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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

Pia Sander
Konsulent.	Speciallæge,	Ph.d.	Ekspertuddannet		
i	urogynækologi	.

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.

København | Aalborg | Aarhus | Esbjerg | Herning
Gyngemose	Parkvej	66,	2860	Søborg,	
Tlf.	3817	0643,	www.aleris-hamlet.dk

Klinik for 

minimal invasiv
gynækologi
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Formandens klumme
I skrivende stund er sommerens ro faldet over 

de fleste. Journalister ringer og fisker efter 

gode historier og måske også potentielle skan-

daler. Historierne bliver bragt i år – eller næste 

år – for vores speciale indeholder jo altid al-

ment interessante emner.

Rundt omkring ryddes skriveborde og di-

verse høringssvar og invitationer til arbejds-

grupper fra Sundhedsstyrelsen (SST) og de Læ-

gevidenskabelige Selskaber fylder inboxen op 

– Heldigvis har vi i bestyrelsen et godt net-

værk, som betyder, at vi får budt ind på rigtig 

mange spændende emner både inden for eget 

speciale, men også i de mere brede lægefaglige 

sammenhænge. 

De af jer der er, og har været med i nogle 

af disse sammenhænge ved, at det indebærer 

en til tider stor arbejdsindsats, men også giver 

indsigt, indflydelse og er spændende. Så tak 

fordi I byder ind. 

Senest er en arbejdsgruppe under SST om 

nationale kliniske retningslinier vedr. hyste-

rektomi på benign indikation etableret i sam-

arbejde med DHHD.  

Generelt forsøger vi at slå invitation til ar-

bejdsgrupper mm op på hjemmesiden og evt. i 

nyhedsmailen, hvis ikke tidsfristen er alt for 

kort – desuden bliver alle DSOG-udpegninger 

nævnt i referaterne fra bestyrelsesmøder, som 

ligger på hjemmesiden. 

Vi har i de sidste måneder arbejdet tæt 

sammen med jordemødrene, sygeplejerskerne, 

SST og Regionerne på den nye specialeplan om 

oplæg til den faglige del af planen. Denne del 

forventes færdig til september og herefter 

kommer den del, der handler om logistik og 

politik – således at den endelig Specialeplan 

bliver færdig i 2015. 

I efteråret 2013 blev et debatforum lance-

ret på hjemmesiden, her kunne medlemmerne 

debattere aktuelle emner, guidelines mm – in-

teressen har vist sig at være meget lille og be-

styrelsen har derfor besluttet at lukke det igen. 

Det afspejler forhåbentlig, at vi er gode til at 

tale med hinanden ved de møder, netværk 

mm vi allerede har i specialet.

Ved EBCOG kongressen i Glasgow i maj af-

holdt nogle af vores yngre ihærdige kollegaer 

en DSOG-session med fokus på uddannelse. 

Fremadrettet vil vi forsøge at holde fast i og 

støtte denne nye ”tradition”.

I juni blev den 39. NFOG kongres holdt i 

Stockholm – fantastiske sommerdage og afte-

ner, og som altid ved de nordiske kongresser 

var Danmark rigtig godt repræsenteret både 

med foredrag, posters og priser. De sociale ar-

rangementer var også i top, og mange af os var 

lige forbi talerstolen i Nobelpris-salen og få ta-

get ”lade som om”-billeder. På NFOG’s General-

forsamling under kongressen havde Bjarne 

Rønde Kristensen et flot dansk oplæg med, og 

det blev her vedtaget, at NFOG kongressen i 

2018 bliver i Odense med Bjarne som præsi-

dent – det glæder vi os til.

Efterårsmødet 2014 er nu annonceret, og vi 

håber at se mange af jer i Charlottehaven og 

også i Domus Medica til november.

Fortsat god sommer

Karen Wøjdemann

3

4-DSOG 2014.indb   3 07/08/14   13.11



Design og grafisk produktion:
Datagraf Communications

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

Deadlines og udgivelsesdatoer  
for medlemsbladet i 2014:

21. august/1. oktober
23. oktober/3. december

Husk at bladet kun kommer 6 gange  
årligt, og vær opmærksom på forholdet mel-
lem deadline og udgivelsesdato. 

