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Årsrapporten for 2017 er nå ute

Da er årsrapporten for 2017
ferdigstilt og sendt ut til våre
samarbeidspartnere.
Den ligger også ute på vår
hjemmeside.
https://stolav.no/seksjonengelsk/PublishingImages/en/for
/Norsk%20Årsrapport%202017.p
df

Foto: Google

Sett av datoen for neste fagseminar allerede nå! Mer info kommer etter sommeren.

Kompetanseportalen og smittevern
FOR har fått oppgaven med å sørge for at alle kirurgene på St. Olavs hospital er sertifisert i bla.
smittevern. Det er rundt 500 kirurger som får jevnlig påminnelse om å gå inn i kompetanseportalen og
fullføre e-læringskurset i smittevern som ligger der.
Etter fullført kurs, blir det godkjent av Liv- Inger ved FOR.
Påminnelser om å fullføre kurset, til de som ikke er sertifisert, vil fortsette å komme til tallet når 100 %.
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Luftmålingsprosjekt på ortopeden
Professor Guangyu Cao, ved Institutt for
energi- og prosessteknikk var i begynnelsen
av juni i Finland, på den årlige
inneklimakonferansen
Romventilation 2018, for å presentere
resultatene av Anders Mostrøm Nilssen sin
masteroppgave. Han har utført feltmålinger
på FOR-stuen på ortopeden.
Resultatene presenteres på en fin poster,
samt i en flott artikkel.

Masteroppgaven til Madeleine Avril Storås er nå publisert.
Det blir den 4. artikkelen fra luftmålingsprosjektet på ortopeden foreløpig.
American Journal of Infection Control.
https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(18)30212-8/fulltext
Do surgeons and surgical facilities disturb the clean air distribution close to a surgical patient
in an orthopedic operating room with laminar airflow?

DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajic.2018.03.019

3

15.utgave

juni 2018

Medisinsk liveoverføring i regi av FOR-NorMIT
FOR-NorMIT har i regi av den
nasjonale infrastrukturen NorMIT
bygget kompetanse og teknologi etter
anbefalinger fra NRK og BBC hva
angår broadcast og live-overføringer.
Det innebærer at vi i dag er i stand til
å kjøre live-overføringer fra alle
operasjonsstuer ved St. Olavs hospital
på en kvalitativ og kostnadseffektiv
måte uten bruk av fast installasjon.
Produksjonssystemet vi benytter er
mobile løsninger som på en enkel
måte rigges i operasjonsstuen og i
konferansesalen uansett hvor en
måtte befinne seg rundt om i verden.
Foto: Surgical Broadcast

Med tilgang til høyhastighets Internett
kan levende kirurgi, sammen med
andre medisinske prosedyrer, raskt og
smertefritt deles med kolleger internt
så vel på global basis. Meget
kostnadseffektiv, overføringer og
opptak av alle former for medisinsk
arbeid er nå mulig, uansett spesialitet
i full HD eller 4K.
Vi kan sende i HD eller 4K punkt til
punkt ved hjelp av lokalt nettverk hvis
det er tilgjengelig, eller over IP ved
hjelp av en internettforbindelse eller
satellitt. Der finnes ulike alternativer,
avhengig av tilgjengelige ressurser og
budsjett.
Jan Gunnar og Gabriel

Skulle du ha behov for, eller planlegger en live-overføring,
ta kontakt med FOR-NorMIT ved
Gabriel Kiss eller Jan Gunnar Skogås.

Vi bruker toppmoderne
kringkastingsutstyr for å overføre
bilde, lyd to-veis fra operasjonsstuen
til forelesningssal. Vi utfører også om
ønskelig opptak av livoverføringen slik
at denne etterpå kan deles. Vi sørger
for at all taushetsbelagt informasjon
og anonymitet er vel i varetatt.

Gabriel.Kiss@stolav.no
Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no
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Live-overføring ved skulderprotesekirurgi, av Bernd Wünsche
Skulderprotesekirurgene på ortopedisk avdeling på St Olavs
hospital hadde gleden og æren av å arrangere Orthomedic/De
Puy brukermøte for skulderproteser i Trondheim 24.-25 juni.
Dette brakte skulderkiruger og traumatologer fra forskjellige
deler av landet til konferanselokalene på Scandic Nidelven. Det
faglige programmet ble arrangert av Gunnar Lidegran fra St
Olavs hospital/Orkdal SH, Arild Aamodt fra Lovisenberg SH, Tom
Ludvigsen fra Ullevall SH og undertegnende.
Målsetningen var å lage programmet slik at det dekker så mange
aspekter av vårt praktiske arbeid som mulig, men samtidig
inkluderer utviklinger og kontroversielle tema innenfor feltet.
Protesekirurgien i skulderleddet har gjennomgått dynamiske
utviklinger de siste 10 årene, hvor mangfoldet av implantater,
mulige prosedyrer og forskningen har økt betydelig.

