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FOR driver et spennende utviklingsprosjekt i samarbeid med nevrokirurgen. 
«Visualiseringsprosjektet» er et prosjekt hvor man tester ny avbildningsteknologi 
av kliniske bilder innen bildeveiledet minimal invasiv kirurgi, og bilder vist på et 
høyoppløselig 4K display. I løpet av høsten skal det testes og utvikles ulike 
visualiseringskilder. Årsaken til de store visualiseringsflatene er at det da lar seg 
gjøre å samle bilder fra både operasjonsmikroskopet og navigasjonsteknologi. På 
denne måten kan operatøren forholde seg til kun en visualiseringsflate uten å 
måtte bytte mellom mikroskop og navigasjonsskjerm. Første test av 4K displayet 
ga gode resultater, og FOR gleder seg til å kjøre prosjektet videre i høst. For 
nærmere informasjon, kontakt daglig leder, Jan Gunnar Skogås.  

 
       
  

Nytt fra Fremtidens 
Operasjonsrom 

 

Visualiseringsprosjekt Nevro 

Nevrokirurgen tester 4K for 
visualisering av medisinske 
bilder! Stor entusiasme over 
krystallklare bilder og samling av 
data fra flere kilder på samme 
display!  
Side 1 
 

Luftstrømsmålinger på 

Ortopeden 

Luftstrømsmålinger og 
kartlegging av turbulens. 
Simulering av operasjon, med 
partikkelmålinger og CFU-
målinger. 
Se side 2  
 

Prosjekt «Ett Skritt Tilbake» 

FOR skal sette i gang et nytt 
strålehygieneprosjekt fra høsten. 
Prosjektet rettes spesielt mot 
yrkesgrupper som ikke har 
spesiell opplæring i strålevern, 
men som jobber med 
røntgenutstyr. 
Se side 3 
 

Årets Bachelor og 

Masterstudenter ved FOR 

Stor innsats og varierte oppgaver 
avdekket mange spennende nye 
områder det kan forskes videre 
på!  
Se side 4 
 

Visualiseringsprosjekt på Nevrokirurgen 

Visualiseringsprosjektet på nevrokirurgen viser hvordan bilder fra både mikroskop og 
navigasjon kan vises i samme skjerm i høy oppløsing. Foto: Gabriel Kiss 

Gabriel flytter skjermen fra visualiseringslab og bort til 
operasjonsstuen på nevrokirurgen. 
Foto: Geir A Pedersen 
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På FOR-stuen på ortopedisk operasjonsavdeling er det startet 
et samarbeidsprosjekt mellom FOR og NTNU, Avdeling for 
byggforskning. Prosjektet går ut på å kartlegge luftstrømmen 
fra LAF tak (laminær air flow) på forskjellige måter. Dette er et 
spesielt tak som skal sørge for at luftstrømmen beveger seg på 
en spesiell måte, og skal holde operasjonsområdet ultrarent. 
Vi vil finne ut om operasjonslamper med ulikt design kan 
påvirke denne luftstrømmen, og i tilfelle på hvilken måte og 
hvor det eventuelt skapes turbulens som kan gi uheldig effekt. 
Det skal gjøres forskjellige målinger i flere omganger, og med 
forskjellige typer operasjonslamper. Det benyttes vanndamp 
for å se luftstrømmen, og lufta blir filmet og analysert grundig 
på forskjellige måter, og med avansert teknisk utstyr. 
 