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

DSOG er medlemsblad for Dansk  
Selskab for Obstetrik og Gynækologi

Ansvarlig redaktør i henhold til  
presseloven: Pia Ertberg

ISSN: 1602-5385

Meddelelser fra redaktøren

4

4-DSOG 2014.indb   4 07/08/14   13.11



5

DSOGs bestyrelse
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
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Bestyrelsesmedlem
Mette Hvilshøj Fabricius, Kursusreservelæge 

Gynækologisk Klinik

Rigshospitalet

Blegdamsvej 9

2100 København Ø

Arbejdstelefon: 3545 1319

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

Roskilde Sygehus

Køgevej 7-13, 4000 Roskilde

Privat:

Møllevænget 14

3000 Helsingør

Telefon: 4115 8692

E-mail: lgp@dadlnet.dk

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

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Herlev Hospital

Herlev Ringvej 75

2730 Herlev

Privat:

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:

Ledvogtervej 111

9530 Støvring

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

rejsebeskrivelse efter  
eNtOG udveksling  
Maj 2014
Af Maria Milland

Hvert år får to læger fra Danmark som er i 

gang med speciallægeuddannelsen mulighed 

for at komme på klinisk udvekslingsophold på 

anden europæisk afdeling gennem The Euro-

pean Network of Trainees in Obstetrics and 

Gynaecology (ENTOG). I år var Skotland værts-

land for ca. 40 trainees fra hele Europa, og jeg 

var heldig at komme af sted til Ninewell’s Ho-

spital i Dundee som ligger på den Skotske Øst-

kyst. Det kliniske ophold varede tre dage (5-7 

Maj) med efterfølgende deltagelse i ENTOG 

møde og EBCOG kongres i Glasgow (8-10 Maj). 

Turen blev velvilligt sponsoreret af FYGO og 

DSOG.

Opholdet var overordentligt givende; faglig 

perspektivering, indsigt i organisatoriske 

aspekter, indsyn i andre europæiske speciallæ-

geuddannelser, networking i forhold til fremti-

dige forskningsprojekter og samarbejdsrelatio-

ner.

Jeg ankom søndag eftermiddag og blev 

hentet på stationen af min vært Aiky Goh op-

rindeligt fra Malaysia, nu gift og bosat i Skot-

land. Senere på aftenen ankom Anna Stepo-

wicz fra Polen, og hjemme i Aiky’s rækkehus 

kom diskussionen i gang omkring den uensar-

tede opbygning af speciallægeuddannelsen i 

Europa. Speciallægelægeeksamen kontra in-

gen eksamen, forskellige grader af supervision 

og ansvarsfordeling. Den skotske speciallæge-

uddannelse læner sig meget op af den engel-

ske, tager syv år i alt med to større eksamener 

undervejs, og mulighed for sub-specialisering 

de sidste to år. Den første eksamen, MRCOG 

Part one, forventes bestået inden det tredje år 

af speciallæge-uddannelsen påbegyndes. I den 

forbindelse skal man også beherske en række 

færdigheder; ukompliceret akut og elektivt 

sectio, non-rotational instrumental vaginal de-

livery, CTG-tolkning, manuel fjernelse af pla-

centa, skulder dystoci, håndtering af navle-

snorsfremfald, skalp-ph og manuel vacum 

aspiration. Fra tredje år skulle man så være 

udrustet til at gå alene i vagt om natten, hvil-

ket i praksis forekommer hvis man befinder 

sig på en af de mindre eller mellemstore afde-

linger som Ninewell, men ikke på de større af-

delinger. 

