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Nytt fra Fremtidens
Operasjonsrom
FOR Fagseminar 2015
70 Deltakere fikk faglig og
sosialt påfyll i vakre Røros.

FOR Nettverksmøte
FOR-kontaktene samles
for statusoppdatering og
faglige innspill.
Nettverket til FOR møtes
to ganger årlig.

FOR Fagseminar 2015
Årets fagseminar gikk også i år til fjellregionen Røros
og Røros Hotell. Her fikk 70 deltakere faglig påfyll fra
14 foredragsholdere!

Trådløs ultralyd!
Vi tester ut trådløs
ultralydteknologi i
operasjonsstuen

Ortopedisk avdeling
Denne gangen tar vi
pulsen på ortopedisk
avdeling!

Lasse Løvstakken
Nytt ultralydsystem med
hjelp fra NorMIT.

FOR inn i ny organisasjon
fra 1.janauar 2015
Jan Gunnar takker
Kirurgisk klinikk!

Diverse aktiviter.
Seminarer, konferanser
og annet nyttig.

Foto: Marianne Haugvold

Foto: Arkiv

Ved årets FOR-fagseminar 2015, gikk turen til vakre
bergstaden Røros nok en gang. Vi fikk samlet rundt 70
deltagere fra St. Olavs Hospital, NTNU, SINTEF,
industripartnere og spennende gjesteforelesere fra
Scandinavian Business Seating og Norsk Romsenter.
Programmet var variert og interessant. En slik samling betyr
mye for miljøene, det er fint å kunne møtes på en annen arena
enn man gjør til daglig. Slik skapes nye ideer, og
forskningsinfrastrukturen styrkes.
Tema for årets fagseminar var logistikk og arbeidsflyt,
uønskede hendelser og melde-kultur, NorMIT som ny
forskningsinfrastruktur, Botox som ny behandlingsmetode,
PET-CT som nytt diagnostikkverktøy, nye
visualiseringsteknikker i operasjonsstuer, erfaringer med
cockpit-løsning i operasjonsstue og hva InnoMed kan hjelpe
til med når man har en idé å sette ut i live.
Tema for årets fagseminar:FOR Nettverksmøte
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FOR inn i ny organisasjon
fra 1.januar 2015
Jan Gunnar takker Kirurgisk
Klinikk.

mars 2015

FOR Nettverksmøte er møte hvor FOR-kontaktene
kommer sammen for å diskutere aktuelle tema og
oppdatere hverandre med det som skjer i de
forskjellige klinikkene. Møtet holdes to ganger i året.

Fremtidens Operasjonsrom har
siden starten i 2005 vært
organisert i Kirurgisk Klinikk.
hvor FOR har hatt sin
organisatoriske forankring og
daglig drift.
Det har vært 10 år med
spennende og givende utvikling
innenfor de kirurgiske
fagområder. Med fokus på
forskning og utvikling innenfor
bildeveiledet minimal-invasive
behandlingsmetoder og
medisinsk teknologi.
Fra første januar 2015 er FOR
organisert hos
Forskningsdirektøren, Petter
Aadahl. Vi på FOR vil rette en
stor takk til Kirurgisk klinikk og
for de årene vi fikk sammen,
hvor kirurgisk klinikk har vært en
god fasilitator og utvikler av
Fremtidens Operasjonsrom. Selv
om vi nå forlater Kirurgisk klinikk
for å bli en del av
forskningsavdelingen, så ønsker
vi å ivareta utviklingen og
forskningen innom de kirurgiske
fag i tett dialog med de
operative klinikkene innen alle
fagområder.
St.Olavs Hospital på sin side
kraftsamler
forskningsinfrastrukturene for å
få en tydeligere profil på
forskning og utvikling. Sammen
med Oslo Universitetsssykehus,
Intervensjonssenteret danner
FOR en felles nasjonal
infrastruktur som kalles NorMIT.
Dette er et naturlig veivalg og vil
være med på å vise at det satses
tungt på forskning i tiden
fremover.

