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FOR-NorMIT 3d-Print Lab 

År 2018 er straks ved veis ende, nok et år med høy aktivitet innen forskning og utvikling av nye 

behandlingsmetoder innen minimal invasiv behandling, bildeveiledet og medisinsk teknologi.  

Nye teknologier er under utvikling og i ferd med å finne sin plass innenfor medisin. Det er spesielt to 

teknologier jeg ønsker å trekke frem i regi av FOR-NorMIT.  

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Satsningen på 3D-print og etablering av 3D-

print lab begynner nå å ta form. 

Laben og investeringene skal i første rekke tilby 

sine tjenester til alle klinikkene og avdelingene 

ved sykehuset som har behov for 3D-printede 

modeller til pasientbehandling, opplæring eller 

FoU. Tjenesten er også tilgjengelig for andre 

sykehus i helseforetaket. I tillegg til å gjøre 

kompetanse og utstyr tilgjengelig for flere 

brukere vil samarbeidet også kunne innbefatte 

forskning og dokumentering av 

behandlingsformer som involverer 3D-print, og 

etablering av «best-practice»-prosedyrer for 

ulike applikasjoner. Hovedargumentet for å ta i 

bruk 3D-printing er å bedre pasientsikkerheten 

– særlig for pasienter hvor skade, patologi eller 

medfødt anatomi gjør at «standard 

behandling» ikke gir et optimalt resultat, og 

pasienttilpassede løsninger vil bedre 

forutsetningene for et godt resultat. I tillegg 

kan 3D-printede modeller forenkle og bedre 

kommunikasjonen mellom pasient og 

behandler. Laben blir også sentral i 

etableringen av et større 

nasjonalt/internasjonalt nettverk av sykehus 

og aktører innenfor medisinsk 3D-print. 

 

Det andre området som er høyst aktuelt, er 

Augmented Reality (AR) hvor hovedformålet 

med forskningen er å teste om det er mulig å 

bruke forstørrede virkelighetsbriller i 

operasjonsrommet for å vise bildedata som 

kommer fra forskjellige kliniske kilder i et valgt 

felt (kirurgisk visning) eller følge kirurgens 

bevegelse. Tanken er å studere om forstørrede 

virkelighetsbriller har nytte og kan brukes til å 

smelte og vise ulike bildekilder. For det andre 

ønsker vi å se muligheten for å vise flere 

levende bildestrømmer i en scene og slå dette 

sammen med navigasjon (dvs. CustusX) og 

bildet av det kirurgiske feltet og vise det 

sammensmeltede resultatet på holografisk 

utstyr (dvs. Microsoft Hololens). Fire spennende 

brukercase har blitt identifisert så langt som 

mulige applikasjoner. Det inkluderer fleksibel 

endoskopi, gastroenterologi, inkludert 

ultralydsbilde, kompleks ERCP (endoskopisk 

retrograd cholangio-pankreatografi) med 

behandling, bronkoskopi for 

lungekreftdiagnostikk og endovaskulær 

behandling. Alle disse prosedyrene utføres av 

fagmiljøene ved St. Olavs hospital som en av 

våre kliniske partnere. I tillegg har vi et etablert 

samarbeid med Haukeland Universitetssykehus, 

Bergen, for å utforske avanserte fleksible 

ultralydstyrte endoskopiske prosedyrer inn i 

dette prosjektet. 

 

Året 2018, noen tanker fra Avdelingssjefen. 
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Bedre forberedelse med 3D-printing 
«Er det slik det ser ut?» er ofte første reaksjon når 
klinikeren får overrekt den 3D-printede pasientspesifikke 
anatomiske modellen som nettopp har kommet ut av 
printeren hos For NorMITs 3D- printlab. Kommentaren 
vitner om at selv de beste og mest erfarne klinikerne tidvis 
synes det er vanskelig å få full forståelse for de anatomiske 
forholdene ved hjelp konvensjonell representasjon av 
medisinske bilder. Til større anomali til vanskeligere blir 
bildene å tolke, samtidig som behovet for god planlegging 
for å oppnå optimalt resultat øker. I tillegg til å øke 
forståelsen kan modellen også brukes til å legge en svært 
detaljert plan for behandlingen av pasienten. Denne planen kan igjen valideres og evt justeres gjennom 
uttesting på plastmodellen. For å sikre at planen lar seg overføre til operasjonsstua med tilstrekkelig 
nøyaktighet kan pasientspesifikke kirurgiske maler også produseres ved 3D-printing lokalt på sykehuset. 
Slike gode forberedelser gir sikrere kirurgi og kortere operasjonstid som igjen reduserer faren for per-
operative komplikasjoner og infeksjoner.  
 
 

Beinmodeller 
«Til nå er det aller flest beinmodeller som har blitt printet på 
laben» forteller Jan Magne Gjerde og viser frem et utvalg av 
modellene. Foreløpig er utstyret på laben best egnet til å 
lage harde plastmodeller. Dette i kombinasjon med Gjerdes 
tidligere erfaring fra ortopedi er kanskje grunnen til at det 
særlig er ortopedene og kjevekirurgene som har tatt i bruk 
tilbudet til nå. I tillegg til printing av beinmodeller har laben 
vært involvert i flere forskningsprosjekter. Mellom annet et 
prosjekt som omhandler endovaskulær behandling av aorta-
aneurismer, hvor det er behov for realistiske modeller av 
hovedpulsåren med utposing. Datamodellene lages på 
laben, men selve printingen må muligens kjøpes eksternt for 

å få tilfredsstillende resultat på de myke modellene. Planen er å få på plass utstyr som gjør at slike 
modeller også kan printes lokalt. 
 
