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Behandling udføres af subspecialister  
med dokumenteret  viden og erfaring.  
Aleris-Hamlet har anæstesilæge  i døgnvagt.

Vi tilbyder
•	 Laparoskopisk	hysterektomi	og	myomektomi		
(indlagt	6	–	24	timer)

•	 Laparoskopisk	behandling	af	adnexpatologi

•	 Single	port	laparoskopi

•	 Endoskopisk	behandling	af	endometriose

•	 Hysteroskopisk	behandling	i	LA/UA	
TCRE/TCRF/TCRP	

•	 Endoskopisk	behandling	af	uterusanomalier

•	 Laserbehandling	af	kondylomer

•	 Prolapskirurgi

•	 Inkontinens	udredning	og	behandling		
(TVT	og	bulking)

Dr. med. Olav Istre
Professor,	Dr.	Med.	Speciallæge	i	gynækologi.	
Almen	gynækologi	med	subspeciale			
i	minimal	invasiv	gynækologi.
mobil:	 2127	7472
mail:	 Olav.Istre@aleris-hamlet.dk

Henrik Halvor Springborg
Overlæge.	Almen	gynækologi	med	
subspeciale		i	endoskopi	og	hysterektomi.
mobil:	 2714	0931
mail:	 Henrik.Springborg@aleris-hamlet.dk

Ivan Abel
Overlæge,	Ph.D.	Almen	gynækologi	med	
subspeciale		i	urogynækologi
mail:	 Ivan.Abel@aleris-hamlet.dk

Henvisning via edifact eller fax
Lokationsnr.:		 5790000159536		
Afdelingskode:		1411209
Fax:	 	 3817	0751

Aleris-Hamlet	Hospitaler	er	Danmarks	eneste	lands-
dækkende	privat	hospital	og	beskæftiger	speciallæger	
indenfor	40	behandlingsområder.
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Gyngemose	Parkvej	66,	2860	Søborg,	
Tlf.	3817	0643,	www.aleris-hamlet.dk
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Formandens klumme

Endnu et godt efterårsmøde i Charlottehaven 

blev stablet på benene af efteruddannelsesud-

valget, og afholdt i november – Der var spæn-

dende foredrag om fremtiden både indenfor 

fertilitet, prænatal diagnostik, obstetrik og gy-

nækologi. Ikke alle tilstedeværende var enige i 

udmeldingerne om hormonbehandling i over-

gangsalderen, og det er godt, når indlæggene 

skaber debat, som også fortsætter både til fe-

sten og i tiden bagefter. Som altid var det med-

rivende at få en etiker som Jakob Birkler på ba-

nen, og vi kan vist aldrig få nok af den type 

indlæg ved vores møder. Lørdagen var arran-

geret i samarbejde med FYGO og specielt pa-

neldebatten med oplæg under overskriften: 

”Er yngre læger forkælede og overlæger 

forstokkede – eller skal vi bare lære hinanden 

bedre at kende” var livlig og relevant. Gensidig 

respekt var gennemgående i indlæggene, og 

der var en god tone, hvor lysten til at fortsætte 

med at løfte faget og hinanden var gennemgå-

ende. Tak til alle de foredragsholdere som var 

med til at nedbryde nogle grænser den dag. 

Som altid var det en dejlig fest om aftenen 

med festtale af stand-up komikeren Jonathan 

Spang, hygge med kolleger fra hele landet og 

dans til ”hus-orkesteret”.

På den ekstraordinære generalforsamling 

blev DSOG-bladet i papirform nedlagt – dvs. 

dette nummer er det næst-sidste og vi arbej-

der i bestyrelsen på, hvordan ”bladet” som net-

avis/blad skal se ud og fungere.

I november stoppede vores repræsentant i 

LVS (De lægevidenskabelige selskaber) gennem 

6 år Ulla Breth Knudsen. Ulla har ydet en stor 

indsats i bestyrelsen, tak for det. LVS har næ-

sten 25.000 medlemmer og vi har været så hel-

dige igen at få en repræsentant i bestyrelsen, 

Susanne Axelsen fra Skejby, og vores egen be-

styrelse glæder os til samarbejdet med Su-

sanne, og den fortsatte tætte kontakt til LVS.

En fantastisk overskrift prydede i decem-

ber mange aviser: ”Danmark har nu det lave-

ste antal dødfødsler i verden”. Til dels et resul-

tat af en mangeårig dedikeret indsats fra ob-

stetrikere og jordemødre i hele landet vedrø-

rende igangsættelse af risikograviditeter, og 

specielt fokus på de overbårne – en indsats vi 

alle kan være glade for og stolte af, og som bli-

ver tydelig fordi nogen også får analyseret 

nogle af alle de data, vi går og taster ind i hver-

dagen. Så giver det lidt mening med registre-

ringer, som indimellem godt kan være lidt 

svær at få øje på. 

Som mange sikkert har opdaget har hjem-

mesiden ændret udseende en smule – af sik-

kerhedsmæssige årsager, og efter flere hacker-

angreb med bl.a. let-påklædte damer der 

dukkede op i stedet for vores guidelines, har 

vores webmaster Søren Lunde siddet i mange 

timer og sikret en mere driftsikker udgave. Tak. 

Håber alle er kommet godt ind i det nye år 

– vi i bestyrelsen glæder os til, hvad det må 

bringe af udfordringer og oplevelser. 

Karen Wøjdemann
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Meddelelser fra  
redaktøren

Deadlines og udgivelsesdatoer  
for medlemsbladet i 2015:

23. februar/8. april

Næste nummer af bladet vil være  
sidste udgivelse. 

Da kalenderen findes opdateret på DSOGs 
hjemmeside, bliver den ikke  
længere udgivet i trykt form.

DSOGs hjemmeside: www.dsog.dk

Indlæg sendes på e-mail til:
Pia Ertberg
Organisatorisk sekretær DSOG
Overlæge, Gynækologisk-obstetrisk  
afdeling G, Afsnit for Føtalmedicin,  
Herlev Hospital
E-mail: pia.ertberg.02@regionh.dk
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Ansvarlig redaktør i henhold til  
presseloven: Pia Ertberg

ISSN: 1602-5385
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Annoncer: 
DG Media

Tina Sperling
Telefon: +45 33 70 76 80
E-mail: Tina.s@dgmedia.dk

Malene Laursen
Telefon: +45 33 70 76 79
E-mail: malene.l@dgmedia.dk

Tryk: Scanprint a/s, Viby J
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Bestyrelsen i DSOG

Formand: 
Karen Reinhold Wøjdemann, Overlæge, ph.d. 

Bornholms Hospital

Kirurgisk afdeling

Ullasvej 8

3700 Rønne

Tlf.: 5695 1165

Privat:

Telefon: 2088 7545

E-mail: karen.reinhold.woejdemann@regionh.dk

Næstformand: 
Thomas Larsen, Ledende overlæge MPA 

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital

Reberbansgade 15

9000 Aalborg

Telefon: 9766 3010

Privat:

Mobil: 6115 6640

E-mail: thomaslarsen@dadlnet.dk

Organisatorisk sekretær:
Pia Ertberg, Overlæge

Afsnit for Føtalmedicin

Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Pavillon C, 1. sal

Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Privat:

Hvidehusvej 33

3450 Allerød

Telefon: 3535 7536

Mobil: 2087 5281

E-mail: pia.ertberg.02@regionh.dk

Kasserer: 
Kristina Renault, Overlæge 

Gynækologisk-obstetrisk afdeling D

Odense Universitetshospital

Sdr. Boulevard 29

5000 Odense C

Privat:

Fodbygårdsvej 4

4700 Næstved

Telefon: 2025 0677

E-mail: krenault@dadlnet.dk

Bilag for rejserefusion m.v. bedes sendt til 

hjemmeadressen.

