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Nytt fra Fremtidens
Operasjonsrom
Nevrokirurgisk Klinikk

Julehilsen fra FOR

Vi har i denne utgaven fokus på
nevrokirurgisk klinikk og
forskningsaktiviteten her.

Catharina Davies
FOR-NorMIT
forskningsinfrastruktur benyttes
til spennende hjerneforskning!

FOR Nettverksmøte
Årets andre nettverksmøte ble
avholdt i desember.

Disputas Jordi Puig
Jordi Puig har i samarbeid med
FOR gjort spennende forskning i
sin PhD.

Besøk
I forbindelse med Erik Smistad sin
disputas 24.09.15 fikk FOR
internasjonalt besøk!

Foredrag i Skottland
FOR ble invitert til å holde et
foredrag, og Gabriel Kiss fra FOR
presenterte sin keynote med
tittelen: Fremtidens
Operasjonsrom

FOR ønsker alle samarbeidspartnere en riktig god jul!
Foto: Kathrine Nilsen

År 2015 har vært et spennende og givende år for Fremtidens
Operasjonsrom. Hovedfokus har vært fasiliteringen av FOR-NorMIT
infrastrukturen her ved St. Olavs Hospital og NTNU. Tilknytning av
personell og anskaffelser av forskningsverktøy gjør at vi nå har en
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. Etter hvert også
internasjonalt. 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/
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 2016.
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Nevrokirurgisk klinikk

Nevroklinikken består av Avdeling for nevrokirurgi og Avdeling for nevrologi og
klinisk nevrofysiologi, og ledes av klinikksjef Geirmund Unsgård.
Nevrokirurgisk avdeling består av følgende enheter:
 Poliklinikk - 1. etg Nevrosentret øst
 Operasjonsavdelingen - 2. etg. Nevrosentret vest
 Nevrointensiv / Overvåkningsenheten - 2. etg. Nevrosentret midtfløy
 Sengetun - 4. etg. Nevrosentret sør

Professor Geirmund Unsgård,
Klinikksjef Nevroklinikken og
avdelingssjef nevrokirurgisk
avdeling.
Foto: St. Olavs Hospital

Nevrokirurgisk avdeling behandler pasienter med kirurgiske lidelser hjerne,
nakke og rygg. Det dreier seg om hjernesvulster, aneurismer, karmalfomasjoner,
forskjellige smertetilstander, bevegelsesforstyrrelser, hydrocephalus,
degenerative tilstander i nakke og rygg, intraspinale svulster etc. I 2014 ble det
operert 1580 pasienter.
Nevrokirurgisk avdeling har i tillegg to nasjonale kompetansetjenester knyttet
til virksomheten:
 Nasjonalt kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og
nakkesykdommer - Revmatismehuset
 Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet kirurgi

Avdelingen har delt landsfunksjon med OUS for behandling av Parkinson pasienter med dyp
hjernestimulering.
Nevrokirurgisk operasjonsavdeling ledes av seksjonsleder Berit Engen. Operasjonsavdelingen har 3
operasjonsstuer hvorav en FOR stue.
Her kan du se en informasjonsfilm fra Nevrokirurgisk operasjons avdeling https://www.youtube.com/watch?v=oNRUpjH7t7Q
Nevrointensiv som ligger i 2 etg. Nevrosenterets midtfløy - består av 10
oppvåkningssenger og 7 intensiv/overvåkingssenger. Her mottas pasienter innen
nevrokirurgi, nevrologi, slag, øyekirurgi og øre-nese-halskirurgi. Her observeres og
behandles pasienter i ustabil eller akutt fase, før og/eller etter operasjon. Enheten
bemannes av omkring 40 intensivsykepleiere og sykepleiere, og pasientene får
medisinsk oppfølging fra Nevrosenterets spesialister og intensivleger fra den
sentrale intensivavdelingen. Seksjonsleder ved Nevrointensiv er Siv Dahl.
Seksjonsleder Berit Engen.
Foto: Privat
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Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgisk behandling av rygg- og
nakkesykdommer ledes av Øystein Petter Nygaard.
Kompetansetjenesten har et ansvar for å drive kompetansespredning og klinisk
forskning innen diagnostikk og kirurgisk behandling av nakke og rygglidelser.
Senteret driver forskning innen flere områder: Nerverotaffeksjon i nakken,
skiveprotese ved nakkekirurgi, biomekaniske forandringer etter nakkekirurgi,
slitasjeforandringer og biomekanikk i nakke og rygg, kirurgisk behandling av
trang ryggkanal (spinal stenose), helseøkonomiske aspekter ved nakke og
ryggkirurgi, genetisk kartlegging av pasienter med prolaps i ryggen og
antibiotikabehandling av pasienter med ryggsmerter og Modic forandringer på
MR.

