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FOR- Fagseminar 2021 avlyst

På grunn av usikkerhet rundt coronasituasjonen i år, har
vi valgt å avlyse FOR-fagseminar på Røros i 2021.
Vi beklager dette på det sterkeste, men lover at vi skal
komme sterkere tilbake neste år!

Ny kollega Gunnar Gjeldnes
Gunnar er nylig ansatt som
forskningskoordinator ved Fremtidens
Operasjonsrom. Han er utdannet sykepleier
og har arbeidet ved kardiologisk avdeling på
det tidligere Regionssykehuset i Trondheim.
Han har i tillegg lang erfaring fra ulike
posisjoner i farmasøytisk industri,
helseteknologi (Norsk Helseinformatikk) og
utstyrsindustrien (ortopediske implantater og
fleksibel endoskopi). I FOR vil Gunnar
hovedsakelig arbeide med prosjekter
tilknyttet NorMIT.
Vi er glade for at Gunnar har kommet til FOR
og gleder oss til fortsettelsen - Ønsker han
lykke til med nye utfordringer i FOR!

Gunnar Gjeldnes
Foto: St. Olavs hospital
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Masterstudenter som er ferdige
Henriette Holstad Urke og Janne Rong Haga har denne våren jobbet med en
masteroppgave som omhandler fjernledelse i helseforetak. Denne studien er et
forskningsbidrag som undersøker utfordringer knyttet til fjernledelse i sykehus, med
følgende problemstilling: «Hvilke utfordringer finnes for fjernledelse i
helseforetak?». Ved å studere en casebedrift og gjennomført 11 intervju med
ansatte og ledere på ulike nivå har de avdekket flere utfordringer for fjernledere i
helseforetak. Studiens funn tyder på at en av de største utfordringene for
fjernledere er å bidra til økt integrasjon og samhandling mellom lokasjonene. Det ble
også gjort funn som tyder på at det er ekstra utfordrende for en fjernleder å bygge
relasjoner og tillit på tvers av lokasjoner. Sett opp mot ønsket om integrasjon, skaper
dette utfordringer for fjernlederen. Flere funn blir presentert i studiens resultater.
Henriette Holstad Urke og Janne Rong Haga
Foto: Privat

Thea Amalie Solberg Hatten
Foto: Privat

Masteroppgaven til Thea undersøkte hvordan nivået av termisk komfort endrer
seg for kirurgisk personell og pasienten i en operasjonsstue når
tilluftstemperaturen og den relative fuktigheten i rommet endres. Resultatene ble
oppnådd ved å bruke numerisk fluiddynamikk (CFD). Simuleringsmodellen ble
modellert likt som FOR-stue 1 på AHL. Ved å bruke CFD kan spesifikke verdier for
miljøparameterne oppnås, mens de personlige parameterne er funnet fra
litteraturen. For å bestemme nivået av termisk komfort er PMV og PPD beregnet
ved å bruke Fanger sin ligning for stasjonære forhold. Fem scenarioer er dannet
for å bestemme nivået av termisk komfort ved ulike termiske miljø.
Tilluftstemperaturen var 20°C, 23°C og 26°C, mens den relative fuktigheten
varierte mellom 20%, 40% og 60%. Tilført lufthastighet var konstant for alle
scenarioene.

En enkel beskrivelse av masteroppgaven til
Thomas Hardbattle Hybertsen
Master oppgaven beskriver sammenhengen mellom varmetap hos en
pasient som undergår en operasjon og inneklimaet i operasjonssalen.
Den beskriver korrelasjonen mellom luft fuktigheten og luftentalpien
og kjernetemperaturen av pasienten under operasjonen. Hvorfor
luftentalpien og luftfuktigheten påvirker pasienten er beskrevet
gjennom en matematisk modell dannet gjennom litteratursøk og
laboratoriearbeid, som også belyser flere andre viktige faktorer for
varmetap, samtidig som den beskriver hvorfor luftentalpien og
luftfuktigheten kan påvirke pasientens kjernetemperatur.

Thomas Hardbattle Hybertsen
Foto: Privat
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Ny PhD-student med arbeidsplass hos FOR
Tittel: Energieffektive luftfordeling av ventilasjon for kirurgisk mikromiljøkontroll i
operasjonsrom.
Utformingen av innendørs luftfordelingssystem for operasjonsrom (OR) er en
kompleks oppgave på grunn av de strenge kravene til innendørs miljøparametre som
det ikke er global enighet om.
Formålet med dette PhD-prosjektet er å utforske energieffektive innemiljøkontrollog luftstrømsfordelingsmetoder som muliggjør trygt kirurgisk mikromiljø i ORs.

Yang Bi er en ny PhD kandidat fra
Indre Mongolia i Kina som skal
være tilknyttet FOR i tre år. Han
har fra før en master i VVS. Han er
student ved Institutt for Energiog Prosessteknikk, og professor
Guangyu Cao er han veileder.
Yang får kontorplass på FOR.
Yang skal jobbe med ventilasjon
på operasjonsstuer.

