6.utgave

oktober 2015

Nytt fra Fremtidens
Operasjonsrom
Forskningsavdelingen samlet på
seminar!

Forskningsavdelingen

Fremtidens operasjonsrom har
siden januar vært en del av
Forskningsavdelingen, og har i
den anledning vært med på
seminar.

Ny medarbeider i FOR!
Gabriel Kiss er ansatt ved FOR, og
er forsker i NorMIT. Se side 3

Klinikk for Lunge- og
Arbeidsmedisin
Vi har sett på hva denne
spennende avdelingen driver
med. Få et innblikk i avdelingen!
Se side 3

Besøk fra Høgskulen i Sogn og
Fjordane
Hospitant fra videreutdanning i
operasjonssykepleie, se side 6

Besøk fra sykehus i Litauen!
75 år gammelt sykehus
restaureres i Litauen, og en
delegasjon derfra kom på besøk
til FOR! Se side 7

Forskningsavdelingens første strategisamling på Brekstad. Her ser vi glade medarbeidere
som har hatt et stort utbytte av en strålende samling.
Foto: Privat

Hele Forskningsavdelingen var samlet på Brekstad i september. Det er
første gang et slikt seminar gikk av stabelen hvor hele avdelingen var
samlet til et innholdsrikt opphold. Programmet besto av faglig innspill,
gruppearbeid og strategiske diskusjoner. Et godt samhold og nye
vennskapsbånd ble knyttet. Samarbeid på tvers vil lettere kunne la seg
gjennomføre, og et slikt seminar er med på å gi stor entusiasme for et slikt
samarbeid.
Forskningsdirektør Petter Aadahl og forskningssjef Siv Mørkved loset oss
igjennom programmet sammen med den svært så dyktige Nina Slind som
sto for den praktiske koordineringen. Som vi ser av bildet under, så står
Petter ved roret og navigerer Forskningsavdelingen på rett vei.
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Et knippe FOR-ansatte som spent følger med på
landskapet langs kysten av Brekstad.
Foto: Geir A. Pedersen

Forskningsdirektør Petter Aadahl står ved roret med vind i håret, og FORkollega Hans Olav Myhre deltok i navigeringen av den store seilskuta. Det
kan for øvrig nevnes at Hans Olav var Petters veileder den gang Petter tok sin
PhD!
Foto: Geir A. Pedersen

Liv-Inger holder et foredrag om erfaringer hun har
gjort seg som forskningskoordinator ved FOR.
Foto: Geir A. Pedersen

Forskningsavdelingen består av følgende enheter:






Fremtidens Operasjonsrom
Kontor for Forskningsstøtte
Forskningsposten
Regional Forskningsbiobank Midt-Norge
Unimed

Controller Sissel H. Nordaune har oversikt over
økonomien i Forskningsavdelingen. Hun holder her et
innlegg om nettopp dette.
Foto: Geir A. Pedersen
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Ny medarbeider på FOR!

Gabriel Kiss ønskes hjertelig velkommen som nytilsatt
medarbeider ved FOR. Gabriel er ansatt fra 1. september
som senior ingeniør og forsker med fokus på FOR-NorMIT
teknologi og har hovedansvaret for teknologiplattformen
til NorMIT her i Trondheim. Hans bakgrunn er innenfor
avansert ultralyd og bildeteknologi. Kommer fra Technical
University of Cluj-Napoca, Romania, har en PhD innen
engineering fra K.U.Leuven, Belgium. PostDoc samme sted
og en PostDoc ved NTNU, ISB.
Vi ønsker Gabriel hjertelig velkommen til teamet FORNorMIT og med sin bakgrunn og kompetanse vil han være
en god bidragsyter og støttespiller for forskningen og
utviklingen av minimal invasiv behandling og medisinsk
teknologi.

Foto: Privat

Klinikk for Lunge- og Arbeidsmedisin og medisinsk avdeling Orkdal.

I denne utgave av Nyhetsbrevet, har vi lyst til å se på hva Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin driver med.
Dette er en stor og spennende klinikk, som holder til i flere etasjer i AHL.