 

Videnskabelig sekretær: 
Ulrik Schiøler Kesmodel, Overlæge, adj. lektor, 

ph.d. 

Gynækologisk-obstetrisk afd. Y

Aarhus Universitetshospital

Brendstrupgaardsvej 100

8200 Aarhus N

Telefon: 7845 3353

Privat:

Tornskadevej 22

8210 Aarhus V

Telefon: 8616 2260

Mobil: 3020 6850

E-mail: ulrikesm@rm.dk

Bestyrelsesmedlem (DFKO): 
Charlotte Floridon, Speciallæge, ph.d. 

Gynækologisk Klinik, Holbæk

Ahlgade 59

4300 Holbæk

Telefon: 5944 1301

E-mail: floridon@yahoo.com



6

Bestyrelsesmedlem: 
Mette Hvilshøj Fabricius, afdelingslæge 

Næstved Sygehus

Ringstedgade 61

4700 Næstved

Privat:

Bregnebjergvej 6

4100 Ringsted

Mobil: 2340 8255

E-mail: mfabricius@mail.dk

Formand for FYGO:  
Maria Cathrine C. V. Schmidt, Reservelæge, 

Ph.d. studerende 

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y

Aarhus Universitetshospital

Brendstrupgårdsvej 100

8200 Aarhus N

Privat:

St. St. Blichers Gade 31, St.

8000 Aarhus C

Telefon: 2720 7238

E-mail: aemse@hotmail.com

Formand for DFKO:  
Tine Tetzschner, Speciallæge, ph.d. 

Axeltorv 8, 5 sal

1609 København V

Telefon: 2152 4464

Telefon: 2121 4464

E-mail: tine.tetzschner@dadlnet.dk

Formand for undervisningsudvalget: 
Lars Grønlund Poulsen, Overlæge

Gynækologisk-obstetrisk afdeling

Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Privat:

Møllevænget 14

3000 Helsingør

Telefon: 4115 8692

E-mail: lars.groenlund.poulsen.01@regionh.dk

Formand for efteruddannelsesudvalget: 
Julie E. Hartnack Tharin, 1. reservelæge 

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Hillerød Hospital

Dyrehavevej 29

3400 Hillerød

Telefon: 2492 5079

E-mail: julie_hartnack@hotmail.com

Webredaktør: 
Søren Lunde, Kursusreservelæge 

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Aalborg Universitetshospital

Reberbansgade 15

9000 Aalborg

Telefon: 9766 3072

Privat:

Las Poulsens Vej 44

9000 Aalborg

Telefon: 2872 3835

E-mail: s.lunde@dadlnet.dk
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a r t i k l e r  O G  D e B a t

”No se preoccupas” 
” Du skal ikke bekymre dig”

To uger på fødeklinikken 

”La Clinica Primavera” i 

Quito, Ecuador.

Jeg havde hjemmefra 

hørt godt om denne klinik, 

som i Ecuador er revolutio-

nerende. En klinik med 

gode tiltag for at bevare den 

normale fødsel normal, 

hvor man på samme tid har 

mulighed for at foretage et 

akut kejsersnit, fordi der al-

tid er en obstetriker til 

stede. Klinikken er ledet af 

ægteparret Læge Diego Alarcon og Jordemoder 

Lilly.

En af de vigtigste ting for Diego og Lilly er 

at personalet gerne skal være som en stor fa-

milie for at give bedst mulig stemning og være 

mange på arbejde, så man ikke har travlt og 

hele tiden kan afløse hinanden.  Det virker 

også, alle virker glade og møder alle patienter, 

pårørende og tilskuere som jeg med kindkys 

og kram.

Gravide bør ikke have bekymringer.

En anden del af filosofien er, at man, og i 

særdeleshed de gravide, slet ikke skal bekymre 

sig.  Gravide kvinder er ofte grundlæggende 

bekymrede og bliver hurtigt endnu mere be-

kymrede når vi skanner og screener og kon-

trollerer. En stor autoritetstro og masser af 

gode råd om sund mad, danse, synge og hvile 

sig dagligt, gav så vidt jeg kunne se, som ud-

gangspunkt tilfredse kvinder med stor tiltro til 

at de kunne føde normalt.

Som led i at reducere bekymringerne blev 

kvinderne ikke informeret om unormale fund 

ved scanningerne; fx læbe-ganespalte eller hy-

drops. Diego mente det ville bekymre kvinden 

unødigt resten af graviditeten- og ikke havde 

nogen konsekvens. I Ecuador er det under IN-

GEN omstændigheder  lovligt at udføre abort, 

med mindre kvindens liv er i fare. Hverken ved 

misdannelser, voldtægt eller incest. Af samme 

årsag er der naturligvis ikke screening for 

Downs syndrom.

I Ecuador er der for nyligt vedtaget en lov, 

der gør at læger kan komme i fængsel op til 5 

år for malpractice. Mange specifikke ting er 

forbudt, fx ekstern vending. Det er svært at 

blive helt klog på hvordan tingene hænger 

sammen, men hvis man fx har stimuleret un-

der en fødsel eller lavet rebozo og der sker no-

get med barnet under eller efter fødslen, kan 

man risikere at komme i fængsel for malprac-

tice uden en egentlig sagsbehandling. Så på 

klinikken gør man så godt som ingen tiltag an-

det end mobilisering ved manglende frem-

gang. 

Hvis man finder manglede fremgang og 

beslutter et kejsersnit, kommer kvinden i fø-

dekar og der bliver taget smukke billeder af 

parret- og de forsikres om alt er godt og nor-

malt, før man går til kejsersnit. Samme tilgang 

er der til de planlagte kejsersnit. Der kommer 

kvinden ind når hun har veer eller vandafgang 

og så laver man kejsersnittet der.

Forløsningen ved kejsersnittene udføres 

langsomt og nænsomt og bliver filmet. Der bli-

ver taget billeder til hver eneste konsultation, 

under hele fødslen og alle fødslerne filmes. Alt 

samles på en CD med blid musik og gives med 

hjem ved konsultationen en uge efter fødslen. 

Selvom det i danske øjne virker som lidt mas-

siv mediedækning, er det et smukt minde, som 

parrene er meget glade for.

Den normale fødsel, hjertelyden og eksplo-

rationerne.

Den store force på klinikken er deres måde 

at håndtere de normale fødsler.  

Når kvinden kommer, bliver hun fra star-

ten mødt med kys og kram og masser af op-

muntrende ord. Alle skal vide hvad barnet 

hedder og hvordan det er gået indtil nu. Hun 

får en lynscanning med flow og naturligvis op-

ned. Parret får deres værelse med udsigt over 

forstaden Cumbaya og bjergene omkring 

Quito. Kvinden får et klyx, et brusebad og en 
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lille massage med æteriske olier- afhængig af 

hvordan hun har det. Nogle får olier der skal 

bidrage til mindre anspændthed, og andre til 

at styrke kontraktionerne.  

