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«Fremtidens Operasjonsrom (FOR) er en forskningsinfrastruktur som legger til rette
for forskning og utvikling innom de kirurgiske fagområdene med fokus på minimal
invasiv bildestyrt pasientbehandling og medisinsk teknologi. FOR er et samarbeid
mellom St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim og NTNU, Norges TekniskNaturvitenskapelige Universitet, Trondheim.
FOR er en interdisiplinær arena for oppdragsforskning, med fokus på klinisk forskning,
medisinsk teknologi utvikling og legemiddelstudier. FOR er tilrettelagt for et effektivt
samarbeid mellom klinikere, teknologer, forskere og industri partnere.
FOR har i dag 6 operasjonsstuer ved St. Olavs hospital. Disse operasjonsstuene er bygd
for å utvikle, teste og ta i bruk ny teknologi, nye behandlingsmetoder samt utprøving.
Her kan nye prototyper utvikles og testes i trygge og kontrollerte omgivelser. FOR skal
bidra til økt klinisk og teknologisk forskning som vil gi en bedre pasientbehandling
nasjonalt og internasjonalt.
Infrastrukturen utgjør også en nasjonal node i samarbeide med Intervensjonssenteret
ved Oslo universitetssykehus (OUS), Norwegian centre for Minimally invasive Image
guided Therapy and medical technologies, NorMIT, en infrastruktur som skal bidra til
økt forskning og innovasjon innen medisinsk teknologi med særlig vekt på minimal
invasiv og bildeveiledet behandling».
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Årsrapporten for 2019

Årsrapporten vår for 2019 er ute nå. Den kan leses her:
https://stolav.no/seksjonengelsk/PublishingImages/en/for/Engelsk%20årsrapport%202019.pdf
Her blir all aktivitet og alle de spennende prosjektene som har foregått
i Fremtidens Operasjonsrom sin infrastruktur i 2019 beskrevet.

Master students FOR
This spring two students have completed their master projects at FOR.
Ida Sandsbraaten, thesis entitled "Tissue Deformation Estimation with Deep
Learning on Ultrasound Data" investigated the feasibility of tracking anatomic
landmarks in the kidney and myocardium of the heart with a deep learning
model. By using a frame-to-frame displacement estimation, points in the tissue
were tracked. The displacements were estimated by a convolutional neural
network (CNN), inspired by previous work in the field of image registration

Kristoffer Røise, worked on "Deep Learning Based Ultrasound Volume
Registration for Interventional Applications". His thesis aims to contribute
towards fully automated monomodal ultrasound image registration of
perioperative echocardiographic recordings by investigating the feasibility of
fast, automatic image registration in TEE images using unsupervised deep
learning methods. A registration pipeline is proposed, composed of a deep
neural network to do local registration on patches, and a Procrustes method
that takes the patch predictions and transforms them to a global alignment and
introduces a rigidity constraint that is applied to the full volume.

FOR thanks for their contributions and wishes them all the best in the future!
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St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning
Fra den 30. juni i år skifter Unimed Innovation AS navn til St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning.
Unimeds rolle og oppgaver er allerede i praksis overtatt av FOR og videreføres i regi av St. Olavs hospital med et tydeligere
fokus på oppdragsforskning, legemiddelstudier og medisinsk teknologi. Pågående og nye studier blir videreført på vanlig måte
av FOR-Oppdragsforskning.
Det politiske ønsket er at sykehusene skal styrke, og øke, omfanget av legemiddelstudier og studier av medisinsk teknologi i
kontakt med næringsliv og privat industri. Forskningsinfrastrukturen FOR har lang erfaring med studier knyttet til medisinsk
teknologi, og har et bredt spekter av industri- og sykehuspartnere i hele verden.
FOR-Oppdragsforskning bistår deg svært gjerne som tidligere med følgende oppgaver:
• Bindeledd mellom firma og prosjektleder/sykehuset
• Vurdering av juridisk innhold i kontrakt med firma, samt budsjett basert på studiens protokoll
og tilhørende
ressursbehov for gjennomføring av studien
• Kontakt med serviceavdelinger (Avdeling for medisinsk biokjemi, Forskningsposten, Bildediagnostikk, Patologen
m.m.) - innhenting av pristilbud
• Kontrakts- og budsjettforhandlinger med firma
• Inngåelse av avtaler
• Økonomisk oppfølging; fakturering, rapportering, sluttoppgjør
• Arkivering av studiemateriell (15 år iht. GCP)
Forskningskoordinatorene Ingrid Granbo og Marianne Haugvold drifter FOR Oppdragsforskning fra kontoret i
Kunnskapssenteret, 4 etg. Øst.
Ta gjerne kontakt, vi bistår deg!

