
NYHETSBREV 

Økningen i antall klinikker fra 9 
til 15 fra årsskiftet har medført  
behov for å omfordele stabs- 
ressurser. Økonomi- og HR- 
ledere er på plass, og videreføres 
som tidligere i HLK. Det gjenstår 
å fordele ressurser knyttet til de 
øvrige stabsfunksjoner.  
 
Som du kan lese i dette nyhetsbrevet skjer det mye 
spennende forskning i HLK, både ved instituttene 
og i de kliniske avdelingene. Det er særlig gledelig 
at Center for Cardiological Innovation har fått veldig 
bra evaluering av Norges forskningsråd og 
videreføres for ytterligere 3 år. Det gir mulighet for 
å finansiere ny forskning.  
Etter fem måneders drift er Hjerte-, lunge- og 
karklinikken i økonomisk balanse og det er første 
gang etter sykehusfusjonen. Det skyldes stor 
innsats fra alle ansatte i klinikken. Utfordringene er 
likevel mange for å sikre økonomien utover høsten, 
men vi har et godt utgangspunkt. 
 Jeg vil ønske hver enkelt en god sommer! 
 
Hilsen 
Otto 
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Otto Smiseth 

Klinikkleder 

Kjære medarbeider 
 
Hjerte-, lunge- og karklinikken har lagt bak seg et 
halvår med stor arbeidsinnsats i alle avdelinger og 
seksjoner i klinikken. Ved enkelte seksjoner har 
aktiviteten vært rekordhøy. 
 
Mange pasienter får nå glede av behandlinger som 
ikke var tilgjengelige bare for få år siden, og et viktig 
eksempel på dette er behandling av aortastenose 
med TAVI. Nå gjøres TAVI både ved Rikshospitalet og 
ved Ullevål og behandlingen skjer etter ”heart team” 
konseptet der kardiologer, kirurger og andre 
profesjoner arbeider sammen. Resultatene er gode. 
Det er nå vedtatt at det skal bygges et nytt 
hybridlaboratorium ved Intervensjonssenteret som 
gir mulighet for øke TAVI ytterligere.  
 
Det er nå endelig besluttet at Karavdelingen skal 
flytte inn på Rikshospitalet. Detaljene omkring 
innflytting vil bli utredet. Dagbehandling og 
poliklinikk skal fortsatt være på Aker.   
  
Det er startet et prosjekt som ser på organisering av 
intensivbehandlingen ved TKA- Rikshospitalet. Det er 
i dag utfordringer knyttet til intensivkapasiteten. Det 
utredes om man skal ha et tettere samarbeid, 
eventuelt samordning med Akuttklinikken. 

TROND OVESEN – KONSTRUKTØR AV E-LÆRINGSKURS I STRÅLEVERN 
 
Trond Ovesen, som er radiograf ved Kardiologisk intervensjon på Ullevål, er 
en mester i e-læring. Han har blant annet utarbeidet et strålevernskurs som 
alle som jobber på angiolab skal gjennomføre. Kurset brukes også i viss grad 
ved angiolab på Rikshospitalet og det er så populært at også 
universitetssykehuset i Tromsø ønsker å bruke det til sine medarbeidere.  
 
Tekst: Kristian Wachtell Trond Ovesen 

Foto: privat 
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The Norwegian PhD School of Heart Research, NORHEART, proudly organized an interactive  workshop 
together with Nature Masterclass on "Scientific Writing and Publishing in Top Journals" at Scandic Hotel 
Havna, Tjøme, June 6th-7th 2016. The course included one day of Nature Masterclass with Nature editor 
Dr. Angela Eggleson, Boston, MA, and Nature Communications editor Dr. Vesna Todorovic, NYC, NY, as 
lecturers, and one day of scientific speed dating and walk & talk to improve networking skills and to get 
to know fellow NORHEART researchers.  
 
The course was set up for 50 participants and was fully  
signed up at application deadline, March 2016. Topics such  
as "What makes a Nature paper?", "Paper elements:  
figure presentation, titles and abstracts, from introduction  
to conclusion",  "The editorial process and peer review“ 
and "Journal decisions: acceptance, rejection or revision"  
were covered. The participants also got their research  
abstracts reviewed by these excellent editors. NORHEART  
researchers from Oslo, Trondheim, Tromsø and Bergen  
attended, mostly PhD students and postdoctoral fellows. 
 