Foto: Marianne Haugvold

Anne Karin Wik - ass.seksjonsleder, kirurgisk klinikk.
Operasjonsavdelingen holder et innlegg i FOR nettverksmøte om
forskningsaktivitet i klinikken.

Møtet som avholdes to ganger årlig gir FOR-kontaktene
mulighet til å fortelle om pågående aktivitet gjennom FOR.
Avdelingssjef ved FOR; Jan Gunnar Skogås tar på hvert møte
en status om pågående aktivitet ved FOR, og samtidig
utfordrer neste klinikk i å presentere FOR-aktiviteter. Neste
klinikk ut er Klinikk for Øre- Nese-Hals og Kjeve. Møtet
avholdes i Mai.
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Artikkel ved FOR
Liv-Inger Stenstad og Geir Andre
Pedersen ved FOR har, sammen
med Berit Brattheim og Andreas
Landmark, publisert en artikkel om
stråledose fra pasienter som har
vært til nukleærmedisinske
undersøkelser.

mars 2015

Utprøvingsprosjekt
Trådløs Ultralyd
I uke 8, 9 og 10 hadde vi en trådløs ultralyd
«ACUSON Freestyle» til utprøving fra Siemens.
Den trådløse ultralydmaskinen skal utprøves hovedsakelig på
stue AHL-1F og nabostuene. Lungeavdelingen skal også
prøve den. Applikasjonsspesialist Gunilla Fritzon og
produktspesialist Vebjørn Jentoft fra Siemens var tilstede og
hadde opplæring og demonstrasjon av ultralyden en hel
fredag på stue AHL-1F.

Foto: Marianne Haugvold

Dette er en studie, der 48 pasienter
som var inne til 3 forskjellige
nukleærmedisinske undersøkelser
var inkludert.
Vi ville finne ut for mye stråling disse
pasientene gav til sine omgivelser. Vi
målte stråledosen fra pasientene på
forskjellige avstander, og forskjellige
tider. Vi fikk spennende resultater.
Publisert i Raiography Open, vol 1,
no 1, 2014.
https://journals.hioa.no/index.php/
radopen/issue/view/154/showToc

Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Gunilla Fritzon og Vebjørn Jentoft.
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Ortopedisk
Avdeling
I denne utgaven tar vi pulsen
på ortopedisk avdeling!
Ortopedisk avdeling ligger under
Klinikk for ortopedi, revmatologi og
hudsykdommer. Klinikken består av
Ortopedisk avdeling, Revmatologisk
avdeling og Hudavdelingen.
Ortopedisk forskningssenter er en
seksjon under Ortopedisk avdeling
med 4 fast ansatte. Daglig leder er
seksjonsoverlege Olav A. Foss.
Forskningssenteret viderefører og
videreutvikler virksomheten til
tidligere Nasjonalt
kompetansesenter for ortopediske
implantater (NKSOI), som ble lagt
ned i 2012.
Ortopedisk forskning skjer vanligvis
gjennom Ortopedisk
forskningssenter. Svært mange av
legene ved ortopedisk avdeling er
involvert. Forskningen omfatter
kliniske studier, registerstudier og
laboratoriestudier. Senteret har
samarbeidspartnere lokalt, regionalt
og nasjonalt.
Fast-track protesekirurgi, som
ortopedisk klinikk fikk Helse MidtNorges innovasjonspris for i 2011, er
nå en del av daglig drift. Avdelingen
har en rekke spennende
forskningsprosjekt på gang.

