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Nytt fra Fremtidens
Operasjonsrom
NorMIT
Åpningen av NorMIT
markert i Trondheim.
Samarbeid mellom FOR
og Oslo
Universitetssykehus! s.1
Snart 100 TAVIoperasjoner ved FOR!

Nasjonalinfrastrukturen for
forskning.
NorMIT (Norwegian centre for Minimally invasive Image
guided Therapy and medical technologies) er et samarbeid
mellom Fremtidens Operasjonsrom ved St. Olavs Hospital
(FOR) og Intervensjonssenteret ved Oslo
Universitetssykehus. Den oﬃsielle åpningen av dette
samarbeidet ble markert 10.06.14 ved St. Olavs Hospital.

Det er snart foretatt over
100 TAVI-operasjoner ved
FOR-stuene ved St. Olavs
Hospital, s. 2
EMU
FOR kurser legene!
s. 6
IO-kongress i Trondheim

Foto: Kjersti L. Nilsen, NTNU

Siv Mørkved, St.Olavs Hospital, Torill A. Nagelhus Hernes, NTNU
Foran f.h: Jan Gunnar Skogås, Fremtidens operasjonsrom
Bak f.v: Sigbjørn Smeland, Oslo Universitetssykehus, Per Kristian

FOR deltok på IOkonferansen 2014 i
Trondheim! s. 7
Fagseminar på Røros!
I januar 2015 blir det
fagseminar på Røros
Hotell s. 7

Hoel, Oslo Universitetssykehus, Petter Aadahl, St.Olavs Hospital,
og Stig Slørdahl, NTNU

NorMIT er et nasjonalt samarbeid med mål å bidra til økt
klinisk og teknologisk forskning. Det skal bidra til å bygge
opp mer kompetanse og innovasjon, og på den måten føre til
bedre pasientsikkerhet. Selv om hovedfokus er bildeveiledet
minimal invasiv terapi, vil det foregå forskning og utvikling
på andre viktige omårder som logistikk, arbeidsflyt,
kommunikasjon, organisering og overføring av høykvalitets
bilder.
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Fremtidens
Operasjonsrom
Ved Fremtidens Operasjonsrom
ved St. Olavs Hospital behandles
dagens pasienter med
morgendagens teknologi.
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Snart 100 TAVI-operasjoner!
TAVI står for ”Transcatheter Aortic Valve Implantation”, og
er en prosedyre der man går inn via arterien i lysken eller
direkte transapikalt og opp igjennom aorta for å sette inn ny
hjerteklaﬀ.

Her flytter forskerne grenser som
gir pasientene tryggere
behandling og sparer samfunnet
og helsevesenet for store
kostnader.

Fremtidens Operasjonsrom (FOR)
er en arena for forskning- og
utvikling. FOR er et
rt
samarbeid
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Hospital HF,
100 o
Universitetssykehuset i
Trondheim og NTNU,
Norges Teknisk

Foto: Liv- Inger Stenstad (FOR).

Her er Knut Hegbom, Matthias
Heigert og Tove Vindsetmo i dyp
konsentrasjon.

Naturvitenskapelige Universitet i
Trondheim.
FOR har nå flyttet ti
Kunnskapssenteret 4.etg.

Foto: Liv- Inger Stenstad (FOR)

TAVI- gjengen har en liten pause mellom
operasjonene. Knut, Mattias, Tove, Kirsti
Straume og Heidi Holstad.
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Foto: Liv- Inger Stenstad (FOR).

Nå skal klaffen straks settes inn.
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Foto: Liv- Inger Stenstad (FOR).

Det er mye folk og teknologisk utstyr i aksjon under en TAVIoperasjon.

Antall pasienter øker!
TAVI bruker FOR- stuen på
Akutt/ Hjerte/ Lunge- senteret en
dag annenhver uke. Antall
pasienter har økt kraftig, så
behovet for mer stuetid er
økende.

TAVI har gjort snart 100 operasjoner her på St. Olavs
Hospital siden starten i 2010.
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Foto: Liv- Inger Stenstad (FOR).

