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Fagseminaret 2017 
Det 11. fagseminaret ble holdt på Røros. 
 

 

Nyansatt Innovasjonsutvikler 

Alexander Moen tiltrådte i stillingen 15. 

februar 

 

Technoport 2017 
The Human Factor - 

Meet.Share.Innovate. 

 

 

 

Vi i Fremtidens 

Operasjonsrom  

Ønsker alle en 

Riktig God Påske! 
 

 

 
 
 
 

                  Fagseminaret 2017 

 

I flott vinterdrakt, masse snø og 7 minusgrader, 
ble det 11 fagseminaret i rekken åpnet på  
Røros Hotell av Daglig leder, FOR,  
Jan Gunnar Skogås. 
Det var 82 deltakere representert fra 
fagmiljøene ved St. Olavs Hospital, NTNU, 
SINTEF, OUS og industrielle forskningspartnere. 
Det var duket for mange flotte og interessante 
foredrag, nyttige diskusjoner og 
relasjonsbygging. 
 
. 
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Alexander Moen  
Foto: Frode Nikolaisen, St. Olavs Hospital 

 
 
 

 

 
Foto: Marianne Haugvold, FOR 

 

 

Alexander Moen 

Nytilsatt innovasjonsutvikler/rådgiver i Fremtidens 

Operasjonsrom uten noen medisinsk eller helsefaglig 

utdanning. Bakgrunnen er fra Forsvaret hvor jeg har 

tjenestegjort i ulike stillinger og arbeidsoppgaver i 

nesten 17 år. Tyngden av faglig kompetanse er innen 

organisasjon og ledelse hvor jeg har en master fra 

NTNU med spesialisering i relasjonsledelse.  

Jeg ser fram til å lære mye nytt i tiden som kommer, og 

håper det er forståelse for at jeg stiller noen/mange 

spørsmål for å berike min kunnskap slik at jeg kan gjøre 

en best mulig jobb. 

 

Innovasjonsutvikler 

 

Daniel Fossum Bratbak disputerte fredag 31.03.17.  
Tittel på avhandlingen til forsvar for graden Ph.D i klinisk 
medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, 
NTNU, var: 
"Botulinum toxin type A injections towards the 
sphenopalatine ganglion in primary headache with a novel 
image guided technique" 
  
Veiledere har vært forsker Erling A. Tronvik og professor 
Ståle Nordgård. 
Følgende bedømmelseskomité har vurdert det innleverte 
arbeidet: 
• Professor Arne May, University of Medical Center 
 Hamburg-Eppendorf, Hamburg 
• MD, PhD Patricia Pozo Rosich, Val d’Hebron 
 University Hospital, Barcelona 
• Professor Eylert Brodtkorb, NTNU 
 
Professor Arne May var oppnevnt som førsteopponent og 
MD, PhD Patricia Pozo Rosich var oppnevnt som 
andreopponent. 
Førsteamanuensis Sasha Gulati ledet prøveforelesning og 
disputas. 

 
Vi gratulerer så mye med vel overstått til Daniel! 
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   Foto: Marianne Haugvold, FOR 

Under kongressens første dag hadde FOR-NorMIT stand på Innovation EXPO sammen med NSALK, NTNU TTO og 
IVS. På stand ble bl.a. UL teknologi, hologram og Multiguide demonstrert samt at besøkende kunne prøve seg på 
simulator trening.  

 

  
Foto: Marianne Haugvold, FOR 

 

    
Foto: Kjetil Groven, Technoport 

 
 

 

Technoport 8.-9.mars 
Trondheim, 
Clarion Hotel Brattøra. 
 
Technoport – 
The Human Factor.  
 
Meet. Share. Innovate. 
 

Kronprins Haakon Magnus og 
Kronprinsesse Mette-Marit deltok også på 
Technoport første dag.  
 

 
 Dag 2 ble det arrangert en liveoverføring fra FOR stuen på 
Nevrokirurgisk avdeling til Technoport. Tittelen på denne seansen var 
«Surgery – Will the surgeon be redundant? ». Dette var en seanse som 
vakte stor oppsikt og inntrykk og ble kåret til kongressens beste 
innslag. 
 
Jan Gunnar Skogås, daglig leder FOR, her i dialog med Geirmund 
Unsgård, nevrokirurg ved nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs Hospital 
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Foto: Liv-Inger Stenstad, FOR 

            
           Foto: Liv-Inger Stenstad, FOR 

        FOR har etter jul arrangert flere EMU-kurs i bruk av røntgen C-bue for Kirurgisk klinikk og  
        Nevrokirurgisk avdeling. 
        Bjørn Olav Myhre og Asle Kolstad fra MTA holder her hver sine kurs. 
     

       

Luftstrømmålinger på ortopeden 

 

Vi er nå ferdig med første 
runde av luftmålingene på 
Ortopeden som ble utført 
i samarbeid med  
Institutt for energi- og 
prosessteknikk, NTNU. 
Målingene ble utført av 
Ph.D  student Amar 
Aganovic som ble veiledet 
av Professor Guangyu Cao 
fra nevnte institutt. 
 
Luftmålingene vil fortsette 
videre i ny runde med 
Masteroppgave. 

EMU-kurs 
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F oto: Gabriel Kiss, FOR 
 
 
 
 
 
 

Foto: Gabriel     
 
 
 

   
 
Eksempel på to personer, der den ene har tatt alle sine kurs,  
og en annen som mangler en del. 
Smittevern er e-læring, og er obligatorisk for ALLE! 
Ved spørsmål om kompetanseportalen, kontakt din nærmeste leder. 

 
  
 
 
 

Kompetanseportalen 

Ett Skritt tilbake 

Dosimetersystemet som FOR har anskaffet, «Raysafe 
i2», har blitt veldig populært blant yrkesgrupper som 
jobber på ei operasjonsstue der man bruker 
røntgenutstyr. 
 
Vi brukt utstyret på intervensjonsradiologene, kar-
kirurgene og ortopedene, og har fått masse positive 
tilbakemeldinger om at dette er oppdragende og god 
læring til strålehygiene. 
 
Kontakt Liv- Inger hvis dere vil være med! 
Tlf: 72820324, E-post: liv-inger.stenstad@stolav.no 
 

Mange av dere (kirurger) har fått 
masse mail fra Liv- Inger i høst/ 
vinter, fordi hun har oppdatert 
sertifiseringen deres, og lagt alle 
opplysninger inn i 
kompetanseportalen. Nå skal alle 
ha fått oversikt over seg selv, og 
kan gå inn på 
kompetanseportalen som ligger 
under fanen «kurs» på kilden, og 
gjerne fullfør de  
e-læringskursene dere har fått 
tildelt. Klikk på det fargede feltet, 
da kommer du direkte til e-
læringskurset. 
 
Det er viktig at alle er godt 
oppdaterte på alle obligatoriske 
kurs. Dette handler om 
pasientsikkerhet! 

mailto:liv-inger.stenstad@stolav.no
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TTO 

http://tto.ntnu.no/omoss#sthash.WeqowIbT.dpuf 

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

FOR Årsmelding 2016 er nå ferdig 
og klar for distribusjon. 
Årsmeldingen vil også bli 
tilgjengelig på FOR sine 
hjemmesider -   
www.stolav.no/for 
 
Vi ønsker å takke for alles bidrag i 
FOR og NorMIT, Årsmelding 2016.   
 
God lesning! 

 

http://tto.ntnu.no/omoss#sthash.WeqowIbT.dpuf
http://www.stolav.no/for

