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Nytt fra Fremtidens
Operasjonsrom
Sentralt Innkjøp

FOR takker Sentralt innkjøp

Jan Gunnar takker Sentralt
innkjøp for utmerket innsats og
god hjelp i NorMIT

Fagseminar
FOR Fagseminar 2016 ble
arrangert på Røros 28.-29.januar
2016. Årets seminar samlet
omtrentlig 60 deltakere

Klinikk for Hjertemedisin
I denne utgaven av nyhetsbrevet
har vi besøkt klinikk for
hjertemedisin!

Janne Hofstad
Vi ønsker Janne velkommen som
ny medarbeider i FOR!

Frode Manstad-Hulaas
Frode ønskes velkommen til FOR!
Førsteamanuensis Frode startet
1. januar hos FOR

Seminar Forskningsavdelingen

Jan Gunnar takker Sentralt innkjøp. F.H.: Jan Gunnar Skogås, Monika Strømmen Jensen
og Vegard Vestavik. Foto: Geir A Pedersen

Jan Gunnar retter en stor takk til Sentralt innkjøp for en
kjempeflott innsats de har lagt ned i anskaffelse av medisinteknisk
teknologi i regi av FOR-NorMIT. Forskningsrådets bevilgninger til
innkjøp av forskningsinfrastruktur hos Fremtidens Operasjonsrom
var i størrelsesorden 18,4 MNOK. Sentralt innkjøp har stått på og
sørget for at alt gikk etter planen. Stor takk rettes til avdelingen
som her er representert ved innkjøpsrådgiver Vegard Vestavik og
innkjøpssjef Monika Strømmen Jensen.

FOR er en del av
forskningsavdelingen, og hele
avdelingen var samlet i et
halvdags seminar på St. Olavs

Kurs for Bachelorstudenter
Bachelorstudentene fikk et kurs i
operasjonsstuens krav til hygiene
og arbeidsmåter.
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Klinikk for Hjertemedisin

I dette nyhetsbrevet, retter vi blikket mot Klinikk for hjertemedisin. Vi var
så heldige å få et intervju med klinikksjef Rune Wiseth, som ga et overblikk
over hva hjerteklinikken består av. I første etasje sør i Akutt /Hjerte/
Lungesenteret, ligger ekkokardiografisk laboratorium og poliklinikken til
hjertemedisin. Klinikk for hjertemedisin har hele 4 etg. på AHL. I 4 etg.
nord finner vi 3 angiolabaratorier, og 2 elfyslabaratorier. Innerst i denne
fløyen ligger hjerteovervåkningen. I 4 etasje ligger kardiologisk dagpost, en
5 døgnspost, og to ordinære sengeposter hver med 16 senger. I 5. etg. sør
har klinikken også en sengepost med 16 senger.
Ved Klinikk for hjertemedisin jobber 26 overleger, 12 LIS og 165
sykepleiere/annet personale.
Klinikksjef Rune Wiseth
Foto: Privat

Klinikk for hjertemedisin er en flittig
bruker av FOR-stuen som ligger på
AHL. De bruker stuen en dag i uken til
TAVI-prosedyrer (Transcatheter Aortic
Valve Implantation). I 2015 hadde de
53 TAVI-prosedyrer på FOR-stuen.

TAVI
Prosedyre hvor man setter inn ny hjerteklaff gjennom
blodåresystemet. Til dette er FOR-stuen på AHL perfekt, pga. sitt
gode gjennomlysningsutstyr og teknologi. Stuen er godt tilrettelagt
med god plass og er sentralt plassert i tilfelle man må konvertere til
åpen kirurgi.