Klinikksjef, Anne Hildur Henriksen er nå tilbake fra sin overlegepermisjon.
FOR har et godt samarbeid med Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, og for
tiden jobber vi sammen med en utredning med tanke på om det er mulig å
få til en FOR- stue her. Tanken er å få til en hypermoderne hybridstue, som
skal brukes både til forskning og klinisk aktivitet. Ved denne klinikken,
jobber det 20 leger, og de har 85 sykepleiestillinger. Det kommer leger fra
hele landet for å gjennomføre utdannelsen sin her, og nå er det 5 leger som
spesialiserer seg for å bli lungeleger.

Klinikksjef Anne Hildur Henriksen
Foto: NTNU

I 5 etg, er det en dagenhet. Her foregår det
utredning av pasienter med lungeinfiltrater.
Dersom det påvises lungekreft, får pasientene
cellegiftbehandling. Hvis så samarbeider
lungelegene tett med både onkologer og
thoraxkirurger.

I 6 etg, er det sengetun, og en tung
overvåkingsenhet. Der er det 41 senger, fordelt
på 4 sengetun og overvåkingsenheten. Ved
denne avdelingen behandles pasienter med
Kols, lungebetennelse, astma, lungekreft og
andre kroniske lungesykdommer.
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En liten rundtur for å hilse på de ansatte, og se på lokalene.
I lungemedisinsk
poliklinikk, finnes
også 2
spirometrilaber, der
pasientenes
pusteevne måles på
forskjellige måter ved
hjelp av enten en
bodyboks, spirometri
eller diffusjonstest.

Bodyboks
Foto: Geir Andre Pedersen, FOR

Sykepleierne Heidi Hareide og Eirin Stenberg demonstrerer hvordan spirometri
foregår.
Foto: Liv-Inger Stenstad, FOR

I 1. etg på AHL, ligger lungemedisinsk
poliklinikk. Her er det mye aktivitet hver dag.
Det er mange pasienter som skal følges opp, og
hit kommer pasienter med alle slags
lungesykdommer. Det er 2 bronkoskopistuer
her. Den ene av dem er en undertrykksventilert
bronkoskopistue (smittestue med undertrykk).
Dvs. at luftstrømmen går INN i rommet, i
stedet for ut, når dørene åpnes. Dette er for å
hindre smittespredning.

Bronkoskopistue 2. Fra venstre: Randi Sailer og Marit Tjelle Setvik.
Begge er sykepleiere.
Foto: Liv-Inger Stenstad, FOR

De har en «res.fys.lab» der. (respirasjons-fysiologisk lab).
Der får pasientene bla springe på en tredemølle, mens
lungekapasiteten måles. Dette kalles «ergospirometri».

Avdelingssykepleier Gunvor Broholm (på tredemølla) og sykepleier Line Lysberg, viser utstyret for «ergospirometri».

Foto: Liv-Inger Stenstad, FOR
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Resepsjonen, eller arbeidsbasen på
poliklinikken.
Fra venstre: Sykepleier Line Lysberg,
Seksjonsoverlege for lungesykdommer, Sigurd
Steinshamn, Avdelingsleder for sykepleierne
Gunvor Broholm, og Sykepleier Anne Stine
Fossum.

Foto: Liv-Inger Stenstad, FOR

Forskning på Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin.
Det foregår mye forskning på denne klinikken. De er delt opp i forskergrupper, og alle har spennende prosjekter.
Arbeidsmedisinsk avdeling er tilknyttet institutt for samfunnsmedisin, (Avdelingssjef og Professor Bjørn Hilt er ansvarlig for
forskning), og lungemedisinsk avdeling er tilknyttet institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (Seksjonsoverlege og professor
Sigurd Steinshamn er forskningsansvarlig).

Foto: Håkon Olav Leira

Noen av forskningsprosjektene de har er:
«Kols-heim»- muligheten for at kolspasienter kan
behandles hjemme – Elena Titova og Anne Hildur
Henriksen.
«Kols-trening»- Treningseffekter ved Kols.
(«Røykemus»- mus med røykeindusert kols trenes).Sigurd Steinshamn.
Tuberkuloseforskning i Nepal- Ingunn Harstad
Utvidet EBUS og PET-MR- Sveinung Sørhaug og
Marie Thoresen.
Immunresponser ved sarkoidose og lungekreftA. Tøndell
Navigasjonssystemer- Håkon Olav Leira

Håkon Olav Leira (radiolog og konstituert overlege på
lungemedisinsk avdeling), og Tore Amundsen, professor,
(overlege lungesykdommer), har mange spennende
forskningsprosjekter på gang. De samarbeider tett med
FOR, bla bruker de FOR- stuen på AHL til
eksperimentelle forsøk. Tore forsker på muligheten for å
bruke Erney Mattsons sin «strikka stent» i bronkiene på
lungekreftpasienter.
Håkon Olav benyttet seg av FOR sin infrastruktur under
doktorgradsarbeidet sitt- Navigert bronkoskopi.

