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Kirurgisk Klinikk 

FOR har i denne utgaven besøkt 
Kirurgisk Klinikk, en spennende 
klinikk med masse faglig 
kompetanse og faglig 
engasjement. 

 

VER 

Siste nytt om prosjektet Virtuelt 
Eksaminasjons Rom 

 

Luftstrømsmålinger på 

Ortopeden 

Luftstrømsmålinger er ferdige 
med sin 3 runde. Denne gang 
med flott bistand fra MTA. 

 

På tur til Finland 

FOR har vært på tur med Kongen 
og Dronningen til Finland 

 

Avlagte Masteroppgaver 

Det er to avlagte mastergrader 
denne høsten. 
 

Fagseminar 

Invitasjon til FOR-fagseminar 
2017, som tradisjonen tro skal 
foregå på Røros. 
 

 

 

 

 

                  Julehilsen fra FOR 

 

Nytt fra Fremtidens 
operasjonsrom 

År 2016 har i likhet med 
tidligere år vært 
spennende og givende for 
Fremtidens 
Operasjonsrom. Mye skjer 
og det er høy aktivitet 
innom forskning, utvikling 
og innovasjon. 7 
doktorgradsstipendiater, 
to forskerlinjestudenter, 
to PostDoc er fortiden 
pågående. 6 
Mastergrader og 7 
Bachelorgrader er nylig 
gjennomført, alle med 
bruk av infrastrukturen 
som krever oppfølging, 
tilrettelegging og 
koordinering i den 
praktiske hverdag.  
 

Fasiliteringen av FOR-NorMIT 
infrastrukturen med avansert 
forskningsutstyr og teknologi er nå 
på plass her ved St. Olavs Hospital 
og NTNU og er tilgjengelig for 
klinikere og forskere via 
webportalen normit.no og kan 
bookes der. 
Tilknytning av personell og 
anskaffelser av forskningsverktøy 
gjør at vi nå har en meget 
kompetent infrastruktur som 
sammen med Intervensjonssenteret 
ved Oslo Universitetets sykehus og 
Oslo Universitet utgjør en Nasjonal 
forsknings plattform med vekt på 
minimal invasiv behandling innenfor 
de kirurgiske fag og medisinsk 
teknologi. Vi håper at klinikere og 
andre som ønsker å forske eller 
utvikle framtidens helsetjenester 
ser nytten av den satsning som nå 
er tilgjengelig i denne 
infrastrukturen. Besøk oss gjerne på 
nettsiden http://normit.no/ 
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  Birger Henning Endreseth 
  Klinikksjef Kirurgisk klinikk 
  Foto: St. Olavs Hospital 

Kirurgisk klinikk 

Vi på Fremtidens Operasjonsrom ønsker dere alle en 
Riktig God Jul! 

Vi takker for et godt samarbeid i året som har gått, og ser frem til å 
fortsette det gode samarbeidet i 2017. 

I dette nyhetsbrevet skal vi besøke deler av 
Kirurgisk klinikk. Kirurgisk klinikk er så stor, så vi 
deler det over flere nyhetsbrev. Vi fikk en hyggelig 
samtale med Klinikksjef Birger Henning Endreseth, 
der han fortalte om alt det spennende som skjer 
på klinikken. I denne utgave skal vi vise fram litt av 
hva som skjer i Gastrosenteret, med seksjoner for 
urologi, øvre- og nedre gastro og litt om 
aktiviteten på Orkdal sykehus.  
 
I Kirurgisk klinikk er det masse kompetanse og 
faglig engasjement. 
 
Det er ca. 700 ansatte som jobber her, og de har 
83 senger totalt (fordelt på 
Akutt/hjerte/lungesenteret og Gastrosenteret) + 
26 på Orkdal. 
I Gastrosenteret er det sju operasjonsstuer i 2. 
etg. I 1. etg er det poliklinikker. I 4. etg er det 
sengepost for urologi, preoperativ poliklinikk, 
dagpost og Avdeling for pasientlogistikk. I 5. og 6. 
etg er det sengeposter for hhv. øvre- og nedre 
gastro. Det finnes to operasjons roboter, hvorav 
den ene står på Gastrosenteret og den andre på 
Orkdal Sykehus. 
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St. Olavs Hospital, Orkdal - «Alle skal med, og ingen slipper unna»  
(om det er julebord eller arbeid) 

Orkdal sykehus ble stiftet i 1909 av Orkdal Sanitetsforening. De ble lagt under St. Olavs Hospital i 2004. 

