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Nytt fra Fremtidens Operasjonsrom 

Vi tar «pulsen» på ØNH, kjeve og 
øyesykdommer! 

I dette nummeret besøker vi FOR-stuen på klinikk for 
ØNH, Kjeve- og øyesykdommer, s. 1

Dyrestallen stenger for vedlikehold 

Dyrestallen stenger for vedlikehold fra januar og 
9-10mnd fremover. Se s. 4

Disputas 

Conrad Lange disputerte 10. oktober! Se side 5

Den amerikanske ambassaden 
besøkte St. Olavs Hospital 

Møte fra ambassaden og omvisning på FOR-stuen. Se 
side 7

Besøk fra Tyskland 

FOR fikk besøk av selskapet BrainLab som fikk se sitt 
navigasjonsutstyr i bruk på ØNH-stuen. Side 8

Ved	  klinikk	  for	  ØNH,	  Kjeve-‐	  og	  
øyesykdommer	  finner	  vi	  den	  
nyeste	  FOR	  stuen	  ved	  St.Olavs	  
Hospital	  –	  den	  ble	  offisielt	  åpnet	  
01.10.13.	  	  

Det	  spesielle	  med	  denne	  FOR	  
stuen	  er	  at	  den	  er	  designet	  med	  
en	  cockpitløsning.	  DeLe	  er	  et	  
banebrytende	  konsept	  med	  tanke	  
på	  opMmal	  Mlgang	  på	  
bildeinformasjon	  i	  
operasjonsfeltet.	  DeLe	  konseptet	  
er	  første	  virkelige	  digitale	  
operasjonsstue	  for	  fremMden	  
med	  fullstendig	  integrering	  av	  alle	  
enheter	  i	  og	  utenfor	  
operasjonsstuen.	  

Foto:	  Barbro	  Erichsen	  
!

Den	  første	  installasjonen	  i	  verden	  av	  
denne	  type	  operasjonsstueløsning	  finner	  
man	  ved	  FOR	  stuen	  Klinikk	  for	  ØNH,	  
Kjeve-‐	  og	  øyesykdommer.	  
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Foto: Marit F. Amundsen  
Her under operasjon – 
Fv. Prof. Ziegler, kjevekirurg og 
Dr.Oppøyen, ØNH kirurg. 

FOR	  stuen	  brukes	  Ml	  mange	  ulike	  
inngrep	  samt	  Ml	  
forskningsprosjekt	  som	  pågår	  ved	  
avdelingen.	  	  

Kjeve	  disponerer	  FOR	  stuen	  en	  
fast	  dag	  per	  uke	  hvor	  det	  drives	  
minimal	  invasiv	  endoskopisk	  
kirurgi	  som	  sialoskopi	  og	  
kjeveledds	  artroskopi.	  Ellers	  er	  
det	  Fast	  Track	  rhinologi	  fast	  hver	  
mandag.	  	  

Det	  er	  høy	  forskningsakMvitet	  ved	  
avdelingen	  og	  det	  kan	  nevnes	  at	  
det	  i	  løpet	  av	  oktober	  ble	  avlagt	  
en	  PhD-‐grad	  samt	  en	  Mastergrad.	  	  

«På Liv og Død» 

Den	  24.09	  var	  et	  team	  fra	  TVNorge	  Mlstede	  under	  en	  
operasjon	  ifm.	  dokumentarserien	  «På	  liv	  og	  død»	  -‐	  deLe	  er	  
planlagt	  vist	  i	  løpet	  av	  våren	  2015	  –	  så	  følg	  med	  	  

«– Å gjøre TV-underholdning av våre mest sårbare 
øyeblikk medfører et stort ansvar. Liv reddes og liv 
endres. Dette er usminket TV og historier som rører. 
Dette er ikke virkelighetsflukt, det er virkelighet, enten vi 
liker det eller ikke», sier Eivind Landsverk, 
Programdirektør i TVNorge og SBS Discovery.

Foto:	  Barbro	  Erichsen	  

!

Det har vært en stor interesse fra andre miljøer for å se denne 
FOR stuen. Bare i løpet av høsten har det vært flere 

delegasjoner som har fått en omvisning og demonstrasjon av 
FOR stuen; 

Besøk fra Den amerikanske ambassade, en delegasjon fra 
Israel og representanter fra Center for Intergrerte Operasjoner, 
NTNU, ellers media og journalister med ulikt fokus. Totalt kan 

man si at det til sammen i år har vært 15-20 delegasjoner 
innom på besøk.
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Blinkskudd fra Øye-avdelingen 

En	  spennende	  avdeling	  med	  høy	  akMvitet	  også	  når	  det	  
gjelder	  forskning.	  Her	  ser	  vi	  flere	  av	  de	  floLe	  medarbeiderne	  
som	  er	  med	  på	  å	  fasilitere	  driaen.	  