Øystein Petter Nygaard
Overlege nevrokirurgi
Foto: Privat

Kompetansetjenesten har et nært samarbeid med Nasjonalt kvalitetsregister for
ryggkirurgi og FORMI ved OUS Ullevål.
Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi ledes av avdelingssjef
overlege/førsteamanuensis dr. med. Geir Bråthen.

Geir Bråthen
Avdelingssjef
Overlege/førsteamanuensis dr.
med.
Foto: St. Olavs Hospital

Avdelingen omfatter to medisinske spesialiteter. Nevrologi består i å
undersøke og behandle voksne pasienter med sykdommer i hjernen,
ryggmargen og perifere nerver, samt visse muskelsykdommer. Klinisk
nevrofysiologi innebærer undersøkelse av den elektriske signalaktiviteten i
hjernen, ryggmargen og de perifere nervene. Avdelingen har nasjonal
kompetansetjeneste for hodepine med omfattende forskningsvirksomhet samt
at avdelingen deltar i den delte landsfunksjon for dyp hjernestimulering ved
bevegelsesforstyrrelser. I avdelingen forskes det i tillegg bl.a. på
bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, hjerneslag, MS og søvnsykdommer - flere av
forskningsområdene har et omfattende nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Hvert år er ca. 8000 pasienter innom nevrologisk poliklinikk, nærmere 5000
pasienter får gjort nevrofysiologiske undersøkelser og ca. 1600 pasienter er
innlagt i sengeposten.

Nevroklinikken er en meget aktiv og produktiv klinikk med en høy vitenskapelig produksjon. I 2014 var
antallet publikasjoner i peer review journaler på 74 artikler derav 49 fra Nevrologisk avdeling. I tillegg til
dette var det flere bokkapitler, letters, editorials etc. Forskningen ved nevrokirurgisk avdeling utføres
innenfor tre satsingsområder: hodeskader, i regi av kompetansetjenste for rygg og nakkesykdommer og i
regi av kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling. FOR stuen benyttes til forskning innen
ultralyd og billedveiledet behandling. Denne forskningen styres av kliniske behov og gjennom en tverrfaglig
klinisk og teknologisk tilnærming utvikles en mer optimal pasient behandling. Den viktigste
forskningsprofilen er bruk av navigert 3D ultralyd i bildestyrt minimal invasiv nevrokirurgi. Teknologien er
tilpasset flere bruksområder, blant annet hypofysekirurgi, hjernesvulstoperasjoner, AVM operasjoner og
hydrocephalus operasjoner. Det pågår i dag flere prosjekt hvor det brukes 3D ultralyd navigasjon ved slike
inngrep.
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Operasjonsaktivitet ved FOR stuen, Nevrokir. opr.avd.
Foto: St. Olavs Hospital

I samarbeid med kompetansetjeneste for ultralyd og billedveiledet behandling har avdelingen også en
betydelig aktivitet innen kompetansespredning. Det er utviklet simulatorer og instruksjonsvideoer og hvert
år arrangeres et internasjonalt kurs med deltagere av nevrokirurger fra hele verden. På disse kursene er
det også live-overføring av operasjon fra FOR-stuen.

Bilder fra Nevrokurset «Ultrasound in Neurosurgery» 4.-5. juni 2015.
Det ble gjennomført en vellykket live-overføring begge dager fra FOR
stuen Nevrokir.opr.avd. ned til NA, auditorium Nevrosenteret. Her ser
dere bilder fra overføringen hvor klinikksjef Unsgård på FOR stuen
prater til deltakerne som er tilstede i NA.
Foto: Marianne Haugvold (FOR)
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NorMIT forskningsinfrastruktur

Norwegian centre for Minimally invasive image guided Therapy and
medical technologies, NorMIT, er et samarbeid mellom Fremtidens
Operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital i Trondheim og
Intervensjonssenteret ved Oslo universitetssykehus (OUS).