Overlege Bernd Wünsche og Overlege Gunnar Lidegran i
detaljert planlegging og gjennomgang før live-overføringen
skulle på lufta.
Foto: Jan Gunnar Skogås, FOR

I tillegg inkluderte programmet live-overføringen av en
operasjon, som vi gjennomførte med en revers (eller omvendt)
skulderprotese direkte fra FOR- operasjonsstuen på St Olavs
hospital. Denne framvisningen av prosedyren og den samtidige
kommunikasjonen mellom deltakerne og operatørene, led til
spennende spørsmål og diskusjoner. Deltagerne "belønnet"
dette med meget gode karakterer i den avsluttende
vurderingen: 6 for faglig innhold og 5,9 for gjennomføring.
At vi kunne score såpass bra er hovedsakelig takket være den
strålende innsatsen av operasjonssykepleierne fra Orkdal SH,
anestesisykepleierne og anestesilegen fra St Olavs hospital og
ikke minst Jan Gunnar Skogås og Gabriel Kiss fra "Fremtidens
Operasjonsrom". Spesielt den tekniske delen av en slik liveoverføring innebærer mange utfordringer og fallgruver.
Operasjonsfeltet ligger dypt inne på dorso-lateralsiden av thorax
og er vanskelig å visualisere. Derfor krever en god overføring at
kameramannen kjenner prosedyren godt, tilpasser seg
posisjonen av pasienten og operatørene og selvfølgelig utmerket
teknisk utstyr.

Alt dette utførte Gabriel Kiss med bravur og kvaliteten av
overføringen ble opplevd som meget bra på konferanselokalene.
Det var betryggende å kunne øve sammen på forhånd for å
optimalisere prosessen. Den tekniske delen av bilde- og
lydoverføringen ble også testet dagen før operasjonen, slik at vi
kunne starte arbeidet på operasjonsstuen uten stressende
momenter, i en rolig og trygg atmosfære.
Alt i alt var vårt brukermøte en bra plattform for utdanning,
diskusjoner og faglig utveksling mellom norske skulderkirurger
og samtidig en prestasjon for St Olavs hospital.

Foto: Jan Gunnar Skogås, FOR
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FOR-NorMIT 3d-Print Lab
De aller første 3d-printede delene produsert hos For-NorMITs 3d-print-lab
har sett dagens lys, og nettopp lys er en viktig ingrediens i stereolitografiprosessen. Modellene blir til lag for lag ved at flytende fotopolymer (plast)
stivner når den blir belyst med laser. Printingen er ikke veldig rask, men det er
fascinerende å se delene sakte men sikkert bli trukket ut av bassenget med
flytene råmateriale.
Første print var en pasientspesifikk modell av øvre del av femur, og skal
benyttes til planlegging av et utfordrende artroplastisk inngrep ved
ortopedisk avdeling. – Kvaliteten på modellene er svært imponerende, særlig
med tanke på at dette er de aller første modellene vi lager, sier
forskningskoordinator Jan-Magne Gjerde som har ansvar for etablering og
drift av laben. Han oppfordrer alle som er interessert i å høre mer om 3dprinting og mulige anvendelser av teknologien til å ta kontakt.

Innovasjonsrådgiveren har ordet
St. Olav hospital blir målt på innovasjonsaktivitet, det er derfor av betydning at alle prosjekter som
inneholder en form for nyskapning blir registrert. Registrering gjøres her: https://stolav.induct.no
Om du har en ny ide/utfordring som kan bli et framtidig prosjekt registrer den inn
Det er kommet signaler på en utlysning av innovasjonsmidler fra Helse-Midt med søknadsfrist i slutten av
august.
Ønsker du mer informasjon om hva innovasjon er eller lignende ta kontakt.

Foto: Dagen lunch, Teknomagasinet
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Presentasjon av Bachelor- og Masteroppgave 2017-2018
Vårens Bachelorstudenter innen Sykepleieutdanningen har vært Sigrid Utvik, Sigrid Voll Eek,
Julie Åsmul Landrø og Marte Bygdås.
Sykepleiestudentenes oppgave hadde tittel; «Gruppesykepleie og pasientnær sykepleie på
Kirurgisk avdeling. Med særlig vekt på sykepleieres perspektiv på hvordan organisering av
sykepleiergruppen påvirker sykepleiernes arbeidshverdag og pasientenes sikkerhet».
Bachelorstudentene fra Radiografutdanningen har vært
Anne Martine Lundberg, Anne Beth Høie og Kristin Overvik Myran.
Radiografstudentene presenterte sitt arbeid med tittel; «Ultrasound Related Applications in Augmented
Reality. Kan AR bedre forståelsen for sammenhengen mellom anatomi og ultralyd?»
I tillegg ble også Masteroppgaven til Martin Hasse presentert.
Masteroppgaven til Martin Henrik Hassel hadde tittelen:
“Ultrasound based real-time monitoring of renal and cardiac function”.

