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GOD SOMMER fra alle oss på FOR

Fra venstre: Ingrid Granbo, Marianne Haugvold, Geir Andre Pedersen, Alexander Moen,
Jan Gunnar Skogås, Jan Magne Gjerde, Gabriel Hanssen Kiss og Liv- Inger Stenstad

FOR-gjengen vil ønske alle våre
samarbeidspartnere
en riktig
GOD SOMMER 
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Årsrapporten for 2018 er nå ferdig
Årsrapporten for 2018 er nå ferdigstilt
og distribuert. Den ligger også på
hjemmesiden til FOR.

Tusen takk til alle som har bidratt med
å levere tekst og bilder til
årsrapporten!

NorMIT
Hos NTNU Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk benyttes det NorMIT
infrastruktur i forskning. De benytter seg av ultralydmaskin fra Verasonics i
forskjellige prosjekter som omhandler avbildning ved kardiovaskulære
sykdommer. «High frame rate vector-Doppler imaging for cardiovascular
disease, v/Ingvild Kinn Ekroll, og Jørgen Avdal er ett eksempel og artikkel på
dette prosjektet er nå godkjent til IEEE International ultrasound symposium.
Professor Lasse Løvstakken ved
NTNU, ISB. Foto: NTNU

Professor Catharina D. Davies ved
NTNU, Fysikk. Foto: NTNU

Videre benyttes det i prosjekt knyttet til avbildning av blodstrøm «High frame
rate cardiac color flow imaging”, v/Alessandro Ramalli og Lasse Løvstakken.
Også her er artikkel godkjent til IEEE International ultrasound symposium.
Professor Catharina D. Davies ved Institutt for Fysikk rapporterer om at på
høsten 2018 og våren 2019 har phd stipendiat Stein-Martin Fagerland brukt
NorMIT ultralydutstyr fra FUS instrumets for å behandle spontane prostata
svulster som gror i mus. Musene ble injisert med nanopartikler med cellegiften
cabazitaxel og mikroboblen sonovue og prostata fikk ultralyd behandling. De
har tidligere gjort tilsvarende forøk med svulster som gror subkutant og fikk
veldig gode resultater og ønsket å gå videre med en mer klinisk relevant tumor
modell. Høsten 2019 starter et prosjekt som skal se på nanopartikler og binding
til endotelceller. Spennende forskning på går!
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Offisiell åpning av FOR-stue nr. 7
Torsdag 5. juni, ble det åpnet en ny
operasjonsstue lab, FOR-stue nr. 7,
på Gløshaugen.
Trygve Magne Eikevik, Professor,
Studieprogramleder på
Produktutvikling og Produksjon,
Nestleder Institutt for Energi- og
Prosessteknikk
og Jan Gunnar Skogås, daglig leder
for Fremtidens Operasjonsrom, St.
Olavs hospital foretok den offisielle
åpningen med snorklipping.
Det er Institutt for Energi- og
Prosessteknikk ved Professor
Guangyu Cao som står bak byggingen
av denne operasjonsstue laben. Den
skal hovedsakelig brukes til å studere
ventilasjonssystemene som finnes på
sykehus, både omrøringsventilasjon
og LAF-tak, etter hvert. Her kan
studentene jobbe i trygge omgivelser
med sine prosjekter som ikke kan
gjennomføres med pasienter til
stede, f.eks. simulere operasjoner, og
med bruk at røykmaskiner og
tracergasser se luftstrømmene og
partiklene i lufta, som bakterier og
virus fester seg på.