Juleønsker 
«Ønskelisten til laben inneholder både harde pakker, 
som printere og utstyr, og myke pakker altså 
programvare (software). Men det er svært mye som 
kan produseres med utstyret som allerede er på plass, 
derfor ønsker jeg kanskje aller mest at de som ønsker å 
høre mer om laben eller har behov eller ideer knyttet 
til 3D-printing tar kontakt på nyåret» sier Gjerde. 
 
 
Kilde og bilder: Jan Magne Gjerde 

FOR-NorMIT 3d-Print Lab 
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Foto: Jan Magne Gjerde        Foto:croesoffice.org 

 
Dagene 21-23 november ble det holdt et «Scandinavian course in Transurethral Resection of Bladder 
tumors”.  Dette kurs er tidligere holdt I København og på Lund Universitets Sykehus og har som 
målgruppe unge leger som er i undervisnings stillinger med henblikk på å bli spesialister i urologi.  I år var 
kurset holdt her på St. Olavs hospital/NTNU. Der var deltagere fra Finland, Sverige, Danmark, Kroatia og 
Norge. Foreleser og operatør fra hele Skandinavia ble rekruttert. Der ble utført 9 live operasjoner som ble 
utført av de «beste» i Skandinavia slik at kurs deltager kunne se hvordan det skal gjøres. Listen ble lagt 
høyt og forventninger til kurset var store.  
 
Erfaringer med tidligere live TUR kurs har vært dårlig og holdt absolutt ikke mål når vi nå skulle rekruttere 
deltagere fra hele Skandinavia. Jan Gunnar Skogås, Gabriel Kiss og Jan-Magne Gjerde, fra FOR-NorMIT, 
ble konsultert og engasjert og lovet at alt skulle funger denne gang. Vi forberedt oss med testing av 
overføring fra operasjonsstue 6 på Gastrosenter både til 1902 bygget og til Kunnskapssenter. Tester ble 
utført på 3 forskjellige endoskopi systemer inklusiv (Wolf, Olympus og Karl-Stortz) og vi mente at alt 
skulle fungere og slik ble det. Aldri har vi fått så mange positiv tilbakemeldinger fra både kursdeltagere og 
fra gjeste operatører. Der ble holdt et live surgery kurs på St. Olavs med internasjonalt standard. Vi ser 
frem til å kunne benytte FOR-NorMIT og deres kompetanse på fremtidige «live-surgery» kurser! 

 

 
Professor Carl Jørgen Arum under liveoverføringen. 
Foto: Gabriel Kiss 
 

Liveoverføring URO 
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             Andreas Åslund og Einar Sulheim 
             NTNU og SINTEF Industri.  
             Foto: Geir Mogen ©SINTEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                              

Behandling av glioma i mus ved hjelp av ultralydbasert 
blod-hjerne barriere åpning 
(Av: Catharina de Lange Davies, Andreas Åslund og 
Einar Sulheim) 
 
I denne studien har vi sett på levering legemidlet 
Jevtana til glioma-tumorer i hjernen på mus. Vi 
kapslet inn legemidlet i en nanopartikkel for å 
redusere toksiske effekter og øke leveringen av 
legemiddelet. For å levere nanopartikler til hjernen 
benyttet vi et MR-veiledet fokusert ultralydutstyr fra 
FUS-instruments som er tilgjengelig via NorMIT sin 
infrastruktur. Denne instrumenteringen gjør det mulig 
å meget presist eksponere utvalgte områder i hjernen 
for ultralyd.  I studien fant vi at innkapsling av 
legemiddelet og fritt legemiddel reduserte 
tumorveksten i samme grad, og gav en vesentlig 
reduksjon i tumorvekst sammenliknet med 
ubehandlede tumorer. Vi fant også at den 
pasientbaserte glioma-modellen vi bruke hadde 
nedregulert P-glykoprotein i blodåreveggen dvs at 
legemidler pumpes i liten grad ut av endotelceller 
tilbake til blod. Dette er sannsynligvis årsaken til at 
fritt Javanta var så effektivt i å redusere 
tumorveksten.    
 

Geir Andre Pedersen, ansatt ved 
Fremtidens Operasjonsrom, har nå 
avlagt sin mastergradsavhandling. 
Han har foretatt en 
kvalitetssikringsstudie av en allerede 
godt etablert metode for behandling 
av uterusmyomer (godartede svulster 
i livmoren). Masteroppgaven er utført 
ved St. Olavs hospital, og er avlagt 
ved Oslomet – storbyuniversitetet.  
 
Vi gratulerer Geir Andre med fullført 
mastergrad i biomedisin! 
 
Foto: privat 
 

Ultralyd Gliom 

Geir Andre Pedersen har fullført sin mastergrad 
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Erik Nypan presenterer sin forskerlinjeoppgave                                  Erik med sine veiledere; fv. Reidar Brekken og 
Foto: Marianne Haugvold                                                                         Frode Manstad-Hulaas til høyre i bildet. 

 
 
 
 

 
 
Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom (FOR-NorMIT) inviterer til  
FAGSEMINAR i tiden 31. januar og 1. februar 2019, Røros Hotell. 
Det er fortsatt noen plasser igjen!  
 
Spre det gjerne videre til interesserte kolleger 
Påmeldingslink: 
https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2019/pamelding 
 
 
 
 
 
 
 

Erik leverte et flott foredrag som avslutning på forskerlinjeoppgaven sin «Three- Dimensjonal 
Visualization and Navigation in Endovascular procedures».  
Erik har benyttet seg av FOR- infrastruktur i arbeidet med oppgaven.  

Erik Nypan presenterte forskerlinjeoppgaven sin 15.11.18 

FOR- fagseminar 2019 

https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2019/pamelding

