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Nytt fra Fremtidens
Operasjonsrom
!

Årsrapport 2014!

Årsrapport
2014
!

Ny drakt preger årsrapporten!

!

Vi tar pulsen på GYN!
I denne utgaven tar vi
pulsen på GYN, og ser
hvordan hverdagen der
arter seg.

Årsrapporten for 2014 er
nå ferdig. Den
inneholder 50 sider med
spennende og god lesning
om hva FOR har drevet
med siste året. !
Årsrapporten kan lastes
ned "a stolav.no/for.!
God fornøyelse!!

Besøk "a Sykehuset Østfold!!
Hybrid operasjonsstue var
tema for besøket.

FOR sine gode hjelpere!
En takk til våre gode
hjelpere som er gode å ha
når vi skal holde kurs!

Fagdag 2015!
Radiografutdanningens
årlige fagdag gikk av
stabelen med hjelp av FOR

Bioingeniørstudenter ved
FOR!
To bioingeniørstudenter
skriver sin oppgave
igjennom FOR

Diverse aktiviter.!
Seminarer, konferanser og
annet nyttig.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Tema for årets fagseminar:FOR Nettverksmøte
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Vi
tar pulsen på GYN
!
I denne utgaven tar vi pulsen på GYN og
får et lite innblikk i hvordan hverdagen
arter seg på denne avdelingen. Vår
forskningskoordinator Therese Marken er
FOR sin kontakt mot GYN.!

Mai 2015
laparoskopi kamera. Displayet gir en ekstra
dimensjon av dybdesyn i forhold til 2D bilder fra
de ordinære skjermene.

Ass. Lege Teresa Valle og overlege Risa LonneeHoffmann. Foto: Therese Marken

!
Fra et laparoskopisk inngrep på stue 7, FOR stue.
Fra venstre: opr. spl. Line Lillerud og Heidi S. Hassel,
overlege Cecilie Hagemann og ass. lege Karin
Deibele. Foto: Therese Marken

Kvinneklinikken består av Fødeavdelingen og
Gynekologisk avdeling. Klinikksjef er Runa
Heimstad. Fremtidens Operasjonsrom har en
øremerket operasjonsstue på gyn operasjon som
er en laparoskopisk stue. Denne stuen ble
oppgradert i 2011 med blant annet Endo Alpha
fra gamle Gastro FOR. Utstyret ble oppgradert til
full HD og det ble gjort ny kabling for dette. I
2014 ble displayene på stuen oppgradert. I 2014
ble totalt 192 pasienter operert ved FOR-stuen
på gyn.
Klinikken har kommet godt i gang med
robotkirugi. De har valgt å bruke robotkirurgi
både til generelle gynekologiske pasienter og
ved gynekologisk kreft. Kvinneklinikken var det
første sykehuset i Norge som valgte å satse på
begge pasientgruppene. I 2012 kom også da
Vinci robot på plass på Orkdal sykehus. Klinikken
har 2 dager på roboten på St. Olavs Hospital og 1
dag på Orkdal sykehus.
I mars hadde gynekologene et
utprøvingsprosjekt med Head-Mount-Display
som skal festes på hodet under operasjonen.
Dette gir kirurgene et 3D visualisering bilde fra

I april hadde gynekologene workshop med Up
Viser – innleggelse av syntetiske nett i
skjedeveggen. Dr. Thunn var kommet fra Berlin
for å undervise, 4 overleger fra andre sykehus i
landet var tilstedet og i tillegg til gynekologer fra
St. Olavs Hospital. Totalt hadde de 5 pasienter i
løpet av dagen og liveoverføring fra
operasjonsstuen til et møterom tilknyttet
operasjonsstuen. Workshopen var en stor
suksess!

Teknisk ansvarlig for liveoverføringen. Foto: Gunvor
Eikeland

I slutten av juli, begynnelse av august skal I
slutten av juli, begynnelse av august skal klinikken
starte byggingen av en poliklinisk
operasjonsstue. Stuen skal behandle pasienter
som kan gjøre mindre inngrep uten narkose.
Dette blir en avansert poliklinikk som skal gjøre
blant annet hysteroskopier, slyngekoniseringer,
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endometrieablasjon og Botoxbehandling av
overaktiv blære.
Det er en rekke aktivitet i klinikken. De holder
blant annet på å lage en forenklet Trygg Kirurgi
liste. En slik liste vil være nyttig for eksempel til
mindre, korte inngrep. Et annet prosjekt er i
forhold forebygging av postoperative
sårinfeksjoner. Pasientene bruker en spesiell
vaskeklut med klorhexidin til pre operativ vask før
de kommer ned til operasjonsstuen.
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Besøk fra Sykehuset
Østfold

!