Fv.
Marianne Haugvold
Mail: marianne.haugvold@stolav.no
Mobil: +47 957 00 495
Ingrid Granbo
Mail: ingrid.granbo@stolav.no
Mobil: +47 932 23 788
Foto: St. Olavs hospital
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St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning
Fv. Marianne Haugvold, Jan Gunnar Skogås og Ingrid Granbo
Foto: St. Olavs hospital

Bachelorstudenter Radiograf våren 2020
Tre ortopeder som hovedsakelig driver med
håndkirurgi, og tre ortopeder ved
traumeteamet ble plukket ut til å delta.

Radiografstudentene Kim Sæther og Mathias Åsheim Figenschau
Foto: Privat
To bachelorstudenter i radiografi har denne vinteren/ våren
gjort bacheloroppgaven sin på ortopedisk avdeling. De har målt
stråledoser til seks utvalgte ortopediske kirurger sine hender
ved hjelp av ringdosimeter og dosimeterarmbånd.
Tusen takk til alt personale ved ortopedisk avdeling som gjorde
at det ble mulig å gjennomføre oppgaven!

Studentene satte av hele februar til
datainnsamlingen. Dosimetrene måtte
steriliseres før hver gang de skulle brukes, og
dette tok studentene seg av. For å møte de
strenge smittevernreglene, ble dette rigget
som en bacheloroppgave. På denne måten
fikk Seksjon for røntgenteknologi og
strålevern, ved Ingunn Løvik og Sven- Erik
Johnsson samt ortopedene selv, viktig
informasjon om hvor mye spredt stråling
ortopedenes hender mottar under
operasjonene de utfører ved bruk av røntgen
c-bue.
Studentene var også tilstede på utvalgte
operasjoner for å kartlegge operatørenes
bevegelser, stråletid osv. Alt dette bidro til
nyttig informasjon som kan brukes for å spare
operatørene for unødig spredt stråling.
Gratulerer til de nyutdannede radiografene!
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Bachelorstudenter Sykepleie våren 2020
På grunn av pandemien så ble vårens presentasjoner fra Bachelorstudentene i Sykepleie, NTNU, omgjort til et Skype-møte den
20.mai. FOR hadde totalt seks Bachelorstudenter fra sykepleieutdanningen denne våren fordelt på to grupper og det var
Gynekologisk avdeling som tok imot studentene og gjorde dette mulig. Tematikken som var valgt var «Sykepleie til pasienter
som er utsatt for seksuelle overgrep» (Hanne-Maren og Malin) og «Helsepersonells møte med kvinner som søker provosert
abort» (Kine, Bettina, Thea og Iver). Studentene gjennomførte flotte presentasjoner på Skype til et lydhørt publikum.
Fremtidens Operasjonsrom ønsker å rette en stor takk til Gynekologisk avdeling og SO-teamet som tok imot studentene og
gjorde dette mulig «denne annerledes våren». Takk for nok et godt samarbeid med GYN og NTNU – et årelangt samarbeid som
vi setter stor pris på!
Ønsker samtidig å gratulerer de nyutdannede sykepleierne Kine, Bettina, Thea, Iver, Maling og Hanne-Maren. Lykke til videre!

Hanne-Maren Amalie
Bergholt Jakobsen

Bettina Nygaard Wroldsen

Malin Malum

Iver Vammervold

Kine Halgunset

Thea Ersdal Hansen

Foto: Privat
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Sluttrapport
Profylaktisk behandling med negativt trykk ved kirurgiske snitt
Utprøvingsprosjekt
Det pågår for tiden et utprøvingsprosjekt i regi av Fremtidens Operasjonsrom (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 (NPWTpumpe).
Ref.:
1.
2.