The immediate response was that this was a great success!  
NORHEART will consider to organize a similar workshop  
in collaboration with Nature Masterclass also in 2017.  
 
Dr. Ida Gjervold Lunde, leader of the course,  
on behalf of the organizing committee  
(Anett H. Ottesen, Kine Andenæs and Professor 
 Geir Christensen) and NORHEART.  
 
www.norheart.no 
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NORHEART NATURE MASTERCLASS - AN INTERACTIVE WORKSHOP 
"SCIENTIFIC WRITING AND PUBLISHING IN TOP JOURNALS" 
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Fra venstre: radiograf Cecilie Egeland (foran), Wenche Stueflotten fra 
Medtronic, radiograf Lise Tollefsen, radiograf Marianne Ananiassen, overlege 
Kristian Wachtell, overlege Pavel Hoffmann, radiograf Maren Løsnes,  overlege 
Ahmed  Al-Ani og lengst til høyre proctor Geza Fontos fra Budapest. 
Foto: Jon Olav Utgaard, Medtronic 

OPPSTART AV TAVI VED SEKSJON FOR KARDIOLOGISK INTERVENSJON, ULLEVÅL 

Overlege Pavel Hoffman og overlege Ahmed Al-Ani,  Kardiologisk 
avdeling 
Foto: ©UiO/Øystein H. Horgmo 

Etter vedtak i ledelsen i HLK startet vi opp med TAVI 
(Transkateter Aorta Ventil Implantasjon) ved seksjon for 
kardiologisk intervensjon, Ullevål i desember 2015. TAVI-
virksomheten drives som en del av et TAVI-teamet ved 
HLK i OUS. Pasientene blir først utredet for «aorta 
stenose», og ved hjertemøte besluttes det om å utrede 
pasienten videre for TAVI. Deretter blir pasienten 
presentert ved TAVI møte på RH, og godkjent for den 
type av terapi og klaff som man mener er best for 
pasienten. 
 
På Ullevål har vi valgt en selvekspanderende klaff av 
typen Evolut-R og vi utfører alle våre prosedyrer 
transfemoralt. Vi behandlet de første to pasientene 1. 
desember 2015, og deretter har vi utført totalt 27 
klaffeintervensjoner. Pasientene har vært mellom 66 og 
94 år gamle, 18 kvinner og ni menn. Generelt har det 
vært meget gode resultat, men dessverre døde en 
pasient etter tre uker. 
 
Fra første start har vi prioritert godt samarbeid og 
intensjonen er å bygge opp et TAVI team med høy 
kompetanse. Intervensjonen blir utført på angiolab av de 
samme to operatører, og et team av fem radiografer.  

På lab får vi meget god støtte fra 
thoraxanestesi med lege og sykepleier, og det 
er også en thoraxkirurg tilstede. Samarbeidet 
fungerer også meget godt med ekkolab på 
Ullevål, der pasientene blir undersøkt pre-, 
per- og postoperativt, og etter tre og 12 
måneder. Postoperativt blir pasientene lagt 
på TKA3 step-down, der man har bygget opp 
et spesialisert team av sykepleiere. Fra 
kardiologisk avdeling opplever vi dette 
samarbeid som meget godt og 
velfungerende.   
 
Oppstart av TAVI ved Ullevål har vært meget 
positivt for hele det kardiologiske miljøet, og 
gitt et stimulerende samarbeid med 
forskjellige avdelinger i HLK og på sykehuset, 
og også et godt samarbeid med leverandøren 
av ventilen. Vi tror og håper at TAVI-
aktiviteten kommer å vokse, og at berørte 
avdelinger kan få tilført nødvendige resurser 
til denne nye virksomheten. 
 
Tekst: Pavel Hoffmann  
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4 MÅNEDER MED TAVI VED THORAXKIRURGISK AVDELING 3 PÅ ULLEVÅL  