TAVI. F.h: Knut Hegbom (seksjonsoverlege kardiologi), Matthias Heigert (overlege kardiologi), Tove Vindsetmo (fagutviklingssykepleier).
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR
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Ablasjoner:
El-fys laben
På lab 5 behandles avanserte hjerterytmeforstyrrelser,
atrieflimmer, ventrikkelflimmer osv. Behandlingen går ut
på å ta bort (abladere) områdene i hjertet som lager
rytmeforstyrrelser. Man har mange metoder å gjøre dette
på. En av metodene er ved hjelp av magnet. Man legger
inn diagnostiske kateter via lysken til faste plasser i
hjertet, som måler strømmen i hjertet, og et
ablasjonskateter som styres med magneten til det aktuelle
området. Man bruker diatermi og brenner bort vevet som
lager rytmeforstyrrelsene.
Seksjonsoverlege kardiologi Ole Rossvoll styrer ablasjonsprosedyren fra
manøverrommet.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Pedalene under bordet.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

På lab 5 foregår ablasjoner. Vi ser
magneten (stereotaksis) bakerst
til venstre, som styrer
ablasjonskatetrene. Kateteret
styres fra manøverrommet.
Inne på lab 5:
F.v:
Jan Pål Loennechen,
Overlege Kardiologi og
Håkon Sirnes, LIS.

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

På manøverrommet:
F.v:
Tone Ryggvik
og
Nina Elstad,
begge kardiologiske sykepleiere.

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR
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Implantasjoner:

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR
Over: Inne på lab 4
F.hø:
Ole Christian Mjølstad (seksj.overlege kardiologi),
Bodil Holmgren (intensivsykepleier),
Ane Dale (overlege kardiologi),
Anne Katrine Eidet (intensivsykepleier).

Seksjonsoverlege kardiologi Ole Christian Mjølstad.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

FOR-stuen på AHL blir også brukt av Klinikk for Hjertemedisin til
å utføre lednings ekstraksjoner, dette er prosedyrer hvor man
fjerner pacekamer / ICD ledninger som av en eller annen grunn
må skiftes ut – de vanligste årsakene er infeksjon og teknisk
svikt. Dette gjøres i samarbeid med thoraxkirurg, og det ble
utført 20 slike prosedyrer i 2015.

På lab 4 blir det lagt inn
pacemakere og
hjertestartere. Teknikken er
i all hovedsak at
generatoren blir lagt under
kragebeinet. Så er det
ledninger som går via
venesystemet og ned til
hjertet. Pacemakere skal
kontrollere farlig lav
puls, man behandler også
hjertesvikt med
«sviktpacemakere» (3
ledninger) slik at man kan
resynkronisere hjertet
(CRT). Hjertestartere eller
Interne defibrillatorer (ICD)
legges hos de pasienter der
det er fare for plutselig
hjertestans.
Som all annen invasiv
behandling er heller ikke
implantasjoner uten
komplikasjoner. En fryktet
komplikasjon er
infeksjoner, da må
ledningene ekstraheres
eller opereres ut. Dette blir
gjort i samarbeid med
thoraxkirurg på FOR-stuen
på AHL.

Ane Cecilie Dale, overlege Kardiologi, skrubber seg før hun skal inn og sette inn en ny pacemaker i en pasient.
Korridoren der det ligger 3 Angiolaber nederst, og 2 Elfyslaber øverst, på rekke og rad. Dette er en indre korridor, med adgang forbudt for pårørende og
pasienter.
Foto: Geir Andre Pedersen, FOR
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Angio:

Dosimetersystem for å måle stråledoser til
personalet på Angiolaben.

F.hø: Thomas Skjærseth, kardiologisk sykepleier og Bjørn Inge Våga, Overlege kardiologi
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Det er 3 angiolaber i 4 etg. Der foregår
koronar angio (utredning), PCI
(behandling), kateterisering av høyre
ventrikkel, noen få biopsier og en del
andre typer undersøkelser.
Akuttpasienter kommer også inn hit. Det
dreier seg da om STEMI, akutt
hjerteinfarkt eller stans. Disse pasientene
kommer rett inn fra
helikopterplattformen.
Fra manøverrommet mellom lab 2 og 3,
Angio. Bildet til venstre:
F.v.:
Kirsti Straume, Intensivsykepleier,
Knut Hegbom, Seksjonsoverlege,
Astri Rekkebo, kardiologisk sykepleier,
Tove Vindsetmo, fagutviklingssykepleier.
Bildet til høyre:
F.v:
Eline Skavhaug, student,
Pia Inger Tolnes, spesialsykepleier,
Heidi Holstad, sykepleier

