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Forhåbentlig har vi nu overstået pandemiens restriktioner – og vi glæder os over igen 
at kunne invitere jer til Aarhus og gynækologidag.  
Vi har planlagt et spændende program om infertilitet og gynækologiske lidelser – 
uden for uterus. Det er vores plan, at vi næste år vil se på de forandringer i uterus, 
som kan forhindre eller besværliggøre graviditet. 
 
Vi tilstræber en god blanding af oplæg og operationsfilm – og har en enkelt live-
operation – ganske som vanligt. 
 
Program for både læger og sygeplejersker (særskilt sygeplejerskeprogram, 
se side 2) 
 
08.30-09.00 Ankomst, registrering og morgenkaffe 
 
09.00-09.15 Velkomst og introduktion til dagens program 
 
09.15-11.00 Live-OP: Fjernelse af endometriose 
 
11.00-11.30 Pause og udstilling 
 
11.30-12.45 Oplæg om ovariecyster og fertilitet 
 Oplæg om hydro-/saktosalpinges og fertilitet 
 
12.45-13.30 Frokost og udstilling 
 
13.30-14.30 Operationsfilm om ovariecyster 
 
14.30-14.50 Pause og udstilling 
 
14.50-15.30 Oplæg om endometriose og fertilitet 
 
15.30-16.15 Oplæg om PCOS og fertilitet 
 
16.15 Afslutning 



Gynækologidag 

 

 
 
Program for sygeplejersker i Auditorium G206-142/mødelokale 4 
 

11.30-12.45 Mulighed for besøg på OP 

13.30-14.30 Workshop med hysteroskopi på modeller/lap.træning på black boxes  
 (hold 1) 

 Dialogbord med spørgsmål til diskussion/Instrumentworkshop 
 (hold 2) 

14.50-16.15 Dialogbord med spørgsmål til diskussion/Instrumentworkshop 
 (hold 1) 

 Workshop med hysteroskopi på modeller/lap.træning på black boxes  
 (hold 2) 

 

 
 
 
 
Tilmelding til dagen 
 
Tilmelding senest 13.01.2023 til sekretær Rikke Vestervig, Endometrioseklinikken, 
Aarhus Universitetshospital på rikkmoes@rm.dk eller tlf. 7845 3354. 
 
Pris kr. 200,00 + moms. 
 
Når du tilmelder dig, skal du oplyse nedenstående i forhold til betaling. Hvis dit 
deltagergebyr bliver betalt af 
 

• Din afdeling (i Region Midtjylland): Oplys venligst ØS afdelingsnr. 
• Et projekt (i Region Midtjylland): Oplys venligst ØS afdelingsnr. OG projektnr. 
• Din afdeling (uden for Region Midtjylland): Oplys venligst EAN-nr. 
• Din praksis: Oplys venligst CVR-nr. og adresse 

• Dig selv privat: Oplys venligst CPR-nr. og adresse 

 

OBS! Din tilmelding er ikke gældende, før ovenstående betalingsinformation er 
fremsendt. 

 