Vi takker for gode presentasjoner, et godt samarbeid og ønsker dem lykke til videre!

Foto: Marianne Haugvold, FOR
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Medisinsk Teknologisk Forenings landsmøte
Medisinsk Teknologisk Forenings Landsmøte ble avholdt i Trondheim 2.-4. mai 2018. Årets program omhandlet
tema innenfor medisinsk teknologi som anskaffelser, sikkerhet og fremtidens teknologi samt
behandlingshjelpemidler.
Fredag 4. mai leverte Fremtidens Operasjonsrom ved Jan Gunnar Skogås foredrag om NorMIT som
forskningsinfrastruktur for medisinsk teknologi og nye behandlingsmetoder, samt at Gabriel Kiss, forsker FORNorMIT presenterte 3D og 4K innenfor nevrokirurgiske prosedyrer.
Fremtidens Operasjonsrom hadde også utstilling sammen med leverandører i utstillingsarealet.

Til venstre: Gabriel Kiss fra FOR leverte et
interessant foredrag om 3D og 4K teknologi
innen nevrokirurgi.
Konferansier Klaus Sonstad følger ivrig med.
Under: FOR hadde stand på konferansen.
Foto: Jan Magne Gjerde, FOR

Foto: Dagen lunch, Teknomagasinet
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Regional utdanningskonferanse
Regional utdanningskonferanse 2018 ble arrangert 6. og 7. juni på Kunnskapssenteret. Arrangør var St.
Olavs hospital i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.
Overordnet tema for konferansen var «Samarbeid om utdanning for framtidens helsetjenester – en
optimistisk tilnærming mot et krevende framtidsbilde». Målgruppe for konferansen var undervisere og
praksisveiledere i helse- og sosialutdanningene, ledere og administrativt tilsatte fra universitet, høgskoler
og helsetjenester, studenter og brukere. Torsdag 7.juni hadde deltakerne på konferansen mulighet til å
erfare ulike undervisningsmetoder – og i den forbindelse inviterte Fremtidens Operasjonsrom deltakerne
til en demonstrasjon av FOR stuen ØNH, Kjeve. Professor Ståle Nordgård holdt en flott demonstrasjon av
FOR stuen til stor begeistring for deltakerne.

Avdelingssjef/professor Ståle Nordgård demonstrerer FOR stuen, ØNH, Kjeve
Foto: Marianne Haugvold, FOR

Foto: Marianne Haugvold, FOR

Takk for muligheten til å vise forskningsinfrastrukturen FOR- NorMIT
samt takk til ØNH, Kjeve ved avdelingssjef /professor Ståle Nordgård
og seksjonsleder Elin Johannessen!
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Besøk fra Sint Maartenskliniek, Nijmegen, Nederland
FOR hadde nylig besøk fra Sint
Maartenskliniek i Nederland. Det er et
sykehus som er spesialister på ortopedi.
Vi hadde bl.a. en rundtur på St. Olavs
hospital for å vise frem det fine sykehuset
vårt.
Det ble også tid til å besøke utstillingen i
3.etg kunnskapssenteret.
F.v: Stevar Klausen, Derk Mous, Remco
Hoogendijk, Ivar Bruaset, Anne Gerritsma,
Nienke Kosse, Katrijn Smulders, Ad
Lindemann og Jan Erik Jacobsen.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

Vi avla Kirsten Rønning på NSALK et besøk
også. Deltakerne fra Nederland ble
fasinert av simulatorene som de fikk
prøve.
Deretter ble det tid til et besøk på
ortopedisk operasjonsavdeling. De syns
det var spennende å se hvordan vårt
sykehus har organisert
operasjonsavdelingen.
De holder for øvrig på å bygge syv nye
operasjonsstuer i sitt eget sykehus.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR

10

15.utgave

juni 2018

NorMIT

Foto: Geir Andre Pedersen, FOR

The NorMIT infrastructure at the Intervention centre at Oslo
University Hospital has now installed two new Simens ARTIS pheno
surgery, and a SOMATOM Definition Edge with sliding gantry in
between! This is a highly advanced operation room build for the
future in minimal invasive therapy and diagnostics. A «one stop
shop» with excellent picture quality. A state of the art tool for
scientists! We are looking forward to more research and better
patient treatment with our two new interventional operating rooms.
On the picture on the right, you can see the new Artis pheno with its
robotic arm for great flexibility.

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