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FOR-fagseminar 2018
FOR Fagseminar 2018
Kirurgisk klinikk
Karkirurgisk seksjon
Strategisamling
Forskningsavdelingen

Besøk fra Norsk Forening for
Automatisering

Siste nytt fra
Innovasjonsrådgiveren

NorMIT
Bibliotek for medisin og helse

Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom
(FOR-NorMIT) inviterer til FAGSEMINAR, i tiden
25. til 26. januar 2018, Røros Hotell.
ÅRETS FAGSEMINAR SETTER FOKUS PÅ INNOVASJON OG UTVIKLING I
HELSESEKTOREN MED FØLGENDE TEMA:
Pasientopplevelser, Big Data, Robotica, 3D-printing, Droner, Kunstig Intelligens,
Internet Of Things, Hologrammer, Sosiale Medier, Virtuell Reality,
Helseplattformen for å nevne noe.
Vi håper du er interessert og har anledning til å delta.
Påmelding:
https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2018/forfagseminar2018
Dersom du har spørsmål knyttet til konferansen, er det bare å ta kontakt.
Forskningskoordinator Liv- Inger Stenstad, mail: liv-inger.stenstad@stolav.no
Tlf: 970 00 373 eller 72 82 03 24
Ønsker dere hjertelig velkommen til Røros!
Med vennlig hilsen
Jan Gunnar Skogås
Daglig leder Fremtidens Operasjonsrom
Tlf.: 982 80 585
E-post: Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no

1

12.utgave

Oktober 2017

Kirurgisk klinikk

I Kirurgisk klinikk er det masse kompetanse og faglig engasjement.
Siden kirurgisk klinikk er en så stor klinikk, har vi delt den opp over flere
nyhetsbrev. Vi møtte Klinikksjef Birger Henning Endreseth, som fortalte om alt
det spennende som skjer rundt omkring i klinikken.
Det er ca. 700 ansatte som jobber i kirurgisk klinikk, og de har 83 senger totalt
(fordelt på Akutt/hjerte/lungesenteret og Gastrosenteret) + 26 på Orkdal.
Denne gangen har vi besøkt karkirurgisk seksjon.

Birger Henning Endreseth
Klinikksjef Kirurgisk klinikk
Foto: St. Olavs Hospital

Karkirurgen har sengepost i 5 etg på AHL, og har to operasjonsstuer i 2 etg,
hvorav den ene er FOR-stuen på AHL. Tiden på FOR-stuen blir delt 50/50 mellom
KAR og FOR. Her foregår det avanserte inngrep som krever godt røntgenutstyr.
På den andre stuen foregår det hovedsakelig åpne operasjoner.
Fagfeltet er stort, og omfatter både vener og arterier. Karkirurgene opererer på
alle blodårer i kroppen unntatt hjerte og hjerne.
De samarbeider med thoraxkirurgene når inngrepene foregår i thorax, og
intervensjonsradiologene når det er endovaskulære prosedyrer.
Det blir operert ca. 450 pasienter hvert år på karkirurgen. Pasientene som har
sykdommer i arteriene er hovedsakelig fra 60 år og oppover, mens venøse
sykdommer rammer folk i alle aldersgrupper.
Karkirurgens sengepost som ligger i 5.etg. på AHL består av 12 senger.
Frode Aasgaard
Seksjonsleder karkirurgi
Foto: Alexander Moen, FOR

Dette er simulatoren som blir brukt hver
dag, der karkirurgene og
intervensjonsradiologene øver sammen
på alle ordinære stentgraftoperasjoner
dagen før operasjonen. CT-bilder fra
pasientene blir matet inn i maskinen, og
gjør at simuleringen blir helt korrekt i
forhold til det inngrepet som skal gjøres
neste dag. Dermed blir alle hindringer og
uklarheter avklart før operasjonen. Dette
fører til trygghet, godt samspill og
samarbeid mellom operatørene.
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Årlig utfører karkirurgene 60 EVAR (EndoVascular Aneurysm Repair) og 50 hybridoperasjoner med åpen tilgang og
operasjon på blodårene med tillegg av perifer utblokking i bekken eller lår/legg på FOR-stuen i AHL-senteret. Det gjøres
også noen ganger store, avanserte inngrep der man setter inn grenede stentgraft, såkalte «Bevar» operasjoner. Disse
operasjonene tar hele dagen, og er et samarbeid mellom KAR- kirurgene, thoraxkirurgene og intervensjonsradiologene.

