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Nytt fra Fremtidens
Operasjonsrom
FOR feirer 10 år!
Forskningsinfrastrukturen
FOR feirer 10 år i år!

Hans Olav Myhre ved FOR
lanserer bok sammen med
Jørgen J. Jørgensen fra OUS
Aker
Spennende bok om
karkirugiens historie kom ut
27.mai!

Vi setter fokus på Klinikk for
Bildediagnostikk!
Sykehuset er storbruker av
bildediagnostiske tjenester,
og vi har i dette nummeret
ekstra fokus på denne
klinikken.

Stråleterapi
Stråleterapien er et felt i
rivende utvikling! Vi har sett
på modaliteten.

Fremtidens
Operasjonsrom- FOR
feirer 10 års-jubileum!
I forbindelse med planleggingen av nytt sykehus i
begynnelsen av 90-tallet, ble ideen om Fremtidens
Operasjonsrom først lansert. Der skulle man eksperimentere
med bygningstekniske løsninger, nye materialer og logistikk,
men man fikk i starten ikke videre gehør for prosjektet. Det
ble sendt en søknad til Norges Forskningsråd, og man fikk
innvilget NOK 10 millioner til prosjektet. Dette utløste en vilje
til å satse, og man begynte å bygge. Dette var et
samarbeidsprosjekt mellom St. Olavs Hospital, Det
Medisinske Fakultet, NTNU og SINTEF.
Det var mye som skulle koordineres og det skulle etableres
avanserte bildesystemer og røntgenutstyr på stuene. Det ble
bygget 2 operasjonsstuer, en for laparoskopiske prosedyrer,
og en for karkirurgi/intervensjonsradiologi. I tillegg var det et
auditorium over disse to stuene, der studenter kunne sitte og
følge med på operasjonene via skjermer, og ha dialog med
kirurgene samtidig.

Live-overføring fra FORstuen ved Nevro
Overføringen skapte stor
entusiasme blandt
kursdeltakerne!

Fra auditoriet over de to FOR-stuene i 2005.
Foto: FOR
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Norsk Karkirurgisk
Forening 25 år

Den første FOR-stuen (karkirurgi/
intervensjonsradiologi) i 2005 sett fra auditoriumet
Foto: FOR

Stuene sto ferdig til jul i 2004, mens det var
offisiell åpning av FOR 20. mai 2005. Bygget var
komplisert bygningsmessig, og mye av kabler og
teknisk utstyr ble plassert i egen etasje for å
rydde opp i operasjonsarealet. Det ble satt inn
en DynaCT –et avansert angiografiutstyr som ga
CT liknende bilder. Operasjonsrommene ble helt
fra starten brukt til forskningsaktivitet, særlig
innen minimal invasiv behandling.

Hans Olav Myhre
(bildet) har skrevet
bok " Norsk
Karkirurgisk
Forening 25 år"
sammen med prof.
Jørgen J. Jørgensen fra
OUS Aker. Boka kom ut på
jubileumsdagen 27. mai. Da var det også et
jubileumssymposium i Oslo.
Boken omtaler de viktigste trekkene i norsk
karkirurgi gjennom tidene. Selv om foreningen
bare er 25 år, er det mer enn 100 år siden de
første kar-operasjoner ble utført i Norge. Men det
var bare sporadisk virksomhet ved akutte karkirurgiske tilstander.
Operasjoner ved aterosklerose i
underekstremitetenes arterier, aortaaneurismer
osv, begynte først på 1950 tallet.

Den første FOR-stuen (lapraskopi-stue) i 2005 sett fra
auditoriumet
Foto: FOR

Etter hvert som høyblokka skulle rives, ble FOR
omorganisert med en mer desentralisert modell
der en disponerte en operasjonsstue i hvert bygg
hvor det ble drevet operativ virksomhet. Det er
denne modellen som er gjeldene i dag, FOR er
nå en forskningsinfrastruktur som hører inn
under forskningsdirektøren, St. Olavs Hospital.