Brita Noorland, Bærum Sykehus. Sårbehandling med VAC. Sykepleien, Tema: Teknologi i helsetjenesten, 15.10.2009
Helsedirektoratet, Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner, Folkehelseinstituttet

De siste årene har det skjedd teknologiske nyutviklinger samt produktinnovasjoner innenfor sårbehandling med negativt trykk
(NPWT). Det var derfor interessant å kunne evaluere en av de siste versjonene av behandlingsprinsippet i en klinisk kontekst.
På bakgrunn av dette ble det etablert et kvalitativt utprøvingsprosjekt. FOR er en unik arene for tilsvarende utprøvingsprosjekt
– her kan ny teknologi og behandlingsmetoder utvikles, testes og tas i bruk i trygge og kontrollerte omgivelser. Behandling
med negativt trykk kan brukes terapeutisk (sårproblematikk) og profylaktisk ved å fremme tilheling. Dette prosjektet
omhandlet det siste.
Hensikten i dette kvalitative utprøvingsprosjektet var en systematisk evaluering av pasienttilfredshet og brukervennlighet ved
hjelp av evalueringsskjema og intervju av pasient. Pasienttilfredshet og brukervennlighet har en egenverdi – terapeutisk verdi
og kan være et virkemiddel for forbedring og kvalitetssikring av dagens pasientbehandling. I tillegg kan en slik systematisk
evaluering av behandlingsprinsipp gi kunnskap til utforming av tjenestetilbudet og i forbedringsarbeid.
Det å lytte til pasientens stemme og få en subjektiv tilbakemelding på det vi i dag tilbyr og utøver av helsehjelp har sin verdi. Vi
har et felles mål om hele tiden å forbedre tjenestetilbudet – det handler om deg og meg. Totalt ble det inkludert 19 pasienter –
med tilsvarende subjektive pasientopplevelser – alle unike og ulike på sin måte. I sluttrapporten er disse pasientopplevelsene
presentert både som gjennomsnittsverdi og som sitat fra pasientsamtalene.
Tusen takk til alle som har bidratt for at dette prosjektet har latt seg
gjennomføre – Spesielt takk til Kirurgisk klinikk, Kar og Bryst/Endo. - Takk
for samarbeidet og takk for muligheten! Gjennom prosjektet har jeg møtt
pasienter som har delt sterke pasienthistorier – alle unike og ulike på sin
måte – det står stor respekt av at de har samtykket til å delta i mitt
prosjekt med tanke på den utfordrende og krevende livssituasjonen de er
– Takk!

Hvis du ønsker å lese sluttrapporten – ta gjerne kontakt med
Marianne Haugvold, FOR
Mail: marianne.haugvold@stolav.no
Mobil: 957 00 495
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Fagseminar på Røros 30-31.januar 2020
Årets FOR Fagseminar ble i tradisjon tro holdt på Røros. To dager med spennende og variert faglig program ble gjennomført.
Rundt 70 deltakere deltok på seminaret.

Foto: Google

Programmet for årets FOR Fagseminar var variert. Vi var innom aktuelle tema innenfor sykehusinfeksjoner og
pasientsikkerhet, robotikk innen kirurgi og FoU ved OUS Intervensjonssenteret og NorMIT. Tusen takk til alle foredragsholdere
for flotte og inspirerende foredrag.
Vi håper dere som deltok hadde et lærerikt og hyggelig fagseminar på Røros. En slik samling betyr mye for miljøene og det er
fint å kunne møtes på en annen arena enn man gjør til daglig. Slik skapes nye ideer, og forskningsinfrastrukturen styrkes.
Planlegging av neste års FOR Fagseminar er godt i gang og vi ser frem til å møte deg på Bergstaden Røros i 2021!

Fagseminaret i 2021 vil foregå i tidsrommet 28.- 29.januar.
Sett av dato allerede nå!

God sommer
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