 

 
Foto: Geir Andre Pedersen, FOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fra venstre: Liv Eli L. Engesnes, Hanne Nyhus, Frode Olsen, Marit Rindalsholt Ross, Ingeborg Rian,  

Oddrun Krogstad, Svein Otto Larssen, Arturas Irlinas, Kari Fagerholt, Mette Skog 

Foto: Geir Andre Pedersen, FOR. 

 

 
Fra venstre: Janicke Hope Slettvold, Brit Rekstad, Wencke Hegstad, Kristine Halstensen, Nina Harm,  

May-Siri Endal. 

Foto: Geir Andre Pedersen, FOR 

St. Olavs Hospital, Orkdal har 
stor aktivitet tilknyttet 
Kirurgisk klinikk. 
Gastrokirurger rullerer fra 
Øya i Trondheim, både øvre 
og nedre gastro. Pasientene 
er klarert fra Trondheim, og 
det blir i tillegg operert fra 
ventelistene på Orkdal. Det 
foregår mye kikkhullskirurgi 
og urologi bl.a. på da Vinci-
roboten, som sammen med 
en simulator var en gave til 
Orkdal sykehus fra Orkdal 
Sanitetsforening. 
Det blir operert ca. 3500 
pasienter i året her til 
sammen, inkludert også 
dagkirurgi, ortopedi og gyn. 

De ansatte trives veldig godt her, det er et kjempegodt 
arbeidsmiljø, og et suverent samarbeid mellom de 
forskjellige faggruppene, noe som gjør at de får 
gjennomført operasjonsprogrammet på en smidig måte. 
Her er det ingen «dødtid», og lite strykninger. Alle hjelper 
hverandre der det trengs. 

Det er 50 ansatte ved 
operasjonsavdelingen 
på Orkdal alt i alt. I 
sofaen sitter en del av 
dem. Det er også et 
tett og godt 
samarbeid med 
sengepostene. 
 
 
 
 
Orkdal har egen 
sterilsentral, og 
sammen med renhold 
er de en viktig del av 
hele teamet på 
operasjonsavdelingen. 
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Da Vinci-roboten gjøres klar av operasjonssykepleier Liv Eli L. Engesnes. 

Foto: Geir Andre Pedersen, FOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den første robotassisterte operasjonen ble på St. Olavs Hospital, Orkdal utført 1.oktober i 2012. 

 

                                            
Overlege i urologi Eirik Kjøbli skal forberede seg på            Instrumentene må settes inn på nøyaktig riktig sted i buken på pasienten. 

en robotassistert Radikal Prostatectomi, kalt RARP.          

Foto: Geir Andre Pedersen,FOR 

Liv Eli L. Engesnes og 
Hanne Nyhus er to 
operasjonssykepleiere 
på Orkdal som har 
spesialutdanning i å 
assistere kirurgen 
under robotassisterte 
operasjoner. Det betyr 
at det bare trengs en 
kirurg her ved robot-
operasjoner, i 
motsetning til 2, som 
er vanlig. En av  
opr. sykepleierne 
assisterer, og den 
andre går til hånde. 
Det er rundt 20 stk i 
Norden som har 
denne utdanningen, 
som tas i Aalborg. 
 
 
De har også åpen dag 
for sykepleiere 
innimellom, slik at de 
får se hvordan det er å 
være 
operasjonssykepleier. 