Håkon Olav Leira (til venstre) og Tore Amundsen
Foto: Geir A. Pedersen, FOR
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På operasjonsstua i 1. etg. finner vi
seksjonsoverlege Sveinung Sørhaug. Her
gjøres undersøkelser for utredning av blant
annet lungekreft, infeksjoner,
pleurasykdommer og diffuse
lungesykdommer. Aktuelle prosedyrer ved
en slik utredning kan være vanlig
bronkoskopi, ultralyd-bronkoskopi med
nåleprøve av lymfeknuter (EBUS-TBNA),
tapping av pleuravæske, innleggelse av
pleuradren eller thorakoskopi
(kikkhullsundersøkelse av lungehulen). De
fleste av undersøkelsene gjøres poliklinisk,
slik at pasienten kan reise hjem samme
dag.

Sveinung Sørhaug, seksjonsoverlege lungesykdommer
Foto: Liv- Inger Stenstad

FORSKNINGSSAMARBEIDE MELLOM FOR OG BRAINLAB

I sommer ble det etablert en
samarbeidsavtale mellom FOR og
Brainlab AG sin FoU-avdeling som
omhandler forskning, utvikling og
innovasjon innenfor minimal invasiv
kirurgi med fokus på intraoperative
imaging, navigasjonsteknologi. Klinikere
og forskere som arbeider innenfor feltet
vil de kommende år ha stor nytte av den
innovasjon og utvikling som i dag gjøres.

Fra venstre. Nils Ehrke, Brainlab, Jan Gunnar Skogås, FOR, Ralf Schwitzko, Brainlab
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Besøk fra Kaunas University Hospital i Litauen
Den 1.juli, hadde FOR besøk av Prof. Albinas Naudziunas, Viktoras Sarpis (Director, Salmeda) og Kostas Cekanauskas (Project
manager Salmeda) fra Litauen. Kaunas University Hospital i Litauen er et 75 år gammelt sykehus, som skal pusses opp og bygges
om. De skal også bygge en ny hybridstue, og en øre, nese, halsstue. De ville derfor gjerne komme hit å se på FOR-stuene, og de
løsninger vi har her.
Fra venstre:
Vidar Liverød, Sony,
Viktoras Sarpis,
Kostas
Cekanauskas,
Albinas Naudziunas
(alle fra Litauen),
Jan Gunnar Skogås,
FOR
Foto: Liv- Inger
Stenstad, FOR

Radiolog og Overlege Frode Manstad- Hulaas
demonstrerer Artic Zeego C-buen på FOR-stuen på AHL.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Schrødingers Katt på ØNH, Kjeve!
Følg med på Schrødingers Katt torsdag 12.11.
Onsdag 30.09 var det besøk fra NRK og Schrødingers Katt inne på FOR stuen ØNH, Kjeve. Det ble gjort et opptak inne på
operasjonsstuen i anledning et innsalg som omhandler tenner. Vinklingen i opptaket var «den irriterende kroppen» og da trøblete
visdomstenner som måtte opereres ut. Det var Kjevekirurg Nils Petter Fossland som var operatør under inngrepet.
En ivrig og engasjert programleder, Solveig Hareide, fikk være med i feltet sammen med Fossland 