Denne pionervirksomheten begynte ved
Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Carl Semb og
Leif Efskind er kjente navn i denne forbindelse.
Nevnes må også Frank Bergan på Ullevål sykehus
og Karl Victor Hall på Rikshospitalet. Sistnevnte
introduserte in-situ bypass metoden.
St. Olavs Hospital var først i Norge med stentgraft behandling av aneurismer med Staal
Hatlinghus og Jan Lundbom som frontfigurer.
Trondheimsmiljøet har ellers utmerket seg ved
utvikling av ultralydapparater og forskning rundt
denne viktige diagnostiske delen. Det norske
karkirurgiske registeret "NORKAR" er lokalisert i
Trondheim.
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Klinikk for
bildediagnostikk
(KBD)
I dette nyhetsbrevet vil vi i Fremtidens
Operasjonsrom ha fokus på Klinikk for
bildediagnostikk. Det er en klinikk som vi
alle er mer eller mindre avhengige av. De
er spredt over hele St. Olavs Hospital, og
vi vil forsøke å vise litt av hva klinikken
består av. Først gir vi ordet til Klinikksjef
Edmund Søvik.

Bildet er tatt fra lab 26 på Angio. På denne laben foregår
det mest nevro. På lab 27 ved siden av, foregår mest
bekken, underex, blokkinger, nyre intervensjoner og mye
annet spennende. Fra venstre: Radiolog Dordi Stensvåg,
radiograf Siv Marit Lamøy og radiograf Unn Rangøy.
Foto: Liv-Inger Stenstad

Klinikksjef for klinikk for bilde
diagnostikk, Edmund Søvik.
Foto: Liv-Inger Stenstad

Bildediagnostikk og bildestyrt
intervensjon
Det er aldri lett å spå om fremtiden, men all
erfaring så langt tilsier ytterligere vekst innen
bildestyrt diagnostikk. I forbindelse med
innføring av standardiserte pasientforløp
kommer det klart frem at de fleste tilstander er
avhengig av god bildediagnostikk både før,
under og etter avsluttet behandling.
Vi forventer også en videre vekst innen
bildestyrte inngrep. Årsaken til at radiologene
har en såpass fremtredende og multipotent rolle
ligger i at de kan overføre sin kateterbaserte
erfaring fra et felt med relativt begrenset volum til

Radiograf Siv Marit Langøy forbereder angiobordet for en
prosedyre på lab 26.
Foto: Liv-Inger Stenstad

et annet i tillegg til å beherske ultralyd og
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gjennomlysningsteknikker. Totalvolumet blir
derfor tilfredsstillende, slik at vi ved relativt små
sykehus i internasjonal målestokk kan levere
bildestyrte operasjoner med bra kvalitet. Uten
radiologenes erfaring innen bildestyrt
mikrokateterisering ville for eksempel St. Olavs
Hopsital ikke ha kunnet innføre den nye
teknikken med trombefisking fra små cerebrale
kar ved akutte slagtilfeller, slik vi nå har satt i
system.
Etter hvert har også flere andre spesialiteter blitt
involvert i disse nye operative teknikkene, og i
dag er det kardiologene som skjøtter den
koronare intervensjonen ved St. Olavs Hospital,
mens både radiologer og karkirurger er involvert
i intervensjonell behandling av sykdommer i
aorta. Radiologene utfører også coiling av
cerebrale aneurismer, trombefisking ved slag,
rekanalisering av stenoser i alle perifere kar,
uterusembolisering, embolisering ved
blødninger, rekanalisering av store tromboserte
vener, bildestyrte biopsier, RF-ablasjon av
nyretumores og osteoide osteomer, intervensjon
på lever- og galleveier, drenasje fra pleura,
bukhule, i abscesser, blære og nyrebekken,
stenting av trachea samt flere inngrep ved mer
sjeldne tilstander. Radiologene har således en
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Klinikk for bildediagnostikk har bidratt med
teoretisk og praktisk gjennomføring av flere
prosjekter ved FOR opp gjennom årene, og som
nevnt har radiologene hatt en fremtredende rolle
ved innleggelse av stentgraft i aorta. Flere av våre
radiologer har også vært involvert i flere
doktorgradsarbeider som er utgått fra miljøet
rundt FOR. Klinikk for bildediagnostikk ser det
som svært viktig å delta i det videre arbeidet med
å utvikle nye intervensjonelle prosedyrer i
samarbeid med FOR, NTNU og de andre
klinikkene ved St. Olavs Hospital.
Det er flere spennende teknikker på trappene
som vi ønsker å legge til rette for i samarbeid
med både FOR og NTNU. Jeg tenker da spesielt

Fra granskningsrommet til radiologene ved
angiolaben på AHL.
Fra venstre: Radiolog Arve Jørgensen,
Avdelingssjef Knut Haakon Stensæth,
Fra manøverrommet til FOR-stuen på AHL. Radiolog
Frode Manstad- Hulaas er i full gang med
undervisning av forskerlinjestudenter på FOR-stuen