Av alle prostatacancer-operasjoner som blir utført ved St. Olavs Hospital 
med da Vinci robot, blir 2/3 deler utført ved Orkdal, og 1/3 ved Øya i 
Trondheim.  
Da Vinci roboten blir brukt til urologi 3 dager og gynekologi 1 dag i uka på 
Orkdal. Operasjonsstua som da Vinci roboten står på er veldig trang og 
liten, og drømmen er å få bygget om slik at den får større plass, og 
dermed få mer dagkirurgi i tillegg. 
Det er 5 operasjonsstuer + 1 dagkirurgisk ved Orkdal, og 7 
overvåkningsplasser. 
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Operasjonssykepleier Hanne Nyhus går til hånde under 
denne operasjonen. 
Foto: Geir Andre Pedersen, FOR  

 
Orkdal Sykehus har egen sterilsentral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sykehuset fikk to nye autoklaver i 2016        Brit Rekstad  pakker instrumentene før de skal steriliseres. 
Foto: Geir Andre Pedersen, FOR 

  
 
 
    
 
                                                                  
 
 
 
 

Det er mye å passe på før man 
kommer i gang med operasjonen. 
Leiringen av pasienten er viktig, slik at 
pasienten ligger i riktig leie. Det leie 
som brukes under denne operasjonen 
kalles 30 graders Trendelenburg. 
 
Når alt er klargjort, og operasjonen er 
i gang, er det operasjonssykepleieren 
med spesialutdannelse som overtar 
den sterile assisten-rollen som 
vanligvis utføres av en kirurg. De to 
som har denne rollen på Orkdal 
sykehus (Hanne Nyhus og Liv- Elin 
Engesnes) bytter på rollene i 
annenhver operasjon. 

Sterilsentralen består av tre 
rom, vaskerom og 
forbehandling først, 
deretter et pakkerom, og 
tilslutt selve 
steriliseringsrommet der 
det står to autoklaver og en 
Sterrad, der all optikken til 
da Vinci-roboten blir 
sterilisert. De ferdig 
steriliserte instrumentene 
kommer deretter ut i 
lageret. Et glimrende 
eksempel på god logistikk. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5wfXfjtPQAhVDDiwKHe_qBRUQjRwIBw&url=http://www.waageglass.no/produkter/hoptimist/524/14468/&bvm=bv.139782543,d.bGg&psig=AFQjCNFV_ZOWseOhJMwsTQbJcTg0Pgk8Ug&ust=1480685814566809
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Tilbake til Kirurgisk klinikk, Gastrosenteret på St. Olavs Hospital 

 

Robotassistert CYSTECTOMI, Stue 3 

 

  
Kirurg Eirik Kjøbli sitter i et hjørne av operasjonsstuen                                                                                                                                                                                                                                              
og styrer da Vinci-roboten som opererer inni pasienten.                                                                                                             
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 

 

 
Kirurg Carl Jørgen Arum assisterer roboten, 

og passer på at alt går etter planen 

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 

Da Vinci operasjonssystem brukes for å fjerne 
blæren og prostata hos menn, og blæren og 
etter avtale indre kjønnsorganer hos damer på 
pasienter med blærekreft.  Urinavledningen 
reetableres ved å ta en del av tynntarmen for 
å lage en stomi eller å konstruere en ny blære 
(av tarm) som sys på urinrøret. Operasjonen 
gjøres via kikkhull og vevet tas ut gjennom et 
lite snitt over navlen.  
Operasjon tar mellom 3.5 og 6 timer. 
Operasjonsteknikken ble tatt i bruk i februar 
2015. Ut fra dagens tall vil det bli utført 
mellom 30 og 40 robotassisterte cystektomier 
årlig. 
 

3 sykehus gjør denne operasjonen i Norge; 
Oslo Universitetssykehus, Haukeland og her. 
Tilstede på denne operasjonen var: Kirurg: 
Eirik Kjøbli, Assistent: Carl Jørgen Arum, 
Assistansesykepleier: Kirsti Lund 
Tilhåndesykepleier: Aina Gonzales, Benedikte 
A. Fjellheim og Heidi Hassel. 
 

Da Vinci- roboten blir også brukt til andre 
prosedyrer her på St. Olavs Hospital, 
gynekologiske. Ellers er det urologene som 
bruker operasjonsroboten til prostatektomier, 
nyreoperasjoner og rekonstruksjoner på 
urinveiene. 
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Thorako-laparoskopisk teknikk ved øsofagus reseksjon.  FOR-stua på Gastro (stue 4). 

