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FOR- fagseminar 2019
Årets Fagseminar 2019 ble i tradisjon tro holdt på
Røros, i gnistrende flott vintervær. Det var et
rikholdig og spennende program som vanlig. I år var
det 78 deltakere som hadde funnet veien til Røros
for å delta på denne årlige begivenheten.
Hjertelig tusen takk til dere alle sammen for
hyggelige dager på Røros. Det er viktig med de
årlige fagseminarene. Det viser bredden i
forskningen og utviklingen innenfor de kirurgiske
fagområdene. Ved årets fagseminar var
hovedfokuset på dag 1 luftkvalitet på
operasjonsstuer, og sykehusinfeksjoner med
utfordringer innenfor kirurgi. På dag 2 var
hovedtemaet framtid, men dog allikevel noget
nært. Nanoteknologi, genterapi/celleterapi, 3Dprinting innen medisin, augumented reality og
hvordan kunstig intelligens former fremtidens
pasientbehandling. Vi avsluttet dagen med nok et
viktig tema, forholdene rundt helseforskning og
GDPR.
Planleggingen av fagseminar 2020 er godt i gang, og
vi ser fram til å møte deg på Røros neste år!

Personvernrådgiver for forskning
Fredrik Jordet Høye holdt et viktig
foredrag om helseforskning, register
og GDPR.
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Over til venstre: Professor Guangyu Cao og hans
masterstudenter, Anders Mostrøm Nilssen, Amar
Aganovic (PhD), Christoffer Pedersen og
Catharina Flatsetø. De kommer ifra Institutt for
Energi og Prosessteknikk på NTNU, og sto for
forelesningene i første sesjon på dag 1, som
omhandlet de forskjellige ventilasjonsanleggene
vi har på sykehuset og deres innvirkning på
postoperative sårinfeksjoner.
Over til høyre: Vår egen Jan Magne Gjerde som
er vår ekspert på medisinsk 3D-printing hadde
laget en flott utstilling av noen av sine kliniske
arbeider så langt. En av printerne sto også og
printet en humerus under dag 2.
I midten til venstre: Vi var så heldige å få kapret
en av deltakerne på seminaret, Lise Anette
Albrechtsen Kleven, som er seksjonsleder ved
kirurgisk klinikk sengepost B3 ved St. Olavs
hospital avd. Orkdal sykehus, til å underholde oss
under middagen. Hun sang 3 nydelige sanger
akkompagnert av Dag Bårdstu fra Ålen. Tusen
takk Lise Anette for NYDELIG sang!
Nederst til venstre: Bilde ifra kinosalen på Røros
hotell der fagseminaret foregikk. Professor Hans
Olav Myhre holdt et flott foredrag om FOR sin
historie fra unnfangelsen i 2004 og fram til i dag.
Alle bildene er tatt av FOR-gjengen.
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«FOR-prisen» 2018
Som en morsom avslutning på middagen
under fagseminaret, valgte Hans Olav
Myhre å dele ut noe han valgte å kalle for
«FOR-prisen 2018». Prisen gikk til Jan
Gunnar Skogås.
Dette var en morsom og hyggelig seanse,
derfor velger vi å ta med bakgrunnen for
denne prisen her.

FOR- prisen 2018
I det siste har det vært sagt at innen kulturlivet deles det ut alt for mange priser i dette lille landet. Innen
vårt fagområde er imidlertid ikke dette tilfelle. Tvert imot hører en ofte om det som er negativt, mens det
positive tas som en selvfølge. Derfor er det en glede å dele ut FOR prisen for 2018.
Den har ikke vært delt ut tidligere, og i likhet med Nobelprisen i litteratur er det ikke sikkert hvorvidt den
vil bli tildelt neste år heller.
Juryen har hatt et stort og vanskelig arbeid med å finne den beste blant alle kandidatene. Møtene har
vært utallige, og ofte har de foregått på Theatercafeen i Oslo.
Ettersom utgiftene til dette ble høyere og høyere, ble det mindre midler igjen i fondet for prisen. Det var
tanken å tildele vinneren av FOR-prisen et kunstverk. Men siden det meste av midlene i fondet var brukt
opp på restaurantbesøk, besluttet formann i juryen at man skulle lage «kunstverket» selv for å spare
penger og unngå lånopptak til formålet. Man valgte å lage et maleri av et minimalt invasivt inngrep;
stentgrafting av aorta. Det avspeiler godt en av FORs hovedinteresser som er kikkhullsbehandling. Tittelen
på bildet er «vascular icon» og det har tidligere vært benyttet som forsidebilde til boka «Nordisk lærebok i
karkirurgi».
Juryens uttalelse:
Juryen er blitt enig om en vinner med mangfoldige talenter og interesser:
Han er en ualminnelig god og tydelig leder som har stor evne til å inspirerer sine medarbeidere. Han har
siden 2005 ledet FOR og har hovedæren for at denne enheten er blitt løftet opp til det nivå den befinner
seg på i dag.
I likhet med andre majesteter har vinneren også et valgspråk: «Alt OK». Valgspråket er et uttrykk for en
velsignet sans for de store linjer.
På vegne av juryen vil jeg gratulere Jan Gunnar Skogås med FOR prisen 2018. Det synlige bevis er et bilde
utført av juryen. Det har tidligere vært brukt som illustrasjon til forsiden av en lærebok.
Røros 31.01.2019

Hans Olav Myhre
Juryformann
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PhD Amar Aganovic disputerte 17. januar 2019

Fra venstre: Direktør Kim Hagstrøm, Professor Catherine Noakes, PhD Amar Aganovic, Professor Hans Martin Mathisen,
Professor Guangyu Cao.
Bilde: Liv- Inger Stenstad, FOR.