Abdominal Stentgraft m/ forgreining til iliaka interna
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Under en slik operasjon er mange yrkesgrupper, og forskjellig utstyr
involvert. F.v.: Her er Conrad Lange, Asbjørn, Marit, Unn, og Frode
(andre siden av bordet) i fint samarbeid og i dyp konsentrasjon.
F.v.: Unn Rangøy, Marit Morken, Asbjørn Ødegård og Frode Aasgaard.

Overlege karkirurgi Martin Altreuther er faglig leder og daglig
leder i Norsk Karkirurgisk register- NORKAR
Registeret ble etablert av Norsk Karkirurgisk forening, og har
senere fått status som nasjonalt kvalitetsregister. Registeret er en
del av Nasjonalt Hjerte- og karregister.

Overlege i karkirurgi Martin Altreuther

Poliklinikken
Poliklinikken er en viktig del av karkirurgen.
Den ligger i 1.etg. på AHL, og består av et
lite og et stort undersøkelsesrom. På det
store undersøkelsesrommet er det satt opp
røntgenskjermer, siden de også har en
røntgendrevet poliklinikkdag, der
intervensjonsradiologene undersøker noen
pasienter. Man dikterer også her.

Interaktive resultater
NORKAR har i samarbeid med Norsk karkirurgisk forening definert
kvalitetsindikatorer for karkirurgi. Indikatorene publiseres for alle
sykehus som har tilstrekkelig bra registrering, dvs. dekningsgrad
over 70 prosent. I 2017 har NORKAR etablert en løsning som viser
interaktive resultater for alle kvalitetsindikatorer ved alle sykehus
med karkirurgisk tilbud. Resultatene er tilgjengelig på nettsidene
til Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre:
https://www.kvalitetsregistre.no/registers/norsk-karkirurgiskregister-norkar/interaktive-resultater
Kvalitetsindikatorene til Norsk karkirurgisk register (NORKAR) er
utarbeidet
av detsom
norske
karkirurgiske
fagmiljøet og bygget opp
Den ene
av de to labene
karkirurgen
har.
rundt internasjonale
retningslinjer
veiledninger
Med seksjonsleder
og overlege
i karkirurgi og
Frode
Aasgaard.for behandling
Foto: LivStenstad, FOR
avInger
karkirurgiske
sykdommer. Tallene er ikke justert og må tolkes

med forsiktighet.

Her gjøres ultralydundersøkelser av halskar,
aorta, bekkenpulsårer, arterier og vener i
beina, og armer for å forberede AV-fistel til
dialyse.
Det er mellom 16 og 20 pasienter innom
poliklinikken hver dag. Nyhenviste
pasienter blir undersøkt og vurdert, og
pasienter som er ferdigbehandlet blir
kontrollert.
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Karkirurgen har også en lab på
Gastrosenteret. Her behandles
åreknuter med
radiofrekvensbehandling (RF).
Behandlingen foregår i
lokalbedøvelse, og pasientene kan
dra hjem umiddelbart etter avsluttet
behandling. Sykemelding er vanligvis
unødvendig, og noen drar tilbake på
jobb samme dag. 5 pasienter
behandles hver fredag.

Sykepleier Åshild Bratseth Colstrup dekker
det sterile bordet til RF-prosedyren
Sykepleier Vigdis Gustavsen
viser hvor man utfører RF.

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Etter at introducere er satt inn, og RF kateterets plassering er
sjekket med ultralyd, settes det fortynnet lokalbedøvelse rundt
venen som smertestillende og for å forhindre varmeskade i vevet
omkring venen.
Overlege Martin Altreuther er i gang med forberedelsene
Sykepleier Vigdis Gustafsen assisterer.

Når alt er klart, blir RFmaskinen skrudd på, og
120 grader varme går
igjennom blodåren, og
fører til at venen lukker
seg. Pasienten er våken
og følger med på hele
prosessen, og snakker
om løst og fast
underveis. Det hele tar
en time, og etterpå
drar pasienten hjem.
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Forskning ved karkirurgen
Det foregår mye spennende forskning på karkirurgen.
Vi møtte Professor og overlege i karkirurgi Erney Mattsson som fortalte litt om alt som foregår.

