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Julehilsen fra FOR

Forskningsinfrastrukturen «Fremtidens
Operasjonsrom»
Vil takke alle klinikere, forskere, studenter
og øvrige samarbeidspartnere for et
utmerket samarbeid i året som gikk og ser
frem til å fortsette samarbeidet i 2020.
Et nytt år med masse spennende
muligheter og innovasjoner – vi er klare!
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Cecilie Våpenstad disputerte 13. november
Bruk og utvikling av simulatorer har økt de siste ti-årene, blant annet på grunn av
overgangen fra åpne teknikker til mer komplekse minimal invasive teknikker, men
også på grunn av økt fokus blant sykehusledelse og den generelle befolkning for å
få til opplæring uten risiko for pasientene og en kvalitetssikring av kirurgiske
ferdigheter. Potensialet til simulatorbasert trening og bedømming er langt fra fullt
utnyttet i dag, og er avhengig av videre utvikling, utforskning og validering, i tillegg
til politisk og organisatorisk velvilje. Cecilie Våpenstad sin doktorgrad er et bidrag i
arbeidet med å utforske og validere simulatorbasert trening og bedømming.

Foto: Privat.
FOR gratulerer så mye og ønsker deg
lykke til videre 

Viktige spørsmål som kommer opp ved bruk av simulatorbasert trening og
bedømming er om trening på simulatorer betyr økte kliniske ferdigheter, og om
simulatorer er i stand til å påvise (teste) kliniske ferdigheter. Doktorgraden er
basert på fem studier som så på om ferdigheter tilegnet på simulator ble overført
til kliniske ferdigheter (artikkel 4), om ferdigheter målt på simulator tilsvarte
kliniske ferdigheter (artikkel 3 og 5), og hva finnes av simulatorbasert trening for
laparoskopiske, endovaskulære og fleksible gastroenterologiske endoskopi
prosedyrer (artikkel 2), og hvordan kirurger opplever simulert taktil tilbakeføring
(artikkel 1).

Omvisning for nye studenter fra NTNU
15 studenter fra Institutt for energi- og
prosessteknikk, 4.året, var på omvisning
i skjulte rom på St. Olavs. Dette er neste
års masterstudenter.
Seksjonslederne for Allmenn teknikk
Morten Uv og Otto Kock tok med
studentene og deres Professor Guangyu
Cao på en runde i ventilasjonssystemene
på sykehuset. Her fikk de høre om
hvordan ventilasjonssystemene er bygd
opp, og hvordan alt henger sammen.
Dette var meget interessant for de som
studerer inneklima og ventilasjon.
Ventilasjonssystemene på
operasjonsstuene har vært det største
fokuset hittil, men man skal ikke se bort
ifra at disse studentene får nye ideer til
fremtidige forskningsprosjekter her.

Morten og Otto peker og forklarer hva alle de store rørene i
kulverten er til.
Studentene fikk se inn i flere interessante tekniske rom under
god forklaring og veiledning fra de to ekspertene.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR.
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Torjus Haukom presents his work at IEEE, IUS

Master student Torjus Haukom has presented his work at the yearly IEEE IUS ultrasonics
symposium, Glasgow, Scotland, 6-9 October 2019. The work was carried out in collaboration with
FOR and ISB during the spring of 2019. The main goal was to compute automatically the non-linear
deformation between subsequent ultrasound images in a TEE sequence of the left ventricle and
estimate basal longitudinal strain to assess regional myocardial function using a deep learning
approach.
An unsupervised approach based on a convolutional neural network (CNN) was implemented. The
output of the CNN network is a dense vector field that describes the non-linear deformation
required to maximize the similarity between two images. Promising results show that the method
is feasible and can be used on data acquired in the clinic. A long-term aim is to use such methods
for perioperative monitoring of patients undergoing surgery and early detection of changes in
heart function.
FOR would like to thank Torjus for choosing to collaborate with us and wishes him good luck with
his new job!
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FOR-NorMIT 3D-print lab presenterer erfaringer internasjonalt