Foto: Marianne Haugvold, FOR

Foto: Marianne Haugvold, FOR
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Hospitering fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde
FOR ble kontaktet for noen uker siden av Helga-Linn Myklebust,
som tar videreutdanning i operasjonssykepleie ved Høgskulen i
Sogn og Fjordane, Førde (ferdig til sommeren). Hun hadde lest om
Fremtidens Operasjonsrom på nettet og hadde et ønske om å
hospitere hos oss i en uke før sommeren. Selv om
operasjonsavdelingene hadde fullt opp med studenter på denne
tiden, var de utrolig imøtekommende og behjelpelig. Det ble satt
opp et program som skulle gi henne et innblikk i operasjoner,
rutiner og prosedyrer som foregår her på Hospitalet. Hun skal
begynne på Lærdal Sykehus etter avsluttet skolegang. I Lærdal blir
det hovedsakelig utført planlagte ortopediske operasjoner.
Sykehuset er spesialisert på kne og hoftekirurgi med spesielt
kompetanse på innsetting av leddproteser. Studentens ønske var
å se på protesekirurgi og akuttkirurgi på ortopedisk avdeling, men
også andre ulike inngrep som de ikke har på Lærdal
«Eg kunne ta ei veke valfri hospiteringspraksis ved eit
universitetssjukehus. Eg valgte St. Olavs Hospital på grunn av at eg
tok grunnutdanninga mi i Trondheim og RIT 2000 for 20 år sida.
Informasjon om FOR fant eg på nettet. Det høyrtes spennande ut,
og eg ville lære meir om dette.
Eg tok kontakt på mail med forskningskoordinator Therese Marken
som var svært positiv og ville lage eit hospiteringsopplegg til meg
på kort varsel

I Trondheim blei eg veldig godt mottatt av Therese og gjengen på
kontoret. Den første dagen fikk eg omvisning på sjukehuset og
informasjon om programmet for disse dagane. Daglig leiar Jan
Gunnar Skogås hadde ein flott presentasjon av St. Olavs Hospital
og FOR-stuene.
Eg følte meg velkommen av alle dei flotte medarbeidarane på dei
ulike avdelingane. Therese hadde gjort ein god jobb i forkant med
å informere alle om oppholdet mitt. Alle var positive og
inkluderende.
Eg fikk vere med på ulike operasjoner på gastro-, bevegelses-,
ØNH- og AHL-senteret. Det var spennande og sjå dei moderne
FOR-stuene og få vere med på ulike operasjoner der
høgteknologien var tatt i bruk(cockpitskjemene/navigasjon ØNH,
DaVinci-roboten ved gyn.opr., fast-track ved ortopediske opr. etc.).
I tillegg var det interessant og sjå korleis avdelingane var
organiserte, og korleis operasjonssjukepleiarane jobba her.
Dei store og lyse operasjonsstuene med dagslys var fascinerende,
alt i alt er det blitt eit veldig flott og moderne sjukehus, med eit
imponerande uteområde.Det har vert ei kjekk og lærerik veke.
Eg vil anbefale alle andre operasjonssjukepleiestudentar å velge
hospitering på St. Olav og FOR-stuene.
Tusen takk til Therese som gjorde det mulig for meg å komme på
hospitering. Ho gjorde ein god jobb både før og under oppholdet
mitt.
Eg kjem gjerne tilbake

Foto: Therese Marken
Student sammen Janniken Sellæg

Foto: Therese Marken
Student med Cecilie L. Volden

I løpet av de 4 dagene var hun dag 1 på Kirurgisk klinikk på en
leverreseksjon, hvor blant annet operasjonssykepleier Janniken
Sellæg tok seg av studenten. Dag 2 var hun på Ortopedisk klinikk.
Der fikk hun være med på Fast-track, hofte og kneprotese. Ass.
avdelingsleder Cecilie L. Volden fulgte veldig bra opp besøket. Dag
3 ble vi godt tatt i mot på Øre, Nese, Hals/Kjeve, hvor bihuler og
navigasjon stod på operasjonsprogrammet. Mona Källman,

operasjonssykepleier, viste oss rundt i den nye flotte FOR-stuen
som stod ferdig høsten 2013. Etter å ha vært med på en operasjon

Foto: Therese Marken
Student sammen Åshild E. Kvaal

på ØNH, stod robotkirurgi på programmet. Vi fikk være med Gyn
operasjon på en robot assistert laparoskopisk hysterektomi.
Operasjonssykepleier Åshild E.

Kvaal var godt behjelpelig med forklaringer og informasjon
underveis.
Den siste dagen, dag 4, ble tilbragt på Akutt operasjon, ortopedisk
avdeling.
Takker alle avdelinger for utrolig god mottakelse på kort varsel!
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Foto: Helga-Linn Myklebust
Helga-Linn

