
MIDT - Nytt nasjonalt forskningssenter ved St. Olavs hospital 

Sammenslåing av tre nasjonale kompetansetjenester:  
NSALK + fMRI + USIGT 

Unikt tverrfaglig samarbeid mellom klinikere og teknologer 
ved St. Olavs hospital, NTNU og SINTEF siden 1994

Thomas Langø, Sjefsforsker, Medisinsk teknologi, St. Olavs hospital og SINTEF
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Bakgrunn 
5 Kompetansetjenester fra 1996, 3 fusjonert i 2011 til USIGT
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Nasjonal Kompetansetjeneste for Ultralyd og bildeveiledet behandling (USIGT)

www.usigt.org

Spin-off

• 3 kompetansetjenester fra 1995 
• Ny felles tjeneste fra 2011 
• Kliniske områder: 

• Nevrokirurgi 
• Karkirurgi og endovaskulær behandling 
• Laparoskopisk kirurgi 
• Lunge og bronkoskopi (siden 2015)

Årlig: 
‣ 2-3 PhDer 
‣ ~ 10 pågående PhDer 
‣ ~ 30 vitenskapelige artikler 
‣ ~ 30 konferanse/inviterte foredrag 
‣ finansiering x 2 basis tildeling



Struktur-funksjon

funksjonell og kvantitativ informajon fra MR bilder til diagnostisering, behandlig 
og oppfølging av sykom i hjernen, inkludert avvik mht utvikling og aldring



1) Styrke og spre 
kompetansen og 
ferdighetene i 
laparoskopisk/endoskopisk/
minimal invasiv kirurgi 

2) Utvikle nye 
operasjonsmetoder og 
medisinsk teknologi basert 
på kliniske behov 

3) Forbedre eksisterende og 
nye metoder ved 
fremtidsrettet minimal 
invasiv behandling gjennom 
utprøving, kvalitetssikring, 
opplæring og rådgivning

Network of Accredited 
Skills Centres in Europe



Videre utvikling av tjenestene i regi av HOD

Prosess over flere år, 2015-2021, med bl.a. 

- midtveisevalulering (regelverk passer ikke lenger til hvordan tjenestene drives, mye oppbygget 
kompetanse som er viktig å ta vare på, osv) 

- høringsrunde ang ny organisering av de nasjonale tjenestene 

- dialogmøte med HOD, HDir og HMN 

- desember 2020, dialogmøter med hver av tjenestene



Forskning 
Innovasjon 
Opplæring/utdanning 
Simulator-basert læring 
Utvikling av nye metoder 
Evaluering av teknologi 
Beslutningsstøtte 
Kompetansespredning

Nevrokirurgi 
Radiologi 
Anestesi 
Medisinsk bildeanalyse

Fordøyelse 
Fedme 
Gyn

MRI 
Nevrologi 
Psykiatri 
Psykologi 
Rehabil 
Pediatri 
Aldring

Gen kir 
Urologi 
Thorax 
Barnekir 
Sykepleiere 
Simulator 

Ultralyd  
Karkirurgi og endovaskulær behandling 
Navigasjon / bildeveiledning 
AI og medisinsk bildeanalyse

Laparoskopi 
Endoskopisk og robot- 
    assistert kirurgi 
Lunge 
Gastro 
Minimal invasiv kirurgi 
Ortopedi

Kartlegging faglig 
overlapp mellom 
de tre tjenestene
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- bygge på og utnytte synergieffekter i opparbeidet kompetanse ved de tre nasjonale kompetansetjenestene 

- drive med forskning, innovasjon, kompetanseutvikling- og spredning samt utdanning innen 

- minimalt invasiv kirurgi 
- medisinsk bildedannelse 
- bildeanalyse, inkludert AI 
- bildeveiledet diagnostikk, behandling, intervensjon, inkludert robotikk 
- simulatorbasert læring 

- utdanningsaktiviteten forankres i de ordinære systemene for utdanning av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten 

- Helse Midt-Norge RHF har ansvar for å etablere senteret innenfor rammen av midlene til nasjonale kompetansetjenester

Nasjonalt forskningssenter for minimal invasiv bildeassistert diagnostikk og behandling
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Eksempel:  Prosjektportefølje, Klinisk område Lunge/Bronkoskopi

Avbildningsteknikker 
MR/CT/PET 
Ultralyd / EBUS 
Digital patologi 
Biomekanikk

Guiding/Navigasjon 
Robotikk 
AI-basert bildeanalyse

Beslutningsstøtte 
Teknologistøttet læring

Samarbeid industri 
Åpen kildekode 
Lisensiering 
Spin-off (TTO)

1-3; GrunnforskningTRL-nivå

Prosjekter 
Søknader

USIGT - LUNGE

IDEAR

USIGT-Lunge
Fraxinus

4-7; Validering og demonstrasjon 8-9; Kommersialisering

LungCancerMDT

Fit4FightAICAN-Lung

QUEST

LungGuide

Symptomer 
Rtg-funn

CT PET
CT-veiledet biopsi
Bronkoskopi
EBUS

Thoraxmøte (MDT) 
Andre lungekreft utredningsmøter

Kirurgi

Stråleterapi

Medikamentell 
behandlingPasient-verdikjede
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