Manden bliver udstyret med et skema 

hvor han noterer tidspunkt for hver ve, styr-

ken og intervallet imellem. Der bliver lyttet 

hjertelyd ca. hver halve time og noteret hvor 

hjertelyden er kraftigst- mellem umbilicus og 

symfysen. Dette føres også ind på skemaet- og 

velvidende at det ikke er meget præcist- kan 

det fint bruges som en rettesnor for at fødslen 

skrider frem som den skal. Man kan faktisk 

følge, at hjertelyden netop descenderer fra 

umbilicus til symfysen. Nogle få kvinder bliver 

eksploreret undervejs, de fleste slet ikke.

Når det vurderes at veerne er tiltagende, 

eller hjertelyden nærmer sig symfysen kom-

mer parret ind i fødeområdet, som er et hygge-

ligt lokale med dæmpet belysning, varme, tæp-

per på gulvene, malerier på væggene og relativ 

høj musik. Her opfodres til at man danser og 

bevæger sig. Der er bolde, puder og et klæde i 

loftet man kan hænge i mens man klarer sine 

veer. Kvinden får lagt smukke nyvarmede røde 

varme sjaler om maven kontinuerligt.  Man-

den noterer stadig veerne eller er med til at 

trykke eller massere der hvor kvinden ønsker 

det. Når der danses, danser personalet selvføl-

gelig med, så parret ikke skal føle sig akavede. 

Luften er fyldt med aromatiske dufte og når 

luften bliver for tung, gives et par pift med en 

frisk æterisk olie.  Det virker smukt og harmo-

nisk. 

Clinica La Primavera er kendt for fødsler i 

bevægelse og i vand- og alle der føder normalt 

eller får kejsersnit  kommer på et tidspunkt i 

en af de tre store flot snedkererede fødekar.

Under en normal fødsel kommer kvinden 

først i karret når hun har pressetrang. Her fø-

der hun på relativ kort tid på egen pressetrang 

uden opfordring at presse med Valsalva.  Hele 

tiden forsikres hun om at alt er godt og opfor-

dres til at tale med sit ufødte barn. På intet 

tidspunkt har jeg set en kvinde presse over en 

halv time, men derimod meget smukke rolige 

vandfødsler. En kvinde fik en grad 2 bristning- 

de andre 6 fik ingen bristninger. Der lyttes 

hjertelyd ca. hvert kvarter under presseperio-

den.

Hvis alt går som ovenstående foretages in-

gen eksplorationer. Primært fordi Diego Alar-

con ser det som et overgreb, men som positiv 

sidegevinst har de efter sigende aldrig haft en 

infektion i deres 5000 fødsler (heraf 40-50 % 

kejsersnit).

Klinikken har 400 fødsler pr. år i 12 år. Det 

normale for en privatklinik i Ecuador er 95 % 

kejsersnit, så denne klinik udmærker sig med 

sine 40-50 % kejsersnit. I det offentlige system 

er der mellem mellem 65 og 80 % kejsersnit. 

Som andre lande i Syd Amerika er det påkræ-

vet at der er en læge tilstede under hele føds-

len, og man kan mellem linjerne høre at det 

formentlig er medvirkende til den høje kejser-

snitsrate.

Prisen på klinikken er 1500 $ for en fødsel 

og 2100 $ for et kejsersnit. Det svarer til 6 

gange mindstelønnen.  Så det er bestemt ikke 

for enhver at føde her. Der er dog det sociale 

aspekt indbygget, at man først betaler efter 

fødslen- og når det ikke sjældent sker, at folk 

alligevel ikke har råd til at betale hele eller 

dele af beløbet- siger man bare ”no se preoccu-

pas.”

Det har ikke været uden udfordringer at 

opholde sig på en fødeklinik i en helt anderle-

des kultur med et fremmed sprog og skulle 

være passiv iagttager, men det har været en 

meget stor oplevelse. Måske kan vi blive inspi-

reret af nogle af deres tiltag til vores normale 

hospitalsfødsler og lange latensfaser. 

Udover det skønne ophold på fødeklinik-

ken fik jeg lejlighed til at rejse rundt med bus i 

Ecuador. Det kan varmt anbefales; et utroligt 

frodigt land med et venligt og imødekom-

mende folk. På få timer rejser man fra jungle 

til termiske bade gennem grønne bjerge og vi-

dere til uspolerede sandstrande. 

Afdelingslæge 

Kamilla Gerhard Nielsen, Holbæk
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DSOG’s forårsmøde  
17-18. april 2015,   
Hindsgavl slot
Arrangør: DSOG’s bestyrelse samt Hvidovre 

Gyn-Obs.

Målgruppe: Alle medlemmer af DSOG.

Tid: 17.-18. april 2015.

Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart.

Arrangør: DSOG’s bestyrelse samt Hvidovre 

Gyn-Obs. 

Målgruppe: Alle medlemmer af DSOG.

Pris: Deltagelse i generalforsamlingen er gra-

tis. Deltagelse i det videnskabelige møde fre-

dag og lørdag, inkl. frokost begge dage: 300 kr.

Deltagelse i festmiddagen per person: 400 kr.

Overnatning: 700 kr. i delt dobbeltværelse, 

1000 kr. i enkeltværelse.

Hele pakken: 1300 kr. i delt dobbeltværelse, 

1600 kr. i enkeltværelse. En del af enkeltværel-

serne kan være på Byggecentrum. 

Tilmelding: Snarest muligt, senest  10.04.2015. 

Tilmelding til kasserer Kristina Renault:   
Krenault@dadlnet.dk med angivelse af:

• Ansættelsessted og stilling.

• Om du ønsker at deltage i hele mødet el-

ler kun dele heraf. Husk at anføre om du 

kommer senere eller går tidligt. 

• Om du ønsker enkeltværelse eller dob-

beltværelse – og hvem du eventuelt øn-

sker at dele værelse med.        

• Om du ønsker at få regnskaber for 2014 

samt budget for 2015 tilsendt inden gene-

ralforsamlingen.

Betaling sammen med tilmeldingen.

D S O G - i N F O r M a t i O N

indkaldelse til DSOG’s  
Generalforsamling  
d. 17.4.2015

Dette er en foreløbig dagsorden. Den 
endelige dagsorden og yderligere infor-
mation vil være at finde på hjemmesiden 
senest 14 dage før generalforsamlingen 
samt i næste blad.