Vi startet opp med TAVI pasientene på TKA3 desember 2015, og i løpet av disse 6 månedene 
har vi hatt totalt 24 TAVI pasienter gjennom sløyfa vår. 
Vi har null mortalitet inhospitalt så langt, det vil si at alle TAVI pasientene på TKA3 har kommet 
vel gjennom inngrepet. 
Inngrepet blir utført på angiolab ved Kardiologisk avdeling. De første 18 pasientene ble overført 
til TKAI3 for postoperativ oppvåkning. Vi har deretter bygget opp kompetansen hos personalet 
på stepdown, slik at de siste 6 TAVI pasientene har hatt sin postoperative oppvåkning der. 
Hensikten er å avlaste hjertekirurgisk p.o/intensiv ved TKA3, slik at vi unngår flaskehalser og 
strykninger. Dette er for øvrig etter samme modell som ved alle lungekirurgiske inngrep, hvor 
også de pasientene har sin postoperative oppvåkning på stepdown. 
Denne driftsmodellen fungerer meget bra, og vil gjelde for også fremtidige TAVI pasienter ved 
TKA3. 
En suksessfaktor er det gode samarbeidet mellom TKA3 sine sykepleiere, leger og invasiv 
kardiolog. 
Anestesilege på TKA3 har det medisinske ansvaret for TAVI pasientene første døgnet. Invasiv 
kardiolog tilser pasientene operasjonsdagen rett etter inngrepet, og følger opp med daglige 
tilsyn til pasientene skrives ut. 
 
Tekst: Jonny Vangen 

Fra venstre: Eirik Bergerud (fagutviklingssykepleier), Jonny Vangen (seksjonsleder), Viola Wiik 
(sykepleier TKA3), Ove Hagen (overlege anestesi), Peter Majak (thoraxkirurg). 
Foto: ©UiO/Øystein H. Horgmo 
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Studien viser at pasienter med lungekreft har 
mange symptomer både før og etter 
operasjon. Antall symptomer før operasjon 
samt antall tilleggs-sykdommer påvirket hvor 
mange symptomer pasientene hadde etter 
operasjon. Det viste seg videre at 5-10 % av 
pasientene hadde så mange alvorlige og 
kraftige symptomer at de trengte spesiell 
oppfølging. På tross av anbefaling gjennom 
internasjonale retningslinjer hadde kun 32 % 
av pasientene fått fysioterapi og kun 16 % 
hadde vært på rehabiliteringsopphold. Studien 
viser også at mens 30 % av pasientene var i 
arbeid før operasjon var kun 9 % i arbeid 5 
måneder etter operasjonen.  
Konklusjonen er at helsepersonell bør 
informere pasientene om vanlig 
symptomforløp etter en lungekreftoperasjon. 
Det bør også utvikles tiltak for å hjelpe 
pasientene til symptomlindring eller eventuelt 
til å mestre symptomene etter 
lungekreftoperasjon. 
 
Tekst: Trine Oxholm 

I 2013 ble 601 pasienter operert for lungekreft i 
Norge. De fleste av disse var over 70 år. Trine 
Oksholm har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt 
symptombelastning og livskvalitet hos pasienter 
med lungekreft før og etter operasjon. Dette ble 
kartlagt ved hjelp av spørreskjema hos 270 
pasienter. Pasientene fylte først ut spørreskjema før 
operasjon, deretter etter en og fem måneder etter 
operasjonen.  
Avhandlingen består av tre delarbeider. I det første 
ble det undersøkt forskjeller i symptombelastning 
hos yngre og eldre pasienter før 
lungekreftoperasjon. Pasientene hadde i 
gjennomsnitt 9 symptomer før operasjon. 
Symptombelastningen var relativt lik for yngre og 
eldre pasienter. I det andre delarbeidet ble det sett 
på hvordan symptomene endret seg fra før 
operasjon til en måned etter operasjon. 
Gjennomsnittlig antall symptomer var da steget til 
13. Hele 4 av 5 pasienter opplevde kortpustethet, å 
ha lite energi, smerte og søvnighet en måned etter 
operasjon.  
Det tredje delarbeidet viste  
at antall symptomer ble  
redusert fra en til 5 måneder,  
men det var fortsatt høyere  
enn før operasjon.  
Hele 79 % av pasientene  
var kortpustet 5 måneder  
etter operasjonen,  
mens 71 % hadde lite  
energi og 56 % hadde  
smerter.  

Disputas ved Lungeavdelingen 
Trine Oxholm: Patients’ symptom experiences before and after lung cancer surgery- predictors 
of patients’ symptom burden 
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Avhandlingens studier viser hvordan strain fra speckle-tracking ekkokardiografi kan brukes til påvise 
regional og global nedsatt systolisk funksjon og har prognostisk verdi hos hjertesviktpasienter. 
Funnene styrker bruk av strain som ledd i monitorering og som et diagnostisk og prognostisk 
hjelpemiddel for valg av behandling ved hjertesvikt.  
 