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Angio lab 3:
F.v:
Astri Beate Rekkebo,
Kardiologisk sykepleier,
Knut Hegbom,
Seksjonsoverlege Kardiologi,
Ola Dahl- Hofset, LIS

Foto: Geir Andre Pedersen, FOR
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Fra venstre: Andrei Marin (LIS), Marie Lornstad, Lise Stebekk (studenter)
Gunn Bøen (Ekkotekniker) og Espen Holte (Seksjonsoverlege Kardiologi).
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Mars 2016
I førsteetasje på AHL-sør, finner vi
ekkoseksjonen og hjertemedisinsk
poliklinikk. Ekkokardiografi er ultralyd
av hjerte, hvor en undersøker
hjertekamrene, pumpefunksjonen til
hjerte og hjerteklaffene.
Ekkoseksjonen ligger i øvre del av
korridoren, og består av 3
undersøkelsesrom.
Bildet: Granskningsrommet til
ekkoseksjonen. Her analyseres de
opptakene som er gjort, man går
igjennom bildene og lager en
beskrivelse, og bestemmer så om
man skal gjøre noe mer. Svaret blir så
sendt til den som har bestilt
undersøkelsen. 2 medisinstudenter i
uketjeneste får undervisning i
granskning av ultralydbilder.

Bildet:
Ekkotekniker Gunn Bøen underviser
ekkoteknikerstudent Even Olav
Jakobsen i ultralyd av hjerte. Even
Olav er student ved NTNU
videreutdanning i ultralyd.

Gunn Bøen (ekkotekniker) og Even Olav Jakobsen (ekkoteknikerstudent)
Foto: Espen Holte

Fra venstre: Annikken Gilde (sykepleier), Andrei Marin (LIS), Cecilie Wold (sykepleier).
Foto: Liv- Inger Stenstad; FOR

Ekkoseksjonen har to ekkoteknikere,
som gjør selvstendige
ultralydundersøkelser.
Ekkoteknikerne analyser opptakene
og lager utkast til en beskrivelse.
Overlegene ved seksjonen ser over
bildene og ferdigstiller beskrivelsen
før den sendes ut.

Dette er et mobilt ultralydapparat
som kan trilles rundt på sykehuset.
Hvis pasienten er for dårlig til å
komme ned til undersøkelse på
ekkolaben går legene rundt på
avdelingene med dette apparatet.
Pasientene blir da undersøkt på sitt 6
eget rom. På toppen står en
lommeultralyd, en V-scan.
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Her er «operasjonssentralen» på
ekkolaben. Her gjøres det også
analyser av opptakene.
Unni styrer logistikken på en
fremragende måte. Det er veldig
mange henvisninger som går
igjennom her i løpet av en dag. På
et år er det ca 6500 undersøkelser
fordelt på de 3 ekkorommene.
Pasientene kommer fra egen
klinikk. I tillegg henvises pasienter
med mistenkt eller kjent
hjertesykdom fra andre klinikker hit
for ultralyd av hjertet.

Fra venstre: Unni Stolsmo (sykepleier), Espen Holte (seksjonsoverlege kardiologi), Bjørnar Grenne(overlege),
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

I tillegg til vanlig ultralyd gjøres
også øsfagusekko, som er ultralyd
via spiserøret, ofte brukt for å
vurdere hjerteklaffene bedre. Man
gjør også ultralyd under belastning,
brukes i forbindelse med vurdering
av klaffesykdom.

Poliklinikken:

Marek Kaczan (overlege kardiologi)
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

På denne laben foregår
vanlig ultralyd av hjertet.
Her får man et godt
overblikk over
hjertefunksjonen, både
hjertekamrene og
hjerteklaffene. Ultralyd er
hjørnesteinen i
diagnostikken innen
kardiologi. Nesten alle
pasienter får en ultralyd, og
da får man et godt bilde
over hjertefunksjon og
klaffeapparatet, på kort tid.
Ultralyd er helt uten
bivirkninger, det er både
billig, ufarlig og enkelt.

På denne laben gjøres arbeids-EKG, eller
belastningstest. Pasienten sykler fort og hardt,
så tar man en EKG av hjertet under belastning.