FUS Instruments
Ultralydscanner

For å kunne tilby en nasjonal infrastruktur for bildeveiledet
FUS Instruments
behandling på nasjonalt nivå, er det bygget opp en infrastruktur
Ultralydprobe som leverer
både i Oslo og i Trondheim. Etter et spleiselag mellom NorMIT og
ultralydbølgene inn i hjernevevet.
en testamentarisk gave ble denne forsknings-ultralydscanneren,
Forsøksdyret legges oppå
denne
som professor Catharina de Lange Davies på bildet under
demonstrerer for oss, en del av denne forskningsinfrastrukturen.
Ultralydscanneren benyttes i forskningsprosjekt hvor man bruker
Nanopartikler leveres fra
ultralydbølger til å forsere blod-hjerne-barrieren. Denne barrieren sørger for
Sintef til bruk i
at en rekke stoffer ikke kan passere fra blodet over i hjerneforskningen.
ryggmargsvæsken og vevet i sentralnervesystemet.
Ved behandling av sykdommer kan det være
fordelaktig å få legemidler over denne barrieren
og åpne denne opp i definerte regioner av
hjernen, og ved å benytte fokuserte
ultralydbølger kan man få til nettopp dette. Slik
vil det for eksempel kunne være lettere å få
avlevert kjemoterapi til svulster inne i
hjernevevet.

Her doseres ønsket
antall nanopartikler
av Andreas

Nanopartikler stabiliserte gassfylte mikrobobler fra Sintef leveres til forskerne.
Disse nanopartiklene kan innehold ønsket legemiddel, og så injiseres dette
intravenøst på forsøksdyret. Deretter brukes ultralydbølger for å lage
midlertidige hull i blod-hjerne-barrieren slik at nanopartiklene kan passere. Videre brukes et annet sett
ultralydbølger for å presse nanopartiklene ut i hjernevevet.
Catharina Davies og Andreas Åslund
viser frem hvordan de har tatt i bruk
ultralydscanneren i sin forskning på å
forsere blod-hjerne-barrieren ved å
benytte ultralydbølger og nanopartikler.
Foto: Geir A. Pedersen (FOR)

Ved å benytte Magnetisk Resonans (MR), kan forskerne sjekke at leveransen
av nanopartikler har kommet til ønsket sted.

Dyret (som her visualiseres med en
leke-rotte) får ultralydbølger før en ny
runde med MR.
Foto; Geir A. Pedersen (FOR)
MR-bilde av hvordan
fokusert ultralyd har åpnet
deler av blod-hjernebarrieren. Foto:
G.A.Pedersen (FOR)

Andreas foran MR-scanneren som brukes for å ta bilder av
hjernevevet til forsøksobjektet. Ultralydbølgene stilles inn
til å treffe ønsket område av strukturer i hjernen.
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European Workshop on Practical Aspects of Health Informatics
Den tredje European Workshop om praktiske
sider ved Helseinformatikk ble arrangert av
Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet
(NTNU), Institute of Design Innovation (Indi)
og Digital Health & Care Institute (DHI) og
holdt i Elgin, Skottland 27. -28. oktober 2015.
FOR ble invitert til å holde et foredrag, og
Gabriel Kiss fra FOR presenterte sin keynote
med tittelen: Fremtidens Operasjonsrom.
Under sin tale ga han en oversikt over FOR
og NorMIT infrastruktur, forskningsinteresser
og presenterte de nyeste
forskningsresultatene ved FOR. Dette ble
Gabriel Kiss holder foredrag om FOR.
etterfulgt av en interessant utveksling av
Foto: PAHI organizers
ideer med deltakerne der både
oppfølgingsmøter og mulige samarbeid ble diskutert.

IEEE International Ultrasonics Symposium, IEEE IUS 2015
Den årlige IEEE International Ultra
Symposium ble holdt i Taipei, Taiwan, 21. til
24. oktober 2015. Gabriel Kiss og hans
kolleger fra Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk, NTNU og Nasjonalt senter
for fostermedisin, St. Olavs Hospital
presentert en prototype ultralyd skanner som
bruker en nettbrett-enhet for visningsformål
og for å kommunisere med brukerne.
Hovedmålgruppen for systemet var
jordmødre uerfarne i bruk av ultralyd. I tillegg
presenterte forfatterne raske signal og
bildebehandlingsalgoritmer som ble
optimalisert for å kjøre på et nettbrett.
De konkluderte med at det er mulig å
Gabriel Kiss viser frem prototypen av nettbrettløsningen for visualisering
gjennomføre mini brukergrensesnitt på et
av ultralyd til brukeren.
nettbrett som kan benyttes av brukere som er Foto: Naiad Hossain Khan
uerfarne i ultralyd. Videre har det foreslåtte
grensesnittet støtte for alle de viktigste
funksjonene til en vanlig ultralyd skanner. Ved
å optimalisere algoritmene som kjørte på nettbrettet
ble batteriforbruket betydelig redusert.
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Jordi Puig

