bildediagnostikk er ofte en del av andre forskningsprosjekter. Det er mulig å utvikle dette
til å bli mer enn en passiv deltagelse og oversendelse av beskrivelser til ”de som driver
forskningen”. Om slike prosjekter ble analysert for ”merverdi” og egenutvikling innen
bildediagnostikk ville prosjektet selv ofte bli rikere, og bildediagnostisk egen-forskning ville
kunne få betydelig drahjelp.

5. Enhver radiologisk avdeling ved universitetssykehus bør ha ansvar for å organisere forsker-
opplæringen, definere satsingområder og ha nok ressurser til at påbegynte
doktorgradsarbeider blir gjennomført. Ikke bare at dette er veileders ansvar.
Avdelingsledelsen må organisere forsknings-satsingområder på sine avdelinger, med
ansvarlige forskningsledere som har tilstrekkelig ressurser, tid og tilgjengelig
veilederkompetanse til å hjelpe/støtte doktorgradskandidatene.

6. Det er etablert en Nasjonal Forskerskole i Medisinsk Avbildning ledet
fra Trondheim. Dette vil også være et tilbud som kan bidra til at PhD
kandidatene innen området lettere får kontakt med andre PhD kandidater



og relevante forskningsmiljø og kan øke både kvaliteten på forskningen
og gi sikrere gjennomføring.

5. Samarbeid mellom fagfeltene
Det er et naturlig samarbeidsklima innen radiologi og nukleærmedisin med utviklingen innen
hybrid bildediagnostikk. Dette er også materialisert med medlemskap for Norsk Forening for
Nukleærmedisin og Molekylær Avbilding (NFNM) i RadForsk systemet. Samarbeide med
andre kliniske grupper er nevnt under 4.4.

Flere kirurgiske miljøer blir mer og mer fokusert på bildeveiledet behandling/kirurgi.
Eksempelvis C-bue-flat-panel-detector-CT-veiledet behandling innen ortopedi/ryggkirurgi,
angiografi-veiledet behandling innen vaskulær kirurgi, MR-veiledet / ultralyd-veiledet
nevrokirurgi. Det burde være et utstrakt samarbeid mellom de kirurgiske miljøer og radiologi
om dette. De radiologiske miljøer må innta en aktiv rolle i samarbeidet, elles vil de kirurgiske
spesialiteter initiere og drive bildeveiledet behandling på egen hånd.

6. Nasjonale og internasjonale partnere
Det finnes få etablerte internasjonale kontaktnett innen bildediagnostikk og
translasjonforskning. De stoer sentra har etablerte kontakter, øvrige forskere har
vanskeligheter med å etablere slike samarbeidspartnere.

Som eksempler kan nevnes:
Bildediagnostisk senter, AHUS, har forskning innen opioid og PET forskningen nært
samarbeid med radiokjemisk institutt på Blindern (SAFE) og Small animal imaging unit ved
Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMNB) ved Universitetet i Oslo. Dette gir
tilgang til å kunne jobbe med både preklinisk og klinisk forskning hånd i hånd
(translasjonsforskning). Ved CMBN er det mulig å jobbe med optisk avbildning, storskala
histologi og elektronmikroskopi, men ingen prosjekter per i dag går på tvers av disse
modalitetene annet enn enkelte PET-prosjekter og histologi/autoradiografi. Samme miljø har
godt internasjonalt samarbeid, spesielt med PET-senter ved Technische Universität München i
Tyskland, men også UCL, UK, og University of Washington, USA.
Men også dette er mer person og tilfeldighetsrelatert enn direkte styrt og ønsket utvikling. En
organisatorisk binding mellom AHUS og UiO er i liten skala etablert med en felles
kjernefasilitet for multimodal avbildning. Dette er noe som forhåpentligvis vil bli utvidet i
nær framtid i samarbeid med PET-senteret i Oslo. Fellesnevneren for de vitenskapelige
miljøene som nå går sammen om dette er fokus på nevrologiske problemstillinger. Et
teknologisk fokus er ikke det som binder sammen
Ved PET senteret i Bergen er det ansatt en nukleærmedisiner fra Turku som oppmuntres til å
vedlikeholde sitt engasjement hos sin tidligere arbeidsgiver, og fortsetter med PET forskning
innen cardiologi, selv om dette ikke er et område som senteret kan prioritere på lang tid ennå.

Kravene for tildeling av forskningsmidler har ofte en klausul om at internasjonale
forskningssamarbeide er et viktig kriterium for å oppnå tildeling. Det bør etableres
overordnede samarbeidsplaner mellom klinikkledelser/avdelingsledelse ved



universitetssykehus og tilsvarende i andre land hvor hensikten er å lette slike internasjonale
samarbeidsprosjekter.