Øyvind Ellingsen (overlege indremedisin).
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Til poliklinikken kommer alle de pasientene
som kommer utenfra sykehuset, og som er
henvist av primærlegene, eller som kommer
til planlagte kontroller.
Her gjøres ultralyd, sykkeltester og
rytmekontroller.
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«Møllerommet»
Her måler man oksygenopptak.
Pasienten går i ca 10 minutter på tredemøllen, og da blir det målt hvor
mye surstoff man tar opp i kroppen.
Oksygenopptaket gjenspeiler hvor dårlig hjertefunksjonen er og dette
er en test som bl.a. benyttes for å vurdere om pasienter har så dårlig
hjertefunksjon at de kan være kandidater for hjertetransplantasjon.

På hjerteintensiven tar de imot akutte hjerteinfarkter fra hele
helseregionen.. De kommer hit og blir blokket opp, og kartlegger
koronartreet. I tillegg så tar de imot alle hjertestanser fra
lokalsykehusområdet. De kan bli respiratorbehandlet, nedkjøles
eventuelt, og utredes for å finne årsaken til dette, og blir flyttet ut på
sengepost når de er klar til det. Alle med kardiogent sjokk og alle
akutte, alvorlige hjertetilstander kommer hit. De utredes med ultralyd,
esofagusekko og invasive undersøkelser for å finne ut hva som feiler
dem.
Sykepleier Annikken Gilde hjelper «pasient» Espen Holte.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Hjerteintensiven:

Det er 8 senger her + 6 PCI senger, for observasjon etter PCI.. Her er
det stort sett alltid fullt. De må samarbeide med hoved- intensiven og
flytte pasienter ned dit innimellom, og noen ganger får de pasienter
derfra og opp. De samhandler også med thorax- intensiv.
Pasientene ligger her i fra noen timer til flere uker, alt etter hvor
dårlige de er. Senereblir de sendt til sengepost eller lokalsykehus.
En stor del av jobben her innebærer samtaler med pårørende, og
sykehuspresten er ofte innom, og er også en god samtalepartner for
de pårørende.

Arbeidsstasjonen til hjerteintensiven. Her overvåkes pasientene, de
tar telefoner, skriver rapporter på datamaskiner. I tillegg er det
datamaskiner og «picis»(elektronisk dokumentasjons-system) inne på
hvert rom.
Impella: Et kateter som går inn via femoralis, og inn i ventrikkelen, og
på det katereteret er det en motor/rotor som pumper blodet ut av
ventrikkelen, slik at pasienten får tilstrekkelig sirkulasjon.

Helle Næss (fagutviklingssykepleier), Knut Bjørnstad (overlege kardiologi), Grete Christoffersen (fagutviklingssykepleier).
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Her sitter sykepleier Norvald Strand og passer
på Telimetri-overvåkningen.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Bilde til venstre:
Telemetri- overvåking
48 pasienter fra hjertesengeposten, og obsposten, samt 8
pasienter fra egen
intensiv, overvåkes
samtidig på de
skjermene vi ser her.
Det er hjerterytmen
som overvåkes, og en
person sitter fast her 24
timer i døgnet.

F.hø: Hanne Wangen og Inger Helen Stamnes(Begge sykepleiere).
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FOR Fagseminar på Røros

FOR Fagseminar 2016 ble arrangert på Røros 28.-29.januar 2016. Årets seminar samlet omtrentlig 60 deltakere fra
St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF, industripartnere samt spennende gjesteforelesere. Programmet var variert og
interessant og tilbakemeldingene har vært meget positive.
En slik samling betyr mye for de ulike miljø – FOR Fagseminar har blitt en arena hvor nye ideer skapes og
forskningsinfrastrukturen styrkes.

Bergstaden Røros var også i år stedet for Fagseminaret til Fremtidens Operasjonsrom. Foto: dethistoriske.no

EMU-kurs

EMU-kurs (Elektromedisinsk utstyr).
På januar arrangerte FOR EMU-kurs for Overleger og LIS i ortopedisk klinikk. Noen fra kirurgisk klinikk deltok også.
Det var veldig godt oppmøte. Kursene omhandlet: Endoskopisk utstyr, Høyenergetiske apparater, strålevern og
bruk av røntgen C-bue.