Fredag 9. oktober 2015 forsvarte stipendiat
Jordi Puig sin doktoravhandling Art and
Technology Perspectives on Brain Atlases.
Opponentene var Pier Luigi Capucci (University
of Plymouth) og Judith Redi (TU Delft), og det
interne komitemedlemment var Konstantinos
Chorianopoulos (NTNU). Puigs veiledere var
Andrew Perkis og Aud Sissel Hoel (begge ved
NTNU).
Puigs prosjekt var tilknyttet det tverrfaglige
NFR-prosjektet Picturing the Brain:
Perspectives on Neuroimaging (2010-2014),
som besto i et samarbeid mellom Institutt for
kunst- og medievitenskap ved NTNU, Centre
for Quantifiable Quality of Service in
Foto: Privat
Communication Systems (Q2S) ved NTNU,
Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs Hospital, SINTEF og Universitetet i Oslo.

Høstkonferansen i mikrobiologi

Høstkonferansen i mikrobiologi 2015
St. Olavs Hospital HF og Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi arrangerte
15.- og 16. oktober 2015 «Høstkonferansen i mikrobiologi» ved Scandic
Nidelven.
Et meget godt faglig program samlet nærmere 150 deltakere fra hele
landet. Programmet var variert og tok for seg alt fra luftveisinfeksjoner til
MRSA til EBOLA og serologi. Det var også flere leverandører som var
representert med utstilling og demonstrasjon.
I forbindelse med konferansen var det flere postere hvorav Augusta Irene
Kvam representerte en av dem. Posteren var et samarbeidsprosjekt med
2 Bachelorstudenter fra Bioingeniørutdanningen, HiST og St. Olavs
Hospital/FOR. Problemstillingen for prosjektet var utarbeidet på
bakgrunn av tidligere utbrudd av vancomycinresistente enterokokker
(VRE) ved St. Olavs Hospital.
Her ser dere Augusta Irene Kvam som presenterer posteren;
«Mikrobiologisk testing for tilstedeværelse av multiresistente bakterier på
pasientnært utstyr og inventar ved Orkdal sykehus»
Augusta Irene Kvam, Tonje Brunes, Nora Rosvoll Finstad, Torun Gresdal
Rønning, Anita Wang Børseth, Nina Hassel og Fremtidens Operasjonsrom.
Institutt for bioingeniørutdanning, Fakultet for teknologi, Høgskolen i Sør

Foto: Marianne Haugvold (FOR)

Foto: Marianne Haugvold (FOR)
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Trøndelag, st. Olavs Hospital, Universitetssykehus i Trondheim, regionalt Kompetansesenter for smittevern
i helse Midt-Norge.
Besøk hos FOR
I forbindelse med Erik Smistad sin disputas 24.09.15 – fikk FOR besøk av Tina Kapur (1. opponent) og
Wolfgang Wein (2. opponent). Det ble satt opp et spennende program som involverte MedTek, SINTEF, St.
Olavs Hospital, ISB og NTNU IDI ved Gløshaugen. Kapur og Wein holdt begge en presentasjon om sin
forskningsaktivitet før delegasjonen fikk en guidet tur rundt på St. Olavs Hospital og NTNU.
Fremtidens Operasjonsrom tok imot delegasjonen hvor Marianne Haugvold holdt en kort presentasjon om
FOR samt at Frode Manstad-Hulaas holdt en flott presentasjon om sin forskning og noe av den spennende
forskningen som pågår i samarbeid med FOR – Manstad-Hulaas gav også flott omvisning av FOR stue 1,
Kar.

