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Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom (FOR- NorMIT) inviterer til FAGSEMINAR, i tiden 30- 31. januar 2020, Røros Hotell.  
  
ÅRETS FAGSEMINAR SETTER FOKUS PÅ BLANT ANNET FØLGENDE TEMA (NB! forbehold om endringer) 
 

 Sykehusinfeksjoner og økt pasientsikkerhet med fokus på blant annet sepsis, sårinfeksjoner og HMS i operasjonsstua 

 Pågående aktiviteter og prosjekter ved FOR- NorMIT som er av betydning for utviklingen av kirurgi 
o Robotic innen kirurgi 
o Navigasjon som kirurgisk planleggings og støtteverktøy 
o Ultralyd og HIFU 
o AR Augmentet Reality, HoloLens innen bronkoskopi og andre kliniske områder 
o Nanotechnology, microbubbles and ultrasound 
o Holocare ved OUS 
o AI Maskinlæring 

 Innsikt i helseforskningsportalen.no og eFORSK 

 Møte med Norway Health Tech 
Detaljert program blir sendt ut i januar 2020 
 
PÅMELDINGSFRIST: innen 13.desember 2019  
NB! Booking etter prinsippet «første mann til mølla» (80 plasser). 
  
https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2020/pamelding 
  
Dersom du har spørsmål knyttet til konferansen, er det bare å ta kontakt. 
Forskningskoordinator Liv- Inger Stenstad, mail: liv-inger.stenstad@stolav.no 
Tlf: 970 00 373 eller 72 82 03 24 
 Ønsker hjertelig velkommen til Røros i 2020! 
  
Med vennlig hilsen 
Jan Gunnar Skogås 
Avdelingssjef og daglig leder Fremtidens Operasjonsrom 
Tlf.: +47 982 80 585 
E-post: Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no 

FOR-fagseminar 2020 

https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2020/pamelding
mailto:liv-inger.stenstad@stolav.no
mailto:Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132319302768?dgcid=coauthor 
 
https://www.e3s-
conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/37/e3sconf_clima2019_01041/e3sconf_clima2019_01041.ht
ml 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye artikler publisert i ventilasjonsprosjektene! 

Samarbeidet med Institutt for Energi- og Prosessteknikk, 
NTNU bringer stadig nye resultater. 
Nå er artikkel nr. sju og åtte publisert! 
Følg de to linkene for å lese artiklene. 
 
I vinter blir det fire PhD og tre masterstudenter som skal 
jobbe med forskjellige oppgaver knyttet til 
ventilasjonsanleggene på St.Olavs hospital 

Smittevernoverlege Andreas Radtke  
presenterte posteren vår med temaet  
 
«Which is better solution for operating room 
ventilation- Laminar airflow or mixing ventilation? »  
 
på ICPIC 2019 som er en stor internasjonal 
smittevernkonferanse som ble holdt i Genève, Sveits. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132319302768?dgcid=coauthor
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/37/e3sconf_clima2019_01041/e3sconf_clima2019_01041.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/37/e3sconf_clima2019_01041/e3sconf_clima2019_01041.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/37/e3sconf_clima2019_01041/e3sconf_clima2019_01041.html
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The Operating Room of the Future was invited to attend the 23rd Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: 
WMSCI 2019, which was held in Orlando, Florida, 6-9 July 2019. In the context of the special track on Bio- and Medical 
Informatics and Cybernetics (BMIC) we had an oral presentation with the title: "Early experience with 3D and 4K imaging for 
minimally invasive neurosurgery". 
 
The presentation was given by Jan Gunnar Skogås and Gabriel Hanssen Kiss. Jan Gunnar introduced St. Olavs hospital and the 
Operating Room of the Future. Afterwards Gabriel presented a typical imaging workflow in the OR and detailed two different 
display setups tested at the Neurosurgery Department, St. Olavs hospital, Trondheim. Finally, usability results and feedback 
from the clinicians was given. 
 
The presentation was followed by a discussion regarding the use of advanced imaging technology in the OR, envisaged 
outcome of the project and the suitability of using flexible OLED high-resolution displays in the operating room. Good feedback 
from the audience was received. 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                         BMIC 2019, Orlando, Florida 
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 Bedre kvalitet med 3D-printing 