Sykehuset Østfold besøkte St.Olavs
Hospital og FOR. De by#er hybridstue i
Østfold, og ønsket å se hvordan vi har løst
dette ved vårt sykehus.!

!

Et lite knippe blide, trivelige ansatte ved
klinikken: Klinikksjef Runa Heimstad, avd. sjef
gyn/seksjonsleder opr/overvåkning Mari B.
Haugen, opr. spl Sissel Ulvang, opr. spl./
koordinator Trine Tømmerdal.

Den 23. april, var en delegasjon fra Sykehuset
Østfold på besøk ved St. Olavs Hospital.
Hensikten med besøket var å få snakket med de
ulike aktørene i et hybrid operasjonsrom og se
på drift og organisering da de installerer en
hybrid operasjonsstue på det nye sykehuset i
Østfold (Kalnes). Parallelt med installasjonen har
de et prosjekt som tar for seg implementering i
klinisk drift, med deltakere fra karkirurgisk
seksjon, operasjonsavdelingen,
røntgenavdelingen og anestesiavdelingen.

Foto: Therese Marken

Konst. Seksjonsoverlege Gunvor Eikeland, ass.
lege Teresa Valle, opr. spl. Åshild E. Kvaal, ass.
Seksjonsleder Svanhaug Hollingen.
Foto: Therese Marken

!
!
!
!
!
!

Foto: Liv-Inger Stenstad

!

Delegasjonen fra Sykehuset Østfold fikk en
grundig omvisning på FOR-stuen på AHL, der
Unn Rangøy, Asbjørn Ødegård, Conrad Lange,
Torbjørn Dahl og Liv-Inger Stenstad fortalte og
viste hybridstuen. De fikk overvære en prosedyre
fra manøverrommet, og fikk svar på det meste de
lurte på. Dagen etter var de på besøk hos FOR,
hvor Jan Gunnar Skogås holdt en presentasjon av
FOR sin infrastruktur, og viste organiseringen av
FOR-stuene og vårt nettverk, samt
visualiseringsprosjekt som går i FOR sin regi.
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FOR sine gode
hjelpere

!

Medisinske fysikere, strålevernskontakter
og medisinsk teknisk persone$ er gode å ha
når FOR skal holde kurs, liveoverføringer "a operasjonsstuer, når det
tekniske skal vedlikeholdes og for å holde
utstyret i orden. !
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Medisinsk Teknisk Avdeling!
MTA, eller Medisinsk teknisk avdeling, er også
FORs gode hjelpere og bistår oss på mange
områder. De er delaktig i å sette opp liveoverføringer fra FOR-stuene, og de sørger for at
alt utstyr som brukes på FOR-stuene er i orden
og operativt. Det er ofte utfordringer med
utstyret, om skjermene fungerer som de skal og
om det som skal vises på skjermene er på plass
osv. Hvis det er noe som skal ordnes, så ordner
de det raskt. Videre er de delaktige i FOR sine
EMU- kurs, der de står for opplæring og bruk av
røntgen C-bue i alle klinikkene ved St. Olavs
Hospital.

Fra venstre: Medisinsk Fysiker Kristin Ramberg,
Strålevernskontakt for diagnostikk Tommy Berglund
og Fysiker Sven-Erik Johnsson
Foto: Liv-Inger Stenstad

!

Strålevernskontakter og fysikere!
FOR sine gode hjelpere. De bistår FOR i stor
grad ved EMU-kursene (Elektromedisinsk utstyr),
der de holder foredrag om strålevern, og bruk av
blybeskyttelse på operasjonsavdelingene ved
bruk av røntgen C-bue. Dette er et viktig arbeid,
som kirurger, og annet personell har stor nytte av.
Videre samarbeider de med FOR på
forskningsaktivitet (Bachelorgrader og andre
prosjekter) da særlig med måling av stråledoser
til de forskjellige kroppsdeler, slik som øye-linser
og overkropp.

FOR sine gode hjelpere fra MTA. Fra venstre: Jon Arild
Gundersen, Martin Svenning, Bjørn Olav Myhre og
Ole Petter Rønsåsbjørg.
Foto: Liv-Inger Stenstad

!
!
!
!
!
!
!