Erney Mattsson er professor, overlege, gründer og oppfinner.
Han har en finger med i mye av den forskningen som skjer ved
karkirurgen.
Erney er Norges representant i styret for European Society of
Vascular Surgery og er leder for forskningsutvalget i Norsk Karkirurgisk forening(NKKF). I den senere tid har det blitt initiert et
prosjekt, der man har sett på tiden det tar for en pasient fra et
lite drypp til han får operasjon for innsnevring i carotis. Studien
ble koordinert fra Tromsø. Det finnes nasjonale retningslinjer
for hvor lang tid det skal ta, men man så at hos cirka 40 % tar
det lengre tid, og i ventetiden kan pasienten oppleve et nytt
drypp eller slag. Man håper nå å påvirke praksis for
carotiskirurgi i Norge.
Neste nasjonale prosjekt innen NKKF er å vurdere risikoen med
skjult diabetes ved aortakirurgi. Det er mange mennesker som
har diabetes uten å vite det, og diabetes er en risikofaktor ved
kirurgi. Man vil nå kartlegge om skult diabetes har betydning og
om dette skal avdekkes og behandles før pasientene blir satt
opp til operasjon.
Om dette er nødvendig eller ikke, får man svar på om ca. 1 år.

Professor og overlege i karkirurgi Erney Mattsson
på karkirurgens forskningslab.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

En sykdom man er interessert i er utposing på
hovedpulsåra (Aorta aneurisme).
Aorta aneurisme er den mest arvelige sykdommen av
alle hjerte-kar sykdommer. Nå foregår det et prosjekt
basert på et HUNT materiale, og i samarbeid med
University of Michigan, USA, der man ser på
genetikken bak sykdommen.
Damer får gjerne sykdommen senere i livet, og man
undersøker om det kan være hormoner som styrer
dette og om østrogenterapi har noen betydning.
Det finnes også et samarbeid med Karolinska
sykehuset i Stockholm, der man ser på om mennesker
som er deprimerte har en større risiko for å få aorta
aneurismer.

Aorta aneurysme

I tillegg ser man på hvilken måte aorta aneurismer skal
måles. I dag måler man diameteren. Diameteren på
folk flest avhenger av kjønn og kroppsoverflate, og da
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Symbolet for treningsmetoden for pasienter med røykebein
Røykebein er den vanligste hjerte-kar sykdommen av alle.
Et annet spennende prosjekt som pågår, er å utvikle en ny
treningsmetode for pasienter med røykebein. Denne metoden blir
kalt 5+, og er en tå-hevingsmetode som går på at man skal øke
antallet mitokondrier som er energifabrikken for musklene. Man har
påvist at man får til å øke mitokondrie- og energiproduksjonen i
musklene igjennom 5+ metoden. Det etableres nå et internasjonalt
samarbeid med Sverige, der man skal se på dette i større
sammenhenger. De har også påvist at selv om trening alltid er bra
for folk flest, så er det slik at hos folk med røykebein, som ikke er
like oppegående, så kan trening i løpet av en observasjonstid på to
mnd. gjøre enkelte av pasientene verre.

De har også utviklet er en juice som skal
drikkes, og som skal øke blodkonsentrasjonen
av Nitrat i blodet. Man vet at Nitrat som
omvandles til nitrogenoksid bedrer evnen til å
gå hos folk med røykebein. Denne juicen er
blanding som på en optimal måte skal øke
nitrat og nitrogenoksid.
Man har også grunn til å tro at juicen
forhindrer at man får blodpropper når man er
ute og flyr. Prøvene med juicen begynner
våren 2018.

Det er hittil gjort tre forskningsprosjekter på en musemodell for
bypass-kirurgi. Prosjektene går ut på å finne ut hvorfor man får
forsnevringer etter venebypass.
Det finnes en interesse for plastisiteten av vev. Man har f.eks
gjennom en internasjonal presentasjon vist bukhinnens evne til å
bli omdannet til en pulsåre.
Ulike prosjekter pågår for å finne ut effekten av karkirugisk
intervensjon. I fokus står sammenligninger mellom endovaskulær
behandling og åpen kirurgi

Et strikket stent, som er den første fjernbare stenten noensinne,
har fått mye oppmerksomhet nasjonalt, både i NRK og
Norgesglasset men også internasjonalt. Det har blitt gjort studier
på FOR innen blodårer og luftveier. Man håper nå å få til nye
studier på FOR innen Øre Nes og Hals- området.