-Hos hjertesviktpasienter med CRT viste Hasselberg og medarbeidere at global longitudinal strain var 
en uavhengig prediktor for død, LVAD og hjerte transplantasjon, på linje med CRT respons (2 års 
prospektiv oppfølging). Videre var mangel på resynkronisering, målt ved mekanisk dispersjon, en 
uavhengig prediktor for alvorlig ventrikulær arytmi hos CRT pasientene.  
-I studie 2, fant man at global longitudinal strain var godt korrelert til arbeidskapasitet ved O2-
opptak (peak VO2) hos pasienter med både redusert EF og bevart EF (HFpEF). Ved HFpEF påviste 
strain redusert systolisk funksjon og systolisk-diastolisk kopling.   
-Ved Lamin A/C dilatert kardiomyopati var forlenget PR-intervall sterkeste risikomarkør for 
ventrikulær arytmi. Imidlertid kunne strain påvise regional nedsatt myokardfunksjon i det 
interventrikulære septum og denne septale dysfunksjonen korrelerte med forlenget PR-intervall. 
Funnene kan bidra til innsyn i patogenesen ved Lamin A/C sykdom. 
Det er hovedsakelig hjertesviktpasienter inkludert ved kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet som 
er studert i avhandlingen, men i tillegg har forskergruppen samarbeidet med Rigshospitalet i 
København og Centre Universitaire de Rennes, Frankrike.   
 
Tekst: Nina Eide Hasselberg 

 
Lege og stipendiat ved 
kardiologisk avdeling, 
Rikshospitalet, Nina Eide 
Hasselberg disputerte for 
graden PhD 27.april 2016 med 
avhandlingen 
«Echocardiographic 
assessment of left ventricular 
function and clinical outcome 
in heart failure». Hennes 
veiledere er førsteamanuensis 
Kristina H.Haugaa og professor 
Thor Edvardsen.  
 

Disputas ved Kardiologisk avdeling 
Nina Eide Hasselberg:  Strain ekkokardiografi for vurdering av myokardfunksjon og risiko for 
alvorlige hendelser ved hjertesvikt 
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Kateterklaff behandling av mitralinsuffisiens 
Kateterbehandling av mitralinsuffisiens (MI) kan deles i to grupper som ved åpen kirurgi, reparasjon 
(MVP) eller erstatning (MVR). Reparasjonsmetodene deles inn etter den funksjonelle anatomien i 
mitralapparatet.: 
Det mest benyttede utstyret er Mitraclip som er en kateterbasert videreføring av Alfieris edge-to-
edge teknikk, dvs at man setter en sutur i fremre og baker mitralsegl for å klipse de sammen.  
Til inntil nylig har det ikke vært tilgjengelig kateterbasert mitralklaffeproteser, men de siste fire årene 
er flere ulike systemer lansert, og studier ser startet opp for å se på anvendbarheten. 
Vi har ved Thoraxkirurgisk avdeling Rikshospitalet god erfaring med transapikal tilgang for TAVI 
(transcatheter aortic valve implantation), og vi har også benyttet transapikal tilgang for 
mitralintervensjoner der vi har implantert klaff-i-klaff for degenerert mitralklaffeprotese og klaff-i-
ring for degenerert mitral plastikk med ring som en ”dokkingstasjon”.  
 
Kateterbaserte mitralklaffer, TMVR 
Som i åpen kirurgi, er det mange pasienter som ikke egner seg for mitralplastikk. For disse kan 
mitralklaffeerstatning være et alternativ, TMVR. Til 2012 hadde disse pasientene ingen alternativer, 
men i juni 2012 ble den første kateterbaserte mitralklaffen implantert, CardiaCQ™ Etter dette har 
flere systemer kommet for utprøving: Edwards FORTIS, Tiara™  og Tendyne System og Medtronic 
Intrepid. Felles er at de består av en nitinol selvekspanderbar ramme, perikard blader fra gris eller 
kalv og transapikal levering. Alle klaffene finnes i en, etter hvert to størrelser med unntak av Tendyne 
som har flere. 
     Forts. neste side 

Kateterbehandling av mitralklaffesykdom med klaffeerstatning, TMVR 

Etter at man startet kateterklaff behandling av aortaklaffen i 2002 har denne teknikken utviklet seg 
med stor suksess. Det er derfor fokusert på kateterklaff erstatning for de resterende hjerteklaffene, 
spesielt mitralklaffen.  
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Peroperativ guiding: 
Implantasjons guidingen skjer nesten 100 % ekkoveiledet, TEE med 3D skop. Fordelen er dermed at 
man unngår kontrast og røntgenstråler. Pasienten må være i full narkose pga thorakotomi og 
ekkoprobe i øsofagus. 
 