FOR var på FOR-stua på Gastro for å overvære en ganske ny operasjonsmetode for øsofagus cancer (spiserørskreft), 

kalt thorako-lapraoskopisk teknikk. I 1996 ble det operert fire pasienter her med denne metoden. Det var første 

gang i Norge at en pasient ble operert på denne måten i mageleie. Fra mai 2015 ble metoden systematisk innført. 

Siden er det operert ca. 25 pasienter med denne metoden på  

St. Olavs Hospital. 

 

 
Kirurgene Lars Cato Rekstad og Gjermund Johnsen er i full gang med å løsne spiserøret 
med thorakoskopisk teknikk. Operasjonssykepleier Irene Øien assisterer. 

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                F.v Kirurg Lars Cato Rekstad og Kirurg Gjermund Johnsen 
                                                                                                                             Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er en spesiell 
operasjonsmetode. Svulsten sitter i 
spiserøret inn mot ryggen, og dermed 
kommer man ikke til forfra. Pasienten 
legges i mageleie først, slik at lungene 
faller forover. Deretter går man inn 
med endoskop, kamera og utstyr inn 
mellom ribbena på pasienten. 
Deretter blir spiserøret løsnet hele 
veien fra halsen og ned til magesekken 
med thorakoskopisk teknikk. 

Dette er en langvarig og krevende 
operasjon for kirurgene. Det skulle 
vært obligatorisk med skuldermassasje 
etter en slik kraftanstrengelse.  

Etter at spiserøret er løsnet, blir pasienten snudd 
over i ryggleie. Deretter løsnes magesekken 
laparoskopisk. Så blir magesekken delt i to ved hjelp 
av stifter og ultralydkniv. Den delen som henger 
sammen med spiserøret, blir tatt ut igjennom et lite 
hull i magen. Resten av magesekken blir dratt 
oppover i det området som spiserøret satt i, ved 
hjelp av et bendelbånd, og sydd sammen med det 
som er igjen av spiserøret øverst på halsen. Dermed 
vil magesekken fungere som et nytt spiserør. 
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Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 

 
TAMIS- Transanal Minimally Invasive Surgery for fjerning av rektumpolypp. Stue 4   
På FOR-stuen på Gastro, foregår det mange ganske nye operasjonsmetoder. Vi var deltagende på en prosedyre, der 

man fjernet en større rektumpolypp transanalt med gel-port og minimal invasiv teknikk. Denne prosedyren ble 

første gang utført i 2015 på St. Olavs Hospital, og man gjør ca. 15-20 prosedyrer i året. 

               
              Over: Kirurgene Tore Stornes (til venstre) og William Lossius 
                 Under: Dette er leie pasienten ligger i 
                 Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 
 

          

 

 

 

              

Etter ca. 1 uke, er pasienten i stand til å spise og 
drikke igjen. Snakke kan de gjøre allerede dagen 
etter. Målet med denne måten å operere på er 
raskere rekonvalesens for pasienten med mindre 
smerter og ubehag. 
Takk til operasjonsteamet, Kirurgene Lars Cato 
Rekstad, Gjermund Johnsen, 
Operasjonssykepleierne Irene Øien, Inga-Lill 
Hansen, Terese Haukdal og Hilde Andersen for 
god forklaring underveis, og takk for at FOR ble 
invitert! 

TAMIS er en prosedyre for å fjerne større 

godartete polypper og enkelte mindre 

kreftsvulster fra endetarmsområdet.  

 

Prosedyre utføres ved at man setter en 

gel-port opp i anus, og kan da utføre 

forskjellige typer inngrep. 

Prosedyren brukes først og fremst på 

avanserte godartete polypper, men kan 

også brukes til begrensede kreftsvulster.  

Alternativet til denne prosedyren er ofte 

en stor operasjon med økt risiko for 

komplikasjoner og dårligere funksjonelt 

resultat.  

 

Operasjonen tar fra 45 min-2 timer. 
Operasjonsteamet består av 6 personer. 
Denne gangen var det: 
Kirurg: Tore Stornes 
Assistent: William Lossius 
Assistentsykepleier: Helen Myhre 
Tilhåndesykepleier: Irene Øien, Linn Engseth, Gunn Berit 
Aaserud 
Og selvfølgelig anestesipersonale i tillegg. 
 