FOTO: NTNU/Maren Agdestein og Prof. Guangyu Cao

Fremtidens Operasjonsrom sitt
offisielle skilt som viser at det er ei
FOR-stue ble overrakt av daglig leder
for FOR, Jan Gunnar Skogås. Dermed
blir dette den 7-ende FOR-stuen i
rekken. Dette viser det gode
samarbeidet som FOR og Institutt for
Energi- og Prosessteknikk har hatt
siden 2015, da studentene begynte å
studere ventilasjonssystemene på
FOR-stuen på ortopeden der det er
LAF- tak. Siden har de også studert
ventilasjonssystemet på FOR-stuen
på AHL, der det er
omrøringsventilasjon.
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UpNorth Film og Yoko Sen
UpNorth Film og Yoko Sen
I starten av mai hadde Fremtidens Operasjonsrom besøk av UpNorth Film – et av landets ledende
produksjonsselskaper innen dokumentarfilm. Det ble gjort opptak for en kommende dokumentar som omhandler
lyd og hvordan lyd påvirker oss på ulike måter. I den sammenheng ble det gjort opptak av Japansk-Amerikanske
Yoko Sen på FOR stuen på ØNH og kjeve operasjonsavdeling. Der fortalte hun om hvordan hun jobber for å bedre
alle lydene vi hører fra maskinene på pasientrom og intensivenheter. Hun har bakgrunn som artist og musiker, men
hennes inspirasjon og motivasjon for å dedikere livet sitt til arbeid med dette, kommer fra et lengre
sykehusopphold hvor hun ble veldig bevisst på all susingen, pipingen, surklingen og alarmene som dominerer
tilværelsen på sykehus.
Dokumentaren regisseres av Gunnar Hall Jensen og produseres av Christian Falch og Torstein Parelius for UpNorth
Film. Internasjonal lansering er planlagt til høsten 2020. UpNorth Film er blant landets ledende
produksjonsselskaper innen dokumentarfilm. Deres filmer har vunnet Amanda-priser, Gullruten og mange
internasjonale priser. Les gjerne mer om Yoko – www.sensound.space
Tusen takk til ØNH og Kjeve operasjonsavdeling som gjorde dette mulig - Vi gleder oss til å se resultatet!

Her ser vi filmfotograf Måns Berthas og Yoko Sen gjøre opptak av intervju på FOR stuen ØNH og kjeve operasjonsavdeling.
Foto: FOR
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Ny artikkel publisert
Artikkel i Sykepleien;
«Retningslinje for kirurgisk
antibiotikaprofylakse blir ofte ikke
fulgt»
I samarbeid med Fremtidens
Operasjonsrom ble det utført en
observasjonsstudie ved en
operasjonsavdeling ved St. Olavs hospital.
Funn i denne studien viser manglende
etterlevelse av nasjonal faglig
retningslinje for antibiotikaprofylakse ved
kirurgi. På bakgrunn av resultater fra
denne studien blir lokale
handlingsprosedyrer ved avdelingen
oppdater ut fra nasjonal faglig
retningslinje for antibiotikaprofylakse.

3D- printing

Overlege Attila Nagy (t.v) og avdelingssjef Nils Petter Fossland i gang med digital 3D
planlegging av rekonstruksjonskirurgi i ansiktet. Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi
samarbeider med FOR NorMITs 3D-printlab om digital planlegging og 3d-printing.

«3D planlegging gjøres nå
som standard ved større
rekonstruksjoner. Dette gjør
at vi kan øke kvaliteten på
den behandlingen som vi
tilbyr, samtidig som vi oppnår
bedre forutsigbarhet og
kortere operasjonstid»
Uttalelsen kommer fra
avd.sjef Nils Petter Fossland
ved avdeling for kjeve- og
ansiktskirurgi. 3D planlegging
gjøres både ved hjelp av
pasientspesifikke anatomiske
modeller og/eller digitale
planleggingsverktøy. I tillegg
kan pasientspesifikke
operasjonsmaler benyttes for
å sikre at planen kan
omsettes til praksis på
operasjonsstuen med høy
nøyaktighet.
5

19.utgave

Juni 2019

Studenter våren 2019
Presentasjon av Bachelorstudenter Spl. utdanningen.
Årets Bachelorstudenter i sykepleie ved NTNU, holdt sin presentasjon for Fagrådet i FOR, FOR og deltakere fra Gyn
28.mai. Tema for oppgaven var «Sykepleiernes rolle for å forbedre pasientopplevelser ved spontanabort» - hvor
formålet med prosjektet var å se på hva sykepleier i dagens praksis gjør for å møte pasientenes psykiske behov i
forbindelse med spontanabort og hvordan man kan forbedre pasientopplevelsen slik det er i dag. Torsdag 29.mai
holdt studentene tilsvarende presentasjon for Gyn ifm. med deres Fagdag.
Takk for en flott presentasjon og takk til Gyn for muligheten og samarbeidet!

Fv. Marianne Haugvold (FOR), Tuva Kristiansen (NTNU), Morten Sildnes Andersen (NTNU), Beate
Andre (NTNU),
Kine Maaø (NTNU), Oriska Swahn (NTNU) og Jan Gunnar Skogås (FOR).
Foto: FOR

Årets PhD og masterstudenter fra Institutt for Energi- og Prosessteknikk

Helena Kuivjõgi
Thermal comfort of
surgical staff and patient
in operating room at St.
Olavs hospital
Christoffer Pedersen
Luftbårne bakterier i
operasjonsrommet
Minchao Fan
Comprehensive
evaluation on the
performance of operating
rooms ventilation systems
in St. Olavs hospital
Masab Khalid Annaqeeb