 
«Samarbeidet med FOR har 
åpnet for nye metoder for 
planlegging og gjennomføring 
av teknisk utfordrende 
operasjoner. Til nå har 
operasjonene gått ut på 
korreksjon av større 
feilstillinger hos barn. I 
planleggingsfasen diskuteres 
forskjellige tilnærminger for 
hvordan en best skal gå fram 
for å korrigere feilstillingene. 
Ved bruk av 3D datamodeller 
vurderes og testes de ulike 
løsningene opp mot hverandre. 
Både knokkelen med feilstilling 
og en normalt formet knokkel, 
som er en speilet modell av 
motsatt side, printes som 3D 
plastmodeller. Dette gir en unik 
mulighet til å forstå selve 
feilstillingen for deretter å 
utføre en testoperasjon på 
modellen. Ulike hjelpemidler til 
bruk for stabilisering av 
knokkelen etter korreksjonen 
er utført kan testes. Dette gir 
en trygghet for operatøren i 
det stabiliteten for 
korreksjonen kan testes og 
hvorvidt en god stabilitet 
faktisk er mulig å oppnå. Tid og 
ressurser brukt til dette 
peroperativt reduseres. For å 
øke nøyaktigheten under selve 
operasjonen tilbys også 
plastmaler som steriliseres og 
brukes i operasjonsfeltet som 
guide for retning og nivå til 
sagen som brukes til å kutte 
bein. Totalt sett har vi fått et 
viktig verktøy som hever 
kvaliteten på behandlingen 
seksjonen kan tilby». 

 
 
 
Christian Øye   
 
Seksjonsleder 
Barneortopeden 

 

Den 3d-printede 
pasientspesifikke 
operasjons-guiden sørget 
for at den planlagte 
korreksjonen kunne 
gjennomføres med stor 
nøyaktighet. Guiden passet 
perfekt mot beinet, og det 
var derfor ingen tvil om 
posisjonen eller vinklene 
på osteotomien.  

Ved å ta bort en bit av 
beinet ble feilstillingen 
rettet opp. Den fjernede 
beinbiten var nøyaktig som 
planlagt. Operasjons-
guiden og visuell støtte fra 
en 3d-printet modell av 
beinet gjorde at ortopeden 
kunne føle seg trygg på at 
korreksjonen ble riktig.  

Platen som ble benyttet for 
å fiksere osteotomien var 
testet ut på den 3d-
printede plastmodellen på 
forhånd. Dette reduserte 
operasjonstiden, og økte 
forutsigbarheten under 
operasjonen.  

Barneortopeden har tatt i bruk 3d-printing og 3d-planlegging for å 
oppnå bedre kvalitet i behandling av case med utfordrende anatomiske 
forhold. 
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Hemit-konferansen 2019 

Besøk av Riksrevisjonen 

Hemit-konferanse 2019 – IKT for liv og helse ble arrangert 19.september, 
Scandic Lerkendal. Under årets konferanse hadde FOR utstilling – hvor 
hovedfokus var 3D-print, VER og AI. 
Fokus for årets konferanse var å vise hvordan helsetjenesten i Midt-
Norge tar i bruk kunnskap og teknologi for å skape pasientenes 
helsetjeneste. I tillegg er konferansen en viktig møtearena for 
fagmiljøene innenfor helse og IKT i Midt-Norge.   

Tirsdag 24. September besøkte Riksrevisjonen FOR. 
Kristin Henriksen, Ingrid Engstad Risa og Nils-Erik Bjørge 
fra Riksrevisjonen fikk en innføring om FOR-NorMIT og 
en omvisning på FOR-stuen AHL og FOR-stuen ØNH. Her 
sammen med avdelingssjef, FOR Jan Gunnar Skogås. 
 
Bakgrunnen er at Riksrevisjonen om mulig vurderer å 
gjennomføre en forvaltningsrevisjon om klinisk forskning 
i helseforetakene. Undersøkelsen er i første omgang 
begrenset til en foranalyse. Når foranalysen er 
gjennomført, vil det tas standpunkt til om revisjonen 
skal videreføres i en hovedanalyse.  
Møtet var først og fremst en samtale og drøfting, hvor 
formål var å få større innsikt i temaet. 
 

Forskerlinjestudent – Audun Bakke Jensen 

Audun Bakke Jensen started as a research line medical student in 
the autumn 2019. His topic is “Advanced visualization in lung 
cancer diagnostic”, with Associate Professor Håkon Olav Leira as 
main supervisor and chief scientist Thomas Langø from SINTEF 
and researcher Gabriel Hanssen Kiss from FOR as co-supervisors. 
He will work with machine learning and advanced visualization 
techniques in the context of virtual bronchoscopy and develop 
new ways of combining pre- and intra-procedure image data in 
order to improve the diagnostic procedure. In addition to medical 
studies, Audun is an active computer programmer, pole-vaulter 
and gymnast. FOR wishes Audun welcome and good luck with his 
research work! 
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Spesialsykepleiere i onkologi fv. Nina Grauff Erntsen og Solveig 
Oddrun Bones, ved poliklinikken Kirurgisk klinikk, 
Bryst/Endokrinkirurgisk seksjon – er viktige brikker i prosjektet.  
 
Takk for et godt samarbeid og den gode jobben dere gjør i 
prosjektet! 
 
