
 

Årsmelding Endoskopiutvalget 2016  

Endoskopiutvalget har i 2016 bestått av følgende personer:  

Klaus A. Oddenes (leder), Haugesund Sjukehus, Stine Andreassen, 
Norlandssykehuset, Guri Majak , Oslo Universitetssykehus, Tiril Tinglef , Oslo 
Universitetssykehus . 

Endoskopiutvalget har følgende mandat:  

Fremme endoskopisk kompetanse blant norske 
gynekologer gjennom: 
- arrangere kurs i gynekologisk endoskopi 
- være referansegruppe for Norsk Gynekologisk Endoskopiregister. 
- være rådgiver i høringsuttalelser for Norsk Gynekologisk Forening - anbefale 
trening og simulatoropplegg i endoskopiske teknikker  

 

Årsmøtet: 

Endoskopiutvalget hadde ansvaret for en av sesjonene på fjorårets årsmøte. 

Bedømt utfra gode tilbakemeldinger ble det en vellykket sesjon med fokus på 
endometriosebehandling, forebygging av komplikasjoner og registrering i 
NGER. 

En spesiell takk går til Unni Kirste, Mette Moen og Anton Langebrekke som 
stilte opp i en lærerik paneldebatt.  

Vi arrangerte også for første gang formøte. Temaet var hysteroskopi. Det ble et 
faglig godt møte. Oppmøtet var også meget godt , så vi gjentar suksessen også i 
år.   

Vi håper derfor at alle med interesse for gynekologisk endoskopi tar turen 
innom formøtet i Stavanger onsdag 25.oktober kl 17.30-19 

Årets program blir som følger: 
 
Jelena Kisic: Håndtering av hverdags endometriose 



Anne Veddeng: Laparoskopisk teknikk ved store ovarialcyster 

Marianne Omtvedt: Systematisk LiS opplæring i endoskopi.  

 

Nytt kurs i laparoskopisk adnexkirurgi i Bergen. 

Endoskopiutvalget var også med på å arrangere kurs i adnexkirurgi i Bergen i 
desember 2016. Dette sammen med Kvinneklinikken Haukeland 
Universitetssykehus. 

Dette kommer til å gjentas i år. Det er da utvidet til et 2 dagers kurs med 
praktiske øvelser på gris. Datoene er 30.nov-1.des. 

Du finner kurset i legeforeningens kurskatalog: 

Kurs nr: 32006 Laparoskopisk adnexkirurgi, inkludert laparoskopitrening på 

levende, anestesert gris 

Det er begrenset antall plasser så meld deg på snarest! 

Grunnkurs i Gynekologisk Endoskopi 

Det var et bevisst valg å ikke avholde noe basalkurs i år.    Men vi satser på å 

komme sterkt tilbake med nytt kurs våren 2018.  

Nye medlemmer. 

Jostein Tjugum og Jeanne Mette Goderstad valgte å tre ut av utvalget i 2017. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke begge for meget god innsats for 

endoskopiutvalget over mange år. 

Nye medlemmer i utvalget er Anne Veddeng fra Haukeland Universitetssykehus 

og Jelena Kisic fra Oslo Universitetssykehus.  

 

Klaus A. Oddenes 
Leder, NGF ́s Endoskopiutvalg  



 
 
 
 
 