Seksjonsoverlege radiologi Asbjørn Ødegård
og Overlege Frode Manstad-Hulaas.
Foto: Liv-Inger Stenstad

Foto: Liv-Inger Stenstad

bred kontaktflate opp mot de fleste klinikker ved
et moderne sykehus.

på en ny bildemodalitet basert på moderne
radarteknologi, som ser ut til å ligge i startgropa i
disse dager, men hvor det gjenstår et langt lerret
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å bleke før det kan komme til klinisk anvendelse.
Men forskningsmiljøet ved FOR og NTNU i
Trondheim med sin tunge kunnskap innen
teknologi bør, sammen med KBD, være aktivt
med i utviklingen når slike nye ideer skal utvikles.
Likeledes kan det være interessant å se på
hvordan bruken av simulator kan bidra til bedret
samarbeid og pre-operativ planlegging ved
innleggelse av stentgraft i aorta. Spesielt
interessant vil det være å komme i gang med et
prosjekt hvor man laster pasientens egen CTundersøkelse inn i simulatoren, for deretter å la
teamet gjennomføre inngrepet virtuelt på
forhånd. På denne måten kan vi videreutvikle det
gode samarbeidet med både kirurgisk klinikk,
FOR/NORMIT og Simulatorsenteret ved St. Olavs
Hospital til pasientens beste.
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Den sist installerte CT maskinen på Klinikk for
bildediagnostikk er en Somatom Defenition Flash

På bildet til venstre ser vi to glade radiografer (Anne
Grethe Okstad og Toril Skaar), som holder på klargjør
lab 1 til neste pasient. Lab 1 ligger i Gastrosenteret, og
var til inntil i år den nyeste og mest moderne CTscanneren på St. Olavs Hospital . Dette er en 128 slice/
dual Source CT, dvs. at den har to røntgenrør. Denne
CT laben ble også benyttet i forbindelse med noen av

CT

FOR sine eksperimentelle forsøk på AHL-1F, da
pasienten skulle ha gode CT-bilder før operasjonene

CT er også en modalitet som er spredt over flere
klinikker. På Nevrosenteret står det to CT
scannere, på Akutt- Hjerte- Lungesenteret står

kunne starte
Foto: Liv-Inger Stenstad

maskin fra Siemens. Den står på lab 2.
Denne maskinen har to røntgenrør og to
detektorer noe som er en stor gevinst når man
ønsker å ha raskt bildeopptak. Raske bildeopptak
er en fordel når man skal gjøre opptak av
blodkar. På urolige pasienter vil kort opptakstid
være en fordel. Barn som ikke klare å ligge stille
lenge kan man ved hjelp av meget kort scann tid
i enkelte tilfeller kunne unngå narkose. Og ved
hjerteundersøkelse vil kort scantid være
avgjørende for diagnostisk opptak.
Dette er den aller nyeste CT scanneren som finnes på
St. Olavs Hospital . Liv Nesje er fagansvarlig radiograf,
og demonstrerer scanneren for oss.
Foto: Liv-Inger Stenstad

det en CT -skanner, (nede i akuttmottaket), og på
Gastrosenteret står det tre CT-scannere. I tillegg
er det en PET-CT skanner i PET senteret, som
utenom PET også blir brukt til ordinære CTundersøkelser ved ledig kapasitet.

Andre egenskaper denne maskinen har grunnet
sin tekniske løsning er muligheten for lave
stråledoser. Rask scantid og følsom detektor gjør
at man kan redusere stråledosene. Det finnes
også Software program som kan post prosessere
seriene iterativt slik at man kan fjerne støy i bilde.
Man kan scanne områder med to ulike energier
samtidig og disse to seriene vil man ved hjelp av
softwareprogram kunne postprosessering enkelt
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etterpå. Man kan fjerne bein og annet fra
bildeserien. Man kan differensiere type vev.
Maskinen er også rustet til å håndtere pasienter i
høyere vektklasser. Da gantryåpning er stor,
bordkapasiteten høy og man har to rørs teknikk
som hjelper på ytelsen av scannet.
Dette blir den andre CT maskinen som har
tilsvarende tekniske spesifikasjoner på
avdelingen vår pr mai 2015.