Mandag viste sig at være en helligdag, 

hvorfor kun vagtholdet var på arbejde, men vi 

var velkomne til at følges med obstetrisk bag-

vagt. Morgenen startede med vagtoverlevering 

og tavlestuegang på afdelingsjordemoderens 

kontor. Resten af afdelingens jordemødre og 

jordemødre studerende deltog ikke i tavlestue-

gangen, de var hos de fødende som havde 

kontinuerlig fagperson tilstede på stuen. Der-

efter var der grundig tværfaglig stuegang på 

alle indlagte kvinder på fødegangen, med del-

tagelse af obstetrisk for- og bagvagt, anæstesi-

ologisk bagvagt, afdelingsjordmoder og medi-

cinstuderende. At alle de fødende blev tilset 

var klart tidkrævende, men mit indtryk var at 

lægerne var utroligt grundige, alle medicinske, 

obstetriske og anæstesiologiske aspekter blev 

diskuteret indbyrdes samt med jordemødrene 
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på fødestuerne og man var klart på forkant 

med situationen. Der var tillige en meget grun-

dig information af den fødende.

Senere på formiddagen var det to tangan-

læggelser, begge høje rotationstænger. Set-up 

var top tunet, det foregik på operationsstue 

som lå på fødegangen i sectio beredskab. Det 

var dybt fascinerede at se, man fik virkelig ind-

tryk af at barnet blev roteret ned gennem fød-

selsvejen. Efterfølgende fik vi lov til at træne 

tanganlæggelse på fantom. Der kom en læn-

gere diskussion i gang omkring fordele og 

ulemper ved brug af henholdsvis tang og cup. 

Skotterne har svært ved at forestille sig hvor-

dan man kan arbejde på en fødegang uden at 

anvende tang.  

De efterfølgende to dage fik vi indblik i ar-

bejdet på operationsgangen, hvor man star-

tede dagen med en grundig tværfaglig gen-

nemgang af dagenes elektive indgreb, svangre 

modtagelsen og en jordemødre ledet fødekli-

nik. Skotterne var særdeles imødekommende 

og svarede på vores spørgsmål i en uendelig-

hed. 

Onsdag eftermiddag gik turen til Glasgow 

for at møde de andre europæiske trainees, og 

over Indisk mad fik vi delt vores oplevelser. 

Torsdag var der ENTOG-møde hvor emnerne 

var: Jobmuligheder i Europa efter endt special-

læge-uddannelse samt Muligheder for interna-

tionalt humanitært under speciallægeuddan-

nelsen, undertegnede havde en præsentation 

under overskriften ”Surgical Task Shifting in 

Sierra Leone”. Turen var fantastisk og jeg kan 

varmt anbefale andre at søge ENTOG udveks-

ling. 

8
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14.30 – 15.00 Fremtidens obstetrik tendenser; 

Geronto obstetrik eller “online-

sectio”?   Overlæge Morten He-

degaard

15.00 – 15.25 Paneldiskussion

15.25 – 15.45 Kaffepause og udstilling

15.45 – 16.25 Hormonal Replacement Therapy 

(HT) Dr John Stevenson, Prof. 

Skouby ordstyrer.

16.25 – 16.55 Patientens autonomi i fremti-

den, ved Jakob Birkler, formand 

for etisk råd

16.55- 17.00 Ekstraordinær generalforsam-

ling

Festmiddag på Domus Medica fra kl. 19.00

Foreløbigt program for lørdag d. 15. november:

9.30-10 Kaffe og morgenmad

10-10.05 Velkomst v.  FYGOS formand 

Maria Cathrine Vestergaard Sch-

midt:)

10.05-10.45 "Millennium generationen på 

arbejdspladsen - de forkælede 

kursister?" 

10.45-11.20 Training the trainer. 

11.20-11.50 Kaffe og udstilling

11.50-13.00 Panel debat: "Er yngre læger 

forkælede og overlæger forstok-

kede - eller skal vi bare lære 

hinanden bedre at kende?" 

13.00-13.30 Afslutning og sandwich

Mødegebyr:

600 kr. for deltagelse i mødet incl. Forplejning.

500 kr. for deltagelse i festmiddag på 

Domus Medica

1000 kr. for deltagelse i mødet og festmid-

dagen.