FOR-NorMIT 3D-print lab ble invitert til å dele sine erfaringer
ved konferansen «Medical 3D-printing and innovative
technologies 2019» som gikk av stabelen 6.-7. desember i
Wien. Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom
«Additive Manufacturing for M3dical RESerach Project»
(M3dRES) og «Design of Medical Devices» (DMD-Europe)
Jan-Magne Gjerde fra Fremtidens Operasjonsrom holdt to
innlegg som omhandlet etableringen av 3d-printlab på St
Olavs hospital, samt erfaringer med bruk av laben innen
ortopedi. I tillegg fikk Jan-Magne muligheten til å delta i en
paneldebatt med temaet: «What it takes to implement
successful in-house 3d printing?»
Konferansen gav et godt innblikk i pågående
forskningsprosjekter relatert til medisinsk 3d-printing rundt
omkring i Europa. I tillegg var det stort fokus på hvilke
konsekvenser det nye EU-regelverket «Medical Device
Regulation (EU) 2017/745» som trer i kraft i mai 2020 vil ha
for 3D-printing ved sykehusene og for industrien.
Til tross for et tettpakket program ble det også muligheter til
å knytte kontakter med ledende europeiske fagmiljøer innen
medisinsk anvendelse av 3D-printing, og å diskutere mulige
fremtidige samarbeid.
FOTO: Copyright: Gunpreet Oberoi / Medical University of Vienna

3D-printing – ikke bare for St Olavs Hospital
Behovet for fysiske modeller til bruk i både forskning og klinisk behandling er ikke begrenset til bare St
Olavs Hospital. Derfor ønsker FOR-NorMIT 3D-printlab å informere om 3D-printing og labens tjenester
og muligheter til sykehusene i hele Helse-Midtnorge. Presentasjon for ortopedene ved de fire
sykehusene i Helse-MR fant sted ved Ålesund Sykehus med videoforbindelse til Volda, Molde og
Kristiansund 28/11/2019, og budskapet ble mottatt med stor interesse. Presentasjon for personell ved
Levanger sykehus skjer i disse dager.
Vi håper at presentasjonene kan generer spennende samarbeidsprosjekter fremover.
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Det er et tydelig politisk ønske at sykehusene generelt skal øke kontakten med privat industri, dette inkluderer både
tradisjonell utprøving av legemidler i samarbeid med farmakologisk industri, men også samarbeid med større og mindre
selskaper som utvikler teknisk utstyr, programvare og annet til helsesektoren.
Fremtidens Operasjonsrom (FOR) ved St Olavs hospital har en spesiell kompetanse og lang erfaring i samarbeid med
teknologisk industri.
St.Olavs hospital ønsker en tydelig satsning på disse områdene og har derfor besluttet at aktivitet og virksomhet som i dag
utføres av, Unimed Innovation AS, som er 100% eid av Fondsstiftelsen ved St. Olavs hospital, tas inn og videreføres i regi
av St.Olavs hospital ved FOR, med et tydeligere fokus på oppdragsforskning, legemiddelstudier og medisinsk teknologi.
Det betyr at vi fra nå går inn i en gradvis avvikling av alle oppgaver i Unimed Innovation AS frem til 30. juni 2020, disse
oppgavene vil bli løst av St.Olavs hospital ved FOR, enhet for Oppdragsforskning.
Pågående studier vil videreføres i den nye virksomheten ved St.Olavs hospital, likeså nye studier som fra nå av kommer.
Vi vil ta direkte kontakt med de som i dag har pågående aktivitet slik at omstilling fra dagens virksomhet til ny virksomhet
skal skje best mulig.

Spørsmål i forbindelse med avviklingsfasen av Unimed Innovation AS
og kontakt for nye studier innen oppdragsforskning rettes til:
Avdelingssjef, Jan Gunnar Skogås, St.Olavs hospital.
Mail: jan.gunnar.skogas@stolav.no
Mobil: +47 98280585
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