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Vi har inviteret Dr. Mario Malzoni, Avellino, Italien, til at være gæsteoperatør ved 
endometriosedagen. Mario Malzoni er blandt verdens mest rutinerede laparoskopører 
med mere end 11.000 indgreb. Malzoni opererer både almen gynækologi, 
gynækologisk onkologi og avanceret endometriose, men endometriose fylder 
tiltagende meget. Malzoni opererer med en uset teknisk lethed og er absolut en 
inspirerende oplevelse værd.  
 
Vær opmærksom på, at eftersom vi har inviteret deltagere fra både Sverige, Norge, 
Finland og Island, vil dagen foregå på engelsk. 
 
Der vil desuden foregå parallelsession for tilmeldte sygeplejersker. 
 
 
20. april 2015 
Det kan være vanskeligt at nå frem til programstart den 21. april kl. 8.30, hvorfor der 
er aftenarrangement den 20. april med mulighed for overnatning til fornuftig pris på 
Sabro Kro. Program for aftenen følger. 
 
For booking af hotelværelse til reduceret pris skal bookingnr. 162680 anvendes, og 
reservationen skal foregå via sabrokro@sabrokro.dk. Reservation må ikke foregå via 
deres hjemmeside. 
Der er et begrænset antal værelser til reduceret pris – så det er ”først til mølle”. 
 
Karl Storz gør for god ordens skyld opmærksom på, at de ikke kan være behjælpelige 
med eller ansvarlige for hotelbooking eller betaling heraf. 
 

  
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

21. april 2015 
Live-operationer transmitteret til auditoriet med mulighed for direkte kommunikation 
mellem auditorium og operationsstue. Teoretiske oplæg til diskussion i pausen mellem 
operationerne. 
 
Kl. 08.30 Velkomst og kaffe 
  Axel Forman 
 
Kl. 08.45 Live operation: TLH  
  Mario Malzoni og Mikkel Seyer-Hansen 
 
Kl. 09.45 Live operation: Laparoskopisk rectumresektion ved   
  tarmendometriose 

  Mario Malzoni og Mikkel Seyer-Hansen 

   

  Transvaginal ultralydsskanning af tarmendometriose  
  Anne Egekvist 
 
  Nervesmerter ved endometriose 
  Axel Forman 
 
 
Frokost Vært: Karl Storz Danmark  
 
 
Kl. 13.30 Live operation: Laparoskopisk operation for bilaterale  
  endometriomer 
  Mario Malzoni og Mikkel Seyer-Hansen 

 
  Foreløbige resultater efter rectumresektion for tarmendometriose  
  Mads Riiskjær 
 
Kl. 16.30 Afslutning  
 
 
 
Tilmelding til sekretær Rikke Vestervig på rikkmoes@rm.dk eller tlf. 7845 3354.  
 
Frist for tilmelding den 10.04.2015. 
 