Tilmelding:

Tilmeldings- og betalingsfrist er fredag d. 31. 

oktober 2014. Dette sker til DSOG´s kasserer 

Kristina Renault, krenault@dadlnet.dk med 

oplysning om hvilke dele af arrangementet 

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

DSOG ś Novembermøde 
14.–15. november 2014

DSOG ś efteruddannelsesudvalg kan med 
glæde byde velkommen til Efterårsmødet 
i Charlottehaven, København.

Fredagens tema handler om fremtidens sund-

hedsvæsen indenfor Gyn-Obs. Lørdagen vil stå 

i uddannelsens tegn med spændende oplæg og 

paneldebat. Dagen er arrangeret i samarbejde 

med FYGO.

Traditionen tro afholdes middag og fest på 

Domus Medica efter fredagens arrangement.

FORELØBIGT PROGRAM
Program for fredag d. 14. november:

11.30 – 12.00 Registrering & sandwich

12.00 – 12.05 Velkommen ved EFU´s formand 

Julie Hartnack Tharin

12.05 – 12.35 Fremtidens sundhedsvæsen, 

ved fremtidsforsker Marianne 

Levinson

12.35 – 13.05 Vævsmatching, designerbørn, 

overlæge Jakob Ingerslev

13.05 – 13.35 Non-Invasive Prenatal Testing 

(NIPT), overlæge Susanne Kjær-

gaard 

13.35 – 14.00 Kaffepause og udstilling.

14.00 – 14.30 “Nye æg i gamle kroppe” do-

noræg og betydningen for gra-

viditeten/fremtiden, Cheflæge 

Karsten Petersen

4-DSOG 2014.indb   9 07/08/14   13.11



10

man ønsker at deltage i samt navn, titel, ar-

bejdsadresse og navn på evt. ledsager til fe-

sten.

Samtidig overføres betaling af relevant be-

løb til DSOG´s konto i Nordea Struer: 9617 – 

6877674213. Tilmelding er først gældende, når 

beløbet er indsat. Der gøres opmærksom på at 

princippet ” først til mølle” gælder festmidda-

gen på Domus Medica.

Spørgsmål vedrørende arrangementet kan 

rettes til EFU´s formand Julie E. Hartnack Tha-

rin, julie_hartnack@hotmail.com, spørgsmål 

vedrørende betaling kan rettes til DSOG´s kas-

serer Kristina Renault, krenault@dadlnet.dk.

Ændringer til programmet kan fore-

komme.

Glæder os til at ser jer til november.

Julie E. Hartnack Tharin, Birgit Arntoft,  

Peter Egede, Zohreh Ketabi, Hellen Edwards 

Efteruddannelsesudvalget

Der indkaldes hermed til 
ekstraordinær general- 
forsamling i DSOG 

d. 14. november 2014, i forbindelse med 
DSOG’s efterårsmøde på Charlottehaven

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent

2: Vedtægtsændringsforslag § 23:

Vedtægtsændringsforslag § 23:
§ 23. DSOG har i øjeblikket et medlemsblad og 

en hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for 

bladets og hjemmesidens drift og redaktio-

nelle indhold. Bestyrelsen har til enhver tid 

ansvaret for at forsvare DSOG’s immaterielle 

rettigheder. Bestyrelsen har pligt til at påse at 

de for bestyrelsen til enhver tid gældende ret-

ningslinier for varetagelse af DSOG’s immate-

rielle rettigheder er opfyldt.

Der skal stemmes om følgende forslag:

1. Ønsker du at bladet skal bestå.

2. Ønsker du at bladet skal nedlægges.

Såfremt alternativ 2 vedtages ændres § 23 til 

følgende ordlyd:

§ 23. DSOG har i øjeblikket udelukkende en 

hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for 

hjemmesidens drift og redaktionelle indhold. 

Bestyrelsen har til enhver tid ansvaret for at 

forsvare DSOG’s immaterielle rettigheder. Be-

styrelsen har pligt til at påse at de for bestyrel-

sen til enhver tid gældende retningslinier for 

varetagelse af DSOG’s immaterielle rettigheder 

er opfyldt. 