Pasienten blir vanligvis innlagt i 3 dager for å få 

antibiotikabehandling etter prosedyren, men er vanligvis i fin 

form dagen etter operasjonen. 
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Inntakskontoret, en enhet i Avdeling for pasientlogistikk 
 

Inntakskontoret  håndterer pakkeforløpene og pasientforløpene. 

God hjelp for å ha kontroll på de elektive pasientene. 40 % er elektivt og 60 % er akutt

 
Dette er inntakskontoret, og de er delt inn i team som håndterer fire fagområder. 
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 
 

 
Avdelingssjef for pasientlogistikk 
Ingrid Strøm. 
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
Fra venstre: Gun Torill Hågensli og Kari Aune Johansen  

Inntakskontoret ved Avdeling for pasientlogistikk 

håndterer ca. 1000 nye henvisninger i måneden, dette 

fra fastleger, andre sykehus og andre avdelinger ved 

sykehuset. 

I denne enheten jobber det 13 personer som er delt inn 

i fire team, som tar vare på hvert sitt fagområde, og 

koordinerer alt for pasientene, fra de blir henvist hit og 

til de skal videre i utredning og behandling. 

Fagområdene de fire teamene håndterer er: Øvre og 

nedre Gastro, Uro, Mamma/Endokrin og KAR. 

4 forløpskoordinatorer for kreftpasientene har et 

spesielt ansvar for å sørge for at pakkeforløpene blir 

fulgt.  

De har også et tett samarbeid med Orkdal sykehus, 

siden at mange av pasientene som håndteres her skal 

opereres på Orkdal. 

 

Innenfor operasjonsstuene 
finner vi overvåking for 
dagkirurgiske pasienter som 
blir operert på Gastro. Her 
er det 9 plasser. Pasientene 
blir lagt i seng her før 
inngrepet, og blir forberedt, 
og våkner her etterpå og 
ligger her noen timer før de 
drar hjem. 
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Fremtidens Operasjonsrom har et prosjekt som skal bidra til effektiv deling av medisinsk informasjon og 

samhandling for beslutningsstøtte i og mellom behandlingsnivå ved spesialist- og primærhelsetjeneste samt 

prehospitale tjenester. Formålet med prosjektet er å kunne tilby primærhelsetjeneste og prehospitale tjenester 

”pakkeløsninger” for effektiv deling av medisinsk informasjon og forbedret beslutningsstøtte i og mellom 

behandlingsnivåer. 

På HEMIT-konferansen 2016 ble det demonstrert hvordan et slikt virtuelt undersøkelsesrom kan fungere som 

beslutningsstøttesystem mellom spesialist og sykepleier. Prosjektleder Geir Andre Pedersen viste hvordan live 

pasient-data ute på ConocoPhillips oljeinstallasjon på Ekofisk ble streamet inn til konferanserommet og visualisert i 

det virtuelle undersøkelsesrommet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I prosjektet er det flere samarbeidspartnere, som er: Fosen DMS, Røros Sykehus, Interkommunal legevakt, Klinikk 

for Aktutt- og mottaksmedisin, HEMIT, IBM, ConocoPhillips, Total E&P. 

Prosjektet er godt i gang med uttesting nå, og forventer spennende resultater utover våren 2017!  

 
 
 
  

Prosjekt Virtuelt Undersøkelsesrom 

 

Ronny Helland, medical 

supervisor i ConocoPhillips 

vises på skjermen I 

bakgrunnen og har dialog 

med Geir Andre hos FOR. 

Han fortalte om den store 

nytteverdien systemet har. 

Innfelt i bildet vises det 

virtuelle 

undersøkelsesrommet og 

hvordan viktige pasient-

data som blodtrykk, puls og 

oksygenmetning 

visualiseres som tall og 

grafer i et fresht design. 

