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Disputas Camilla Berge
Disputas Camilla Berge
Camilla disputerte 31.mai 2017.

Bachelorstudenter 2017
4.mai hadde årets
bachelorstudenter som har brukt
FOR til bacheloroppgaven sin,
fremføring for Fagrådet og FOR
forøvrig.

Masterstudent 2017
Kristine Fry, fra NTNU, institutt
for industriell design jobbet med
redesign av VER.

Innovasjonsutvikleren har ordet
Siste nytt fra
innovasjonsutviklingen.

Vi i Fremtidens
Operasjonsrom
Ønsker alle en
Riktig God Sommer!

Camilla Berge disputerte 31.mai 2017. Hennes PhD i helsevitenskap
ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU, har tittel;
"Abdominal Aortic Aneurysm Repair - Factors influencing early
and late mortality".
Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Torbjørn Dahl,
overlege PhD Anne Irene Hagen og professor emeritus Hans Olav
Myhre.
Følgende bedømmelseskomité har vurdert det innleverte arbeidet:




Professor Christine Kumlien, Malmö Högskola
Overlege Toril Rabben, Oslo Universitetssykehus, Aker
sykehus
Professor Tore Amundsen, NTNU

Professor Christine Kumlien var oppnevnt som førsteopponent og
overlege Toril Rabben var oppnevnt som andreopponent. Professor
Sigurd Steinshamn ledet doktorgradsprøven samt prøveforelesning
og disputas.
Vi gratulerer Camilla så mye med PhD graden!

Foto: Marianne Haugvold, FOR

1

11.utgave

Juni 2017

Bachelorstudenter 2017

Bachelorstudentene. Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

I år var det fem studenter som brukte
FOR infrastruktur til å gjennomføre
bacheloroppgaven sin.
Fra Radiografutdanningen:
Bjørnar Larsen og Vegard Vingelsgård,
med oppgaven «Stråledose til
kardiologer og sykepleiere under
implantasjoner og ekstraksjoner av
pacemakere ved St. Olavs Hospital».
Karoline Haugberg og Karina Kruksve
med oppgaven «Stråledose til
operasjonsteam under
intervensjon/operasjon».
Fra sykepleierutdanningen:
Ane A. Kielland med oppgaven
«Hvordan er etterlevelsen av
retningslinjer for administrasjon av
preoperativ antibiotikaprofylakse?»
Vi ønsker alle studentene til lykke med
vel gjennomførte bacheloroppgaver 

Virtuelt Undersøkelsesrom (VER) er nå et skritt
videre. I løpet av august måned vil løsningen gå
fra utviklingsfase til driftsfase. HEMIT vil ta
ansvar for applikasjonen og teknisk support.
Beslutningsstøtte og sømløs deling av
medisinsk informasjon i og mellom
behandlingsnivå i sann tid
«Desentralisering av medisinsk ekspertise» er
kjernen i løsningen.
I løpet av siste halvår har Masterstudent
Kristine Fry, fra NTNU, institutt for industriell
design jobbet med redesign av VER. Bedring av
brukergrensesnitt og hvordan gjøre løsningen
mer effektivt.
Løsningen er nå testet for landbasert helse,
offshore og blir fra høsten av også testet på
prehospital tjeneste

Masterstudent Kristine Fry, NTNU, Industriell design
Foto: Alexander Moen, FOR
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Den Regionale forskningskonferansen ble avholdt ved St. Olavs Hospital 6. og 7. juni. En spennende
konferanse med mange flotte foredrag med tema; det nye helseforetaket i et regionalt perspektiv,
forskning i helseforetakene, klinisk forskning innen psykisk helsevern, hjerteforskning og forskning på
biobanker. Mette Bratt, Mads Moxness, Kent Are Jamtøy og Ståle Nordgård fra Klinikk for ØNH, kjeve- og
øyesykdommer holdt en flott presentasjon med tittel; Minimal invasiv kirurgi, nye behandlingsmetoder
innenfor ØNH – et samspill mellom Fremtidens Operasjonsrom og Klinikk for ØNH, kjeve- og
øyesykdommer. Det ble også holdt presentasjoner av abstracts samt utdeling av Helse Midt-Norges
forskningspris for 2016. Den ble tildelt professor Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef
Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal) for forskning som har muliggjort god samhandling mellom
primær- og spesialisthelsetjenesten så nært pasientens hjem som mulig.