Foto: Helga-Linn Myklebust
Helga-Linn

FOR-NorMIT

The TriCaster mini multi-camera
production and media publishing
solution has arrived to FORNorMIT
Systemet ble kjøpt fra NewTek http://newtek.com og det
er et medieproduksjonssystem egnet for nybegynnere. En
en-dags kurs som fremhever systemets funksjoner og
typiske
bruksscenarier ble gitt av Video 4 AS på 7.september.
Utprøving av TriCaster boksen i operasjonsstuene foregår
ved Nevrosenteret. Blanding av levende HD-kamera
opptak, optisk mikroskop-bilder og utgangen av et
navigasjonssystem for bildeveiledet intervensjon ble utført
i operasjonsstuen.
Hovedtrekk i TriCaster inkluderer:
- Fangst av inntil fire live-videokilder
- Blanding av kilder ved hjelp av ulike visuelle maler
- Grafikk og tekst overlay
- Lagring av alle inngangsstrømmer og av det endelige
resultatet med synkroniserte tidsangivelser
tilgjengelig for bruk. «Descalers» kan gi video-skalering,
format-konvertering og utvide inngangsmuligheter til for
eksempel analoge signaler. Systemet skal installeres på en
tralle som er godkjent for operasjonssalen, for ytterligere å
øke sin portabilitet.
Foto: Marianne Haugvold, FOR

For mer informasjon vedrørende TriCaster Mini,
Vennligst kontakt Gabriel.Kiss@stolav.no

I tillegg to universelle scaler bokser fra tvONE, en full HDkamera fra Panasonic og et kamera fjernkontroll er også
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EXOGEN

Det er 34 pasienter som er en del av dette
prosjektet nå, og 17 av dem er ferdigbehandlet.

FOR har satt i gang et
økonomisk
vurderingsprosjekt av
Exogen i samarbeid
med forsker og
helseøkonom Vidar
Halsteinli, ved
Regionalt Senter for
Helsetjenesteutvikling
Seksjonsoverlege
Robert Buciuto og
økonomirådgiver Toril
Rendum

Foto: Robert Buciuto

På St. Olavs Hospital har det pågått et
«prosjekt» siden juni 2014. Det er Robert
Buciuto, Seksjonsoverlege Ortopedi, som har
ansvaret for dette «prosjektet».

Foto: Robert Buciuto

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Jan Erik Jacobsen (til
høyre), har vært
tilstede ved alle
pasienttilpasningene
her på St. Olavs
Hospital. Pasienten
får 20 minutters
opplæring første
gang. Her sitter han
sammen med
Thorleif Skoge, som
skal fortsette dette
arbeidet her på
huset.

Det dreier seg om Exogen, som er et lite
håndholdt ultralydapparat, som sender ut lavintensive ultralydbølger, og som brukes i
behandlingen av vanskelige brudd som ikke vil
gro, såkalte «non-unions frakturer» og
«stressfrakturer». Dette er nanoteknologi, som
gjør at ultralydbølgene «sparker i gang»
kroppens egen evne til å hele seg selv, på
cellenivå. Vi kaller det «non-invasiv
behandling». Pasientene får opplæring her ved
første behandling, så behandler de seg selv
hjemme, 20 minutter hver dag.
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NorMIT.no

Bibliotek for Medisin og Helse

Vi har fått nye fagsider – nå også med
blogg! Den tidligere fagsiden for
medisin er utvidet til å gjelde medisin
og helse. Her finner du oversikt over
kurs, e-ressurser og andre nyttige
hjelpemidler fra biblioteket. Vi
kommer også til å legge ut nyheter
om arrangement, fagressurser og
annet forskningsrelevant stoff. Gi oss
gjerne tilbakemelding på de nye
sidene.

https://www.ntnu.no/blogger/
ub-mh/
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FOR Fagseminar 2016

Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom inviterer til det årlige
FAGSEMINARET, i tiden 28. til 29. januar 2016, Røros Hotell.
Ved årets fagseminar setter Fremtidens Operasjonsrom fokus på NorMIT som den nasjonale forskningsinfrastruktur.
Veien fra åpen kirurgi via minimal invasiv kirurgi til non invasiv kirurgi. Innovasjon og utvikling i helsesektoren. Hvordan
løser vi morgendagens utfordringer og hva betyr medisinsk teknologi? Vi håper du er interessert og har anledning til å
delta, så sett av dagene allerede nå!
Det vil komme mer informasjon om seminaret på vår nettside: www.stolav.no/for/
Invitasjon med program til FOR-seminaret, vil bli sendt ut pr. e-post til deg og bli publisert på nettsiden i midten av
oktober.
Hold av dagene - vi sees på Røros!
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
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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

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