
Program for årsmøtet i Norsk Gynekologisk Forening 26.10-28.10 i Kristiansand  

 

26/10 

Forkurs:  

09:00-15:00 FUGO forkurs 

Formøter: 

15:30 – 17:00 Lederforum  

17:30 – 19:00 FUGO 

17:30   Velkommen 

17:40 - 18:15  Generalforsamling 

18:15 - 19:00  Foredrag ved Lill Nyfløt om obstetrikk i krigssituasjoner 

 

17:30 – 19:00 Gyn onkologisk formøte 

Oppdatering på relevant molekylærbiologi innen gynekologisk kreft  

Erfaringer og kasuistikker fra seneffekts-poliklinikken i Tromsø  

Palliasjon i gynekologisk kreft  

 

17:15 – 19:15 Obstetrisk formøte  

17:15 - 17.45   Innlegg fra referansegruppen for maternelle dødsfall  

17:45 - 18.15  Perinatal helse i Norge over tid  (Katariina Laine) 

18:15 - 18:45 Innlegg fra referansegruppen for fosterovervåking 

18:45 - 19:15  Orientering om guidelinemøte, mottatt evaluering, videre plan (Johanne Kolvik   
   Iversen) 

 

17:30 – 19:00 Gyn endoskopisk formøte 

17:30 - 18:10 Robot-assisted myomectomy, Gaby Moawad (Video-forelesning)  

18:10 - 18:25 Physician burnout, Gaby Moawad (Video-forelesning)   

18:25 - 18:50 Stå støtt som gynekolog – hvordan du kan bruke mental trening til å     
   oppleve mer mestring, Marianne Omtvedt, mentaltrener og     
   legespesialist i gynekologi 

18:50 - 19:00 Diskusjon 

 

17:30 – 19:00 Urogynekologisk formøte 

Ansvarlig for program: KK Tønsberg / Siv Svennevik Myhr. 

17:30   Møtestart. Velkommen, ved Siv Svennevik Myhr 

17:30 - 17:40  Informasjon om Norsk Urogynekologisk Faggruppe, utvalg, aktivitet     

   samt sak til avstemning ang gruppens videre sammensetning. Ved     
   gruppens leder, Cathrine Reimers 

17:40 - 18:00  Presentasjon av Bekkensenteret/Ahus, ved Kjersti Rimstad, Ahus 

18:00 - 18:20 Presentasjon av nettlæringskurs om utredning og behandling av     
   bekkenbunnsdysfunksjon fra NKIB, ved Kristine Amundsen, UNN 

18:20 - 18:35  Bruk av 2D UL for å lokalisere TVT-bånd og vurdere posisjon,     
   ved Maria Nyhus, St Olav. 

18:35 - 18:45  Bakre kompartment, 2d ultralyddiagnostikk og litt om sfinkter, ved     Maria 

Nyhus, St. Olavs. 

18:45 - 19:00 Komplikasjonskvarter. Kasustikker. 

19:00:   Møteslutt. 

 

17:30 – 19:00 Praktiserende spesialister  

Liv Bente Romundstad 

Infertilitet, utredning og oppdatering på nye metoder og lovverk 

 

17:30 – 19:00  Fostermedisinsk formøte 

17.30     Velkommen      Maria Lysgård Ulriksen 



         Ragnar Sande  

         

1740    Implementering av tidlig ultralyd og nipt   Pepe Salvesen 

   Status fra hver helseregion         Anne Helbig 

          Synnøve Lian Johnsen 

          Bodil Vingel 

 

1800         Nipt - erfaringer og utfordringer etter oppstart i 2022  Anne Blomhoff 

 

18.30  Aldersbestemmelse ved tidlig ultralyd, hva ønsker vi?  Synnøve Lian Johnsen 

                   
 

20:00 - 23:00 Get-together  
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 07:00   Yoga/jogging 

09:00 – 09:30  Åpning av årsmøtet  

    Åpning ved NGF-leder 

Velkommen til Kristiansand ved forskningssjef Frode Gallefoss og pianist/fastlege 

Runar Nørsett. 

 09:30 – 10:30 Keynote lecture: 

Prof Marian Knight – Covid-19 and pregnancy: what did we learn and how can we 

do things better in a future pandemic? 

 10:30 – 11:00  Pause – besøke utstillere 

 11:00 – 12:00 Frie foredrag    

O1 Hilde Engjom Erfaringer fra overvaking ved Medisinsk Fødselsregister og Norsk Intensiv og 

Pandemiregister av gravide med covid-19 som vart innlagt på sjukehus i Norge.                                              

O2 Tiril Tingleff Sammenheng mellom preterm fødsel, mors fødeland og paritet, en populasjonsbasert 

studie av 1,085,246 kvinner i Norge. 

O3 Johanne Toft Glycated albumin and continuous glucose monitoring metrics across pregnancy in 

women with pre-gestational diabetes. 

O4 Heidi Fjeldstad Føtale celler i mors sirkulasjon ved normotensive svangerskap til termin: korrelasjon 

med biomarkører for placentadysfunksjon. 

O5 Marit Larsen Proaktiv fødselshjelp (PAF) versus standard fødselshjelp i latensfasen - en 

randomisert kontrollert studie. 

O6 Johanne Iversen Konfigurasjon av fosterhodet i fødsel målt med transabdominal ultralyd. 