MR
MR er en viktig del av bildediagnostikken på St.
Olavs Hospital . Klinikken har 6 MR-scannere,
lokalisert i 3 forskjellige sentra. Det er 2 MRscannere på Nevrosenteret, en 3 Tesla, og en 1.5
Tesla. På Kvinne-barn-senteret står det en 1.5
Tesla MR, og på Gastrosenteret står det en 3
Tesla, og to 1.5 Tesla MR scannere. I tillegg har
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3 Tesla scanneren på Nevrosenteret benyttes 50
% til forskning i samarbeid med MR Senteret ved
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved
NTNU. Forskningen organiseres hovedsakelig
gjennom MR Cancer-gruppen og Trondheim
fMRI-gruppe.
Klinikk for bildediagnostikk er tildelt Nasjonal
kompetansetjeneste for funksjonell MR av Helseog Omsorgsdepartementet.
Kompetansetjenesten tilbyr informasjon til
pasienter og frivillige, samt veiledning og
praktisk hjelp ved bruk av ulike funksjonelle MR
metoder, utstyr for MR diagnostikk og utredning
av ulike hjernesykdommer og kliniske MR studier
til fagpersonell. Kompetansetjenesten driver
forskning, utvikling og kompetansebygging

Bjarte Snekvik står ved 3 Tesla MR-scanneren på
Nevrosenteret, som blir brukt til forskning av NTNU,
50 % av tiden, og til ordinær drift 50 % av tiden.
Bjarte er seksjonsleder for MR-radiografene ved

Her ser vi manøverrommet som tilhører 3 Tesla MR-

Klinikk for bildediagnostikk.

scanneren på Nevrosenteret. Radiografene bytter på

Foto: Liv-Inger Stenstad

bildeseriene etterpå, og sende de til granskning.

klinikken en PET-MR, som står i PET- senteret.
Denne blir i hovedsak brukt til forskning, men tar
også ordinære MR-undersøkelser ved behov.

å kjøre en protokoll med pasient, og prosessere

Nærmest i bildet: Synnøve Kyrkjeeide, MRradiografer Åse Johanne Svarliaune og Inger
Johanne Dahle.
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Manøverrommet på PET-MR, der radiografene jobber
med et prosjekt for slagrammede.
Fra venstre: Per Arvid Steen (fagansvarlig radiograf)
og nukleærmedisinsk MR-radiograf Kristian Wibe
Eidissen.
Foto: Liv-Inger Stenstad

innen et bredt spekter av avanserte MR
bildedannende metoder inkludert fMRI, MR
perfusjons- og diffusjonsavbildning og kvantitativ
morfometri.

På lab 6, foregår det en del undersøkelser som
krever steril oppdekking. Det kan være nefrostomi
(innleggelse av kateter i nyrene), arthrografi,
urografi, urethragrafi, defecografi osv.
Her forbereder radiograf Vidar Nielsen bordet på
lab 6 med utstyr til en arthrografi.

Gjennomlysningen
Gjennomlysningen består av 2
laber som ligger i
Gastrosenteret, lab 6 og 7. På
disse labene foregår det
undersøkelser som krever små
inngrep, og det er som oftest
voksne pasienter her. Det er
også en gjennomlysningslab på
Kvinne-barn-senteret, og der
foregår for det meste
undersøkelser av barn.

Foto: Geir Andre Pedersen

På lab 7 foregår det for det
meste undersøkelser av
mage/tarm. Det være seg
ERCP, ØVD, øsofagus osv. På
denne laben står det
anestesiutstyr som brukes
hvis pasienten trenger det.
Radiografene Ingrid Aftret
Haave og Tor Ivar Solberg, på
lab 7, forbereder seg til en
ERCP.
Foto: Liv-Inger Stenstad
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Røntgen
Røntgenavdelingen består av 8 skjelettlaber, og
de er lokalisert rundt om på hele St. Olavs
Hospital . Lab 31 på Nevro, lab 43 på Kvinnebarn, lab 51 og 52 på Bevegelsessenteret, lab 22
og 24 på AHL og lab 8 og 9 på Gastrosenteret. I
tillegg er det et takstativ på akuttstue 3, traume.
De har også 4 mobile røntgenapparater, som de
drar rundt på avdelingene med, og tar røntgen
av pasienter som er lite mobile.