 
  

Fagutviklingssykepleier Pål Sørensen demonstrerer 
beste plassering av display inne på FOR-stuen på 
nevrokirurgen. Foto: Geir A Pedersen 

4K-Displayet ferdig plassert og kobles opp av Gabriel 
Kiss fra FOR (t.h.). Foto: Geir A Pedersen 

Luftstrømmålinger på FOR-stuen på ortopeden 

Stue 8, FOR-stuen på ortopeden 
Foto: Geir A Pedersen 

Her simuleres en operasjon. Det gjøres partikkel- og CFU 
målinger. Det er viktig at målesituasjonen er så reel som 
mulig. 
Foto: Geir A Pedersen 

Vi fikk med oss tre frivillige til å simulere et kirurgisk inngrep. 
Benjamin Ysland, Erlend Marius Meland og Erik Indergård fikk leke 
kirurger. 
Foto: Geir A Pedersen 
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Liv- Inger har initiert et strålehygieneprosjekt sammen med Kristin Ramberg fra Bildediagnostikk - Seksjon 
for Røntgenteknologi og strålevern. Tanken er å ha en rullering av dosemålinger til ansatte på alle 
operative klinikker som bruker røntgenutstyr. Strålehygienekampanjen skal gjøre de ansatte som jobber 
med røntgenutstyr klar over hvordan feil adferd, bevegelse osv. kan påvirke hvor mye spredt stråling fra 
pasienten man mottar selv. De fleste yrkesgrupper som ikke har spesialutdanning på dette området, slik 
som radiologer og radiografer, vet ikke hvordan man best skal beskytte seg mot spredt stråling. 
 

Dette er et dosemålingsutstyr som måler dosen den 
ansatte mottar kontinuerlig. Man bærer et 
dosimeter i en bestemt farge, og ser så «sitt» 
dosimeter på skjermen. Den grønne streken viser 
hele tiden hvor mye stråledose den enkelte mottar, 
og man ser med en gang at enkle grep som holde 
avstand, mindre gjennomlysningstid, hvor man 
oppholder seg i forhold til pasienten osv. påvirker 
stråledosen man mottar. Dosimeteret måler også 
akkumulert dose, dvs. hvor mye du har fått til 
sammen under hele operasjonen. 
 
Tanken er at ansatte skal bli mer bevisste på dette 
med strålevern, og se med egne øyne hvordan dette 
virker. 
 

Ta gjerne kontakt med Liv- Inger på FOR på tlf 72 82 03 24, eller mail hvis du vil  
at nettopp DIN arbeidsplass skal bli kartlagt med hensyn til stråling og strålevern. 
Foto: Nordax 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strålehygieneprosjektet «Ett skritt tilbake» 

Årsrapporten for 2015 er nå klar og er 
sendt ut! Den oppsummerer alt som har 
skjedd på FOR i 2015. 

Årsrapport 2015 
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FOR har et godt samarbeid med NTNU, og har også i år hatt flere studenter som har skrevet sin 
bachelorgrad ved bruk av infrastrukturen vår. I år har det vært bachelorstudenter innen radiografi, 
sykepleie og bioingeniør. Disse tre gruppene har jobbet med datainnsamling og oppgaveskriving, og vi er 
stolte av å ha dyktige studenter som med stor innsats har fått til gode oppgaver.  
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Bachelorstudenter som benyttet FOR i vår 

Radiograf: Espen Fjellås, Sissel Jensen og Jonas Grotnes skrev en 
oppgave om PET-CT og rekonstruksjonsteknikker.  
Foto: privat 

 Radiograf: Lisa Mari Hatlelid og Amalie Aarseth skrev en 
oppgave om strålevern og stråledosemålinger til anestesi og 
ekko-kardiologer ved intervensjonsprosedyren TAVI.  
Foto: Geir A Pedersen 

Radiograf: Karoline E Nilsen, Benjamin M Ysland og Åse M Oterholm skrev oppgave med 
kartlegging av stråledose hos urologer under PCNL og RIRS-prosedyrer.  
Foto: Geir A Pedersen 



9.utgave                                                                                                                                                  juli 2016 

5 
 

 

 
FOR tar også imot masterstudenter fra Industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU. De har skrevet 
hver sin oppgave i relasjon til ortopedisk operasjonsavdeling. De har fokusert på logistikk og pasientflyt, 
og sett på hvordan endring i oppsett av operasjonsprogram kan være med på å øke antall gjennomførte 
operasjoner i løpet av en dag. Store matematiske beregninger og en grundig gjennomgang av nåværende 
pasientflyt ga grunnlag for oppgavene som ble levert i vår. Det knyttes stor interesse til resultatene av 
oppgavene, og dette vil det bli jobbet videre med fremover. 
 