Frist for indsendelse af forslag der ønskes be-

handlet på DSOG’s generalforsamling er tirs-

dag den 17. marts 2015. Forslag sendes til 

DSOG’s organisatoriske sekretær Pia Ertberg på 

mail: pia.ertberg.02@regionh.dk

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Beretninger fra stående udvalg

 • UU

 • EFU

4. Aflæggelse af revideret regnskab, frem-

læggelse af næste års budget og fastlæg-

gelse af kontingent

5. Revisorernes bemærkninger

6. Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen 

og medlemmerne

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (jf. § 12):

 • Organisatorisk sekretær (Pia Ertberg 

genopstiller)

 • Videnskabelig sekretær (Ulrik Schiøler 

Kesmodel genopstiller)

 • Kasserer (genopstiller ikke)

8. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer 

efter indstilling fra FYGO og DFKO

9. Valg af medlemmer til

 • UU (2 poster, ingen genopstiller). Der 

præsenteres 1 FYGO-medlem  

 • EFU (1 post, Peter Egede genopstiller)

 • Hindsgavl styregruppe (1 post, genop-

stiller ikke)

 • Revisor (1 post, genopstiller)

10. Eventuelt: Beretning fra GRADE-redakti-

onsgruppen
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Beløbet overføres til:  Reg.nr. 9617 Kontonum-

mer 6877 674 213.

Indkaldelse til Generalforsamling ses an-

det sted i bladet. 

Endelig dagsorden ses på hjemmesiden se-

nest 14 dage før generalforsamlingen.

Information om tilmeldelse og endeligt 

program ses senere på hjemmesiden samt i 

næste DSOG blad.

Foreløbigt program fredag:
9.00-10.00 Ankomst, registrering

10.00-24.00 Fri adgang til at kigge på årets 

postere

 Mød dine professorer i gynæko-

logi og obstetrik

10.00-10.05 Velkommen

10.05-10.35 Endometriose og visceralt syn-

drom

 Axel Forman, professor, Aarhus 

Universitetshospital

10.35-11.20 Tokolyse – fordele og ulemper. 

En debat

 Niels Uldbjerg, professor, Aar-

hus Universitetshospital

 Jan Stener Jørgensen, professor, 

Odense Universitetshospital

 Ronald Lamont, gæsteprofessor, 

Odense Universitetshospital

11.20-11.45 Kaffepause

11.45-12.15 Fremtidens cancerkontrolpro-

gram

 Ole Mogensen, professor, 

Odense Universitetshospital

12.15-13.00 Frokost

13.00-13.10  Præsentation ved Maria Ca-

thrine Schmidt, Formand for 

FYGO

13.10-14.45 Foredrag af medlemmer, der i 

årets løb har erhvervet ph.d.-  

eller doktorgrad.

14.45-15.00 Uddeling af Karl Brogaard prisen 

for bedste foredrag

 Uddeling af nyindstiftede  

ACTA-priser for bedste postere  

(se særskilt opslag)

15.00-15.30 Kaffe

15.30-15.45 Uddeling af priser (DSOG’s ar-

bejdsmiljøpris, FYGO’s uddan-

nelsespris)

15.45-18.15 Generalforsamling DSOG. Se 

dagsorden andet sted i bladet

Fra kl. 19 vil der være middag og revy. Efterføl-

gende vil der være musik og dans.

Foreløbigt program lørdag:
Komplikationer ved sectio og uterusruptur:

09.00 – 09.30 Intrapartal død i forbindelse 

med sectio – Personlige historier

09.30 – 10.00 Perinatale dødsfald i forbindelse 

med sectio – generelle aspekter og 

eksempler ved Jens Langhoff Roos

10.00 – 10.20 Pause

10.20 – 11.20 ”Risikofaktorer for uterusruptur 

i DK”, ”Håndtering af vaginal 

fødsel efter sectio” og ”Kan CTG-

forandringer forudsige uterus-

ruptur” - Tre indlæg ved Dorthe 

Thisted, Lone Krebs m.fl. 

11.20 – 11.50 Hvad kan anæstesien gøre. 

Fordele/ulemper ved spinal/

epidural/g.a. – Charlotte Al-

brechtsen /Lars Møller Pedersen

11.50 – 12.20 Teknikker ved vanskelige sectio-

forløsninger – Tom Weber og Lis 

Brooks

Vi glæder os til at se så mange som muligt  

både unge og gamle, så sæt et stort X
I kalenderen den 17-18.4.2015 til et par faglige, 

festlige og sociale dage.

DSOG’s arbejdsmiljøpris
DSOG’s arbejdsmiljøpris tilegnes en kollega el-

ler en afdeling, som har gjort en forskel for det 

psykiske og/eller fysiske arbejdsmiljø på afde-

lingen eller i klinikken.

Indstillinger kan foretages af alle læger an-

sat indenfor specialet gynækologi og obstetrik. 
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Ved indstilling af enkeltpersoner eller en afde-

ling vil der ved vurdering blive lagt vægt på 

hvilke særlige tiltag, mål, udførelse og engage-

ment den/de indstillede har gennemført mhp 

at forbedre arbejdsmiljøet. Desuden vægtes 

om indstillingen er foretaget af mere en én 

person.

Udvælgelsen foretages af DSOG’s besty-

relse blandt de indstillede og prisen overræk-

kes på DSOG’s forårsmøde.

Der skal indsendes kortfattet, skriftlig ind-

stilling som skal være bestyrelsen i hænde se-

nest den 7.4.2015 Indsendes pr. mail til DSOG’s 

organisatoriske sekretær  

Pia Ertberg: pia.ertberg.02@regionh.dk

invitation til 
Ph.d.-foredrag ved DSOG’s 
forårsmøde 2015
På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed 

indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af 

det forgangne år har forsvaret og erhvervet sig 

grad af Ph.d. eller Dr.med., til at deltage i for-

årets årsmøde og generalforsamling, fredag  

d. 17. april 2015. 

Der vil blive anledning til en kort præsen-

tation af projektet, hvorefter generalforsamlin-

gen traditionen tro vil kåre det bedste oplæg.

Deltagelse i fredagens øvrige videnskabe-

lige program er i denne anledning naturligvis 

vederlagsfrit.

For tilmelding, kontakt formand for FYGO 

Maria Cathrine Schmidt pr. mail: marsch@clin.

au.dk

Vi glæder os til at høre, om jeres spæn-

dende forskning og håber, at så mange som 

muligt har mulighed for og lyst til at deltage. 

Maria Cathrine C. V. Schmidt         

Formand for FYGO

Ulrik Schiøler Kesmodel

Videnskabelig sekretær, DSOG

invitation til at indsende 
poster(e) til postersession 
ved DSOG’s forårsmøde 
2015

På vegne af DSOG’s bestyrelse vil vi hermed 

indbyde medlemmer af DSOG, der i løbet af 

det forgangne år har præsenteret en eller flere 

postere ved nationale eller internationale mø-

der eller kongresser til til at deltage i forårets 

årsmøde og generalforsamling, fredag d. 17. 

april 2015. 

Alle indsendte og accepterede postere vil 

blive vist elektronisk på årsmødet. Enkelte vil 

blive tilbudt at ophænge en fysisk poster. Per-

soner, som har foretaget en mundtlig præsen-

tation (free oral communication) er velkomne 

til at sætte deres abstract op som poster og 

indsende posteren.

Der vil være priser til de bedste postere. 

Priserne uddeles i samarbejde mellem Acta 

Obstetricia et Gynecologica Scandinavica og 

DSOG.

Alle postere, som ønskes medtaget, skal 

sendes elektronisk til DSOGs videnskabelige 

sekretær Ulrik Schiøler Kesmodel: ulrikesm@

rm.dk. 

Bemærk: Abstracts modtages ikke, kun op-

satte postere.