PhD Amar Aganovic leverte et strålende foredrag i sin disputas 17. januar. Tittelen på PhD arbeidet hans er
«Airflow Distribution for minimizing human exposure to airbourne contaminants in healtcare facilities”.
Veileder har vært Prof. Guangyu Cao fra Institutt for Energi- og Prosessteknikk. Biveileder var Professor Arsen
K. Melikov fra Department of Civil Engineering, Technical University of Denmark.
Opponenter under disputasen var Director Kim Hagström, Halton Oy, Finland, Professor Catherine Noakes,
University of Leeds, UK og Professor Hans Martin Mathisen, NTNU.
Arbeidet til Amar har foregått på FOR-stuen på ortopeden, stue 8 og stue 7. Disse stuene har LAF-tak, og Amar
har forsket på ventilasjonssystemet og sett det i sammenheng med postoperative sårinfeksjoner. Han har
undersøkt om operasjonslampene som henger under LAF-taket forstyrrer den rene luftstrømmen i
operasjonsfeltet om kroppsvarme fra pasient og operatører påvirker osv. Han har også visualisert
luftstrømmen ved hjelp av damp og filmkamera, samt foretatt en rekke målinger av partikler og CFU under
simulerte operasjoner. 3 typer operasjonslamper ble undersøkt.
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Ny artikkel publisert fra luftmålingsprosjektet
Da er den 5 artikkelen som omhandler
luftmålinger publisert.
Den ble publisert i American Journal of
Infection Control rett før jul 2018. Dette er
den andre artikkelen vi får antatt i dette
anerkjente tidsskriftet.
Dette er masteroppgaven til Anders Mostrøm
Nilssen, som har gjennomført en glimrende
master! Hans arbeide har i hovedsak dreid seg
om omrøringsventilasjon, og arbeidet med
luftmålingene har foregått på karkirurgenes
stue 2 på akutten.
Artikkelen kan leses her:
https://www.ajicjournal.org/article/S01966553(18)31144-1/fulltext

MTA og Allmennteknisk donerer utstyr til Gløshaugen
Studentene fra Institutt for Energi- og
Prosessteknikk på Gløshaugen holder på å bygge
sin egen operasjonsstue. Slik kan de få studert
ventilasjonssystemene enda bedre. De ønsker at
operasjonsstuen deres skal være så lik en
ordentlig operasjonsstue som mulig, og i den
forbindelse har MTA og Allmennteknisk donert en
del kassert utstyr til dem. Dette er en gave som
studentene satte stor pris på!
Bildet: f.h. masterstudent Christoffer Pedersen,
NTNU-sjåfør Hallgeir Pedersen og Tore Kristian
Eliassen, overingeniør fra Institutt for Energi- og
Prosessteknikk kom til Forsyningssenteret med
lastebil for å hente utstyret de fikk.
Bilde: Liv- Inger Stenstad, FOR
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Årets studenter fra Institutt for Energi- og Prosessteknikk

Foto: privat
Disse flotte studentene har i vinter lagt ned en stor innsats her på sykehuset med datainnsamling til sine prosjekter.
Fra venstre: masterstudent Helena Kuivjõgi fra Estland, PhD student Masab Khalid Annaqeeb fra India, masterstudent
Christoffer Pedersen fra Norge, Professor Guangyu Cao fra Norge, PhD student Jakub Wladyslaw Dziedzic fra Polen,
masterstudent Yunlong He fra Kina, PhD student Yixian Zhang fra Kina og masterstudent Minchao Fan fra Kina.
Alle studentene kommer fra Institutt for Energi- og Prosessteknikk på NTNU, og masterstudentene har Professor Guanguy
Cao som veileder. De har gjort hver sin unike oppgave, men hovedtemaet er operasjonsstueventilasjon med fokus på
hvordan redusere postoperative sårinfeksjoner.

