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Søknad og registrering av forskningsprosjekter ved bruk av
bildediagnostikk
 

Formål/omfang
Det må søkes om godkjenning av forskningsprosjekter som involverer bruk av bildediagnostikk (ultralyd, røntgen,
CT, MR) eller nukleærmedisin (scintigrafi, SPECT, PET) ved klinikk for bildediagnostikk. Hvorvidt prosjektet kan
gjennomføres med støtte fra vår klinikk skjer etter vurdering av søknaden.

Dette omfatter også undersøkelser som faller inn under ordinær virksomhet, men hvor det ønskes tilleggsbilde
/undersøkelser eller utvidet (gransknings) tjenester fra radiolog og/eller nukleærmedisiner.

Utlevering av bilder til forskningsprosjekter skal også søkes og godkjennes før uthenting.

Denne rutinen skal sikre:
∙         Vurdering fra ledelsen ved Klinikk for bildediagnostikk
∙         Faglig uttalelse fra forskningsutvalget ved Klinikk for bildediagnostikk som grunnlag for prioritering av hvilke

prosjekter som kan gjennomføres
∙         Tilgang til utstyr og personell på Klinikk for Bildediagnostikk
∙         Avklare finansiering, dvs at det foreligger en valid finansieringsplan
∙         Sørge for riktig registrering av aktivitet og korrekt økonomihandtering, herunder egenandel, forbruksmateriell

 og  fakturahåndtering.
∙         Sørge for at ledelsen ved klinikk for Bildediagnostikk har oversikt over hvilke forskningsprosjekter som

involverer klinikken
∙         Sikre kontroll på at pasienters bilder ikke benyttes urettmessig til forskning.

Denne rutinen skal omfatte all forskningsaktivitet som ikke er definert som ordinær virksomhet.

Ordinær virksomhet defineres som:
∙          Inneliggende pasienter som får utført bildediagnostikk som ledd i utredning/behandling
∙          Intern og ekstern poliklinikk der det blir sendt krav til Helfo og egenandel til pasient
∙          Klinikk for bildediagnostikk sitt eget kvalitetssikringsarbeid

For alle andre tilfeller skal henvisende instans benytte "Søknadsskjema for forskningsprosjekter" for å få godkjent
bruk av bildediagnostikk. Se under relaterte.

Skjemaet skal gi svar på følgende:
∙         Ressursbruk i forhold til personell og utstyr, og om prosjektet skal gjøres i vanlig arbeidstid eller ikke
∙         Finansiering (alle forskningsprosjekter skal i utgangspunktet være eksternt finansiert)
∙         Forskningsrelevans, inkludering og akademisk uttelling for Klinikk for bildediagnostikk
∙         Skal pasientene selv betale egenandeler

Søknad og godkjenning
Tidspunkt for gjennomgang
Søknadsskjemaet skal være forskningsutvalget i hende minimum 2 måneder før oppstart av prosjektet. Prosjektet
skal være godkjent i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før oppstart.

Fremgangsmåte
Søknadsskjema sendes til klinikkens postmottak:

∙         E-post: post.bildediagnose@stolav.no
∙         Post: St. Olavs Hospital HF

Klinikk for bildediagnostikk
Postboks 3250 Sluppen
N- 7006 Trondheim

Alle søknader registreres og arkiveres i ESA8 sammen med beslutningen fra klinikkens forskningsutvalg.
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Godkjenning
Klinikkens forskningsutvalg avholder regelmessige møter og legger frem en anbefaling til klinikkledelsen vedrørende
hvert enkelt prosjekt.

Priser pr undersøkelse estimeres med bakgrunn i vedlagte timepriser og opplysninger om forbruksmateriell.  Prisen
blir opplyst om ved godkjenning av prosjektet og vi ber om aksept av pris og opplysninger om fakturamottaker før
endelig oppstart.

Godkjente prosjekter tildeles eget studienummer. Oversikt over studienummer finner dere på virksomhetsportalen.:
Prosjekter til økonomioppfølging

 

ZU: Avtaleansvarelig: Unimed Inovation, unimed@stolav.no

      Fakturering:  Unimed Inovation

      Kopi av Unimed- avtale sendes administrasjonkoordinator i Klinikk for bildediagnostikk.

ZX:  Avtaleansvarlig: St. Olavs Hospital - Klinikk for bildediagnostikk

       Prosjektledere skal informere om faktureringsadresse, ansvarssted og prosjektnummer til
administrasjonskoordinator Klinikk for bildediagnostikk, trine.rokke@stolav.no

Oppgitte prosjektkoder eller prosjektnavn skal benyttes ved alle henvisninger relatert til det aktuelle prosjektet.

 

Informasjon om behandling.
Avdelingssjef for FoU i Klinikk for bildediagnostikk varsler søker om behandling, oftes pr mail. Godkjente prosjekter
vil ofte bli innkalt til oppstartsmøter for å avklare/ informere om praktiske oppgaver knyttet til henvisninger, refusjon
og fakturering.

Vedlegg
Prisliste forskningsfinansierte undersøkelser
Søknadsskjema for forskningsprosjekter
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