De sørger også for at alt røntgenutstyr ved FORstuene, og ellers rundt om på St.Olavs Hospital til
en hver tid er i 100% stand. Trygghet og sikkerhet
er viktig.
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Radiografutdanningens
Fagdag 2015

ortopedene i noen uker, og gjort målinger av
stråledoser ved hjelp av linse-dosimeter, og
kropps-dosimeter. Dette er en spennende og
svært nyttig oppgave, som vi gleder oss til å høre
resultatet av.

Fremtidens operasjonsrom ble invitert til å
holde et foredrag på fagdagen til
radiografutdanningen.!

De holdt et flott foredrag på fagdagen!

Jan Gunnar holdt et flott og spennende
foredrag som vanlig, om nye og
spennende behandlingsmåter, og satte
søkelyset på at radiografen blir mer og
mer viktigere fremover.
Foto: Liv-Inger Stenstad

Det er 2 bachelor-grupper "a
radiografutdanningen som benytter seg av
FOR sin
in"astruktur for
å gjøre oppgaven
sin i år.!

!

Den andre gruppen som
benytter FOR dette året
er gruppen til Carl
Kulseng og Christoffer
Sandstrøm. Oppgaven
dreier seg om strålevern
til ansatte på PETsenteret og er en
kvantitativ studie av
viktige problemstillinger
knyttet til doserate fra
pasient og hvordan å
jobbe mest mulig
strålebesparende.
Doseraten fra den
radioaktive kilden 18FFDG måles fra ulike
kroppsdeler og
avstander - på denne
måten kartlegges det
hvordan en kan
minimere stråledosen til
ansatte ved de ulike
delene av
undersøkelsen.

Carl Kulseng

Christoffer Sandstrøm

Studentene undersøker
videre fordelene med bruk av injeksjonsroboten
Medrad Intego og hvordan denne bidrar til å
skåne de ansatte på en slik avdeling. Studien
inneholder i tillegg til dette statistikk over
strålebelastning til ansatte i løpet av 2014 for å
skape en oversikt over daglig og årlig stråledose
til ansatte ved
avdelingen.

En av gruppene
som benytter FOR
er Kristin J. Wirum,
Foto: Liv-Inger Stenstad
Nina Bråtteng og
Lisa Lange skriver om stråling til øye-linsene til
ortopedene ved bruk av røntgen C-bue og Gbue på Ortopedisk avdeling. De har fulgt
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Bioingeniørstudenter som
skriver oppgave ved
hjelp av FOR

!
FOR hjelper hvert år en del studenter til å
komme i kontakt med aktue$e miljø for å
skrive sin oppgave og for å være døråpnere
for å komme inn i spennende
forskningsmiljøer og andre arenaer.

!

Også i år er det en gruppe bioingeniørstudenter
som har brukt FOR sin infrastruktur for å skrive
oppgave. På bakgrunn av tidligere utbrudd av
vancomycinresistente enterokokker (VRE) på
ulike avdelinger ved Universitetsklinikken ved St.
Olavs hospital, oppstod en aktuell
problemstilling som omhandler spredning av
antibiotikaresistente bakterier innad i sykehus.
For å undersøke tilstedeværelse av aktuelle
bakteriestammer, blir det tatt miljøprøver av
diverse inventar ved Orkdal sykehus.
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Seminarer,
konferanser og
nettverksmøter
FOR deltar på aktue$e seminarer og
konferanser, samt holder egne
nettverksmøter for samarbeidspartnere
både internt og eksternt. !

!

FOR Nettverksmøte 28.mai 2015!
Vi minner om FOR nettverksmøte den 28.mai
2015. Dette nettverksmøtet holdes to ganger
årlig. Dette er et møte for FOR-kontaktene, og vi
håper de inviterte har mulighet til å delta. Det blir
som vanlig et foredrag fra en klinikk om rollen
FOR spiller i deres avdeling.

Hemit-konferansen 2015!
Årets Hemit-konferanse 2015 - IKT for liv og helse
- ble arrangert på Scandic Lerkendal og samlet ca
350 deltakere. Foredragene omhandlet alt fra
innovative løsninger i helsesektoren til hvordan
IKT kan understøtte klinisk virksomhet.

!

!
!
!
!
!
!
!
Oppgaven blir utført av: Tonje Brunes (t.v) og Nora
Rosvoll Finstad (t.h)

Daglig leder på FOR,
Jan Gunnar Skogås,
hadde et foredrag
med tittel: Fremtidens
Operasjonsrom - Nye
behandlingsmetoder
og medisinsk
teknologi. Flott dag
og et viktig
møtepunkt

!

!

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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