Foto: FOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utprøvingsprosjekt  
NPWT – Negative Pressure Wound Therapy 

Det pågår for tiden et utprøvingsprosjekt i regi av FOR 
hvor man ønsker å bruke negativt trykk (NPWT – 
Negative pressure wound therapy) som profylaktisk 
behandling hos pasienter med kirurgisk snitt da 
prinsippet har vist å ha positiv effekt på sårtilhelning 
(1). Negativ trykkterapi er et dynamisk, ikke-invasivt 
system som er blitt mye tatt i bruk de siste årene. Såret 
dekkes med en svamp eller liknende materiale og et sug 
utøver et negativt trykk (vanligvis 50-80 mmHg). 
Systemet skaper et lukket og fuktig sårmiljø, noe som 
forhindrer at bakterier trekker inn i såret og at de friske 
cellene i såret tørker ut. På grunn av trykket minkes 
sårvolumet, overflødig sekret (bakterier og sårvæske) 
blir fjernet, og granulasjonsveksten blir stimulert (2). 
Behandlingen kan brukes terapeutisk ved 
sårproblematikk og profylaktisk ved å fremme 
tilhelningen ved kirurgisk lukkede snitt. Dette prosjektet 
omhandler det siste hvor man benytter et engangs 
sårbehandlingssystem (NPWT-pumpe).  
 
De siste årene har det skjedd teknologiske nyutviklinger 
samt produktinnovasjoner innenfor sårbehandling med 
negativt trykk. Dette gjør det interessant å kunne 
evaluere en av de siste versjonene av 
behandlingsprinsippet i en klinisk kontekst. Et kvalitativt 
utprøvingsprosjekt med en systematisk evaluering av 
pasienttilfredshet og brukervennlighet ved bruk av 
spørreskjema.  
 
Utprøvingen foregår ved Kirurgisk klinikk på Kar-, og 
Bryst/Endokrinkirurgisk seksjon i regi av Fremtidens 
Operasjonsrom.  
 
 
Ref.: 

1. Brita Noorland, Bærum Sykehus. 

Sårbehandling med VAC. Sykepleien, Tema: 

Teknologi i helsetjenesten, 15.10.2009 

2. Helsedirektoratet, Norsk overvåkingssystem 
for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 
infeksjoner, Folkehelseinstituttet   
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Styringsgruppe digitalisering og standardisering gikk 6. September 2019 inn for å etablere VER som en tjeneste i Helse Midt-
Norge! Fremtidens Operasjonsrom er stolt over å kunne løfte prosjektet VER over fra utprøving til implementering!  
 
Hensikten med Virtuelle Eksaminasjonsrom  
Hensikten er å samle involvert helsepersonell i et felles virtuelt arbeidsrom, med tilgjengelig medisinsk informasjon og 
tilrettelegge for effektiv og trygg samhandling i kollegaveiledet beslutningsstøtte, med effektmål som lavere responstid og 
bedre kvalitet på medisinske beslutninger.  
 
Virtuelle Eksaminasjonsrom (VER) legger til rette for at flere kan involveres raskt og med samtidig situasjonsforståelse i 
kollegaveiledet beslutningsstøtte. VER gjør det mulig å dele innhentet medisinsk informasjon innenfor 3 kategorier; a) objektiv 
medisinsk informasjon fra medisinsk utstyr kan strømme «live», b) subjektiv medisinsk informasjon fra å se pasienten (video) 
og c) pasienthistorie. Det er tilrettelagt for arbeidsflyt i samsvar med brukernes behov for kollegaveiledet beslutningsstøtte. 
Dette bidrar til styrket kvalitet på medisinske beslutninger, forbedret ressursutnyttelse og økt pasientsikkerhet. 
      
VER er tilpasset bruk i både Apple-produkter og PC-produkter (som Puls). VER er meget tilpasningsdyktig til bruk av 

videosystem. Dette er et 
poeng da ulike aktører i 
helsetjenesten bruker 
ulike videosystemer. VER 
vil enkelt benytte seg av 
de videosystem som 
anvendes av de ulike 
aktørene i det virtuelle 
samhandlingsrommet. I 
tidligere prosjektutvikling 

har en benyttet seg av 
godkjente 
videoløsninger i Norsk 
Helsenett.  
Satsningsområdet 
medisinsk 
avstandsoppfølging 
trenger en mer robust 
teknologiplattform for 
avansert 
databehandling som 
kan smelte sammen 
med bruk av video, 

telefon og chat. I dag jobbes det med mange ulike teknologier og leverandører i mange forskjellige prosjekter i medisinsk 
avstandsoppfølging. Dette er en ressurskrevende praksis som innebærer store utviklingskostnader – og samtidig etableres det 
mange barrierer for å utøve helhetlig tenkning og utvikling på området.  
 
VER vil også kunne fungere i en helhet med nytt journalsystem. HEMIT arbeider nå med å få VER på plass som applikasjon for 
brukere i hele Helse Midt-Norge. Mer informasjon kommer! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Virtuelt Undersøkelsesrom (VER) 

 

I VER kan helsepersonell 
samhandle i ett felles 
samhandlingsrom som er 
tilrettelagt for deres behov for 
samhandling og kommunikasjon i 
beslutningsstøtte. Helsepersonell 
kan anvende telefon, video og 
chat og følge medisinske data som 
deles i sanntid. Foto: Christine 
Rise Fry 

 