Foto: Hallgeir Lødøen 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifraPm2tzQAhVBjCwKHZYbDMUQjRwIBw&url=http://michelleeeskj.blogg.no/1289561624_julepynt_i_november.html&psig=AFQjCNGjFYEHjhMCVg3EFKryKWWn5WIXgg&ust=1481015491849772
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Luftstrømmålingsprosjektet ved LAF-tak som FOR har satt i gang på FOR-stuen på Ortopeden for å kartlegge 
turbulens og uheldige luftstrømmer, vekker stor interesse i mange miljøer. Vi er nå ferdig med tredje runde av 
luftmålingene, og det er en stor jobb som gjøres.  
 
Mange ulike yrkesgrupper stiller gjerne opp og hjelper oss, denne ganger MTA. 

          

                           
              Hallgeir Soligård (t.h) og Henrik Rønning fra MTA, gjorde en god jobb som «kirurger». 

               Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 

 

En del av prosjektet innebærer å gjøre målinger i en reel setting, under operasjon. Siden vi ikke kan gjøre dette 

med pasienter, må vi finne andre løsninger. Vi simulerer operasjon, med kirurger, pasient, operasjonssykepleiere, 

slik det gjøres i virkeligheten, mens vi måler partikler og CFU. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Gabriel Kiss, FOR 

Luftstrømmålinger på ortopeden 

 

FOR på tur, Finland 2016 

FOR had the honor of 
joining the delegation of 
Their Majesties King Harald V 
and Queen Sonja on their 
state visit to Finland, 6-7 
September 2016. During the 
two days visit we visited 
Helsinki and Oulu, discussions 
related to precision medicine 
and citizen centered 
healthcare were very 
interesting and relevant for 
FOR.  
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Foto: Gabriel Kiss 
 
During the visit to the Helsinki University Hospital (Biomedicum) areas for potential collaboration between Finland 
and Norway have been identified, they include precision medicine, personalized treatments, mobile and digital 
healthcare solutions, big data or joint multicenter studies. Having similar health care systems makes data collection 
and sharing possible and joint research feasible. 

 

           
            Foto: Gabriel Kiss 
 

 
The TestLab at Oulu University Hospital shares many similarities with FOR in providing an arena where clinicians, 
researchers and industry partners can meet and interact with the main goal being the improvement of patient 
care. Several interactive demos were presented: wireless tablet based ultrasound system (EyeLife), virtual reality 
system to aid the speech impaired (Peilivision), handheld retina scanners (Optomed), real-time localization and 
communication solutions for the hospital (9solutions). 
 
 
 

                      
                              Foto: Gabriel Kiss, FOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiJm8792tzQAhWGjCwKHVRaAIUQjRwIBw&url=http://kysiden.no/nye-regler-ifm-veileder-arbeidstid-jula-2014-hva-far-du/&psig=AFQjCNGjFYEHjhMCVg3EFKryKWWn5WIXgg&ust=1481015491849772
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  Fremtidens Operasjonsrom hadde besøk av deltakere fra Norsk Forening for Automasjon  

          
           Jan Gunnar Skogås holdt en flott presentasjon om                          
          Fremtidens Operasjonsrom   
 

                                  
         Gastrokirurg Ronald Mårvik forteller om FOR-stuen                    Intervensjonsradiolog Frode Manstad- Hulaas  
         på Gastrosenteret, samt daVinchi robotassistent.                        demonstrerer bruken av FOR-stuen på AHL 

                                 
        På NSALK var det Kirsten Rønning som viste de                            Forskningsdirektør Petter Aadahl viser de besøkende 
        besøkende hvordan kirurgene øver seg på                                    simulatorsenteret, som blir brukt til å øve på forskjellige   
        lapraskopi, og forskjellige prosedyrer på simulatorer.                 scenarier og forskning og fagutvikling. 

Besøk av Norsk Forening for Automasjon 

 

Etter en presentasjon om Fremtidens 

Operasjonsrom med Jan Gunnar, ble de 

besøkende delt opp i grupper, og Liv- 

Inger, Marianne, Geir Andre og Gabriel fra 

FOR tok med hver sin gruppe rundt på en 

guidet tur på sykehuset. Bildene viser de 

forskjellige enhetene vi var innom. 

