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Velkommen til FAGSEMINAR 2019  
 
ÅRETS FAGSEMINAR SETTER FOKUS PÅ BLANT ANNET FØLGENDE TEMA (NB! forbehold 
om endringer) 
 

 Et blikk inn i pågående aktiviteter og prosjekter ved FOR- NorMIT 

 Økt pasientsikkerhet 

 Reduksjon av sykehusinfeksjoner 

 Inneklima- luftkvalitet- ventilasjon innenfor kirurgi 

 Nanoteknologi- nanomedisin 

 Genterapi 

 Innføring av digitale medarbeidere 

 AI 

 3D- print 

 Augmentet reality 
 
Detaljert program blir sendt ut i januar 2019 
DATO: 31. januar og 1.februar  
STED: Røros Hotell 
https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2019/pamelding 
PÅMELDINGSFRIST: innen 14.desember 2018  
NB! Booking etter prinsippet «første mann til mølla» (80 plasser) 

TRANSPORT:  
Vi setter opp busstransport t/r Trondheim-Røros.  
Ønsker dere velkommen til to fine dager på Røros! 
 
Med vennlig hilsen 
Jan Gunnar Skogås 
 Daglig leder Fremtidens Operasjonsrom 
 
 
 

FOR-fagseminar 2019 
 

FOR-fagseminar 2019 

Nytilsatt  
Vigdis Schnell Husby 
 
Besøk fra Orkdal sykehus 
 
Besøk fra 
Statssekretæren 
 
Besøk fra Helse- og 
omsorgskomitéen 
 
FOR-NorMIT 3d-Print Lab 
 
Innovasjonsrådgiveren 
har ordet 
 
Åpning av 
operasjonsstuer på 
Intervensjonssenteret 
 
 

https://ntnu.eventsair.com/forfagseminar2019/pamelding
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Vigdis Schnell Husby 
Foto: St. Olavs hospital 

 

 
Torsdag 25. Oktober hadde vi heldagsbesøk fra Orkdal sykehus. Hele 23 operasjons- og anestesisykepleiere hadde 
tatt turen til Øya for å se hva Fremtidens operasjonsrom har å by på. Det ble noen foredrag og omvisning på tre av 
FOR-stuene. Vi takker Oddrun Krogstad og hennes herlige medarbeidere for besøket. 
 

Vigdis Schnell Husby er nytilsatt ved Fremtidens 
Operasjonsrom. Hun skal jobbe som 
forskningskoordinator/forsker ved FOR. 
 
Av bakgrunn er Vigdis utdannet 
operasjonssykepleier og har PhD i klinisk 
medisin. Forskningsområder er trening og 
spesielt opptrening etter hofte- og 
kneprotesekirurgi. Har de siste 12 årene jobbet 
ved NTNU; bachelorutdanning i vernepleie og 
sykepleie, og jobber nå ved videreutdanning i 
operasjonssykepleie.  
 
Vi er glad for å få med Vigdis på laget og ønsker 
henne velkommen til FOR!  

 

Besøk fra Orkdal sykehus 

Nytilsatt Vigdis Schnell Husby 
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Statssekretær Maria Bjerke i følge med Vidar 
Kårikstad og Anders Vestli avla et besøk til St. 
Olavs hospital tema for besøket var innovasjon. 
Besøket var meget godt fornøy med 
programmet og satte pris på at også 
tjenesteinnovasjon var et fokusområde ved 
hospitalet. De lot seg imponere over 
ultralydteknologien som er utviklet i 
samarbeide mellom St. Olavs – NTNU og 
industrien. De fikk innsikt i noe av den ferskeste 
forskningen på ultralyd og sepsis. Den 
utviklingen som gjøres innen Sepsis feltet og 
den teknologien som ligger i det er 
banebrytende. Gabriel Kiss presenterte FOR 
NorMIT infrastruktur og ga et innblikk i de 
prosjektene som pågår. Han fikk også 
demonstrert HoloLens og forklart hvordan det 
er tenkt bruk ved hospitalet. Besøket lot seg 
helt klart imponere over det klare bildet og så 
hvilke muligheter dette kan by på.    Bilde: Besøk statssekretær HOD 
 
 
 
 
 