For å nå dette målet, bør mange oppgaver utføres. For det første bør det opprettes
et evalueringssystem for å hjelpe designere med direkte å evaluere den omfattende
effekten av luftdistribusjonssystemer i øyer. For det andre bør et godt utført
luftfordelingssystem i ORs utvikles, optimaliseres og valideres. Endelig bør det
utvikles en ny modell / verktøy for virtual reality for å visualisere innemiljøet sammen
med St. Olavs hospital.
Hovedmetoden for forskningen er kombinasjonen av simulering og eksperiment.
Eksperimentet vil bli utført i laboratoriet til NTNU og en ekte OR på St. Olavs Hospital.
CFD-simuleringer vil bli utført for validering og optimalisering av
luftdistribusjonssystemet.
Resultatene av denne studien vil gi et solid vitenskapelig grunnlag for
ventilasjonsdesign i ORs. Visualiseringsverktøy vil hjelpe designere bedre å analysere
CFD-resultater

Ny artikkel i luftmålingsprosjektene våre
Experimental study on the effect of exhaust airflows on the surgical environment in an
operating room with mixing ventilation
Kai Xue, Guangyu Cao, Meng Liu, Yixian Zhang, Christoffer Pedersen, Hans Martin
Mathisen, Liv-Inger Stenstad, Jan Gunnar Skogås
PII: S2352-7102(20)33470-7
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2020.101837
Reference: JOBE 101837
Artikkelen kan lese her:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352710220334707
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Operasjonsstue-lab på hjul
Artikkelen er hentet fra NTNU, Innsiden og skrevet av Maren Agdestein

Forskning skal formidles for barna, selv om ikke vi kan fylle torget i Trondheim
med folk i koronatida! Vi opplyser om at siden de besøkte skolene regner en
klasse som en kohort, gjaldt ikke 1-metersregelen i de enkelte skoleklassene.
Operasjonsstuelaboratoriet ledet av prof. Guangyu Cao var i september på
besøk til sjetteklassinger, som del av Forskningsdagene i Trondheim.
100 sjetteklassinger fordelt på to skoler fikk besøk av av EPT under årets
koronavennlige variant av Forskningstorget: Forskersprint 2020. I alt 26 skoler i
og ved Trondheim meldte seg på opplegget hvor de kunne velge blant et
tyvetalls aktiviteter å få på besøk, hvorav én av aktivitetene var å lære om
forskning på ventilasjon i operasjonsstuer. Professor Guangyu Cao med hjelpere
innredet rett og slett en varebil med operasjonsutstyr hentet fra
Operasjonsstuelaboratoriet ved EPT.
Dagens forskere var Martine Walvik Gundersen og Elise Aga, henholdsvis
studentassistent og vitenskapelig assistent ved EPT. Håvard Rekstad var med
som teknisk støtte og sjåfør.

Foto: Håvard Rekstad/NTNU

Nytt EU prosjekt innvilget med FOR, St. Olavs, som partner
MIREIA: Mixed Reality in medical Education based on Interactive Applications
MIREIA er en unik kunnskapsallianse som involverer høyere utdanningsinstitusjoner
(universiteter og universitetssykehus) og selskaper som ønsker å kombinere bruken av
banebrytende teknologi i augmented reality og 3D-printing med persontilpasset læringsinnhold
for å fremme student-sentrert læringsprosess til medisinstudenter og leger i spesialisering.
Denne alliansen foreslår utvikling av en innovativ metodikk og verktøy for å gi interaktivt
pedagogisk innhold for tilpasset opplæring basert på 3D-modeller, for eksempel anatomiske
modeller (med og uten patologier) bygget på data fra virkelige pasienter eller virtuelle scenarier
for grunnleggende opplæring i minimal invasiv kirurgi.
 Prosjektet er finansiert av EU (Erasmus+)
 Koordinator for EU prosjektet er Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
(CCMIJU), Caceres, Spania
 Norske partnere er: SINTEF, St. Olavs hospital, Oslo Universitetssykehuset
 Prosjektets varighet: 2020-2024
 Kontaktperson ved FOR er Thomas Langø
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St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning
Infrastrukturen St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning er nå godt etablert i Forskningsavdelingen etter at St. Olavs hospital
overtok Unimed sin rolle og oppgaver 30.juni 2020. Det er flott å se en økende trend av antall nye kliniske oppdragsstudier
som starter opp ved St. Olavs hospital. Dette på tross av utfordringer for alle parter grunnet Covid-19. I løpet av høsten så har
nye kliniske miljø og sponsorer kommet inn i porteføljen til St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning – noe som er viktig for
vårt videre arbeid. Per i dag har St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning 87 aktive studier som vi administrerer og flere er
meldt.

Vi minner om St. Olavs hospital FOR-Oppdragsforskning sin rolle i kliniske studier:
 Bindeledd mellom firma og prosjektleder/sykehuset
 Vurdering av juridisk innhold i kontrakt med firma, samt budsjett basert på studiens protokoll med 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
- Hovedavtale med firma
- Underavtaler med prosjektleders avdeling og serviceavdelinger ved sykehuset
 Økonomisk oppfølging; fakturering, regnskapsføring, rapportering, sluttoppgjør
 Arkivering av studiemateriell (15 år iht. GCP)

Dere finner oss i Kunnskapssenteret
4 etg. – Hjertelig velkommen for en
prat på vårt kontor!
Marianne Haugvold (fv.) og Ingrid
Granbo (fh.)
Foto: St. Olavs hospital
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