
Program for årsmøtet i Norsk Gynekologisk Foreining 27-29 oktober 2021 i Tønsberg 

 

27/10 

 Forkurs: 

09:00 – 15:00 FUGO forkurs 

Formøte: 

15:30 – 17:00 Leiarforum: Ressursutfordringer overtid/induksjon. Påmelding kr 95,- 

17:30 – 19:00 Gyn onkologisk formøte: PARP-hemmarar i praksis. Påmelding kr 95,- 

17:30 – 19:00 Obstetrisk formøte: Induksjonsrutiner. Påmelding kr 95,- 

17:30 – 19:00 Gyn endoskopisk formøte: Endometriose. Påmelding kr 95,- 

17:30 – 19:00 Urogynekologisk  formøte. Påmelding kr 95,- 

17:30 – 19:00 Praktiserande spesialistar: Endometriose. Påmelding kr 95,- 

28/10 

 09:00 – 09:30  Opning av årsmøtet  

   Opning ved NGF leiar Kirsten Hald 

   Velkomen til Tønsberg ved Steinar Solum 

   Kulturelt innslag 

 09:30 – 10:30 Keynote lecture: 

Tom Bourne: “Burnout and defensive medical practice in ob/gyn” 

 10:30 – 11:00  Pause – besøke utstillarane 

 11:00 – 12:00 Frie foredrag obstetrikk 

Camilla Haavaldsen: Antall induksjoner øker – har det noen betydning 

for utfallet? 

Jørg Kessler: Classification of indications for intrapartum Caesarean 

Section (CS) – the Norwegian experience of a new approach 

Anders H. Jarmund: Markante immunologiske forandringer i ulike 

stadier av svangerskapet 

Anne K. Sande: Bruk av antihistaminer før og under svangerskapet og 

risiko for utvikling av tidlig preeklampsi hos allergiske kvinner i en 

populasjonsbasert cohort 

Helene F. Peterson: Intrauterine placental volume and placental volume 

relative to fetal volume: Percentiles based on magnetic resonance 

imaging examinations 



Marthe S Gottschalk: The relation of number of childbirths with age at 

natural menopause: a population study of 310 147 women in Norway 

 12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:30 Pause – besøke utstillarane 

 13:30 – 15:00 Ultralyd – billeddiagnostikk i førarsetet 

   Tom Bourne “Pregnancy of unknown location” 

   Cathrine Ebbing: “Doppler – ultralydvurdering av fosterfysiologien” 

   Tina Tellum: “Ultralyd i utredning av gynekologiske smertepasienter” 

 15:00 – 15.30 Pause – besøke utstillarane 

15:30 – 17.00  Frie foredrag gynekologi 

Ingrid Volløyhaug: Kan ultralyd brukes til å forutsi hvem som får 

vedvarende plager etter desenskirurgi? 

David Forsse: Self-reported lymphedema and tingling/numbness 

predicts deteriorated quality of life in endometrial cancer patients. 

M. Kjøllesdal: Vaginal sacrospinous colpopexy versus laparoscopic 

sacral colpopexy for the treatment of post-hysterectomy vaginal vault 

prolapse. A randomized controlled trial. 

Siv S. Myhr: Periurethral injeksjon med Bulkamid® etter tidligere 

TVT-kirurgi  

Ameli Tropé: Long-term risk of progression following cervical 

intraepithelial neoplasia grade 1 in Norway: A national cohort study 

Kristina Halvorsen: Reoperasjonsrate etter genital decenskirurgi, tall fra 

lokalt kvalitetsregister 

Frida Andræ: Risiko for nytt inngrep på grunn av residiv eller 

stressinkontinens etter fremfallsoperasjon 

Marie L. Helle: Hysterektomi etter transcervikal reseksjon av 

endometriet hos kvinner med menoragi 

Yngvild S. Hannestad: Vurdering av kvalitet på henvisninger til 

poliklinisk gynekologisk undersøkelse 

 17:00 – 17:30 Pause – besøke utstillarane 

 17:30 – 19:00 Generalforsamling 

 19:30 – 01:00 Årsmøtemiddag 

29/10 

 09:00 – 10:30 Gyn cancer sesjon 

«Prophylactic salpingectomy in the prevention of ovarian cancer» 



Line Bjørge: “PARP-hemmere i behandlingen av gynekologisk kreft” 

Tone Skeie-Jensen: “Diagnostikk av sarcoma uteri” 

 10:30 – 11:00 Pause – besøke utstillarane 

11:00 – 12:00 Frie foredrag gynekologi 

  Ingrid Volløyhaug: Enterocele i fremre vaginalvegg etter cystectomi 

Pawel Wilkosz: IVF treatment outcome and embryo quality after 

unilateral oophorectomy (UO) 

Alexander Vietheer: Association between mother’s sleep during peri-

conception and early gestation and embryonic yolk sac size – A pattern of 

human embryonal development with sexual dimorphism? 

Maria Ø. Nyhus: Assosiasjon mellom levatoravrivning, 

bekkenbunnskontraksjon og residiv etter descenskirurgi  

Hilde Erdal: Endringer i antiemetikabehandling til kvinner med 

hyperemesis gravidarum etter at 5-dagersbegrensning ble innført for 

metoklopramid 

Rune Svenningsen: Risiko for ny stressinkontinenskirurgi etter midt-

uretra slynger (MUS) og polyakrylamid hydrogel (Bulkamid®) 

 12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 13:30 Pause – besøke utstillarane 

13:30 – 15.00 Frie foredrag obstetrikk 

Nina Albretsen: Intrauterin veksthemming og placentasvikt i tredje 

trimester: en kasuistikk med et spennende histologisvar 

Anne Eskild: Prevalence of antibodies against SARS-CoV-2 in Norway 

during 2020 

Kristina Klepp: Kroppsmassemål og karfunksjon 1-3 år etter 

hypertensive svangerskapskomplikasjoner 

Live M. T. Stokkeland: Immunologiske forandringer under 

svangerskapet hos kvinner med polycystisk ovariesyndrom 

Øystein Bergøy: Doppler-ultralyd av fosterbinyrer 

Sølvi Taraldsen: Omskjæring, tidspunkt for deinfibulering og risiko for 

sfinkterruptur 

Sedina Kvalvik: Risk factors for surgical site infection following 

cesarean delivery: a hospital-based case-control study 

Henrik Michelsen-Wahl: Case Report: Uterusinversjon og re-inversjon 

– laparoskopisk reponering 



Johanne H. Toft: Gestational diabetes mellitus follow-up in Norwegian 

health care: a qualitative interview study 

15:00 – 15:30 Pause – besøke utstillarane 

15:30 – 17:00 Endokrinologi 

Oskari Heikinheimo «Current research on hormone-based 

contraceptives» 

   Mette Moen «Råd angående hormonbehandling i klimakteriet» 

   Nora Johansen «HRT til kvinner som har hatt kreft» 

17:00 – 17:15 Prisutdeling og avslutning. 

 

 

 