The Parliament’s Health and Care Committee has visited St. Olavs hospital and the Operating Room of the 
Future (FOR) was selected to hold a presentation with the topic: Simulation and the future operating 
room. An overview of FOR’s activities, including on-going projects and future initiatives was presented by 

Gabriel Hanssen Kiss (FOR). 
Several research and 
development projects were 
presented where FOR and 
its collaborators (NTNU, 
SINTEF and industrial 
partners) are involved. This 
was followed by 25 minutes 
of discussions related to 
the feasibility of adopting 
methods developed at FOR 
in a broader context, active 
collaboration with the Oslo 
group at the intervention 
center as part of NorMIT, as 
well as future areas of 
focus for FOR. 
 

Besøk fra Statssekretæren 

Besøk fra Helse- og Omsorgskomitéen 
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FOR-NorMIT 3d-Print Lab 

Innovasjonsrådgiveren har ordet 

Har din avdeling utfordringer dere gjerne skulle hatt 
noen til å se på? 
Kan det passe slik at jeg kommer på besøk og 
ser/lytter/hospiterer?  
Jeg kan ikke love at jeg kan løse utfordringen her å nå. 
Derimot kan det på sikt dukke opp en løsning. 
Kontakt meg, så kan det være vi får til et prosjekt i din 
avdeling.  
 
Innovasjon kan være en tidkrevende prosess og 
risikofaktoren er høy, men når man lykkes er følelsen 
herlig. Det fikk jeg gleden av å oppleve nå nylig. 
Medisinsk klinikk har gått i front som en klinikk som er 
villig til å teste ut ny teknologi. Sammen med 
konsulenter har vi fått satt opp en Proof of concept 
som viste at en tidkrevende og repetativ oppgave kan 
automatiseres ved hjelp av Robot Process 
Automatisation (RPA). Nå ser vi fram mot å starte et 
innførings løp av denne typen teknologi på sykehuset. 

3D-Printing i nyoppussede lokaler. 
 
Printingen på FOR-NorMITs 3D-Printlab i nyoppussede 
lokaler i PET-senteret er nå i full gang. Foreløpig er to 
printere (SLA- og FDM-teknologi) tatt i bruk til å 
produsere plastmodeller til forskjellig bruk på 
sykehusets avdelinger. Ortopedisk avdeling, 
kjevekirurgene og avdeling for stråleterapi har allerede 
benyttet pasienttilpassede modeller for behandling av 
enkeltpasienter. I tillegg er laben involvert i 
forskningsprosjekter innen hjerte/kar og lunge.  
Vi oppfordrer alle som har behov for fremstilling av 
fysiske modeller, eller som ønsker å vite mer om 3D-
printing og potensielle bruksområder til å ta kontakt 
for en hyggelig samtale.  
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Kontrollrommet på Simenes Pheno. Foto: Intervensjonssenteret 
 

 
En av de nye hybrid-operasjonsstuene med robotarm og CT på skinner! 
Foto: Intervensjonssenteret. 

Åpningen av tre unike nye 
operasjonsrom fant sted på 
Intervensjonssenteret ved Oslo 
Universitetssykehus 5. oktober 2018. 
 
En CT-skanner som kan bevege seg på 
skinner fra en garasje mellom to 
tilstøtende operasjonsstuer. En 
operasjonsstue har fullt angiutstyr 
med SIEMENS Pheno robot 
videofluoroskopi-system som kan 
kombineres med intraoperativ CT. Den 
andre operasjonsstuen kan kombinere 
intraoperativ CT med kirurgiske 
prosedyrer. De nye operasjonsstuene 
har blitt utviklet i samarbeid med 
SIEMENS Healthineers med 
finansiering fra Norges forskningsråd 
gjennom NorMIT-prosjektet og Oslo 
Universitetssykehus. 
 
Et symposium ble avholdt før den 
offisielle åpningen av 
operasjonsstuene. Statssekretær ved 
Helsedepartementet og omsorg, Anne 
Grethe Erlandsen, sto for den offisielle 
åpningen. Se en video fra de nye stuen 
her! See a video from the new OR's 
here. 
 

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

Åpning av operasjonsstuer på Intervensjonssenteret 

https://youtu.be/Obw7BiXh5hU
https://youtu.be/Obw7BiXh5hU