Vi glæder os til at høre, om jeres spæn-

dende forskning og håber, at så mange som 

muligt har mulighed for og lyst til at deltage.

Ulrik Schiøler Kesmodel, Videnskabelig sekretær, 

DSOG

Maria Cathrine C. V. Schmidt, Formand for FYGO

Jens Langhoff-Roos, Deputy chief editor, AOGS

Anja Pinborg, Associate editor, AOGS

Martin Rudnicki, Associate editor, AOGS
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15.15 – 16.00   Kroniske smertepatienter – 
hvordan håndterer man disse 
patienter? 

 Jesper Bay Hansen, læge, sexo-

log

Pris: DSVL medlemmer: 750 kr., Ikke - DSVL 

medlemmer: 1000 kr.

Sted: auditorium 1 i Arkaden, Herlev Hospital, 

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Tilmelding: BirtheBonde@mail.dk, konto 

6367026, reg. nr. 6771 senest 1.3.15

FiGO World Congress 2015 

FIGO World Congress XXI afholdes i  
Vancouver, Canada 4.-9. oktober 2015

M Ø D e r  O G  k U r S e r

Forårsmøde i Dansk  
Selskab for Vulvalidelser 
(DSVl) 2015

Fredag den 13.marts 2015

PrOGrAM
10.00 – 10.15   Fysioterapi og vulvodyni – fra 

patientens perspektiv
 Foredragsholder TBA

10.15 – 10.30  Lipotransplantation til patienter 
med Lichen Sclerosus Atroficus

 Helle Skyum, afdelingslæge, 

plastikkirurgisk afdeling, Århus 

Universitetshospital

10.30 – 11.00  Kaffe

11.00 – 11.15  Gruppe forløb til kvinder med 
Lichen sclerosus

 Lea Treebak Jensen, psykolog, 

Sexologisk center Ålborg

11.15 – 11.45  Læsioner i vulva ved coitus og 
ved vold

 Birgitte Astrup, læge, ph.d., rets-

medicinsk institut, OUH

12.00 – 13.00 frokost 

13.00 – 13.30  Seksuelle overgreb på børn
 Birgitte Boysen-Kjær, special-

læge i pædiatri, ph.d., Børne-

teamet ved Center for Seksuelle 

Overgreb

13.30 – 14.00  Den normale vulva - og kvin-
ders opfattelse af deres køns-
dele Vulvaresektion – hvornår 
er det berettiget? 

 Annemette Wildfang Lykkebo, 

overlæge, gynækologisk afde-

ling, Kolding Sygehus

14.00 – 14.30  Recidiverende Vulva Vaginal 
Candidiasis 

 Ditte Saunte, afdelingslæge, der-

matologisk afdeling, Roskilde 

Sygehus

14.30 - 14.45  Kaffe

14.45 – 15.15 Generalforsamling i DSVL
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for at få tildelt penge til forskning som er for-

ankret i speciallægepraksis. Ansøgningsskema 

hentes på www.laeger.dk under FAS. Der gives 

også midler til at udforme projekterne og til 

statistisk bistand.

Rejseudvalget ved Morten Ring og Peter 

Groos er ved at arrangere en Figo-tur til Van-

couver med mulighed for præ-tur i Rocky 

Mountains og post-tur til Vancouver Island. 

Foreløbigt program udsendes snart. 

DFKO har fået ny hjemmeside – vi opfor-

drer alle til at anvende hjemmesiden mere.  

Der vil være et specielt site vedrørende moder-

nisering.   Anvend dette – og deltag aktivt så 

også DU bidrager til udviklingen i speciallæge 

praksis. Godt nytår til alle. 

Tine Tetzschner

Formand for DFKO

D F k O

Nyt fra DFkO

Danske Regioner og FAPS har 

indgået en ny overenskomst 

oktober 2014 og alle specialer 

skal nu moderniseres inden for en 

3 årig periode.  Gynækologisk speciallæge 

praksis skal moderniseres foråret 2015. I den 

forbindelse skal vi aflevere en 4 % effektivise-

ring. Der er under DFKO nedsat en modernise-

ringsgruppe. Vi forventer stor deltagelse fra 

alle vores medlemmer i forbindelse med mo-

derniseringsprocessen men forudser desværre 

også store vanskeligheder med Danske Regio-

ner.  Moderniseringen kræver at vi i højere 

grad end tidligere står sammen og arbejder på 

at nå fælles mål for vores speciale.   Overens-

komsten der blev indgået 2015 giver specielt 

for praktiserende gynækologer meget store 

udfordringer.  Der er i Region Hovedstaden og 

Region Syd store problemer med tolkning af 

overenskomsten – og mange kollegaer oplever 

uretmæssigt at få afvist deres regninger af re-

gionen.  Regionerne tolker ensidigt overens-

komsten og afviser efter DFKO’s vurdering reg-

ninger helt uretmæssigt.  Det er ikke gode tegn 

for en kommende modernisering.  Det er nu 

vigtigere end tidligere at vi er repræsenteret i 

det paritetiske system – desværre har prakti-

serende gynækologer endnu ingen repræsen-

tant i Samarbejdsudvalget (SU) Region Hoved-

staden. Der er valg til regionsbestyrelserne i 

2015 og det er vigtigt at vi opstiller en gynæko-

log med henblik på denne vigtige post.  FAPS 

annoncerer snart efter kandidater til SU i Re-

gion Hovedstaden. Gynækolog klubben har ar-

rangeret et meget interessant efteruddannel-

ses kursus vedrørende hormonbehandling: 

Fakta Post WHI. Kurset foregår på Hotel Bella 

SKY 9/1, der er foreløbig 55 tilmeldte deltagere.  

Der afholdes generalforsamling i DFKO 10/1 

som tidligere annonceret. DFKO henleder op-

mærksomheden på, at der kan søges forsk-

ningsmidler i Fonden for Faglig Udvikling i 

Speciallægepraksis. Der er gode muligheder 
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F y G O

kære FyGO medlemmer

Jeg håber, I alle er kommet godt ind i det  

nye år. 

Nu nærmer årets FYGO-internat sig, og vi 

glæder os til at byde jer velkommen til et 

spændende program og nogle sjove dage sam-

men. Det er også tid til årets generalforsam-

ling og dermed også valgtid. Vi har tradition 

for nogle gode kampvalg, og det er herligt, at 

så mange af vores medlemmer har interesse i 

at tage del i det organisatoriske arbejde.  Det 

er spændende opgaver, som giver anledning til 

at blive klogere på, hvad der foregår bag kulis-

serne i en hverdag, der ind i mellem ikke vir-

ker helt gennemtænkt! Det er her, man har en 

chance for at få indflydelse og gøre sine me-

ninger gældende. Når det er sagt, er det selv-

sagt også vigtigt, at man går ind til arbejdet 

med et ønske om netop at gøre en indsats og 

lægge et stykke arbejde. Det kræver tid og ind-

sats, men er – synes jeg – det hele værd! Vi 

glæder os til at byde nye medlemmer vel-

komne, der bliver ledige poster i både de asso-

cierede udvalg såvel som bestyrelse. Hold øje 

med hjemmesiden, hvor vi vil poste et overblik 

over ledige poster, når generalforsamlingen 

nærmer sig.