Eirik Steen, som er radiograf, tar ultralyd av kneet
på radiografstudent Espen Fjellås.
Foto: Geir Andre Pedersen
Radiografene Jan Oscar Aakenes Rydjord og Trine
Tidemann tar en «valgus stress» som er et spesielt
knebilde, av radiograf Beate Grande Stjerne, som
for anledningen er pasient.
Foto: Geir Andre Pedersen

Nukleærmedisin
Ultralyd
St. Olavs Hospital har 5 ultralydlaber som ligger
under Klinikk for bildediagnostikk. 4 av dem
ligger i Gastrosenteret, og 1 på Kvinne-barn
senteret. Her ser de på alle organer, også skuldre
og knær. De foretar biopsier, tappinger,
pleuraabsesser, de ser på lever og nyrer med
kontrast. De som jobber på denne avdelingen er
hovedsakelig hjelpepleiere, og de har 1
radiograf. Alle LIS-leger må innom ultralydlaben
som en del av utdanningen.

Avdeling for nukleærmedisin er tverrfaglig
sammensatt og fast ansatt personale består av tre
overleger, to leger i spesialisering, seks
bioingeniører, seks radiografer, én seksjonsleder
(spesialbioingeniør) og én avdelingssjef
(medisinsk fysiker). Nukleærmedisin er en egen
medisinsk spesialitet og i Midt-Norge er det i
tillegg til ved St. Olavs Hospital
nukleærmedisinske avdelinger i Ålesund, Molde
og på Levanger. Nukleærmedisinske
undersøkelser utført på Levanger og i Ålesund
beskrives av nukleærmedisinere ved St. Olavs
Hospital som har et regionalt ansvar innen
nukleærmedisin.
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I april 2010 flyttet avdelingen fra kjelleren i den
gamle høyblokka inn i nye arealer på
Gastrosenteret, med blant annet to hotlab’er for
tilberedning av radiofarmaka som også er
klassifiserte renrom (C). Av bildetakingssutstyr
har avdelingen to SPECT/CT og ett
gammakamera. I 2012 fikk St. Olavs Hospital
både PET/MR (Trond Mohn) og PET/CT
(innsamlingsaksjon initiert av SMN) i gave som
avdelingen har driftsansvar for. De fire første PETundersøkelsene ble utført 12. september 2013,
og en opptrapping av aktiviteten pågår fortsatt.
Siden oppstart har det blitt utført nesten 900 PETundersøkelser. PET radiofarmaka, i hovedsak 18FFDG, kjøpes fra Oslo. På grunn av den korte
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etableringen av syklotron og
radiofarmakaproduksjon vil tverrfagligheten i
avdelingen økes ved at nye profesjoner som
farmasøyter og kjemikere ansattes. Vi blir stadig
mer involvert i forskningsprosjekter og har et økt
forskningsfokus. Nukleærmedisin er et
spennende fagområde i sterk utvikling!

Medisinerstudent Signy Camilla Eidstuen viser oss
bildene fra en hjerteundersøkelse kalt MUGA. Hun
synes nukleærmedisin er et spennende felt.
Foto: Geir Andre Pedersen

Bioingeniør Trond Myrling har jobbet ved
avdelingen siden 1988. Han ga oss en
demonstrasjon i hvordan gammakameratet SPECT/
CT fungerer. Dette kameraet brukes for å lage
scintigrammer - bilder av fysiologiske prosesser i
kroppen.

Stråleterapi- et
fagfelt i utvikling

Foto: Geir Andre Pedersen

halveringstiden til 18F, må det sendes med
privatfly og er av den grunn meget kostbart. Det
er derfor sterkt ønskelig å ha syklotron og
produksjon av PET radiofarmaka lokalt. Det pågår
nå et forprosjekt på dette og i februar i år fikk St.
Olavs Hospital 40 millioner til syklotron og
produksjonsutstyr fra Trond Mohn. Egen
produksjon skal etter planen vær i gang fra tidlig
2018.
Avdelingen har doblet seg i størrelse i løpet av
de siste årene og er fortsatt vekst. Med

Den datateknologiske utviklingen, spesielt
innen bildebehandling, har åpnet for nye og
spennende metoder i stråleterapi både med
hensyn til planlegging og gjennomføring av
behandling.

Avdeling stråleterapi er en del av Kreftklinikken
og er lokalisert i Gastrosenteret. Planlegging og
9
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Datakapasitet, bildeoppløsning og moderne
doseplanleggingsprogrammer, har gitt
muligheter for planlegging av avanserte
behandlingsopplegg som for eksempel 3dimensjonal konform stråleterapi (illustrasjon
under).

Behandlingsapparat, linac, ved Avdeling
Stråleterapi.

behandling av ulike former for intern og ekstern
stråleterapi gjøres i tett samarbeid mellom
onkologer, medisinske fysikere og
stråleterapeuter.