Earlybird
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Earlybird

Figur 1: Prototype lever august 2015

Figur 2: Neste prototype

Utvikling av earlybird er et tverrfaglig forskningsprosjekt ledet av
overlege og forsker Arne Seternes ved Karkirurgisk seksjon og
Professor Hans Torp ved ISB, NTNU. earlybird er en nyutviklet
ultralydprobe som er utviklet for å måle sirkulasjon i små blodårer
på fingre og tær på en langt bedre måte enn det dagens
kommersielle teknologi er i stand til. Proben er utviklet ved ISB,
NTNU og måler blodstrøm i en sylinder på en cm i diameter og vil
måle blodstrøm i både små og litt større blodårer ned til en
vevsdybde på fire cm. earlybird krever ingen spesialkompetanse
innen ultralydteknikk og er tenkt brukt både i allmennpraksis og i
spesialisthelsetjenesten. Teoretisk sett skal proben kunne påvise
forandringer i små arterier, såkalt mikroangiopati på et langt
tidligere tidspunkt enn det som er mulig i dag og vil bli brukt for å
detektere karsykdom på et tidlig tidspunkt hos diabetikere, samt til
å monitorere utvikling av karsykdom. Den kan også brukes
peroperativt for å få en umiddelbar vurdering av effekt av
behandling.
Prosjektet er støttet økonomisk av forskningsrådet, NTNU, Helse
Midt og Kirurgisk klinikk. Overlege Erik Mulder Pettersen er nå
ansatt i et Innovasjonsstipendiat fra MH fakultetet og skal utføre
kommende studier i samarbeid med resten av forskningsgruppa.
Foreløpige studier viser at proben leverer ønskede resultat, og kan
komme til å bli en game changer innenfor karkirurgisk diagnostikk
og monitorering under og etter revaskualisering.
earlybird er søkt patentert, og NTNUs organisasjon for
kommersialisering, TTO har vært en meget viktig bidragspartner i
prosessen fra ide til produktutvikling.
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«Ett skritt tilbake»

Prosjektet «Ett skritt tilbake» skal denne høsten være på Klinikk
for hjertemedisin og kartlegge om personalet på El-fys laben blir
utsatt for spredt stråling i sitt arbeid med implantasjoner og
ekstraksjoner av pacemakere.
Dosimetersystemet Raysafe i2, er nå oppgradert til Raysafe i3 og
inneholder åtte dosimetre i forskjellige farger som personalet
skal bære hele tiden i 12 uker.

Samling i Forskningsavdelingen 18. og 19. september
Den 18. og 19. september var hele
Forskningsavdelingen ved St. Olavs hospital
samlet til Strategisamling på Bortistu
Gjestegard, Oppdal. Temaet for samlingen var
hovedsakelig den omstillingen som har vært i
avdelingen de siste to årene og hvordan det
mangfoldet av aktiviteter som
Forskningsavdelingen rommer kan innpasse
seg i ny struktur.
De underliggende enhetene ved
Forskningsavdelingen er Biobank1,
Forskningsposten, Helsefag og utdanning,
Kontor for forskningsstøtte, Unimed
Innovation AS og Fremtidens Operasjonsrom.
Forskningsavdelingen tilbyr rådgivning for å
sikre god kvalitet i forskningen samt
infrastruktur til forskere ved St. Olavs
Hospital. Foto: privat.
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Besøk fra Norsk Forening for Automatisering
Tirsdag 26.09 tok vi imot en gruppe besøkende ifm. høstkonferansen for Norsk Forening for Automatisering (NFA). Tittel på
årets konferanse var «Helse og medisinsk teknologi» med bla. følgende tema; Etiske og økonomiske perspektiv knyttet til
velferdsteknologi, Fornyelse og effektivisering av velferdstjenester i kommunene, Automatisering innen diagnostikk og
behandling, samt Roboter og droner. Under konferansen leverte FOR ved Jan Gunnar Skogås et foredrag om
forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom. Deretter var det bedriftsbesøk ved St. Olavs Hospital hvor deltakerne
fikk en flott omvisning og orientering ved Medisinsk Simulatorsenter og FOR stuen AHL.
Takk til Stine Gundrosen og Frode Manstad-Hulaas som tok imot oss!