Ændringerne er vedtaget på generalfor-

samlingen i april 2014, og i henhold til vedtæg-

terne skal de derfor også vedtages på en eks-

traordinær generalforsamling, da der ikke var 

1/3 af medlemmerne til stede ved den ordi-

nære generalforsamling. Der kræves 2/3 majo-

ritet af de fremmødte til den ekstraordinære 

generalforsamling for at kunne vedtage en 

ændring uanset antallet af fremmødte. Ved-

tægterne kan ses på DSOG’s hjemmeside 

www.DSOG.dk
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Bloksammensætning Navn 

RH-Hillerød Anna-Karina Aaris Henningsen

Hvidovre-Næstved Elisabeth Thal Rønneberg

RH-Næstved Jesper Rydberg

Hvidovre-Herlev Jeppe Schroll

Hillerød-Herlev Lene Hee Christensen

Herlev-Holbæk Marie Louise Muff Wissing

Herlev-Holbæk Anna Aabakke

Roskilde-Hvidovre Gitte Juul Almind

Svendborg-OUH Stinne Holm Bergholdt

Esbjerg-OUH Thorbjørn Have Jonsson

Skejby-Horsens Eva Bjerre Ostenfeld

Skejby-Herning Anna Lund Rasmussen

Skejby-Randers Lotte Dahl Kristensen

Aalborg-Vendsyssel Pia Damgaard Colding

Aalborg-Viborg Anne Gamst Christiansen

Nye kursister

Velkommen og til lykke til de nye hovedud-

dannelseslæger i Gynækologi og Obstetrik.

Vi har pr. 1. oktober 2014 ansat i alt 15 læger i 

en hoveduddannelsesstilling – 8 i Øst, 2 i Syd 

og 5 i Nord.

DSOG ser frem til at få Jer som engagerede 

koleger.

Held og lykke med Jeres uddannelse.

Karen Wøjdemann

Formand DSOG

Gitte Eriksen

Hovedkursusleder
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M Ø D e r  O G  k U r S e r

 
 

Gynækologiske Guidelines 
Hindsgavl 2014 

19. – 20. september 
  
Årets guideline møde holdes som vanligt på Hindsgavl slot, den 19. og 20. september med start fredag 
kl. 9.00 og afslutning lørdag kl. 14.00.   
 
Tilmelding: 
Foregår ved mail til Solveig Brixen Larsen (brixen@dadlnet.dk). Husk at angive: Navn samt om og evt. 
med hvem man vil dele værelse. Samtidig indbetales relevant beløb til DSOG’s konto i Lægernes 
Pensionsbank. Reg nr 6771. Konto nr. 6225663. Tilmelding er først gyldig, når beløbet figurerer på 
DSOG’s konto.   
 
Priser: 
Deltagelse i mødet med overnatning: 1800 kr. 
Deltagelse i mødet uden overnatning: 900 kr.  
 
Foreløbigt program  
Fredag den 13.september 
9.00-9.30 Ankomst og kaffe 
9.30- 9.35 Velkomst og introduktion 
09.35-10.30 Entry teknikker ved laparoskopi samt lukning af porthuller (Flemming Bjerrum) 
10.30-11.00 KAFFE 
11.00-12.00  Salpingektomi som standard ved hysterektomi (Rikke Guldberg Sørensen) 
12.00-13.00 FROKOST 
13.00-14.00 Metodeoplæg vedr. gynækologiske guidelines 
14.00-14.45 Skal spiraler på afveje fjernes? (Claus Otto Lund) 
14.45-15.15 Osteoporose (Pernille Ravn) 
15.15-16.45 Diskussion af Spiraler på afveje og osteoporose-guideline i grupperum – inkl. KAFFE 
 
16.45- Fælles løb, svømning og rundbold. 
19.00 Festmiddag med musik og dans. 
 
Lørdag den 14.september 
9.00-10.15 HPV vaccination af kvinder som ikke er omfattet af vaccinationsprogrammet (Jeppe 

Schroll)  
10.15-10.45 KAFFE  
10.45-11.30 Medicinsk abort og nyt fra TiGrab (Øjvind Lidegaard)  
11.30-12.15 Urethral divertikler  (Allan Malta Ryhammer) 
12.15-12.30 Frugt, vand og strække ben 
12.30-13.30 Debatoplæg 
13.30  Opsamling.  

