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Norsk radiologisk Forenings standpunkt om «Bruk av kunstig intelligens i radiologi».
Bruk av ny teknologi i helsevesenet, og da særlig bruken av kunstig intelligens, øker.
Både helsepersonell og pasienter vil ved hjelp av ny teknologi kunne foreta bedre og
mer informerte valg om diagnostikk og behandling, enn det som er mulig i dag (1, 2).
Med dette er potensialet for å yte mer presis, persontilpasset medisinsk diagnostikk
og behandling betydelig.
De siste årene har økt tilgang på maskiner med kraftig prosesserings- og
lagringskapasitet sammen med tilgang på store volum av data, muliggjort utviklingen
av nye former for kunstig intelligens, som dyp læring. Dyp læring tar i bruk nevrale
nettverk for å analysere og evaluere store mengder data (3,4). Kunstig intelligens som
bidrar innen bildegjenkjenning og bildeanalyse vil i fremtiden være sentral innen
radiologi (5). På sikt kan dette hjelpe behandlende lege, inkludert radiologen, til å
gjøre riktige valg som ikke over- eller underbehandler pasienten. Kunstig intelligens
er allerede i bruk i offentlig forvaltning i Norge, dog med et svært begrenset spekter
av oppgaver som skal løses (6, 7).
I radiologien kan ny teknologi muliggjøre en bedre utnyttelse av maskinparken ved
f.eks. å bidra til at personell kan optimalisere protokoller mht. undersøkelsestid og
bildekvalitet. Man ser for seg at kunstig intelligens vil kunne understøtte arbeidet
med strålevern, og brukes til å gjøre bildeopptak og rekonstruering fra skannere
raskere (8). Etter hvert kan kunstig intelligens også yte støtte i tolkningen av
undersøkelser. Samlet sett forventes det at kunstig intelligens vil kunne bidra til å
redusere kapasitetsproblemene i radiologien.
Radiologien er en kompleks og mangefasettert spesialitet og vår rolle i det
medisinske landskapet vil endres betydelig innen kort tid. Målet må være at kunstig
intelligens bidrar til at deler av vårt arbeide går raskere uten å gå på bekostning av
kvalitet. Dette vil kunne frigi verdifull tid som kan anvendes til analyser av mere
komplekse pasientkasus, mer dialog med klinikere i multidisiplinære møter som kan
lede til bedre og mer persontilpasset medisin, utvikling av mini- invasive
behandlingsmetoder og forsking. Det viktig at det radiologiske miljøet er nysgjerrig,

adaptivt og fleksiblet i møtet med ny teknologi, slik at vi kan videreutvikle og raffinere
vår kompetanse innen bildediagnostikk.
Norsk Radiologisk Forening (NoRaFo) oppmuntrer til forskning på kunstig intelligens
og Radiologforeningens fond tildeler forskningsstipender til de beste søknadene hvert
år. Bruken av kunstig intelligens må prioriteres i utdanningen av nye spesialister og
nødvendig opplæring av dagens spesialister må sikres.
NoRaFo vil, i samarbeid med offentlig forvaltning, helseforetakene, universitet og
høyskoler og andre forskningsmiljøer, bidra i arbeidet med kunstig intelligens i vår
radiologiske hverdag. Vi mener det er viktig at det er et åpent ordskifte med
relevante aktører fra private og offentlige miljøer om problemstillinger som oppstår
ved utvikling og implementering av kunstig intelligens i helsevesenet. Juridiske, etiske
og medisinske aspekter ved bruk av kunstig intelligens i diagnostikk og behandling må
diskuteres. Særlig viktig er det at vi ikke utilsiktet innfører eller viderefører partiskhet
i datagrunnlaget algoritmene lærer av. Data må være representative for den norske
befolkning, slik at ikke enkeltgrupper diskrimineres (9). Kunstig intelligens som
verktøy i helsevesenet må underkastes rigorøse tester for å sikre at bruken er trygg,
reproduserbar og ikke leder til uønskede effekter.
NoRaFo mener at innføringen av ny teknologi bør skje på et nasjonalt nivå, der alle
regionale helseforetak samarbeider for å sikre lik tilgang til teknologiske nyvinninger
innen vårt fag. Bruken av ny teknologi må bidra til at riktige ressurser brukes på rett
pasient, på rett sted, til rett tid, og ikke utilsiktet bidra til å øke forskjellene i HelseNorge.
NoRaFo mener det skal være menneskelig og ikke kunstig intelligens som skal ta
endelige avgjørelse i pasientbehandling og diagnostikk. Kunstig intelligens vil være et
viktig verktøy, men vil og skal aldri helt erstatte sammensatte kliniske
beslutningsprosesser.
(NoRafo ønsker å takke Alexander Lundervold ved Mohn Medical Imaging and
Visualization Centre for nyttige innspill).
På vegne av NoRaFo ved påtroppende leder Helga M. Brøgger.
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