Postoperativ antikoagulasjon: 
Det anbefales nå Marevan minst 3 mndr. med INR 2,5-3,5. Man har gått opp på ønsket INR mål pga 
observasjon av klaffebladstrombose i de prekliniske studier, FORTIS klaffen er foreløpig trukket 
tilbake grunnet observasjon av trombosering på klaffebladene.  
 
Tendyne System 
Tendyne er en selvekspanderende bioprotese fra gris. Den implanteres via hjerteapeks. Tendyne kan 
reposisjoneres og også tas ut igjen dersom man ikke er fornøyd med posisjon eller funksjon.  Den 
festes i en”Tender” med en knapp på utsiden av  
hjertespissen. 
 
Vår erfaring 
Thoraxkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, OUS  
implanterte sine to første klaffer november 2015 som del av  
EFS, foreløpig eneste Europeiske senter. Begge  
implantasjonene var vellykket, klaffene fungerte fint og  
ved oppfølging er det kliniske resultatet blitt meget bra.  
Klaffene har fin funksjon ved seks måneders kontroll  og 
pasientene har bedret funksjon og livskvalitet.  
 
Tekst: Gry Dahle 

Kateterbehandling av mitralklaffesykdom med klaffeerstatning, TMVR, forts. 

Preoperative undersøkelser: 
I tillegg til vanlig klinisk evaluering må ekstra 
TTE og TEE utføres for indikasjon og 
implanatsjonsforberedelse. 
EKG gated CT av hjertet med rekonstruksjon for 
beregning av klaffestørrelse og vurdering av 
LVOT obstruksjon. 
CT thorax for å finne innstikk-sted for best 
mulig koaksial vinkling for implantasjonen. 
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Veldig bra IA-tiltak som samtidig kommer pasientene til gode 

Jeg jobber til vanlig som kardiologisk sykepleier ved 
kardiologisk sengepost i 3-delt turnus. I forbindelse med 
tilrettelegging ift. svangerskap begynte jeg å jobbe med 
pasientinformasjon i eHåndboken i januar. Dette arbeidet 
inspirerte videre til å lage pasientvennlige 
informasjonsbrosjyrer som er lett tilgjengelig for 
pasienter og helsepersonell, noe som mine kolleger og jeg 
lenge har ønsket oss.  
 
Pasienters behov for informasjon er stort, og på en 
sengepost som kardiologisk sengepost, med høyt tempo 
og mange undersøkelser/behandlinger, er det spesielt 
viktig at skriftlig informasjon er lett tilgjengelig. I samråd 
med avdelingsledelsen ble det derfor besluttet at jeg 
skulle jobbe videre med disse informasjonsbrosjyrene ut 
svangerskapsperioden.   
 
Informasjonsbrosjyrene er basert på eHåndboken og 
omfatter alle relevante invasive 
undersøkelser/behandlinger for pasienter ved 
sengeposten. I alt er det blitt 22 brosjyrer, hvorav 4 er 
utarbeidet i samarbeid med Ullevål.  
 
Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått frie tøyler av 
avdelingsledelsen til å jobbe med dette, og jeg synes det 
er et strålende eksempel på hvordan tilrettelegging på 
arbeidsplassen kan resultere i noe fruktbart.  
 
Takk til enhetsleder Edwin Abustan, ass. enhetsleder 
Benedicte Gjernes og seksjonsleder Marianne Holter for 
denne satsningen på pasientinformasjon.  En stor takk 
også til alle overleger som har lest igjennom og godkjent 
brosjyrene, og overlege Cecilie Risøe for veiledning. 
 
Tekst: Helén Grue Storaker 

Helén Grue Storaker 
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Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Rikshospitalet og CCI 

La oss bygge SFI-ordningen opp, ikke ned - sa  
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen når  
han besøkte Rikshospitalet og CCI fredag 21. 
mai. 
 