I april tok Avdeling stråleterapi i bruk en ny
funksjonalitet ved to av de nyeste strålemaskiner:
en ny strålekvalitet med tilnavnet filterfri.
Innføring av filterfrie strålefelt gir mulighet for
mer avanserte behandlingsteknikker fordi
stråledosen kan avleveres ca. tre ganger raskere.
Per i dag benytter vi denne teknikken ved
stereotaktisk behandling av små lungetumorer.

Stråleterapaut Elisabeth Holm og
Avdelingssjef Anne D Wanderås.
Foto: Geir Andre Pedersen

All strålebehandling planlegges for individuell
tilpasning av stråledosen. CT-bilder benyttes for
doseberegning, men kan også fusjoneres med
MR- eller PET-bilder for å gjøre det mulig å
definere volum som skal behandles eller skånes
på en mer nøyaktig måte.

Vi har innført pustestyrt behandling av
venstresidig brystkreft for å redusere stråledosen
til hjertet og dermed redusere risikoen for
senskade. Teknikken krever kontinuerlig

Stråleterapeutene sitter på manøverrommet og styrer
maskinene, og følger med på overvåkningskameraene. Fra
venstre: Elisabeth Holm, Ana Castro og Rune Nordhuus.
Foto: Geir Andre Pedersen
Illustrasjon av scanning vha LED-lys ved
behandlingsapparat.
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scanning av pasientkonturen under
strålebehandlingen for nøyaktig monitorering når
stråledosen avleveres. Vi ser for oss at teknikken
vil kunne benyttes for flere diagnosegrupper i
tiden fremover.
CT-funksjon på strålebehandlingsapparatene gir
oss mulighet til nøyaktig kontroll av
behandlingen som gis (se bildet under).

Radiografutdanning
en ved HiST
FOR samarbeider tett med
radiografutdanningen ved HiST, og har
gleden av og fasilitere for
bachelorstudenter derfra hvert år.
De siste årene har det vært om lag 2 grupper
som har gjort bacheloroppgaven sin igjennom
FOR. Behovet for å få gjort oppgaver i de ulike
klinikkene, kommer ofte igjennom kursene som
FOR arrangerer i Elektromedisinsk utstyr,
strålevern og bruk av røntgen c-bue (EMU). Der
dukker det ofte opp spørsmål om stråledoser,
hvor mye stråling personalet mottar, både på
kropp og øyelinser, og det kan være andre ting
som personalet gjerne vil ha svar på. FOR har
hver høst foredrag for radiografutdanningen om

Stråleterapiavdelingen samarbeider også med
kirurgisk avdeling om intraoperativ
strålebehandling av brystkreft. Pasienter med
stadium 1 og 2 der det ikke er spredning til
aksillen, eller der tumor er maks 3 cm i
utstrekning, samt at en planlegger
brystbevarende kirurgi, gis pasienten stråling
under selve kreftoperasjonen. Strålingen gis da
direkte i sårhulen, som en engangsbehandling
og pasienten slipper da 25 eksterne
strålebehandlinger. Pr. dags dato er det kun
Trondheim som kan tilby slik behandling her i
Norge.

Benny Ehrnholm er studieleder for
radiografutdanningen, og Ragna Stalsberg (1.lektor)
er ansvarlig for bacheloroppgavene ved
radiografutdanningen ved HiST.
Foto: Geir Andre Pedersen

Ill. av intraoperativ maskinen

FOR som forskningsinfrastruktur, og hvilken nytte
studentene kan gjøre rundt omkring i klinikkene,
og vi har som regel kunnet presentere et par
konkrete oppgaver som de kan gjøre. Dette er en
flott mulighet for klinikken til å få utført oppgaver
som er for tidkrevende å gjøre selv.
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Hvis noen sitter med forslag til bacheloroppgaver
i klinikkene, så ta gjerne kontakt med FOR, så
formidler vi dette videre.
Radiografutdanningen kan også tilby
videreutdanning i ultralyd både innen hjerte og
kar. Hver av disse 2 videreutdanningene har 60
studiepoeng. Det er Nina Hanger som er
ansvarlig for disse to videreutdanningene.
Videre, så kan radiografutdanningen tilby
videreutdanning i MR, også på 60 studiepoeng,
og fra høsten 2016 blir det mulighet for å ta et
masterstudium i medisinsk MR avbilding.
Masterutdanningen er godkjent av NOKUT, og
blir et 4 årig studium på deltid. Dette er den
eneste masterutdanningen i MR for Radiografer i
Norden. Beate Sitter, som er ansvarlig for
videreutdanningen i MR, vil også få ansvaret for
masteren.
For ytterligere informasjon vises til hjemmeside:
http://www.hist.no.