Jan Gunnar underviser i elektromedisinsk utstyr. Foto: Liv- Inger Stenstad
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Janne Hofstad – velkommen til FOR!

Janne K. Hofstad ble ansatt i FOR 4.januar i 40 % prosjektstilling. Hun er fra før ansatt
som operasjonssykepleier ved Ortopedisk operasjonsavdeling ved St. Olavs Hospital.
Janne tok mastergrad i klinisk helsevitenskap ved det medisinske fakultet i 2014. I
prosjektstillingen skal hun jobbe med deler av PAFFA studien; «Pain And Function
after fast-track Arthroplasty». Dette er prosjekter knyttet til Post-doc Tina Strømdal
Wik og Ortopedisk forskningssenter. Hun skal også bidra med sin kompetanse som
operasjonssykepleier rettet mot dyreforsøk.

Janne K. Hofstad startet hos
FOR i januar. Vi ønsker henne
velkommen!
Foto: privat

Frode Manstad-Hulaas – velkommen til FOR!

For å styrke den kliniske forskningen ved FOR/NorMIT er Frode ManstadHulaas tilbake i FOR som Første Amanuensis. En kliniker med stor
forskningskompetanse og solide kunnskaper i forskningsmetodikk og initiering/
gjennomføring av kliniske studier. Han får ansvar for å initiere, utvikle og
videreføre forsknings- og innovasjonsprosjekter innen bildeveiledet
behandling/intervensjonsradiologi i tett samarbeid øvrig personell ved
FOR/NorMIT og personell ved de ulike
operasjonsstuene/klinikkene/instituttene. Sentrale forskningsaktiviteter for
tiden er tredimensjonal ultralyd, bruk av navigasjon- og visualiseringsteknologi,
multimodal billeddiagnostikk med Ultralyd, MR og CT, billedstyrt intervensjon.
Det er en målsetting å øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid gjennom
deltagelse i EU/NFR finansierte prosjekter og multisenterstudier i samarbeid
med andre nasjonale og internasjonale miljøer

Frode Manstad-Hulaas tilbake til FOR. Vi og miljøene ønsker han
velkommen! Foto: privat
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Nytt Fagråd hos FOR

All operativ virksomhet i FOR skal være knyttet til prosjekter som har vært
vurdert av det faglige rådet. Det faglige rådet skal sikre at prosjektene som
gjennomføres i Fremtidens Operasjonsrom er av god kvalitet med klar
forskningsprofil hvor målsettingen skal være vitenskapelig publisering av
resultatene. En viktig oppgave for det faglige rådet er å bidra til økt kvalitet
i forskningen som skal foregå ved å gir råd om hvordan prosjekter kan
forbedres før de gjennomføres.
Fra 1. januar 2016 er Ivar Rossvoll (bildet) leder av fagrådet. Vi ønsker han
velkommen som leder av Fagrådet! ¨
Fagrådets sammensetning i perioden 2016-2019 er;
 Professor Hans Olav Myhre
 Professor Olav Haraldseth
 Forskningssjef Thomas Langø
 Professor Per Farup
 Professor Ståle Nordgård
 Første Amanuensis Knut Haakon Stensæth
 Første Amanuensis Frode Manstad-Hulaas

Ivar Rossvoll er fra 1. januar ny leder
av FOR Fagråd. Velkommen til FOR!

Liv- Inger og Geir Andre har publisert sin andre artikkel.