Kunnskapsministeren fikk overrakt en rapport  
publisert av Forskningsrådet som viser  
resultater fra de første 14 sentrene i  
SFI-ordningen. Rapporten viser at sentrene har  
bidratt til sterke og gode samarbeidsrelasjoner  
mellom fremragende forskningsmiljøer og  
næringsliv.  
Dette skaper innovasjon.  
Blant annet er deler av ultralydapparatet Vivid  
E95 utviklet i samarbeid med GE Vingmed  
Ultrasound, Rikshospitalet og forskere ved CCI et 
 godt eksempel på dette.  
- Jeg er ikke i tvil om at dette vil redde svært mange liv over hele 
verden. Ultralydapparatet er hjertelegers viktigste verktøy, og når vi 
får så klare bilder som dette har det stor betydning for å gi riktig 
diagnose og behandling, sier professor i kardiologi og senterleder ved 
CCI, Thor Edvardsen til Norges forskningsråd. 

En viktig del av forskningen i CCI er konsentrert rundt en metode for å  
berenge risiko for plutselig hjertestans. Metoden kan beregnes fra en 
ultralydundersøkelse og kalles Mekansik Dispersjon. Dette begrepet sier  
noe om i hvilken grad hjertet trekker seg sammen synkront, eller om  
forskjellige deler av hjertet trekker seg sammen til forskjellige tider. En  
lav dispersjon er bra, mens en høy dispersjon uttrykker fare for plutselig  
hjertestans. Denne målingen kan beregnes ut fra kurver og tall som 
ultralydscanneren fra GE Vingmed Ultrasound genererer. På grunn av de 
overbevisende resultatene som CCI’s vertsinstitusjon kom frem til og den 
oppmerksomhetene disse har fått internasjonalt utvidet GEVU  
funksjonaliteten i verktøyet "AFI" (Automatic Functional Imaging) med en  
ny fargevisualisering som viser når hver del av hjertet trekker seg sammen  
og en ny indeks kalt Peak Strain Dispersion.  
Referanseverdier for Mekanisk Dispersjon må etableres i forskjellige 
hjertesykdommer og kan variere fra den ene sykdommen til den andre.  

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med Arvid Hallén, administrerende 
direktør i Forskningsrådet og CCI senterleder Thor Edvardsen  

Førsteamanuensis og forskningsleder ved 
senteret Kristina Hermann Haugaa, leder for 
hjerte-, lunge- og karklinikken professor Otto 
Smiseth, Arvid Hallén, ansvarlig fro SFI-
ordningen hos NFR Liv Jorunn Jenssen og 
Gunnar Hansen 
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Institutt for Kirurgisk Forskning feirer 50 år i 2016 

 Vi kan se tilbake på et halvt århundre med mange spennende oppdagelser. IKF spilte en sentral rolle i 
utviklingen av Metronic-Hall-ventilen, en kunstig aortaventil som var blant de mest brukte på slutten av 
forrige århundre. Forskere ved IKF var også de første som tok i bruk Doppler-prinsippet for å måle 
forsnevringer og trykkgradienter over aortaklaffen. Senere oppdaget professor Christian Hall at pro-BNP, 
et hormon som skilles ut fra hjertet ved hjertesvikt, kunne benyttes som en diagnostisk og prognostisk 
markør ved hjertesvikt. Pro-BNP benyttes i dag over hele verden som en diagnostisk markør på 
hjertesvikt.  
  
IKF er blitt en av Rikshospitalets viktigste forskningsarenaer med forskningsaktivitet innen 
kardiovaskulær patofysiologi, forskning på kreft i sentralnervesystemet, forskning innen øycellebiologi og 
transplantasjon av øyceller,  
forskning på mikrokirurgi og lever, og ortopedisk  
forskning, med mer. Instituttet har også  
operasjonsfasiliteter for store dyr som benyttes  
av forskere fra hele Oslo Universitetssykehus og  
Universitetet i Oslo (en node i Kjernefasilitet for  
stordyrforskning ved Oslo Universitetssykehus).  
I løpet av dets 50-årige historie har mer enn 150  
doktorgrader utgått fa Instituttet. 
  
IKF markerer jubiléet med Jubileumsseminar i  
Store Auditorium på Rikshospitalet og Festmiddag  
Torsdag 13. Oktober 2016. 
 