SLUT – Sandwich to go 

FiGO World Congress 2015 
 
FIGO World Congress XXI afholdes i  
Vancouver, Canada 4.-9. oktober 2015
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Skejby Symposium 7. oktober 2014
Patientbehandling og patientsikkerhed 

 

Program i eget regi 

 Kl. 11.15- 14.00  -  Behandlingskvalitet og patientsikkerhed 

10.45-11.10 Registrering. Kaffe og rundstykke 

11.10-11.15 Velkomst 

11.15-12.00 Kvalitet i patient- og behandlingsregistreringer  

Registrering patienter i databaser, behandlingsregistre – har det taget 
overhånd i det danske sundhedsvæsen. Hvordan kan vi rationalisere. Er der 
nogle der har overblik over over/dobbeltregistreringer. Har alle disse 
registreringer betydet bedre/mere sikker patientbehandling.   
V/Professor Jan Mainz, Vicedirektør, med ansvar for Patientforløb, kvalitet 
og patientsikkerhed, Region Nord 

12.00-12.15 Kaffepause 

12.15-13.15 Sundhedsjura 

Information til pårørende – hvem er pårørende. Har pårørende/skal 
pårørende have indflydelse på om patienten skal 
behandles/behandlingsniveau. Livstestamenter i akutte situationer. Hvilke 
oplysninger må politiet få om patienten.  Kan politiet ringe ind i skadestuen 
og bede om blodprøvesvar på en patient. Må personale optages på bånd 
eller filmes under feks en lægesamtale uden at vide det . 
V/Chefkonsulent, jurist Henrik Kristensen, Sundhedsstyrelsen                               

13.15-14.00 Patientens vej gennem sundhedssystemet 

Hvordan bliver patientens vej fremover i de nye super sygehuse. Hvordan 
bliver vejen ind i det nye DNU, bliver forløbet forbedret for patienten. Bliver 
de nye store sygehuse for de ”fine” diagnoser. Bliver den almindelige 
borger fra Århus sendt til Holstebro med en pneumoni eller kontrol af 
blodtryk.  Bliver der plads til/Økonomi til nytænkning – kan der laves nye 
store tiltag – som feks et helt hold omkring patienter med nekrotiserende 
fasciit – eller er landet generelt for lille til at have mere end en enhed der 
tager sig at sådan nogle specielle omgaver.  Hvordan ser vores sygehuse ud 
i region Midt/Århus om 5 – 10 år 
V/ Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midt 

 

Skejby Symposium 7. oktober 2014
Patientbehandling og patientsikkerhed  

 

Program sponsoreret af Pfizer Danmark 

 Kl. 14.00-18.15  -  Behandlingskvalitet og patientsikkerhed 

14.00-14.30 Frokost 

 Kl. 14.30-17.15  -  Nekrotiserende fasciit                                                    

14.30-15.00 Intensiv behandling af NSTI patienter og INSTINCT studiet 
V/Prof. , Ovl. Anders Perner, Intensiv Terapi Klinik 4131 RH 

15.00-15.30 INFECT Studiet på RH og HBO behandling af NSTI infektioner: 
V/ Klinisk Forskningslektor, Ovl. Ole Hyldegaard, Anæstesi- og 
Operationsklinikken, RH 

15.30-15.45 Kaffepause 

15.45-16.15 Kirurgisk Intervention og behandling hos patienter med NSTI infektioner. 
V/ Ort.kir., Ovl. Finn Warburg, Ortopædkirurgisk afd. RH 

16.15-16.45 Biomarkører, Gr. A-streptokokinfektioner og INFECT studiet ved NSTI 
infektioner. 
V/ Prof. Anna Norrby-Teglund, Karolinska Instittutet, Stockholm 

16.45-17.00 Spørgsmål til alle fire foredragsholdere 

17.00-17.15 Kaffepause 

 
17.15-18.15 - Renalt svigt – hvad med antikoagulation og kontrast 

17.15-17.45 Akut nyreinsufficiens – skal man undlade kontrast, er der evidens for hhv ja 
og nej. Kronisk nyreinsuffiens, eller akut i kronisk – er kontrast mulig her 
V/ Overlæge Jens Dam Jensen, Nefrologisk afd, Århus Universitetshospital       