FOR Nettverksmøte
28.mai
FOR nettverksmøte ble avholdt
28.mai. Det var Klinikk for
ØNH, Kjeve og øyesykdommer
som var vertskap for vårens
møte

Seksjonsleder Anne Lise Krogstad og FOR
kontaktene Mona Elisabeth Källman og Marit Furre
Amundsen ved ØNH – kjeve operasjon, holdt en
flott presentasjon over FOR relaterte
forskningsprosjekter ved klinikken
Foto: Marianne Haugvold

Live-Overføring fra
FOR-stuen
En vellykket live-overføring
som skapte stor entusiasme fra
kursdeltakerne.
I forbindelse med «7th International training
course – 3D Ultrasound and neuronavigation»
4.-5. juni – arrangert av Kompetansesenteret for
ultralyd og bildeveiledet behandling St. Olavs
Hospital, NTNU og SINTEF – ble det gjennomført
live-overføringer fra FOR stuen ned til auditoriet.

Seksjonsleder Anne Lise Krogstad og FOR
kontaktene Mona Elisabeth Källman og Marit
Furre Amundsen ved ØNH – kjeve operasjon,
holdt en flott presentasjon over FOR relaterte
forskningsprosjekter ved klinikken.
Neste FOR nettverksmøte planlegges medio
november/desember – kommer tilbake til dato.
Vi ønsker å takke MTA, Hemit og NTNU
Multimediasenter for et godt samarbeid ifm.
live-overføringen!
Foto: Marianne Haugvold
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Kjeve av opr.spl./FOR kontakter Mona Källman
og Marit Amundsen.

Forskningsavdelingen i Helse NordTrøndelag arrangerte Regional
Forskningskonferanse 9.-10.juni Scandic
Hell Hotell.
Tema for årets konferanse var «Med blikk for
klinikk» - et spennende program og inspirerende
foredragsholdere. FOR deltok på konferansen til
stor inspirasjon - en viktig arena å delta på både
når det gjelder kompetanse og
nettverksbygging.

Foto: Marianne Haugvold

Foto: Marianne Haugvold

Besøk fra Østersund
Sjukhus

Foto: Marianne Haugvold

Torsdag 18.juni hadde FOR besøk fra
«Centraloperation Östersunds sjukhus»
De planlegger å bygge en ny operasjonsstue
(donorstue) og ønsket et studiebesøk for å få
inspirasjon og kunnskap og hvordan fremtidens
operasjonsstuer kan tenkes se ut. Jan Gunnar
Skogås holdt en presentasjon om FOR – deretter
fikk vi en flott omvisning på FOR stuen ØNH,
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telemedisinløsninger som allerede er i bruk. Vi
gleder oss stor over å ha fått i gang dette
samarbeidet, og ser frem til dette.
Prosjektperioden går over 2 år og involvere,
foruten oljeselskapene og FOR, Klinikk for Akutt
og Mottaksmedisin, IBM og Hemit.

Foto: Marianne Haugvold

Avdelingssjef Jan Gunnar Skogås (FOR) og Martin
Borthne (Total E&P) signerte samarbeidsavtale om et
to-årig samarbeidsprosjekt.
Foto: Geir Andre Pedersen

Foto: Marianne Haugvold

Samarbeid mellom
FOR og to
oljeselskaper!
ConocoPhillips og Total E&P har inngått
avtale med FOR om deltakelse i et
prosjekt om beslutningsstøttesystem innen
telemedisin.
I juni ble det inngått avtale om et
samarbeidsprosjekt mellom FOR og
ConocoPhillips og Total E&P. Prosjektet går ut på
å utvikle et beslutningssøttesystem som kan være
en add-on til allerede eksisterende

Bibliotek for
medisin og helse din døråpner til
kunnskap
Mange tenker fortsatt på biblioteket som et
sted å låne bøker. Universitetsbibliotekene i
dag er imidlertid en viktig ressurs for ditt
forskningsprosjekt.
Forskningsstøtte fra biblioteket
FOR har nylig opprettet samarbeid med to
forskningsbibliotekarer; Sindre Andre Pedersen