Tekst: Håvard Attramadal 

Wall of fame IKF’s nåværende lokaler  
Foto: Jorunn Hestenes Larsen 

Det er i 2016 50 år siden opprettelsen av 
Institutt for Kirurgisk Forskning (IKF) på 
Rikshospitalet. Fra oppstart i nedslitte 
lokaler i administrasjonsbygningen ved 
det gamle Rikshospitalet, til laboratorier i 
Patologibygningen i Pilestredet, og i dag 
tilhold i moderne fasiliteter i A-avsnittet 
(Laboratoriebygningen) ved Oslo 
Universitetssykehus på Gaustad, har IKF 
utviklet seg til et translasjonsmedisinsk 
senter med forskningsgrupper som 
arbeider innen flere av sykehusets 
viktigste kliniske virksomhetsområder. 

Patologibygget, gamle Rikshospitalet i Pilestredet.  
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Åpning av lab C1 3039 18. mars 2016  

Historisk  ble dette laboratoriet åpnet på "Gamle Riksen" ca 1982 
i det øyemed å følge opp hjertetransplanterte, og å kunne ta 
høyrekateteriseringer før hjertetransplantasjon. 
 
Nytt laboratorium i forbindelse med flytting til nytt sykehus sto 
ferdig  i 1998, men dessverre ble det ikke flytting før i mai 2000. 
 
Dette noe slitne utstyret ble byttet ut, og labben bygget om 
perioden januar-mars i år. 
 
Høytidelig åpning med rødt bånd 18.03.2016. 
 
Vi undersøker mellom 850  til 950 pasienter i året. Pasientantallet 
stiger hvert år. Vi server Revmatologisk avdeling, 
Lungeavdelingen, Thoraxkirurgisk avdeling, Gastro- og 
nyremedisinsk avdeling, KAD sengepost, KAD overvåkning, Ullevål 
og noen ganger andre sykehus. 
 
Vi  som jobber der, har fått være med på planlegging og hele 
prosessen, har fått det som vi ville, og er kjempefornøyde og 
trives veldig godt. 
 
Tekst: Maj Britt Skaale 

Sykepleiere Tone Aarhus, Maj-Britt Skaale og  
Trude Søvik 
Foto: Anne Gro Valla  

Overlege  Arne Andreassen 
Foto: Marianne Holter 

Maj-Britt klipper det røde båndet. 
Foto: Anne Gro Valla  
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Undervisning er en hjertesak  
Kardiologene Bjørn Bendz og Kristina Haugaa er tildelt 12. semesterstudentenes 
undervisningspris.  
Høsten 2015 var det Bjørn Bendz som ble stemt fram, og nå i vår fikk Kristina Haugaa prisen. 
 
Aktive studenter 
Begge prisvinnerne er opptatt av at dialog med  
studentene er viktig for å skape god læring. 
– Jeg prøver å spørre i stedet for å messe selv,  
sier Haugaa. 
– Dette er en kontinuerlig strategi som jeg i blant  
må minne meg selv om. Det er ikke jeg som skal  
snakke, men studentene. 
 
I tillegg til å oppfordre til aktivitet er de begge  
opptatt av det skal være god takhøyde for å  
stille spørsmål. Et premiss for å få til aktivitet  
er å legge til rette for at studentene tør å spørre om  
det de lurer på. 
 
– Ingen spørsmål er dumme, påpeker Bendz. 
Haugaa nevner likevel at dialogformen kan være utfordrende. Hvordan få de studentene som ikke 
liker å snakke til å ta del uten å gjøre det ubehagelig for dem? 
– Jeg bruker metoden med å la spørsmål gå i ring, slik at alle må svare, sier Haugaa. 

Kristina Haugaa vant 12. semesterstudentenes  
undervisningspris  vår 2016.  
Foto: ©UiO/Øystein H. Horgmo 

Pasientnær undervisning 
Mye av undervisningen i kardiologi foregår med pasienter på avdelingen. 
Bendz forteller at han i forkant av semesteret legger en plan for hvilke kjernepunkter det er viktig at 
studentene kan før de går ut i turnus. 
 