FOR	  kontaktene,	  ØNH	  opr.avd.	    
Fv.	  Operasjonssykepleier	  Mona	  Källmann,	  

operasjonssykepleier	  Marit	  Furre	  Amundsen	  og	  
seksjonsleder	  Anne-‐Lise	  Krogstad	  

Foto:	  Marianne	  Haugvold,	  FOR	  

Seksjonsleder	  og	  FOR	  kontakt	  Grete	  
Løken	  Meland	  og	  Hallgeir	  Soligard,	  

MTA	  

Foto:	  Marianne	  Haugvold,	  FOR	  

Fra	  en	  øyeoperasjon	  «viterektomi»	  kirurg	  Samy	  Basit	  

 
Foto:	  Marianne	  Haugvold,	  FOR	  

Fv.	  Øyelegene	  Dordi	  Austeng	  og	  Jonas	  Hiort	  

Foto:	  Marianne	  Haugvold,	  FOR	  
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Eksperimentell kirurgi: Dyrestallen stenger for vedlikehold 

Dyrestallen stenges pga skifte/vedlikehold av ventilasjonsanlegg fra 1. januar 2015, og i 
ca 9-10 mnd.

Vi arbeider med å finne løsninger for Akutt- forsøk ved FOR-stuene i denne perioden.
Kroniske studier er dessverre helt utelukket i forbindelse med dette.

Foto: Liv- Inger StenstadFoto: Liv- Inger Stenstad
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Disputas - Vi gratulerer! 

Conrad	  Lange,	  InsMtuL	  for	  
sirkulasjon	  og	  bildediagnosMkk,	  har	  
Ml	  forsvar	  av	  graden	  ph.d.	  i	  klinisk	  
medisin	  ved	  NTNU,	  det	  medisinske	  
fakultet,	  fåL	  antaL	  avhandlingen	  
"Endovascular	  treatment	  of	  aorMc	  
disease".	  
Følgende	  komité	  har	  bedømt	  det	  
innleverte	  arbeid:	  
Docent	  Peter	  Qvarfordt,	  Lunds	  
Universitet	  
Førsteamanuensis	  Kirsten	  Krohg-‐
Sørensen,	  Universitetet	  i	  Oslo	  
Professor	  Sven	  Erik	  Gisvold,	  NTNU 
Prøveforelesningen	  (oppgiL	  emne)	  
finner	  sted	  fredag	  10.	  oktober	  2014	  kl.	  10:15	  i	  Auditoriet,	  Medisinsk	  
teknisk	  forskningssenter:	  «Sirkulasjonsforstyrrelser	  i	  ryggmargen	  ved	  
behandling	  av	  aortasykdom.	  
Patogenese,	  risikofaktorer	  og	  forebygging.» 
Disputas	  finner	  sted	  fredag	  10.	  oktober	  2014	  kl.	  12:15	  i	  Auditoriet,	  
Medisinsk	  teknisk	  forskningssenter. 
Som	  førsteopponent	  er	  oppnevnt	  docent	  Peter	  Qvarfordt	  og	  som	  
andreopponent	  er	  oppnevnt	  førsteamanuensis	  Kirsten	  Krohg-‐
Sørensen. 
Kandidatens	  veiledere	  har	  vært	  professor	  Erney	  MaLsson	  og	  
professor	  Hans	  Olav	  Myhre,	  NTNU. 
Professor	  Tore	  Amundsen	  vil	  lede	  disputasen.	  

Besøk fra den amerikanske ambassade 

Mandag	  29.09.14	  tok	  vi	  imot	  besøk	  fra	  Den	  
amerikanske	  ambassade.	  Tema	  for	  møtet	  var	  
medisinsk	  teknologi	  og	  hvor	  hensikten	  var	  å	  bygge	  
neLverk	  mellom	  medtech	  miljø	  i	  Norge	  og	  USA.	  
ELer	  presentasjonene	  ble	  det	  en	  omvisning	  ved	  
FOR	  stuen	  ØNH	  samt	  en	  demo	  av	  MulMguide	  av	  
prof.	  Nordgård	  og	  kirurg	  Bratbak.	  

Bildet	  er	  fra	  FOR	  stuen	  ØNH	  avdelingen. 

Fv. Prof. Ståle Nordgård, Senior Commercial Specialist 
Britt Hestnes, lege Daniel Bratbak og Environment, 
Science, Technology & Health Officer Shella A. Biallas.
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Besøk fra BrainLab 

Den 8. oktober hadde vi på FOR besøk fra Brainlab, Tyskland i forskningsøyemed. 
Vi hadde laget et spennende opplegg for dem, med besøk både på FOR-stuen på ØNH, 
NSALK, og FOR- stuen AHL-1. Temaet var forskning og utvikling med fokus på 
navigasjonsteknologi. De satte stor pris på å få se litt av det ”indre” liv på vårt flotte 
universitetssykehus. 

Foto:	  Liv-‐	  Inger	  Stenstad 
	   
Fra	  høyre:	  Nils	  Ehrke,	  Visepresident	  
Brainlab.	  Jan	  Gunnar	  Skogås,	  
avdelingssjef	  FOR,	  Geir	  Andre	  
Pedersen,	  FOR. 
	   