Om ikke alt for længe vil de af vores med-

lemmer, der er prækursister, modtage et spør-

geskema vedrørende opnåede kompetencer. 

Baggrunden herfor ligger i forlængelse af vores 

tidligere kampagne: Giv kniven videre. Oplæ-

ringsvilkårene i praktiske færdigheder – kirur-

gisk såvel som obstetriske - udfordres løbende. 

Dette af den faldende kandidatalder og et 

deraf følgende ringere erfaringsgrundlag kom-

bineret med stigende produktionskrav i den 

kliniske hverdag. Det efterlader speciallæger 

halsende for at nå det hele og afdelinger, der 

har svært ved at honorere kravene til både ud-

dannelse og produktion. Vores formål er hver-

ken at hænge enkelte individer eller afdelinger 

ud, men derimod at belyse de udfordringer, 

der gør sig gældende, så vi kan målrette vores 

indsats for at sikre hver enkelt uddannelsessø-

gende de fornødne rammer for en ordentlig 

klinisk oplæring. Jo højere svarprocent, jo 

mere kan vi bruge undersøgelsen til, så jeg til-

lader forhåbningsfuldt mig selv på forhånd at 

sige tak for, at I vil bruge 10 min. af jeres tid på 

at svare os.

Jeg synes altid, der er noget opløftende ved 

at krydse nytårets grå mørke med en bevidst-

hed om, at vi går en lysere tid i møde. På 

samme måde ser vi i bestyrelsen frem mod 

det nye års udfordringer. Vi starter med at se 

frem til at se så mange af jer som muligt til in-

ternatet på Christiansminde d. 19.-20. marts, 

hvor der som sidste år vil være både faglig sti-

mulation, sociale arrangementer og underhol-

dende indslag hen over to dejlige dage. Vel 

mødt i Svendborg!

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand 
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indkaldelse til  
FyGO’s Generalforsamling 
d. 19.03.2014 

Dette er en foreløbig dagsorden. Den endelige 

dagsorden og yderligere information vil være 

at finde på hjemmesiden senest 14 dage før 

generalforsamlingen. 

Frist for indsendelse af forslag, der ønskes 

behandlet på FYGO’s generalforsamling er tirs-

dag den 10. marts 2014. 

Forslag sendes til FYGO’s næstformand Ida 

Baadsgaard Jepsen på mail: idajepsen@gmail.

com

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning, herunder fra for-

mand, stående udvalg og arbejdsgrupper

3. Aflæggelse af regnskab, fremlæggelse af 

næste års budget og fastlæggelse af kon-

tingent

4. Revisorens bemærkninger

5. Forslag til sagsbehandling fra bestyrelsen 

og medlemmerne

6. Valg af formand 

7. Valg af medlemmer til associerede poster 

(DSOG, Ansættelsesudvalg) 

8. Valg af øvrige ordinære bestyrelsesmed-

lemmer herunder 2 suppleanter

9. Valg af medlemmer til kursusudvalgene

1. Øst

2. Vest

10. FYGO-prisen

11. Eventuelt 

På vegne af FYGO

Maria Cathrine Schmidt

Formand for FYGO

Hvem har fortjent  
FyGO-prisen 2015? 

Kære medlemmer 
Så er det igen tid til at overveje om netop din/

jeres afdeling, leder, uddannelsesansvarlige, 

kollega eller lignende har gjort noget ganske 

særligt for din/jeres uddannelse og oplæring? 

Vi opfordrer hermed til indstillinger til 

årets uddannelsespris 2015. Udvælgelsen 

blandt de indstillede foretages af FYGOs besty-

relse og uddeles på DSOG’s forårsmøde, april, 

Hindsgavl. 

Der skal indsendes en kortfattet, skriftlig 

indstilling, som skal være bestyrelsen i hænde 

senest den 1.marts 2015 og indsendes pr. mail 

til FYGO’s sekretær Malou Barbosa

(malou.barbosa@gmail.com) 

FyGO internatkursus 2015 
”kirurgiske  
komplikationer”  
19. og 20. marts 2015

Målgruppe: Medlemmer af FYGO

Sted: Hotel Christiansminde, Christians- 

mindevej 16, 5700 Svendborg,  

www.christiansminde.dk

Pris: 1500 kr. for enkeltværelse, 1300 kr. for 

dobbeltværelse. Prisen inkluderer frokost x 2 

inkl. 1 øl/vand, 3 retters middag inkl. vel-

komstdrink og 1⁄2 flaske vin & overnatning i 

dejlige værelser. Ligesom sidste år er der ar-

rangeret live musik i den hyggelige pejsestue 

torsdag aften efter middagen.

Deltagerantal: Frem til 15. januar ubegrænset 

antal herefter afhænger antallet af ledige væ-

relser på Christiansminde. 
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Tilmeldingsfrist: Hvis du tilmelder dig inden 

15. januar er du garanteret en plads, og du kan 

frem til denne dato få alle pengene tilbage ved 

afbud, efter denne dato afhænger mulighed for 

tilmelding af ledige værelser på Christians-

minde, og ved afbud efter d 15. jan kan vi ikke 

garantere at dine penge kan refunderes, da vi 

efter den dato hæfter for betalingen. Vil du 

derfor gerne være helt sikker på at kunne del-

tage i årets internat, så tilmeld dig med det 

samme. Endelig tilmeldingsfrist er d. 1. marts 

2015. 

Tilmelding og betaling: foregår via www.fygo.

safeticket.dk. Ved køb af billet skal bl.a. anføres 

uddannelsesniveau, ansættelsessted, og hvem 

du evt. ønsker at dele værelse med. Hvis der er 

øvrige spørgsmål, kontakt Vinnie Greve på  

e-mail vinniegreve@hotmail.com.

PrOGrAM
Torsdag:
09.30 – 09.50 Ankomst og kaffe

09.50 – 10.00 Velkomst og præsentation af 

dagen

10.00 – 10.30 Det lille bækkens anatomi – 
teori og ”praksis”

 v. klinisk lektor, overlæge Karl 

Møller Bek, Gynækologisk-

obstetrisk afd., Aarhus Universi-

tetshospital, Skejby

10.30 – 11.00 Udfordringer på den gynækolo-
giske operationsstue

 v. klinisk lektor, overlæge Karl 

Møller Bek, Gynækologisk-

obstetrisk afd., Aarhus Universi-

tetshospital, Skejby

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.00 Ikke tekniske færdigheder på en 
operationsstue

 v. læge, Ph.d Lene Spanager, 

gastroenheden Herlev Hospital, 

DIMS

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Klagesager

 v. læge, dr. med Carsten Len-

strup

13.45 – 14.30 Debriefing
 v. overlæge, Ph.d Lone Hvidman,  

Aarhus Universitetshospital, 

Skejby

14.30 – 15.00 Pause

15.00 - 17.45 Generalforsamling
19.00 -  Velkomstdrinks og efterfølgende 

middag

Fredag:
08.00 – 08.45 Morgenmadsmøde for den ny 

bestyrelse

08.45 – 09.00  Tjek ud fra værelserne

09.00 – 09.45 Den blødende patient
 v. overlæge, Ph.d Ole Mathiesen, 

Gynækologisk-obstetrisk afde-

ling, Aarhus Universitetshospi-

tal, Skejby og

 v. overlæge, dr. med Lydia de 

Lasson, Anæstesiologisk afde-

ling, Aarhus Universitetshospi-

tal, Skejby.