14

5.utgave

Juni/Juli 2015
behjelpelig med informasjonskompetanse for å
skaffe til veie informasjon du trenger til
forskningsprosjektet ditt. Googling er ikke nok!
Arena for forskningsformidling
Biblioteket ønsker også å være en arena for
forskningsformidling, med andre ord et sted for
foredrag, bokpresentasjoner og utstillinger. Det
siste året har de hatt en månedlig foredragsserie
de har kalt “Fagsnack”, med tema medisin og
helse. - Ønsker du å fortelle om
forskningsprosjekt ditt? Har du en nylig publisert
bok eller artikkel du vil presentere, eller et aktuelt
tema for diskusjon? Da kan du ta kontakt med

Fra venstre:
Kommunikasjonsrådgiver Anja Johansen,
forskningsbibliotekar Sindre Andre Pedersen og
forskningsbibliotekar Solveig Isabel Taylor.
Foto: Geir Andre Pedersen

og Solveig Isabel Taylor. Begge er ansatt ved
Bibliotek for medisin og helse (BMH) på Øya,
som holder til i 2. og 3.etg på Kunnskapssenteret.
Vi kjører for tiden to prosjekter sammen;
begge er tilknyttet mini-metode-vurdering av nye
teknologiske hjelpemidler som skal tas i bruk
(såkalt mini-HTA), og der det gjøres en
kunnskapsbasert evaluering av nytteverdi og
økonomiske aspekter. Det ene prosjektet går på
bruk av en ny type stent i forbindelse med kateter
basert behandling av aortaaneurismer (utposning
på hovedpulsårene) i bryst- og mageregionen.
Den andre går på bruk av ultralyd i forbindelse
med å fremskynde helning av brudd som har
vanskelig for å gro. Bruk av ultralyd til å
framskynde helning av brudd har nå gått videre
til å bli en nasjonal metode-vurdering. I
prosjektene våre bistår Sindre og Solveig med
systematiske litteratursøk for å skaffe oversikt
over kunnskapsgrunnlaget.
- BMH tilbyr forskningsstøtte i form av
litteratursøk til både fagprosedyrer og
metodevurdering, sier Sindre Andre Pedersen. Grundige litteratursøk danner fundamentet for et
godt forskningsprosjekt og biblioteket er

Kommunikasjonsrådgiver Anja Johansen viser
området i inngangspartiet av biblioteket med
muligheter for forskningsformidling. Det er satt av
plass til utstillinger av forskningsprosjekt og man
kan ha forelesninger der, såkalt «Fagsnack». På
kilden blir det publisert når disse forelesningene
forgår. Man kan ha opptil 40 tilhørere.
Foto: Geir Andre Pedersen

biblioteket, sier kommunikasjonsrådgiver Anja
Johansen. Hun oppfordrer også forskere til å ta
kontakt for å diskutere muligheter for temporære
utstillinger i biblioteklokalene.

Tips fra biblioteket
I nyhetsbrevene fra FOR framover kommer vi til å
legge ved små faktabokser om nyttige tips og
råd fra biblioteket som kan gjøre forskningen din
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bedre - og forskningshverdagen din enklere. Her
er det mye å glede seg til!

Fakta om biblioteket (BMH):
• Fysisk sammenslåing av bibliotek ved NTNU og
HiST.
• Dekker et vidt spekter av fag innen medisin og
helse.
• Har et bredt tilbud innen kurs og veiledning til
studenter, forskere og andre ansatte ved NTNU,
HiST og St. Olavs Hospital .

Juni/Juli 2015

Regionalt senter for
helsetjenesteutvikling.
Vidar Halsteinli er koordinator/kontaktperson for
de prosjektene FOR har sammen med Regionalt
senter for helsetjenesteuvikling og
forskningsbibliotekarene. Vi har nå to prosjekt,
mini-metode-vurdering. Dette er et verktøy for å
gjøre en økonomisk vurdering av mulige nye
metoder, nytt utstyr osv.

	
  

• Tilholdssted i 2. og 3.etg i Kunnskapssenteret.
• Felles nettside: http://
bibliotekformedisinoghelse.no/

Nøkkeltall fra BMH:
• 1500 kvm netto over 2 etg
• 55 timer åpent pr uke
• 17 fast ansatte i BMH,
• 8 studentvakter
• ca 4000 studenter og ca 12000 ansatte fra HiST,
NTNU og St Olavs Hospital

Vidar Halsteinli,
Forsker på Regionalt senter
for helsetjenesteutvikling.
Foto: Vidar Halsteinli

• 12 grupperom og ca 300 sitte-/arbeidsplasser

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