– Studentene får derfor «bedside» undervisning i temaer de garantert vil komme borti når de 
begynner å jobbe som leger, forteller Bendz. 
Haugaa forteller om hvordan hun legger opp undervisningen fra dag til dag: 
– Jeg starter dagen med å lese journalene til alle pasienter som ligger inne ved kardiologisk 
avdeling og noterer meg dem som har sykdommer og symptomer som passer til dagens tema. Når 
pasienten har samtykket, kopierer jeg alle EKG til dagens pasienter så jeg kan vise dem for 
studentene etter undersøkelsen. Så tar jeg imot studentene og vi går kort igjennom dagens tema, 
og hva som er viktig i anamnesen for akkurat dagens tema. 
Vanligvis er det 3-4 pasienter som blir spurt hver dag, og hun forteller at de fleste sier ja og synes 
det er hyggelig å kunne hjelpe til.    
     Forts. neste side 
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Undervisning er en hjertesak, forts.  

Hva er en god underviser? 
Begge trekker fram at deres egne favorittlærere var de som klarte å skape engasjement i 
undervisningen. 
– De gode underviserne var de som visste hvilket ståsted vi hadde som studenter, påpeker Bendz. 
For å få til god undervisning er det essensielt å bli kjent med studentene, og å finne ut hva det er 
som engasjerer dem. 
– Selv likte jeg godt å bli utfordret som student, sier Haugaa 
– Jeg minnes godt flere ganger hvor jeg ble utfordret til å svare på vanskelige spørsmål i 
undervisningssammenheng. Det fikk meg til å konsentrere meg hardere i tilfelle det kom flere 
vanskelige spørsmål. 
Ikke uventet har de populære underviserne bare gode ting å si om sine egne studenter. 
– Det er et privilegium å undervise så motiverte studenter som medisinstudenten er, og jeg får 
mye utbytte av det selv, avslutter Haugaa. 
 
Av Guro Flinterud, UiO 

Vinner av 12. semesterstudentenes undervisningspris for høsten 2015, Bjørn Bendz (til høyre) 
sammen med instituttleder Ivar P. Gladhaug (til venstre)  
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Den 27. mai ble arbeidsmiljøprisen for 2015 delt ut. Det ble delt ut diplom, blomster og sjekk, og det ble 
feiret med en stor marsipankake. 
 
Prisen deles ikke ut til personer, men til en avdeling, eller enhet eller fagmiljø.   
Kandidaten må tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier: 
•Bidrar til å sette fokus på arbeidsmiljøet på en konstruktiv måte. 
•Arbeider aktivt med å fremme en klar HMS profil. 
•Gjennom arbeid utviser ansvar og bevissthet om arbeidsmiljøtiltak 
•Bidrar aktivt til et inkluderende arbeidsliv. 
 
Prisen deles ut etter en vurdering av hva de foreslåtte kandidater har utført av arbeidsmiljøtiltak ved 
avdelingen/enheten/seksjonen eller i fagmiljøet.  
Prisen vektlegger nytenkning, nyskapende og kreative tiltak som gir gode resultater på 
arbeidsmiljøområdet. 
Arbeidsmiljøprisen er ikke bare heder og ære, det er også kr.25.000 i tillegg til et diplom som kan henges 
opp et synlig sted.  
Prisen skal benyttes til noe som bidrar til å bedre arbeidsmiljøet i enheten. Mottakeren av prisen 
bestemmer hvilke tiltak eller formål midlene skal brukes til. Vinneren forplikter seg til å gi tilbakemelding 
om hva prisen ble benyttet til og legger dette frem for klinikken. 

Seksjon for kardiologisk intervensjon, Ullevål er 2015 års vinner av HLK’s arbeidsmiljøpris 

I nominasjonen ble det skrevet bl.a. følgende:  
Hvem kan vi takke for alle  godene som gjør vårt arbeidsmiljø så 
bra?  
 
Hjelpepleierne  lager og steker alltid vafler til oss, kjøper brød og 
pålegg og sørger for at kaffetrakteren alltid står på full damp. De 
serverer oss  de deiligste fruktfat og sørger for at vi har det fint 
rundt oss. Alt dette gjør de i tillegg til å ta vare på polikliniske 
pasienter på observasjonsrommet .  
 
Hilde, sjefsradiografen og Kristian, seksjonslederen vår er 
pådrivere for sosiale lag i avdelingen.  Markering av jubileer, jule- 
og sommerfester og månedlige sammenkomster med faglig og 
ikke-faglig innhold, blir arrangert.  
 
Dette er med på at de ansatte ved avdelingen føler tilhørighet og 
samhold, noe som styrker vårt arbeidsmiljø. 
 
Tekst: Marit Frogner 
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God 
sommer! 
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