 
        
    
 
 
 
 
 
 
         
 
Marthe Siren Anvik, Mikkel Treu Os og Jon Erik Medhus 
Vi ønsker å planlegge rekkefølge og starttidspunkt for operasjoner på en operasjonsstue over en dag. 
Usikre elementer slik som varighet av operasjoner og ankomst av ø-hjelpspasienter er inkludert i 
planleggingen. Disse elementene har blitt grundig analysert gjennom data fra gjennomførte operasjoner 
på avdelingen fra 2006 til 2016. Her har vi sett på hvordan faktorer slik som operasjonstype, ortoped og 
tid på døgnet påvirker usikkerheten. Ved hjelp av matematikk, optimering og dataverktøy vil vi prøve å 
finne en best mulig timeplan. Resultatene vil vi sammenligne med hvordan St. Olavs Hospital gjør det i 
dag." 

Masterstudenter ved FOR, våren 2016 

Kjersti Schei og Irina Rashid skriver sin bioingeniøroppgave om 
mikroskopisk testing av fleksible skop som benyttes ved 
pasientundersøkelser på lungeavdelingen og øre-nese-hals. Foto: 
Geir A Pedersen 

Sykepleierstudentene Kristin Brun-Pedersen og Julie B Bjørnevåg 
skrev sin oppgave om sluserapportering ved overlevering av 
pasient fra avdeling til operasjon. Oppgaven ble utført på gyn og 
på kirurgen. Foto: Geir A Pedersen 

John Erik Medhus.  
Foto: Privat 

Marthe Sirèn Anvik. 
Foto: Privat 

Mikkel Treu Os. Foto: 
Privat 
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Årets nevro-kurs ble arrangert av Sintef og Nevrokirurgen, og FOR sto for live-overføring av bilder fra 
operasjonsstuen til auditoriet. Foto: Gabriel Kiss 

Live bilder fra operasjonen viser navigasjonsbilder og kamerabilder fra operasjonen på storskjermen i 
auditoriet.  

 
Jacob Nyman skriver masteroppgaven sin om:  
 
En vellykket planlegging av kirurgiske operasjoner er avgjørende for effektiv og 
trygg behandling av pasienter. Ved å anta at hovedlegen kun trenger å være 
tilstede under den kritiske delen av operasjonen (selve inngrepet) kan legen 
utføre operasjoner parallelt i flere operasjonsstuer. Slik kan legen slippe dødtid 
mellom operasjoner og utnyttes mer effektivt. Vi lager en matematisk modell som 
setter opp en detaljert daglig tidsplan for flere leger som utfører operasjoner i 
flere operasjonsstuer. Modellen tar hensyn til at operasjonstiden er usikker og 
baserer seg på data fra ortopedisk avdeling på st. Olavs Hospital. Basert på 
relevant litteratur, resultater fra modellen og samtaler med personell fra 
avdelingen gir vi våre anbefalinger til hvordan avdelingen kan utnytte sine 
operasjonsstuer og ansatte mer effektivt. Dette inkluderer metoder for å bedre 
estimeringen av operasjoners varighet, bevissthetsøkning knyttet til evaluering av 
planlagte og gjennomførte timeplaner og fordeler og utfordringer forbundet med 
en eventuell ordning der leger kan utføre operasjoner parallelt i flere 
operasjonsstuer.       

 
 

 
Live overføring av operasjon fra FOR-stuen på nevrokirurgen til auditorium i forbindelse med årets 
internasjonale kurs innen ultralydveiledet nevrokirurgi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Årets nevro-kurs 

Jacob Nyman.  
Foto: Privat 
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TTO 

http://tto.ntnu.no/omoss#sthash.WeqowIbT.dpuf 

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