09.45 – 10.00 Pause

10.00 – 10.45 Den postoperative patients 
symptomer  

 v. overlæge, Ph.d Ole Mathiesen, 

Gynækologisk-obstetrisk afde-

ling,   Aarhus Universitetshospi-

tal, Skejby og

 v. overlæge, dr. med. Lydia de 

Lasson, Anæstesiologisk afde-

ling, Aarhus Universitetshospi-

tal, Skejby.

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 11.45 Billeddiagnostisk udredning
 v. radiolog Radu Vijdea, Sygehus 

Lillebælt

11.45 – 12.00  Afrunding v. FYGOs formand 

12.00 –  Frokost / gå-hjem sandwich
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FyGO-kUrSer  
Foråret 2015

ØST: Kend din målbeskrivelse
Undervisere: Jette Led Sørensen, PKL, Region 

Øst; Annette Settnes, Udd.ansvarlig overlæge, 

Hillerød; Camilla Mandrup, FYGO bestyrelses-

medlem og repr. i DSOG’s Uddannelse Udvalg.

Sted: Rigshospitalet

Tid: Den 2. februar 2015, kl. 17-21.

ØST: Sårbare gravide
Undervisere: Overlæge Lisbeth Jønsson, Gyn/

obs afd., Sygehus Syd, Næstved; Socialrådgiver 

Vibeke Blond, Børneambulatoriet, Sygehus 

Syd, Næstved.

Sted: Store mødelokale, Forskningsenhed for 

Kvinders og Børns Sundhed, Rigshospitalet af-

snit 7821. 

Tid: Torsdag d. 5. februar 2015, kl. 17-21.

VEST: Den nye målbeskrivelse og  
kompetencevurdering
Undervisere: Gitte Eriksen, Udd.koordinerende 

overlæge, PhD, MPM, HR-Lægelige Videreud-

dannelse, AUH; Inge Marie Møller, PKL, Region 

Nord, Udd.ansvarlig overlæge, Kvindeafdelin-

gen, Regionshospitalet Horsens.

Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby

Tid: 18. februar, kl. 17.00-21.00

FYGO internat 2015
19.-20. marts 2015, Christiansminde, Svend-

borg.

Se særskilt program i bladet.

Vagifem® (estradiol) 10 mikrogram. Forkortet Produktinformation. 
Lægemiddelform: Vaginaltabletter i engangsapplikator. Indeholder estradiolhemihydrat 
svarende til estradiol 10 mikrogram. Indikation: Atrofisk vaginitis forårsaget af 
østrogenmangel hos postmenopausale kvinder.  Erfaring med behandling af kvinder over 
65 år er begrænset. Dosering: Administreres intravaginalt ved hjælp af en applikator. 
Initialdosis: 1 vaginaltablet daglig i 2 uger. Vedligeholdelsesdosis: 1 vaginaltablet 2 gange 
om ugen. Behandlingen kan starte en hvilken som helst dag. Hvis en dosis glemmes, bør 
den tages, så snart patienten husker det. Dobbeltdosis bør undgås. Laveste effektive dosis 
skal altid anvendes og i kortest mulige tidsrum. Kan bruges af kvinder med eller uden 
intakt uterus. Vagifem® er lokal behandling og gestagen er ikke nødvendig for kvinder 
med intakt uterus. Vaginale infektioner skal behandles inden Vagifem® startes op.  
Kontraindikationer: Kendt, tidligere brystcancer eller mistanke om brystcancer. Kendte, 
tidligere eller mistænkte østrogenafhængige, maligne tumorer. Udiagnosticeret 
genitalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller aktuel venøs 
tromboembolisme. Kendt trombofil sygdom.  Aktuel eller nylig arteriel tromboembolisk 
sygdom. Akut eller tidligere leversygdom, hvor levertal endnu ikke er normaliserede. 
Kendt overfølsomhed over for estradiol eller øvrige indholdsstoffer. Porfyri. Særlige 
advarsler og forsigtighedsregler: Før hormonbehandling startes/genoptages, bør der 
optages en komplet anamnese og indhentes oplysninger om familiær disposition. Fysisk 
undersøgelse (inkl. bækken og bryst) bør sammenholdes med dette og kontraindikationer 
og advarsler for brug. Regelmæssig kontrol anbefales. Hvor ofte og hvordan afhænger 
af den enkelte kvinde. Kvinder bør lære, hvilke slags forandringer i brystet, som bør 
rapporteres. Undersøgelser inkl. mammografi bør foretages i henhold til gældende 
screeningspraksis, tilpasset behovet hos den enkelte kvinde. Den farmakokinetiske profil 
viser, at der er en meget lav systemisk absorption af estradiol under behandling, dog bør 
efterfølgende tages i betragtning, da det er et HRT produkt, især ved brug over en 
længere periode eller ved gentagen brug. Tilstande, der kræver grundig overvågning 
såfremt de er til stede, har været til stede tidligere og/eller har været forværret under 
graviditet/tidligere hormonbehandling. Det skal tages i betragtning, at disse tilstande 
kan fremkomme igen eller forværres under behandling med østrogen: Leiomyoma eller 
endometriose. Risikofaktorer for tromboemboliske sygdomme eller østrogenafhængige 
tumorer.  Hypertension. Leversygdomme. Diabetes mellitus med eller uden vaskulær 
involvering. Galdesten. Migræne eller (kraftig) hovedpine. Systemisk lupus erythematosus. 
Endometriehyperplasi i anamnesen. Epilepsi. Astma. Otosklerose. Behandlingen bør 
seponeres i tilfælde af, at en kontraindikation konstateres, og i følgende situationer: 
Gulsot eller svækkelse af leverfunktionen, signifikant forøgelse af blodtryk, nyt anfald af 
migræne-lignende hovedpine og graviditet. Da Vagifem® administreres lokalt og 
indeholder en lav dosis estradiol, er forekomsten af nedennævnte tilstande mindre 
sandsynlig end ved systemisk østrogenbehandling. Endometriehyperplasi og karcinom: 
Kvinder med intakt uterus og unormal blødning af ukendt årsag eller kvinder med intakt 
uterus, som tidligere er behandlet med østrogen alene, bør undersøges nøje mhp. at 
udelukke hyperplasi/malignitet af endometriet. Endometriets sikkerhed ved langtidsbrug 
(mere end 1 år) eller gentagen brug af lokal, vaginal østrogen er ukendt. Derfor bør 
behandlingen, hvis den gentages, evalueres mindst én gang årligt, med specielt fokus på 
endometriehyperplasi og karcinoma. Som en hovedregel bør østrogen substitutionsterapi 
ikke udskrives til en længere periode end et år, uden at der foretages en yderligere 
lægeundersøgelse, inklusive gynækologisk undersøgelse. Hvis gennembrudsblødning 
eller pletblødning optræder under behandlingen, bør årsagen hertil undersøges. Dette 
kan inkludere endometriebiopsi. Kvinder bør rådes til at kontakte lægen, hvis 
gennembrudsblødning/pletblødning optræder under behandling. Stimulation med 
østrogen alene kan føre til præmalign/malign transformation i det residuelle 
endometriose-foci. Derfor anbefales forsigtighed ved brug til kvinder, der har undergået 
hysterektomi pga. endometriose, specielt ved kendt residuel endometriose. Brystcancer: 
Den overordnede evidens tyder på en øget risiko for brystcancer hos kvinder, der tager 
kombineret østrogen-gestagen og muligvis også HRT med østrogen alene. Risikoen er 
afhængig af varigheden af HRT behandlingen. Det er usikkert, hvorvidt der er en 
sammenhæng mellem risikoen for brystcancer og vaginal lokal behanding med en lav 
dosis østrogen. Ovariecancer: Længere tids brug (mindst 5-10 år) af HRT produkter med 
østrogen alene er blevet associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer. Det er 
usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem risikoen for ovariecancer og vaginal 
lokal behanding med en lav dosis østrogen. Venøs tromboembolisme: HRT er associeret 
med en 1,3 - 3 gange større risiko for udvikling af venøs tromboembolisme eller 
lungeemboli. Forekomsten er mere sandsynlig i det første år af HRT behandlingen. Det 
er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem risikoen for venøs tromboembolisme 
og vaginal lokal behandling med en lav dosis østrogen. Iskæmisk slagtilfælde: 
Kombineret østrogen-gestagen og østrogen alene er associeret med en op til 1,5 gange 
forøgelse af risikoen for iskæmisk slagtilfælde. Den relative risiko ændres ikke med 
alderen eller tid siden menopause. Dog er den basale risiko for slagtilfælde stærkt 
aldersafhængig, og den samlede risiko for at få slagtilfælde hos kvinder, der bruger HRT, 
vil derfor forøges med alderen. Det er usikkert, hvorvidt der er en sammenhæng mellem 
iskæmisk slagtilfælde og vaginal lokal behandling med en lav dosis østrogen. Andre 
forhold: Østrogen kan forårsage væskeophobning, og patienter med kardial eller renal 
dysfunktion bør derfor overvåges nøje. Kvinder med præ-eksisterende hypertriglyceridæmi 
bør følges nøje under østrogen- eller hormon-substitutionsbehandling, da der er set 
sjældne tilfælde af massiv forhøjelse af plasmatriglycerider, som har medført pankreatitis 
i forbindelse med østrogenbehandling. Det er ukendt, hvorvidt der er en sammenhæng 
mellem præ-eksisterende hypertriglyceridæmi og vaginal lokal behandling med en lav 
dosis østrogen. Intravaginal applikator kan forårsage mindre lokalt traume, specielt ved 
alvorlig atrofisk vaginitis. Evidens for de risici der er forbundet med HRT ved behandling 
af for tidlig menopause er begrænset. Interaktioner: Forekomst af klinisk relevante 
interaktioner er usandsynlig. Dog kan metabolismen af østrogener bliver forøget ved 
samtidig brug af stoffer som er kendt for at påvirke lægemiddelmetaboliserende 
enzymer, specielt cytokrom P450 enzymer. Ritonavir og nelfinavir kan, selvom de er kendt 
som stærke inhibitorer, udvise forstærkende egenskaber, når de anvendes samtidigt med 
steroidhormoner. Naturmedicin indeholdende perikum kan øge østrogen og gestagen 
metabolismen.  Graviditet og amning: Ikke indiceret under graviditet eller amning. 
Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner: Ingen/ubetydelig 
påvirkning. Bivirkninger: Østrogen-relaterede bivirkninger såsom brystsmerter, perifere 
ødemer og postmenopausale blødninger er rapporteret i meget lav forekomst svarende 
til placebo og primært i begyndelsen af behandlingen. Almindelige: Hovedpine, 
mavesmerter, vaginal hæmoragi, vaginalt udflåd eller vaginalt ubehag. Ikke almindelige: 
Vulvovaginal mycotisk infektion, kvalme, udslæt, vægtstigning, hedeture eller 
hypertension. Overdosering: Forekomst er usandsynlig, men hvis det sker, skal 
behandlingen være symptomatisk. Opbevaring: Må ikke opbevares i køleskab. Udlevering 
B: Generelt tilskud. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 
2880 Bagsværd. Pakninger og priser (inkl. moms): Vagifem®, 18 vaginaltabletter i 
applikator enkeltvis indpakket i blisterpakning Pris 217,20, Dato jan. 2015. Aktuelle priser 
findes på www.medicinpriser.dk. (Ver. 02/2014) (DK/VF/0413/0003) Læs altid indlægssedlen 
omhyggeligt inden produktet tages i brug. Den fuldstændige produktinformation kan 
vederlagsfrit fås ved henvendelse til Novo Nordisk Scandinavia, telefon +45 80 200 240. 
Besøg også www.novonordisk.dk
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ENTOG udveksling, Holland, Juni 2015 