Mye aktivitet
ved FOR-stue 1
på AHL
Ved Akutt/ Hjerte/ Lungesenteret på St. Olavs
Hospital er det mye
aktivitet. Nye prosedyrer
som f.eks Abdominal
Stentgraft med Iliaca
Branch blir utført. På bildet
under kan du se personalet i
full sving på
operasjonsstuen.

”Abdominal Stentgraft m/ iliaca branch.” Kun to tilsvarende inngrep er
foretatt på sykehuset her tidligere.
F.v.: Unn Rangøy, Marit Morken, Asbjørn Ødegård og Frode Aasgaard.
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Foto: Liv- Inger Stenstad (FOR).

Abdominal stentgraft med sidegrener er en komplisert prosedyre som krever godt gjennomlysningsutstyr. KARkirurgi foregår på AHL-1 (FOR-stuen) fast 2 dager en uke, og 1 dag uka etter.

Foto: Liv- Inger Stenstad (FOR).

Under en slik operasjon er mange yrkesgrupper, og forskjellig utstyr involvert.
F.v.: Her er Conrad Lange, Asbjørn, Marit, Unn, og Frode (andre siden av bordet) i fint samarbeid og i dyp
konsentrasjon.
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Innovasjon og utvikling
Helse Midt-Norge samarbeider med
NTNU Technology Transfer AS (TTO)
for å legge til rette for at gode ideer fra
fagmiljøet skal kunne vurderes med
tanke på videreutvikling
NTNU Technology Transfer AS
St. Olavs Hospital vil legge til rette for
(TTO) jobber med å skape verdier
innovasjon, blant annet får ansatte en
av forskningsresultater og gode
egen adresse de kan henvende seg til
ideer fra Norges Tekniskmed sine gode ideer.
Påtroppende forskningsdirektør og
naturvitenskapelige Universitet
forskningsavdelingen har ansvar for å
(NTNU), Helse Midt-Norge, og
legge til rette for både forskning og
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST).
innovasjon. Forskningsavdelingen ved St.
Målet er at disse skal nå markedet
Olavs Hospital vil samarbeide tett med
i form av nye produkter eller
TTO og være bindeleddet mellom TTO og
fagmiljøet. Direkte kontakt mellom
tjenester som kommer samfunnet
fagmiljøet og TTO vil selvsagt også være
til gode. - Les mer på: http://
mulig.
tto.ntnu.no/omSt. Olavs Hospital samarbeider med Oslo
oss#sthash.WeqowIbT.dpuf
universitetssykehus, Haukeland
universitetssykehus og
Universitetssykehuset i Nord-Norge når
det gjelder innovasjon og utvikling.
Har du en god idé som kan bedre diagnostikk og
behandling, men er usikker på hvordan du kan ta dette
videre?
Meld inn din idé til TTOs eksperter og få hjelp i det
videre arbeidet!
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Ny medarbeider hos FOR: Geir André
Pedersen
Hvem er du?
– Jeg 35 år, fra Hallingdal, og bor
på Rate. Det siste året har jeg
jobbet som radiograf ved avdeling
for nukleærmedisin ved St. Olavs
Hospital. Der har vi nå fått PET-CT
og PET-MR og det er en avdeling i
stor utvikling.

Foto: Geir A. Pedersen (FOR)

Hvorfor denne jobben hos FOR,
Geir?
– Jeg var klar for å utvikle meg og å lære noe nytt. I tillegg
brenner jeg for utvikling og forskning. Jeg jobber fremdeles
halv stilling ved nukleærmedisin og skal fortsette med det. I
tillegg til å jobbe hos både FOR og nukleærmedisin så
holder jeg på med en mastergrad i biomedisin ved
Høgskolen i Oslo. Mastergradsoppgaven vil nok dreie seg
om PET og er planlagt ferdig i 2017.

Avdelingssjef Marianne L.
Stokkan(t.v.) og seksjonsleder Jeanett
H. Antonsen poserer sammen med
Geir Andre foran PET-CT’n, som er
nukleærmedisins nyeste anskaffelse.
Avdeling for nukleærmedisin har tatt
over 403 PET-CT-undersøkelser de
siste 12 mnd siden oppstarten.
Avdelingen feiret 1-år med PET-CT 12.
september 2014!