 

 12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:30 Pause – besøke utstillere 

 13:30 – 15:00 Paneldebatt: 1. trimester screening for preeklampsi   

Pepe Salvesen: Fordeler med tidlig screening for preeklampsi  

Anne Eskild: Ulemper med tidlig screening for preeklampsi  

Marit Halonen Christiansen: Kostnader og prioritering  

 15:00 – 15.30 Pause – besøke utstillere 

15:30 – 17.00  Frie foredrag  

 



G1 Ingvild Vistad  Symptomatisk eller asymptomatisk tilbakefall av eggstokkreft -  har det betydning 

for overlevelsen? 

G2 Annetine Staff Survival outcomes and recurrence patterns of laparotomy versus minimal invasive 

surgery in women with intermediate- and high-risk endometrial carcinoma at a 

tertiary referral center. 

G3 Finn Egil Skjeldestad Treatment CIN: May women with a negative co-test at first follow-up visit return to 

3-year screening? 

G4 Silje Denstad Infeksjoner etter laparoskopisk hysterektomi i Norge basert på data fra Norsk 

Gynekologisk Endoskopiregister. 

G5 Jenny Alvirovic Retropubisk tensjonsfri vaginal tape (TVT) kan fjernes in toto ved kombinert 

laparoskopisk/vaginal tilgang ved antatt slyngerelatert smerte 

G6 Christin Meltzer-

Gunnes 

Human papillomaviurs in vulvar carcinoma patients in Norway: Its prognostic role 

and changes in prevalence and genotype distribution in two time periods, 1970-75 

and 2000-05. 

G7 Ingrid Baasland Long-term risk of progression following cervical intraepithelial neoplasia grade 1 in 

Norway: A national cohort study. 

G8 Lene Ramberg Final histopathology of patients with pelvic tumor referred to the Norwegian 

Radiumhospital - Time to revisit referral criteria 

G9 Guri Majak Bevaring av fruktbarhet ved nedfrysning og autolog transplantasjon av eggstokkvev i 

Norge.  

 

17:00 – 17:30 Pause – besøke utstilllere  

 17:30 – 19:00 Generalforsamling 

 19:30 – 01:00 Årsmøtemiddag 
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 09:00 – 10:00 Frie foredrag  

G10 Jone Trovik  Vaginal descensplastikk; stor grad av pasientrapportert fornøydhet 5 og 15 år etter 

primæroperasjonen. 

G11 Ingrid Volløyhaug Kan klinisk mål erstatte ultralyd i diagnostikk av levatoravrivning? 

G12 Ha Tuyet Mai Kvinneklinikken, Akershus universitetssykehus (Ahus) internt elektronisk kvalitetsregister 

for kvinner med underlivsprolaps (descens urogenitalis). 

G13 Maria Nyhus Effekten av descenskirurgi på arealet av levatorhiatus. 

G14 Siri Vangen Menopausal hormone therapy and breast cancer risk: a population -based cohort study in 

Norway. 

G15 Nora Johansen Forebyggende operasjoner og hormonbruk blant norske BRCA-mutasjonsbærere. 

 

 10:00 – 10:30 Pause – besøke utstillere  

10:30 – 12:00  Når noe går galt - hvem tar vare på doktor’n? 

Solveig Bjellmo: Hva tenker våre medlemmer? 

Karin Rø: Villa Sana 

Margit Steinholt: Gynekolog/obstetriker  

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:30 Pause – besøke utstillere 

13:30 – 15.00 Frie foredrag  

O7 Lars Johansen Adverse events reporting by obstetric units in Norway as part of their quality 

assurance and patient safety work: an analysis of practice. 

O8 Mia Ersdal  Does the duration of first and second stage labour impact 24-hour-outcome of the 

child? 



O9 Daniella Rozsa Effekt av Zhangs retningslinje vs WHOs partogram på fødselsopplevelsen målt med 

Childbirth experience questionnaire i Labor Progression Study (LaPS studien): En 

kluster randomisert studie. 

O10 Philip von Brandis Bruk vekta - effekten av kroppsmasseindeksen på trykketida. 

O11 Marthe Macedo Prevalence and risk factors for perineal tears using a detailed classification system 

for second-degree perineal tears. 

O12 Anders Einum 1.trimester ultralyd til alle: Vil tidlig datering endre antallet preterme og overtidige 

fødsler? 

O13 Emma Nordtvedt  Doppler indices of placental and cerebral vascular impedance in fetuses of mothers 

with PCOS and the effect of metformin exposure. 

O14 Anne Veddeng Laparaskopisk intern cerklage i 2. trimester 

G16 Tina Tellum Utvikling av et «core outcome set» og definering av utfallsmål for studier om 

uterusbevarende behandling av adenomyose (COSAR): en internasjonal 

konsensusstudie 

 

 

15:00 – 15:30 Pause – besøke utstillere 

15:30 – 17:00 «Hvorfor synes behandlingsapparatet at endometriose er så smertefullt?» - 

Brukerorganisasjonens, fastlegens og gynekologens perspektiv. Elisabeth R. 

Larby, Marianne Natvik og Guri B. Majak 

 - Hormonelle preparater: Hvilke, hvordan og hva når de ikke virker? 

 - Kirurgi: Når, hvordan og hvor? 

 - Konsekvens av kronisk inflammasjon og smerter: Hvor skal pasienten videre? 

17:00 – 17:15 Prisutdeling og avslutning. 

 

 