Tina Kapur, PhD, Executive
Director, Image Guided
Therapy. Department of
Radiology Brigham and
Women's Hospital, Harvard
Medical School, Boston

Disputas Erik Smistad, 24.09.15.
Foto: Frank Lindseth, SINTEF

Dr. Wolfgang Wein TUM
Technische Universitat
Munchen

EMU-kurs

Kristin Ramberg foreleser om strålevern.
Foto: Liv-Inger Stenstad (FOR)

Fredag 30. oktober hadde
Kirurgisk klinikk, med alle sine
avdelinger satt av en hel dag til
kurs i elektromedisinsk utstyr
(EMU-kurs), i regi av FOR. De
var delt opp i to grupper, og de
fikk kurset seg i endoskopisk
utstyr, høyenergetiske
apparater, strålevern og bruk av
røntgen c-bue.
Det var godt oppmøte, 41 stk
fikk høre de spennende
foredragene, som Jan Gunnar
Skogås, Kristin Ramberg og
Martin Svenning holdt.
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FOR Nettverksmøte
FOR Nettverksmøter avholdes 2 ganger per år
og ble etablert i 2011 etter ønske fra FOR
kontaktene. Disse nettverksmøtene er en arena
for FOR kontakter i de respektive klinikker samt
andre samarbeidspartnere. Hensikten med
disse møte er å engasjere og stimulerer til FoU
aktiviteter i samarbeid med FOR samt å treffes
for utveksling av erfaringer fra FOR miljøet.
Vi har utfordret de ulike FOR klinikker til å være
vertskap for disse møtene de siste årene.
Onsdag 02.12 var Nevrokirurgisk avdeling
utfordret til å være vertskap for nettverksmøte.
Fagutviklingssykepleier Pål Sørensen (se bilder)
holdt en flott presentasjon om nevrokirurgisk
Foto: Marianne Haugvold (FOR)
avdeling som omhandlet; hvordan
operasjonsavdelingen er
organisert, aktivitet på operasjonsstuene, hvilken
teknologi som brukes i avdelingen, forskningsaktivitet og
publikasjoner – og avsluttet med å understreke
viktigheten av forskning, utvikling og innovasjon!
Takker for bidraget fra Nevrokirurgisk avdeling – og for
et inspirerende foredrag!
Etter innspill vil FOR nettverksmøtene avholdes 1 gang
per år. Neste FOR Nettverksmøte planlegges september
2016.

Foto: Marianne Haugvold (FOR)

Foto: Marianne Haugvold (FOR)

9

7.utgave

Desember 2015

Innovasjon i bildediagnostikken
Mandag 19. oktober arrangerte Tekna i samarbeid med Norsk Forening for Medisinsk Fysikk og Norsk
Radiografforbund en konferanse med søkelys på innovasjonsprosessene i bildediagnostikken, og hvordan
teknologien endrer arbeidshverdagen og kompetansebehovet.
Liv-Inger og Geir Andre ved FOR deltok som foredragsholdere ved konferansen Innovasjon i
bildediagnostikken. Der holdt de et foredrag om Fremtidens operasjonsrom (FOR): Nye metoder,
innovasjon og jobbglidning.

Foto: Elisabeth Norridge (Norsk Radiografforbund)

Foto: Elisabeth Norridge (Norsk Radiografforbund)

TTO

NTNU Technology Transfer AS (TTO) jobber med å skape
verdier av forskningsresultater og gode ideer fra Norges
Teknisk-naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Helse
Midt-Norge, og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Målet er
at disse skal nå markedet i form av nye produkter eller
tjenester som kommer samfunnet til gode. - Les mer på:
http://tto.ntnu.no/om-oss#sthash.WeqowIbT.dpuf
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Bibliotek for medisin og helse
Visste du at NTNU har et eget fond for å dekke kostnader ved åpen publisering (Open Access)?
Siste nytt er at du kan få dekket forfatteravgiften for flere Open Access
publikasjoner samme år. Det er ingen øvre grense på beløpet, så nå er det bare
å søke i vei! NTNUs publiseringsfond administreres av Universitetsbiblioteket,
som også gir råd og veiledning om åpen publisering og forskningsregistrering i
Cristin, så vel som synliggjøring av forskning i sosiale forskernettverk. Les mer om publiseringsstøtte og
Open Access på Innsida, eller ta kontakt med oss for informasjon.
Vi kommer gjerne på besøk for å fortelle mer om hva vi kan bistå med i din forskerhverdag!
***
Bibliotek for medisin og helse
2.etg i Kunnskapssenteret
Kontakt: post@bmh.ntnu.no

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