EMU
På vegne av klinikksjefene
organiserer og gjennomfører
Fremtidens Operasjonsrom, FOR,
obligatoriske kurs og utsjekk innen
elektromedisinsk utstyr.
Opplæringen er systematisert,
dokumentert og er siden 2008 godt
etablert i ved St. Olavs Hospital, for
overleger og ass.leger i de operative
klinikkene som bedriver kirurgi.

Foto: Liv-Inger Stenstad (FOR)

Jan Gunnar Skogås holder
foredrag om medisinsk
teknologi.

Opplæringen er obligatorisk og har
fokus på medisinsk teknologi innen
de kirurgiske fagområdene, samt strålevern og smittevern.
Kursene utarbeides og gjennomføres i samarbeid mellom FOR,
Bildediagnostikk-seksjon for røntgenteknologi og strålevern,
Fagavdelingen - Smittevern, samt Medisinsk Teknikk.

Foto: Liv-Inger Stenstad (FOR)

Bjørn Olav Myhre holder kurs i
bruk av rtg. C-bue til legene fra
Ortopeden.

6

1.utgave

Oktober 2014

Foto: Liv-Inger Stenstad (FOR)

FOR var også i år deltaker på IO-konferansen 2014 i Trondheim!
Vi viste frem telemedisinløsning for oljesektoren og landbaserte områder. Kongressen er en
internasjonal møteplass for vitenskap og utvikling.
Olje - og energiminister Tord Lien besøkte FOR sin stand med fokus på telemedisin.
Fra venstre: Arild N. Nystad (IO Center/NTNU), Geir A. Pedersen (FOR), Liv-Inger Stenstad (FOR),
Marianne Haugvold (FOR), Tord Lien (Olje - og Energiminister), Hallgeir Lødøen (IBM) Jan
Gunnar Skogås (FOR) og Olaf Frøset (IBM)

Fagseminar FOR 22-23 Januar 2015
Tema for årets fagseminar:
Logistikk og arbeidsflyt. Vi møter Scandinavian Business
Seating (HÅG Røros), en av Europas ledende
produsenter som har klare ambisjoner om fortsatt vekst å
dermed befeste og styrke posisjonen som den ledende
kontorstolspesialisten i Europa.
Uønskede hendelser og meldekultur. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
(Kunnskapssenteret) 9540 meldinger om uønskede hendelser i spesialhelsetjenesten som
førte eller kunne ført til betydelige personskader på pasient. Ledelsen anslår at ca 6000
uønskede hendelser skjer årlig ved St. Olavs Hospital.
NorMIT som forskningsinfrastruktur. Internvensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus og
Fremtidens Operasjonsrom ved St.Olavs Hospital, NTNU.
Nye behandlingsmetoder. Løsningen på sykelig overvekt kan være rett rundt hjørnet. Tester i
Norge viser at Botox demper matlysten på en skånsom og effektiv måte.
Ny medisinsk teknologi. Hva skjer innen bildediagnostikken? Erfaringer med PET så langt.
Nytt fra RSNA.
Visualiseringsprosjekt ved FOR, hvordan blir framtidens bilder og visualisering
FOR-stue på lunge, hvordan tenker man her? Erfaringer med FOR-stuen på ØNH («cockpit»)
Forskning, utvikling, utprøving og innovasjon v/FOR
Hva kan INNOMED bistå Helsesektoren med?
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Medical Images across Art and
Science
FOR er samarbeidspartner på
prosjektet. Det skal undersøke nyere
metoder for bildedannelse og
visualisering av
hjernen. Målsetningen er å oppnå en
dypere forståelse av hvordan bilder
bidrar til utviklingen av kunnskap om
hjernen ved å tjene som
forskningsredskap, kirurgisk redskap
eller som kraftfullt retorisk
instrument.
FOR deltok på
avslutningskonferansen!

Foto: Geir A. Pedersen (FOR)

Marianne Haugvold fra FOR med
foredragsholder Aud Sissel Hoel.

Virtual Physiological Human Conference 2014
FOR innhenter inspirasjon fra mange fagmiljøer. Kongresser
og arrangementer er derfor avgjørende å delta på. Kongressen
viste oss hvordan det jobbes med å bygge et virtuelt fysisk
menneske som oppslagsverktøy og instrument.

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