En av oppgavene går ut på å se på varmekilder under operasjon, hvordan varmen påvirker luftfordelingen på
operasjonsstua. Over: fra en operasjon på FOR-stua på AHL, under: fra en operasjon på FOR-stua på ortopeden. Her ser
vi tydelig hvor varmt det blir underveis i operasjonen. Studentene undersøker også om det finnes muligheter for å
skape et bedre termisk miljø for operasjonsteamene.
Tusen takk til alle kirurger, radiologer, ortopeder, kardiologer, radiografer og operasjonssykepleiere både på AHL og
ortopeden som stilte opp for studentene!
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Over: To PhD-studenter fra Institutt for Energi- og
Prosessteknikk har utviklet en kamerateknologi som kalles
«Motian capture technique» med Kinetic. Det består av 4
kamera som settes i hvert hjørne av rommet, og skal
registrere alle bevegelser. Det fremstilles så som
strekfigurer og kan sees som en 3D-film. De har prøvd det
ut over flere dager på stue 8 på ortopeden. Da kan man
studere bevegelsesmønsteret under operasjonen og se det
i sammenheng med alle andre parametere på stua for å få
et klarere bilde av om ventilasjonssystemet fungerer
optimalt.

Marthe Lind Kroknes, Spesialbioingeniør fra Medisinsk
mikrobiologi
Hun holder til på laboratorietsenteret. Her er hun i gang med
å analysere resultatene for studentene.
Foto: Privat.

Til venstre: Smittevern er også en stor del av
oppgavene til studentene fra Institutt for Energiog Prosessteknikk. De har villig lånt ut apparat for å
gjøre CFU-målinger og agarskåler til å fange opp
bakterier og virus på operasjonsstuene. Marthe har
også stilt opp både på helg og ukedager for å dyrke
skålene og analysere resultatene.
Tusen takk for god hjelp!

Denne gjengen fra
driftsentralen, servicesenteret
har lagt ned en enorm innsats i
å hjelpe studentene fra
institutt for Energi- og
Prosessteknikk til å finne den
informasjonen de trenger for å
studere ventilasjonssystemene
ved St. Olavs hospital.
Tusen takk for god hjelp!

Fra venstre: Odd Inge Mjønes, Otto Koch, Morten Uv, alle 3 er seksjonsledere ved Allmenn Teknikk stab
Tor Emil Giske, Ingeniør ved Allmenn Teknikk, Seksjon drift teknisk infrastruktur.
Foto: Liv- Inger Stenstad, FOR
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DRIV Health-Tech-Challange
DRIV og FOR Workshop
DRIV NTNU ønsket å gjenta suksessen fra 2018 og
inviterte på nytt FOR-NorMIT infrastruktur i en
workshop hvor hensikten var å bringe medisin og
teknologi inn i felles prosjekter. Workshop ble
arrangert over tre mandager 03., 05 og 18. mars
2019. Ved første workshop holdt Jan Gunnar Skogås
en presentasjon om forskningsinfrastrukturen FOR
samt at de aktuelle problemstillinger levert av
Fagrådet ved FOR ble presentert. Gruppene besto av
studenter ved medisinutdanningen samt fra de
teknologiske fag ved Gløshaugen. Representanter fra
studentmiljøet og organiseringen ble ivaretatt av
Milena Egiazaria og Dag Håkon Haneberg.
Moon Labs, ved Julian Veisdal, holdt et
inspirasjonsforedrag om veien fra en utfordring til et
ferdig produkt. Han framhevet blant annet
viktigheten av å jobbe i et tverrfaglig team som en av
suksessene til at de hadde klart å utvikle intuitive
sensorer og software som kan benyttes til
overvåkning av pasienter.
Det ble nok en gang en vellykket workshop i
samarbeid med DRIV NTNU, og vi kunne ikke sagt oss
mer fornøyd! 💡 4 team med medisin- og
teknologistudenter jobbet i to uker med
problemstillinger fra St. Olav, og leverte flotte
presentasjoner og løsningsforslag. Vinnerne av
Health-Tech-Challange stakk av med 25 000kr som
de får bruke til å videreutvikle ideen sin, gjennom
sommerjobb ved FOR. Vi vil rette en stor takk til
staben i DRIV NTNU, NTNU medisin og helse,
Innovasjonslaben DRIV, og ikke minst alle deltakerne
- for et stort og inspirerende engasjement!
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3D-print- suksess!

FOR - NorMIT 3D Printlab har blitt en stor
suksess. Klinikkene benytter seg av mulighetene
som ligger i printe-infrastrukturen i stadig flere
prosjekter. Den kliniske bruken baner vei for
bedre forutsigbarhet og høyere nøyaktighet ved
behandling av komplekse beinfeilstillinger,
forbedret nøyaktighet ved strålebehandling av
pasienter med kreft, samt simulering og trening
i forkant av kompliserte prosedyrer som skal
utføres minimalinvasivt.

Nyinnkjøpt programvare har gjort veien fra CTopptak til 3D-printet modell kortere. I tillegg til
funksjonalitet for segmentering og håndtering av
3D datamodeller finnes det en egen modul for
planlegging av ortopedisk kirurgi. Modulen er
spesiallaget for kjeve- og ansiktskirurgi, men
mange av funksjonene kan benyttes annen
planlegging.
Ta kontakt med Jan Magne Gjerde ved FOR for
mer informasjon om 3D-printing/3D-planlegging
og mulighetene som ligger i teknologien.

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