 Foto: Marianne Haugvold, FOR 
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  Lise Hagen 

 

      
    Foto: Geir Andre Pedersen, FOR                                                          
 

    Liv- Inger Stenstad 
 

                                 
       Foto: Geir Andre Pedersen, FOR   

Avlagte mastergrader høsten 2016 

 

Lise Hage fullførte sin masteroppgave i 
Klinisk helsevitenskap, Anvendt klinisk 
forskning august 2016. 
 
Oppgaven handlet om  
Postoperative sårinfeksjoner.  
Dette var en observasjonsstudie som ble 
utført ved Røros sykehus. 
 
Veileder: Ivar Rossvoll 

Liv-Inger Stenstad ved Fremtidens 
Operasjonsrom har fullført sin mastergrad 
i Klinisk Helsevitenskap, Anvendt Klinisk 
Forskning denne høsten. Masteroppgaven 
har tittelen «Informasjonsformidling til 
pasienter som skal til en bildediagnostisk  
undersøkelse».  
 
Dette er en kvalitativ studie med 
informanter både fra Rikshospitalet og St. 
Olavs Hospital, og formålet var å se på 
hva pasientene foretrekker når det gjelder 
å motta informasjon i forkant av en 
krevende undersøkelse. 
 
Veiledere:  
Heidi Gilstad og Berit Brattheim 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizh4Kj29zQAhWEDywKHX1CB0sQjRwIBw&url=http://honeyoak.no/butikk/2014/1547/jul-julepynt&psig=AFQjCNGjFYEHjhMCVg3EFKryKWWn5WIXgg&ust=1481015491849772
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    ÅRETS FAGSEMINAR SETTER FOKUS PÅ BLANT ANNET FØLGENDE TEMA 
    (NB! forbehold om endringer) 

 Innovasjon og utvikling i Helsesektoren  

 Pasientens helsetjeneste 

 Hva venter du på da? Ventetider ved Norske sykehus   

 Morgendagens utfordringer, Big data, IBM Watson Health 

 Møte med Kavli institutet og Moser-miljøet «Translational neuroscience work with fMRI» 

 FOR- NorMIT som den nasjonale forskningsinfrastruktur.  

 Avansert banebrytende Ultralydteknologi 

 Hvordan påvirker medisinsk teknologi organiseringen og måten vi jobber på?   

   Detaljert program blir sendt ut i januar 2017 
   DATO: 2.og 3. februar  
   STED: Røros Hotell 
   NB! BINDENDE PÅMELDING  
 
   https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2017/for-fagseminar2017 
 
   PÅMELDINGSFRIST: innen 20.desember 2016  
   NB! Booking etter prinsippet «første mann til mølla» (80 plasser) 
   TRANSPORT:  
   Vi setter opp busstransport t/r Trondheim-Røros.  
   Bussen går fra holdeplass utenfor hovedinngangen kvinne/barn-senteret 2. februar kl. 08:30. 
   (Dette er tidspunktet for kjøring så vær ute i god tid) 
   Fra Røros 3.februar går bussen kl. 13:30 med ankomst Trondheim ca kl. 16:00. 
 
   Ønsker dere velkommen til to fine dager på Røros! 
   Dersom du har spørsmål knyttet til konferansen, ta kontakt med  
   Liv- Inger Stenstad 
    liv-inger.stenstad@stolav.no 
 
 
   Med vennlig hilsen 
   Jan Gunnar Skogås 
   Daglig leder Fremtidens Operasjonsrom 

Velkommen til FAGSEMINAR 2017 
 

https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2017/for-fagseminar2017
mailto:liv-inger.stenstad@stolav.no
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Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR 

 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                              
 
                                                                                                       
 

TTO 

http://tto.ntnu.no/omoss#sthash.WeqowIbT.dpuf 

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

FOR-stuene blir også hyppig brukt til filming og 
fotografering. 
 
Professor Ilanko Balasingham  
fra Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet,  
som har utviklet en avansert kamerapille, kom 
opp fra Oslo for å bli fotografert på FOR-stuen på 
AHL.  
Bildene skal brukes i en artikkel om kamerapillen. 
 
Fotografen var Kai T. Dragland fra NTNU. 

http://tto.ntnu.no/omoss#sthash.WeqowIbT.dpuf