In-situ monitoring of
occupant activity in
surgical operating
rooms (St. Olavs) using
depth registration

F.v: Christoffer Pedersen fra Norge, Helena Kuivjõgi fra Estland, Minchao Fan fra kina,
Yixian Zhang fra Kina og Kai Xue fra Kina.
Studentene holdt fine og interessante foredrag fra sine oppgaver som de har jobbet med i
vinter på FOR-stuene på ortopeden og kirurgisk klinikk

Yixian Zhang
Simulation and
experiment on control
of microbial aerosol
transmission under
different ventilation
strategies for operating
rooms
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Utprøving av ny kamerateknologi på Øye
A new HD camera head from SONY (Sony MCC1000MD Full HD Surgical Video Camera) designed
specifically for eye surgery related applications was
tested under 4 surgeries at St. Olavs hospital. The
camera offers a highly detailed image and is
designed to be used with an optical microscope.
The camera features the latest-generation image
sensor technology from SONY, designed for
medical microsurgical applications including
ophthalmology and neurology procedures.
Captured HD images can be displayed on surgical
monitors for everyone to see in the OR and
recorded with our medical recorders. Surgical
footage can be shared with clinicians/colleagues, at
conferences and symposiums, and for surgical
training and education.

This was the first test of the camera in the OR and
4 representatives for SONY (Japan, Germany and
Norway) have attended it. The test was carried out
on April 24th, 2019 and 2 corneal transplantations,
1 cataract operation and one chalk removal
procedure were filmed by attaching the camera to
the Zeiss Lumera 700 optical microscope. The
operator for the day was Haldor Maurstad.
Feedback from the surgeon was requested and
retrospectively the quality of the images was
analyzed for all procedures. The test provided
many insights regarding optimal acquisition
settings and the overall image quality was deemed
as very good by the operator.
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Audun Bakke Jensen – Forskerlinjestudent, Medisin
Audun Bakke Jensen – Forskerlinjestudent ved FOR skal i gang
med sitt prosjekt i høst. Prosjektet har tittel;
Avansert visualisering i lungekreftdiagnostikk. I prosjektet skal
han utforske hvordan man i bedre grad kan utnytte bildedata
fremskaffet under utredning av lungekreft. I særlig grad vil han
se på hvordan avanserte visualiseringsteknikker, som fusjon av
forskjellige radiologiske undersøkelser, 3D- og 4Drekonstruksjoner og utvidet virkelighet (AR) kan gjøre at tilfeller
av lungekreft kartlegges tidligere og med større presisjon enn i
dag.
Fremtidens Operasjonsrom (FOR) og NorMIT nasjonal
infrastruktur ved St. Olavs hospital/NTNU er viktige
infrastrukturer og samarbeidspartnere samt en arena for
utprøving i dette prosjektet.
Gabriel Kiss (FOR/NTNU), ph.d. er medveileder i prosjektet.
Audun begynner til høsten på 3. året på medisinstudiet ved
NTNU og er spesielt interessert i skjæringspunktet mellom
medisin og teknologi.

Audun Bakke Jensen
Foto: Privat

Innovasjon
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FOR-fagseminar 2020

Forskningsinfrastrukturen Fremtidens Operasjonsrom (FOR- NorMIT)
inviterer til FAGSEMINAR, i tiden 30- 31. januar 2020, Røros Hotell.
Ønsker du å ta del i FOR-fagseminar 2020, så hold av datoene allerede nå! Vi vil svært gjerne ha deg/dere med J
Vi kan love et spennende program innom forskning og utvikling av nye behandlingsmetoder, medisinsk teknologi
og hva som former fremtidens pasientbehandling. Temaene kommer vi tilbake til.
Det kommer mer informasjon om seminaret på vår nettside: www.stolav.no/for
Invitasjon med program til FOR-seminaret, vil bli sendt ut pr. e-post til deg og bli publisert på nettsiden.
Hold av dagene 30- 31. januar 2020
Dersom du har spørsmål knyttet til konferansen, er det bare å ta kontakt.
Forskningskoordinator Liv- Inger Stenstad, mail: liv-inger.stenstad@stolav.no
Tlf: 970 00 373 eller 72 82 03 24
Ønsker hjertelig velkommen til Røros i 2020!
Med vennlig hilsen
Jan Gunnar Skogås
Avdelingssjef og daglig leder Fremtidens Operasjonsrom
Tlf.: +47 982 80 585
E-post: Jan.Gunnar.Skogas@stolav.no

Kontaktinformasjon
Ansvarlig redaktør: Jan Gunnar Skogås
Mob: +47 982 80 585
E-post: jan.gunnar.skogas@stolav.no
9