17.45-18.15 Antikoagulerende behandling til den nyresyge patient - hvad og hvilken 
dosis?  
V/ Professor Anne-Mette Hvas, Center for hæmofili og thrombose, Århus 
Universitetshospital 

18.15.18.20 Afslutning 

18.20-20.00 Let traktement i forhallen, foran Auditorium A 
 

Tilmeld dig til symposiet på:  www.pfizeracademy.dk (Deadline: 1. oktober 2014) 
 

Symposiet er arrangeret af Overlæge Anette Fedder, Aarhus Universitetshospital 
Symposiet er arrangeret af Overlæge Anette Fedder, Åarhus Universitetshospital
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overhånd i det danske sundhedsvæsen. Hvordan kan vi rationalisere. Er der 
nogle der har overblik over over/dobbeltregistreringer. Har alle disse 
registreringer betydet bedre/mere sikker patientbehandling.   
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behandles/behandlingsniveau. Livstestamenter i akutte situationer. Hvilke 
oplysninger må politiet få om patienten.  Kan politiet ringe ind i skadestuen 
og bede om blodprøvesvar på en patient. Må personale optages på bånd 
eller filmes under feks en lægesamtale uden at vide det . 
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13.15-14.00 Patientens vej gennem sundhedssystemet 

Hvordan bliver patientens vej fremover i de nye super sygehuse. Hvordan 
bliver vejen ind i det nye DNU, bliver forløbet forbedret for patienten. Bliver 
de nye store sygehuse for de ”fine” diagnoser. Bliver den almindelige 
borger fra Århus sendt til Holstebro med en pneumoni eller kontrol af 
blodtryk.  Bliver der plads til/Økonomi til nytænkning – kan der laves nye 
store tiltag – som feks et helt hold omkring patienter med nekrotiserende 
fasciit – eller er landet generelt for lille til at have mere end en enhed der 
tager sig at sådan nogle specielle omgaver.  Hvordan ser vores sygehuse ud 
i region Midt/Århus om 5 – 10 år 
V/ Koncerndirektør Ole Thomsen, Region Midt 
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 Kl. 14.00-18.15  -  Behandlingskvalitet og patientsikkerhed 

14.00-14.30 Frokost 

 Kl. 14.30-17.15  -  Nekrotiserende fasciit                                                    

14.30-15.00 Intensiv behandling af NSTI patienter og INSTINCT studiet 
V/Prof. , Ovl. Anders Perner, Intensiv Terapi Klinik 4131 RH 

15.00-15.30 INFECT Studiet på RH og HBO behandling af NSTI infektioner: 
V/ Klinisk Forskningslektor, Ovl. Ole Hyldegaard, Anæstesi- og 
Operationsklinikken, RH 

15.30-15.45 Kaffepause 

15.45-16.15 Kirurgisk Intervention og behandling hos patienter med NSTI infektioner. 
V/ Ort.kir., Ovl. Finn Warburg, Ortopædkirurgisk afd. RH 

16.15-16.45 Biomarkører, Gr. A-streptokokinfektioner og INFECT studiet ved NSTI 
infektioner. 
V/ Prof. Anna Norrby-Teglund, Karolinska Instittutet, Stockholm 

16.45-17.00 Spørgsmål til alle fire foredragsholdere 

17.00-17.15 Kaffepause 

 
17.15-18.15 - Renalt svigt – hvad med antikoagulation og kontrast 

17.15-17.45 Akut nyreinsufficiens – skal man undlade kontrast, er der evidens for hhv ja 
og nej. Kronisk nyreinsuffiens, eller akut i kronisk – er kontrast mulig her 
V/ Overlæge Jens Dam Jensen, Nefrologisk afd, Århus Universitetshospital       

17.45-18.15 Antikoagulerende behandling til den nyresyge patient - hvad og hvilken 
dosis?  
V/ Professor Anne-Mette Hvas, Center for hæmofili og thrombose, Århus 
Universitetshospital 

18.15.18.20 Afslutning 

18.20-20.00 Let traktement i forhallen, foran Auditorium A 
 

Tilmeld dig til symposiet på:  www.pfizeracademy.dk (Deadline: 1. oktober 2014) 
 

Symposiet er arrangeret af Overlæge Anette Fedder, Aarhus Universitetshospital 
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kommer en fælles udmelding fra DFKO og Pa-

tologi afdelingen på KKHH.