Frode Manstad-Hulaas, FOR stue AHL

Deltakerne fikk prøve seg på simulering

Stine Gundrosen, Medisinsk Simulatorsenter

Fin gjeng klare for omvisning på FOR-stua

Foto: Liv-Inger Stenstad / Marianne Haugvold, FOR
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Innovasjonsutvikleren har ordet
Det har vært en meget interessant oppstart, hvor jeg har lært mye nytt
innenfor et interessant og voksende fagfelt.
Jeg har nå kommet i gang med å besøke klinikkene for å informere om
arbeidet som gjøres på innovasjonssiden. Jeg er helt avhengig av innspill og
hjelp til å kartlegge pågående og planlagte prosjekter for å registrere disse i
idemottaket til St. Olavs.
Idemottaket er ment å være et lavterskeltilbud for å melde inn ideer for så
å få hjelp til å behandle ideen videre til et prosjekt.
Gå inn på www.stolav.no/innovasjon og meld inn ditt bidrag. Valget er ditt
om du ønsker å være med å drive prosjektet eller om du ønsker at vi finner
noen som kan drive det fram for deg.
Hvorfor melde inn ideen?
Det jobbes nå med å utarbeide nasjonale indikatorer som skal generere
innovasjonspoeng på lik linje med publikasjonspoeng for vitenskapelige
artikler. Når vi har gode rutiner for å melde inn innovasjoner, er
sannsynligheten større for at vi får uttelling fra første stund når ordningen
trer i kraft.
Når du har opprettet en bruker i idemottaket kan du søke på
innovasjonsprosjekter som gjennomføres i andre helseforetak.
Ønsker du mer og utfyllende informasjon om innovasjon, ta kontakt med
meg: alexander.moen@stolav.no så holder jeg gjerne et innlegg på et møte
eller lignende. Tlf: 48895450

NorMIT
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB) har et
mangeårig samarbeid med et av verdens største og
innovative barnesykehus, Hospital for Sick Kids i Toronto. I
denne sammenheng utvikler vi neste generasjons
ultralydavbildning for diagnose av hjertesyke barn, og
prøver ut de nye metodene i klinikk. For kliniske studier er
det spesielt viktig med internasjonalt samarbeid for å
kunne få store nok pasientgrupper til å si noe om
nytteverdi. I tillegg til kliniske studier, starter vi nå et
samarbeid på mer fundamental forskning rundt
sykdomsforståelse som innebærer bruk av en dyremodell
utviklet i Toronto. Vi ønsker å undersøke om vi kan
oppdage og måle fibrose i hjertemuskelen på et tidlig
tidspunkt. For å gjøre dette skal vi ta i bruk
forskningsultralydssystemet Verasonics fra NorMIT som vi
i en periode sender over til Toronto for studien. Dette
unike forskningssystemet gir oss muligheter til å avbilde
med veldig høy billedrate, slik at vi direkte kan måle
utbredelse av mekaniske bølger i hjertemuskelen, såkalte
skjærbølger, som igjen er koblet til vevsegenskaper som
stivhet og fibrose. Vi vil takke NorMIT for et godt
samarbeid og umiddelbar støtte til å kunne forfølge dette
prosjektet selv i Toronto.
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Bibliotek for medisin og helse

I NTNUs handlingsplan for Open Access åpen det at minst 90 % av nye publikasjoner fra NTNU skal være åpent tilgjengelige i
løpet av 2017. 23-29. oktober markeres Open Access Week over hele verden for å fremme åpen tilgang til forskning. I den
anledning inviterer vi til Fagsnakk om åpen publisering i biblioteket.
Tidspunkt: 24. oktober kl 11.30 -12.00
Sted: Bibliotek for medisin og helse, 2. etg i Kunnskapssenteret
Ta gjerne med matpakke, vi serverer kaffe/te og frukt.
Velkommen!
Om arrangementet:
Pål Romunstad, prodekan for forskning ved MH, vil si noen ord om NTNUs politikk for åpen publisering og status ved
fakultetet. Deretter vil førsteamanuensis Lene Blekken (ISM) og professor Sigrid Nakrem (ISM) dele litt av sine erfaringer med
åpen publisering. Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål og få veiledning om åpen publisering.
Ved spørsmål kontakt oss på post@bmh.ntnu.no
Se også temasiden Publisering på Innsida for mere informasjon om Open Access ved NTNU

«Fremtidens Operasjonsrom» ønsker alle en fin høst!

Foto: Geir Otto Johansen, St. Olavs Hospital

Kontaktinformasjon
Ansvarlig redaktør: Jan Gunnar Skogås
Mob: +47 982 80 585
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no
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