Oplev hvordan yngre gynækologer/obstetrikere uddannes i Holland, deltag i det 
europæiske udvekslingsprogram (European Network of Trainees in Obstetrics 
and Gynecology) i juni 2015. 

Send en ansøgning til FYGO ś bestyrelse senest den 1. Marts 2015 

Hvornår, hvor og hvad? 

8-12 juni 2015 afholdes det europæiske udvekslingsprogram for 
uddannelsessøgende gynækologer/obstetrikere. Denne gang foregår det i 
Holland. Du vil få muligheden for et ophold på en gynækologisk/ Obstetrisk 
afdeling i Holland i 4 dage, de europæiske deltagere fordeles på forskellige 
sygehuse i forskellige byer og afslutningsvis deltager alle i ENTOG’s årlige 
udvekslingsmøde og faglige program den 11 juni i Utrecht. 

Hvem? 

Der skal I år udvælges 2 deltagere fra Danmark. 
Du skal være under uddannelse til speciallæge i Gynækologi/obstetrik og være 
medlem af FYGO for at komme i betragtning. Alle kan søge, fra yngste 
introduktionslæge til ældste kursist. 

Hvordan finansieres opholdet? 

DSOG finansierer rejse og udgifter til ophold i forbindelse med selve ENTOG 
mødet. Opholdet i forbindelse med studieopholdet dækkes af lokale kræfter. Det 
forventes at din afdeling yder tjenestefri med løn. Dine egne udgifter i 
forbindelse med opholdet vil være minimale (mad og drikke). 

Hvordan ansøges? 

Send en ansøgning til FYGO’s bestyrelse senest den 1. Marts til nedenstående 
mail adresse. 
Ansøgning skal indeholde motivation samt et kort CV. 
Efter opholdet forventes det, at deltagerne skriver kort referat til DSOG og 
FYGO. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte undertegnede. 
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På bestyrelsens vegne 

 
Vinnie Hornshøj Greve (vinniegreve@hotmail.com) 
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Retuneres ved varig adresseændring

(17ß-estradiol)
10µg

Vagifem® (17ß-estradiol) 10 µg
Færre hormoner – samme effekt1

Vagifem® (17ß-estradiol) 10 µg  

– markedets laveste virksomme dosis  

til behandling af vaginal atrofi2

Nøjagtig dosis, administreres lokalt  

og virker lokalt3
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3. Sundhedsstyrelsens senest godkendte produktresumé for Vagifem® (17ß-estradiol) 10 µg
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