Stig Slørdahl adm.dir. Helse Midt-Norge
og Nils Kvernmo adm.dir, St. Olavs Hospital

Professor Ståle Nordgård

Klinikksjef ØNH, kjeve- øyesykdommer
Mette Bratt
Foto: Marianne Haugvold, FOR

3

11.utgave

Juni 2017

Innovasjonsutvikleren har ordet

I skrivende stund utvikles det et IKT verktøy som
skal være til hjelp for innovasjonsrådgiverne ved St.
Olavs. Det vil besørge god og lik behandling av alle
ideer som sendes inn via vår nye nettside:
www.stolav.no/innovasjon
via linken som ligger på Kilden,
eller kontakt oss på innovasjon@stolav.no
Fristen for å søke innovasjonsmidler gikk ut 12. juni,
men jeg vil oppfordre alle som går med en ide om å melde denne inn til oss slik at vi får kommet i gang
med arbeidet. Da kan det være at vi har alt klart, fram mot neste utlysning av midler. Du tenger ikke å ha
en detaljert beskrivelse, bare noen få ord om hva du tenker kan være nyttig, så har vi en god start.
Innovasjonsrådgiverne vil ved hjelp av IKT verktøyet besørge en god dialog mot TTO om det skulle
behøves så din ide er trygg hos oss. Jo tidligere vi får ta del i ideen desto bedre er det
for oss, bruk oss som sparringspartnere så kan det være vi vil være til hjelp for din ide.
Ser fram til å høre fra deg.
Jeg vil benytte sjansen til å ønske alle en riktig god og velfortjent ferie.

alexander.moen@stolav.no
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Visualisering av live medisinske bilder
Ved FOR jobbes det i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling og internasjonale utviklingsmiljøer med
utviklingen av ny teknologi for visualisering av live medisinske bilder innenfor minimal invasiv behandling,
hvor mål og hensikt er ultra høyoppløselige og store visualiseringsflater, som gir økt presisjon og kvalitet.
Prosjektet startet i 2014 og er nå kommet i en fase hvor vi ser at dette gir vesentlig mer bildeinformasjon,
detaljer kommer bedre frem i de ulike strukturer, bedre dybdeskarphet og dybdeforståelse.
I løpet av 2020 vil en se en ferdig løsning som etter hvert vil bli tilgjengelig innom flere kirurgiske
fagområder.

Foto: Gabriel

FOR-stuen på Nevro. Foto: Gabriel Kiss.

Kompetanseportalen
Jobben med å få folk til å gå inn i
kompetanseportalen å ta obligatoriske
e-læringskurs fortsetter. Det er viktig at den
enkelte medarbeider ser viktigheten av å
fullføre kurs som Smittevern og Strålevern. Det
handler både om pasientsikkerhet og egen
sikkerhet.
Flere og flere går stadig inn og tar kursene, og
det er bra! Likevel er det store mangler rundt
omkring. BLI MED og gjør DIN klinikk til den
beste!! Det tar ikke lang tid.
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Bibliotek for medisin og helse
Visible body - anatomisk ressurs fra biblioteket

Fra nettsidene våre får du tilgang til en rekke elektroniske fagressurser, inkludert anatomiske atlas og
ressurser.
Visible Body er et interaktivt anatomiatlas i 3D, tilgjengelig på PC/Mac og app.
Biblioteket gir tilgang til tre moduler for studenter og ansatte: Human Anatomy Atlas, Muscle Premium og
Anatomy & Physiology. Husk at du må være tilkoblet NTNU- eller St. Olavsnettet (eller bruke VPN) for å få
tilgang.
Les mer om Visible body og andre anatomiske ressurser på fagsiden vår, under Anatomiske atlas og
oppslagsverk.

Ved spørsmål kontakt oss på post@bmh.ntnu.no
Bibliotek for medisin og helse
2.etg i Kunnskapssenteret
Fagsiden for medisin og helse - Skreddersydd informasjon, nyheter og fagressurser for medisin, sykepleie
og helsefag - samlet på ett sted!
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FOR-fagseminar 2018

Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom (FOR-NorMIT) inviterer til
FAGSEMINAR, i tiden 25. til 26. januar 2018, Røros Hotell.
Årets tema vil i hovedsak være innenfor: Innovasjon og utvikling i Helsesektoren, Pasientopplevelser, Big Data,
Robotica, 3D-printing, Droner, Kunstig Intelligens, Internet Of Things, Hologrammer, Sosiale Medier, Virtuell
Reality, Helseplattformen for å nevne noe. Vi håper du er interessert og har anledning til å delta, så sett av dagene
allerede nå!
Det kommer mer informasjon om seminaret på vår nettside: www.stolav.no/for/
Invitasjon med program til FOR-seminaret, vil bli sendt ut pr. e-post til deg og bli publisert på nettsiden i løpet av
høsten.
Hold av dagene 25-26 januar 2018 - vi sees på Røros!
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 dere hjertelig velkommen til Røros!

Med vennlig hilsen
Jan Gunnar Skogås
Daglig leder Fremtidens Operasjonsrom
Tlf.: 982 80 585
E-post: Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no

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