Vi	  var	  på	  NSALK	  hos	  Kirsten	  Rønning,	  
og	  fikk	  prøvd	  oss	  på	  
simulatortrening.	  Det	  var	  både	  
vanskelig	  og	  morsomt.

Foto:	  Liv-‐	  Inger	  Stenstad 
	   
Fra	  venstre:	  Jan	  Gunnar	  Skogås,	  avdelingssjef	  FOR,	  Geir	  Andre	  
Pedersen,	  FOR,	  Robert	  Oskarsson,	  Produktsjef	  Ortomedic,	  Nils	  
Ehrke,	  Visepresident	  Brainlab,	  Ståle	  Nordgård,	  professor	  ØNH. 
	   
Professor	  Ståle	  Nordgård	  demonstrerer	  FOR-‐stuen	  på	  ØNH	  for	  de	  
besøkende. 

Foto:	  Liv-‐	  Inger	  Stenstad 
	   
Professor	  Ståle	  Nordgård	  
demonstrerte	  mulMguiden	  for	  
oss.
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FOR besøkte RSNA i Chicago, Illinois. 

Den årlige kongressen til Radiological Society of North 
America i Chicago gikk av stabelen 30.11 til 5.12. 
Kongressen bringer over 700 foretak med utstilling. I 
dagene kongressen pågikk var det ca 45 000 deltakere 
hver dag. To store haller sto til disposisjon for utstillerne. 
Årets RSNA var 100th annual meeting! 

FOR har pågående forskningsaktivitet med flere aktører 
innenfor internasjonal industri. RSNA er en viktig 
møteplass for forskning og utvikling, samt 
demonstrasjon av ulike prototyper. Det ble viet ekstra 
oppmerksomhet til blandt annet Siemens, Sony, 
Thosiba og Ziehm Imaging GmbH, BrainLab, 
Anatomage og GE Healtcare.  

Foto: Navn ukjent, men hjelpsom kongressdeltaker.

F.v: Geir Andre, Marianne, Jan Gunnar og Liv-Inger. 

Glade FOR-ansatte som skal inn til sitt første RSNA! Med store 
iver og entusiasme bega vi oss inn på messeområdet med 
nysgjerrigheten lysende ut av øyenene. 

Foto: Marianne Haugvold, FOR

Jan Gunnar får demonstrert et 
stort nettbrett som egner seg 
både til undervisning, så vel 
som i daglig arbeid for leger og 
kirurger.

«nettbrettet» var laget av 
Anatomage.
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Instituttseminar  

FOR,	  ved	  Jan	  Gunnar,	  Marianne	  og	  Liv-‐
Inger	  deltok	  på	  InsMtuLseminaret	  ved	  
department	  of	  circulaMon	  and	  medical	  
imaging.	   

Fokus for seminaret var å vise bredden 
innen instituttets gode forskningsarbeid 
under ledelse av instituttleder Toril N. 
Nagelhus Hernes. 

Innovasjonskonferansen 2014  

FOR deltok på 
Innovasjonskonferansen 2014 
- en spennende konferanse 
med tema "Hvordan utløse 
innovasjonspotensialet i helse- 
og omsorgssektoren?» 

Innovasjonsmulighetene i helse- 
og omsorgssektoren er mange 
og store, men hvordan får vi 
utløst potensialet? 
Innovasjonskonferansen 2014 
belyste dette spennende og viktige temaet. Det handler om å få 
innsikt, skape kultur, tenke nytt og skape verdier. 

NRK-veteranen Geir Helljesen ledet oss gjennom programmet der 
statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og 
omsorgsdepartementet innledet om hvordan "HelseOmsorg21", den 
nye, nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien, kan bidra til å 
oppfylle regjeringens slagord om "å fornye, forenkle og forbedre". Fra 
UK delta dr. Rachel Perkins sine erfaringer og metoder for "å få tilbake 
livet" etter mental sykdom, og Julie McQueen ga anbefalinger om 
hvordan man kan bidra til å gi gode innovative løsninger større 
utbredelse.  

Innovasjonskonferansen 2014 er en nyttig møteplass for myndigheter, 
ledere og ansatte i helse- og 
omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, 
bedrifter, FoU-miljø og andre interesserte. 
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Fageseminar Røros  

Fagseminaret	  har	  fåL	  mange	  påmeldte,	  og	  
det	  er	  nå	  fulltegnet	  med	  vel	  70	  deltakere. 

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 

Foto: Henrik Dvergsdal (wikimedia commons)

Fulltegnet

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

Forskningssinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom takker 
alle samarbeidspartnere, klinikere, teknologer, studenter, og 

andre brukere for et utmerket samarbeid i 2014.  

Vi ser frem til et spennende nytt år hvor vi sammen med 
Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus etablerer 

den nasjonale forskningsinfrastrukturen NorMIT. 

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

mailto:jan.gunnar.skogas@stolav.no
mailto:jan.gunnar.skogas@stolav.no