Otto Schnell Husby

Per Olav Østbyhaug

Foto Therese Marken

Foto Therese Marken

Overlege Tina Strømdal Wik har nylig fått en post-doc stilling
ved NTNU hvor prosjektet heter PAFFA-pain and function
after fast track arthroplasty. Dette er et større prosjekt med
mange delprosjekter.
Av andre studier nevnes
deltagelse i en stor nasjonal
studie knyttet til forebygging av
brudd hos pasienter med
osteoporose, utprøving av nye
treningsmetoder etter
protesekirurgi, valg av kirurgiske
tilganger ved innsetting av
hofteproteser, gir bruk av
hofteproteser med kort stamme
bedre resultat, gir bruk av
Tina Strømdal Wik
høyhælte sko mer smerte og
Foto: Therese Marken
feilstillinger i tærne, gir nye
fiksasjonsmetoder ved
korsbåndkirurg bedre resultat,
utprøving av nye
fiksasjonsmetoder for behandling
av lårhalsbrudd, optimalisere pasientforløpet for pasienter
med lårhalsbrudd, påvirkes utfallet etter kneprotesekirurgi om
operasjoner gjort i blodtomhet eller ikke, hvordan pasienter
med bekkenbrudd best skal behandles, kan intrauterint leie
påvirke utviklingen av kneledd, utprøvingsprosjekt på
navigasjon nakke og rygg i samarbeid med Nevrokirurgisk
klinikk. Men listen er enda lengre.
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Ivar Rossvold, Foto: Therese Marken

Fagansvarlig
operasjonssykepleier Randi Sand, seksjonsleder Kathrin S. Sneve
og assisterende avdelingsleder Cecilie L. Volden.
Foto: Trude Mittet

Avdelingssjef Trude Mittet, Tor Sundli

Anestesileger Torbjørn Rian og Shawn P. Davis
Foto: Therese Marken

Therese Marken ved FOR er nå tilbake
ved FOR som forskningskoordinator
etter permisjon i en periode. Hun har
spesielt ansvar for Klinikk for Ortopedi,
Revmatologi, og Hudsykdommer, samt
Kvinneklinikken. Hun har også ansvaret
for eksperimentell kirurgi.
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FOR-NorMIT
har gjort
innkjøp av ny
ultralydscanner mulig.
Lasse Løvstakken, PhD ved
Institutt for sirkulasjon og
bildediagnostikk ved NTNU
har fått et nytt ultralydsystem.
Foto: Geir A. Pedersen

Ultralydsystemet som er kjøpt inn fra
produsenten Verasonics Inc. (USA)
gir oss unike muligheter til å prøve
ut fremtidens
ultralydavbildningsmetoder for
både eksperimentell og klinisk bruk.
Systemet er tilrettelagt for forskning
og lar brukere sette opp vilkårlige
avbildningsoppsett på kort tid, og
systemet sender rådata (kanaldata)
direkte inn til en vanlig PC hvor de
lagres og behandles i sanntid.

Jan Gunnar Skogås (t.v.) og Lasse Løvstakken viser stolt frem det
nye ultralydsystemet som vil kunne bidra til å kunne prøve ut
fremtidens ultralydavbildnings-metoder!

Den høye ytelsen til systemet gjør det mulig å avbilde med
tusenvis av bilder per sekund, minst en tifaktor høyere enn
tidligere, noe som for eksempel muliggjør bedre metoder for
kvantifisering av vevsdeformasjon (elastografi) og blodstrøm.
Med systemet har vi også kjøpt inn ultralydprober for de fleste
formål. Det jobbes nå med å få systemet godkjent for kliniske
forskningsprosjekter.
For mer informasjon ta kontakt med Lasse Løvstakken
(lasse.lovstakken@ntnu.no), eller ta en titt på Verasonics sine
hjemmesider på http://www.verasonics.com/.

6

3.utgave

mars 2015

TTO Innovasjon og utvikling
Har du en god idé som kan bedre diagnostikk og behandling, men er usikker på
hvordan du kan ta dette videre?
Gå inn på www.tto.ntnu.no

Hemit-konferansen 2015 – IKT for liv og helse
Nysgjerrig på hva Midt-Norge har å by på av innovative løsninger innen helsesektoren? Eller vil
du vite mer om hvordan IKT kan understøtte klinisk virksomhet? Da må du melde deg på Hemitkonferansen 2015 som går av stabelen 18. mars 2015.

Den 18. mars 2015 gjentar vi suksessen fra i fjor og arrangerer Hemit-konferansen 2015. Denne
gangen på Scandic Lerkendal Hotell i Trondheim.

Kontaktinformasjon Fremtidens Operasjonsrom:
Daglig leder
Jan Gunnar Skogås
Mob: + 47 982 80 585
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no
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