Liv-Inger Stenstad og Geir Andre Pedersen ved FOR har, sammen med Berit Brattheim (NTNU) og Andreas
Landmark (SINTEF), publisert en artikkel om stråledose fra
pasienter som har vært til nukleærmedisinske undersøkelser.
Dette er en studie, der 48 pasienter som var inne til 3 forskjellige
nukleærmedisinske undersøkelser
var inkludert Vi ville undersøke hvilken informasjon som ble gitt
pasientene vedrørende stråling. Pasientene svarte på et
spørreskjema, og det ble samlet inn informasjonsbrosjyrer fra
avdelingen. Det ble også samlet inn informasjon fra flere sykehus
for sammenligning. Da pasientene er en strålekilde ved
nukleærmedisinske undersøkelser, så er det viktig med god
informasjon rundt forhåndsregler man bør ta.
Liv-Inger og Geir Andre ved FOR har nylig publisert artikkel
sammen med Berit Brattheim(NTNU) og Andreas
Landmark (SINTEF)

Artikkelen er tilgjengelig fra Proceedings of the 3rd European
Workshop on Practical Aspects of Health Informatics (PAHI 2015),
Elgin, Scotland, UK, 27-OCT-2015, published at http://ceur-ws.org
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Kurs for Bachelorstudenter

I forbindelse med Bachelorstudenter som gjør sin oppgave i samarbeid med FOR så arrangeres det hvert år et
«Hygiene kurs» før de skal ut å gjøre sine observasjoner/målinger i de respektive FOR klinikkene. Dette for å sikre
at studentene får en innføring i hygiene, bekledning og hvordan te seg på en operasjonsenhet før de skal ut i
klinikk. Det var også en praktisk del i
kurset hvor studentene fikk besøke en
operasjonsstue. Takk til Trude Mittet,
Avdelingsleder Ortopedisk opr.avd. og
Arne Hansen, høgskolelærer/øvingslærer,
for
flotte bidrag i kurset som ble avholdt den
19.februar!
Bilde til høyre: Bachelorstudenter innen
radiografi, bioingeniør og sykepleie følger ivrig
med på det Trude Mittet gjennomgår før de skal
inn på operasjonsstuen på ortopedisk avdeling.
Foto: Geir Pedersen

Trude Mittet gjennomgår hygiene med en stor gruppe studenter før
de sluses inn på operasjonsstuen. Foto: Geir Pedersen

Seminar i Forskningsavdelingen
FOR er en del av forskningsavdelingen, og som en oppfølger av Forskningsavdelingens samling på Hovde gård
høsten 2015 ble det 16.02 gjennomført et nytt seminar ved St. Olavs Hospital.
Tema som ble diskutert var bla.;
 Hva er Forskningsavdelingen nå? – Hvordan samhandle i avdelingen og utnytte hverandres kompetanse?
 Fusjon og integrasjon med NTNU – det framkom en del synspunkter rundt de ulike modellene, og det var
enighet i at Forskningsavdelingen må komme på banen så snart som mulig for å kunne ivareta klinisk
forskning, innovasjon og utdanning i integreringsprosessen.
 Orientering om den nye fakultetssammensetningen som ble vedtatt 15.02.2016.
På bakgrunn av at det blir et helsefakultet som inneholder mange helseprofesjoner, ser vi at dette kan øke
etterspørselen til forskningsstøtte.
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Geir André Pedersen ved FOR ga en flott
presentasjon av innovasjonsverktøyet
Induct som avdelingen nå tester ut.
Induct er et program som kan ivareta
oversikt over ideer, være en praktisk
prosjektveiviser gjennom hele
prosjektet, ta ut rapporter

Forskningsavdelingen på forrige samling. Foto: Hovde Gård.

Bibliotek for medisin og helse
Faglitteratur når du trenger den – på PC og nettbrett
Visste du at biblioteket tilbyr tilgang til 16 000 ulike e-tidsskrifter og 950 000 e-bøker? Dette kommer i tillegg til et
stort antall databaser, trykte bøker og tidsskrifter, samt andre dokumenter.

E-bøkene finner du i Oria.no ved å avgrense søket på materialtype ‘e-bøker’. På bibliotekets Fagside for medisin og
helse finner du en oversikt over sentrale e-bøker innen medisin.
Du får tilgang via nettet til NTNU eller St.Olavs Hospital. Du kan også få tilgang hjemmefra ved å bruke VPN.

Bibliotek for medisin og helse
2.etg i Kunnskapssenteret
Kontakt: mailto:post@bmh.ntnu.no
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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

FOR ønsker alle sine samarbeidspartnere en riktig god påske!

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