Endelig opfordres alle til at deltage i det af 

gynækologiklubben arrangerede efteruddan-

nelses møde på Hesselet, Nyborg den 31.okto-

ber.  Emnerne for mødet er:  

Hypothalamisk amenorea, opdatering om-

kring sædkvalitet og donorsæd.

Håber I alle har haft en god sommer.   

Praksis overdragelser 
Jesper Cederberg  har pr 1.5. 2014 solgt sit 

ydernummer til Anne-lene Bulow-Lehnsby  .

Inger Maria  Pedersen har pr  1.5. 2014 

solgt  sit ydernummer  til Helle Christina Sø-

rensen  

Vi byder Anne-Lene velkommen - men vil 

også samtidig sige farvel til Jesper Cederberg. 

Jesper har gennem sin tid som praktise-

rende gynækolog yder et stort arbejde for fæl-

lesskabet med deltagelse i FAPS, Samarbejds-

udvalg, DFKO. Vi vil gerne takke Jesper for det 

store engagement som Jesper har ydet for fæl-

lesskabet i alle disse år.    

Vi byder Helle velkommen  - og siger sam-

tig farvel til  Inger Maria. 

Inger Maria har gennem en år række del-

taget i det cervix cytologiske udvalg i region 

Hovedstaden – Vi vil gerne takke for dette ar-

bejde.

Nye tillidsposter  I DFKO regi 
DFKO har indstillet Thue Bryndum  til Hinds-
gavls  styregruppe. 

DFKO har indstillet Helle Kirkeby til det cervix 

cytologisk udvalg i region Hovedstaden.  

Tine Tetzschner 

Formand for DFKO 

D F k O

Nyt fra DFkO 

Bestyrelsen har afholdt 

strategi weekend i juni må-

ned. Emner var visioner for 

DFKO på kort og lang sigt, hvor-

dan organiseres en speciallæge organisation 

med oplæg fra Peter Thingsgaard, næstfor-

mand i FAPS, arbejdet i bestyrelsen blandt an-

det en beskrivelse af opgaver i bestyrelsen, for-

deling af disse, og udarbejdelse af skabeloner 

således at opgaverne og ansvar er veldefineret, 

kommunikation såvel internt som eksternt i 

bestyrelsen, desuden blev aktuelle emner 

vendt. På næste bestyrelsesmøde vil moderni-

sering i gynækologisk speciallæge praksis 

blive hovedtemaet. 

Udvikling af ny hjemmeside, som vareta-

ges af Helle Kirkeby, Jørn Rolighed og Ingrid 

Nielsen blev behandlet og der arbejdes fortsat 

videre med udviklingen af den nye hjemme-

side.      

Der er igangværende overenskomstfor-

handlinger mellem FAPS og Danske regioner: 

Hovedemnerne er faglig udvikling (modernise-

ring), kvalitet, IT, efteruddannelse, økonomi, 

herunder styring af økonomi (økonomiprokol-

latet/konkurrencestyrelsen), rekruttering, 

sammenhængende patientforløb, kontrol, op-

følgning og afbureaukratisering, kapacitetsud-

nyttelse og sammenhæng mellem sektorer, 

produktivitet og effektivitet

I Region Hovedstaden arbejder en del af 

DFKO´s bestyrelse med en gruppe fra KKHH 

patologi afdeling på at finde en løsning på de 

problemer der er i forbindelse udredning af 

cervix dysplasi, dels hvilken metode der skal 

anvendes og hvornår, dels med at forbedre 

kvaliteten af metoden. 

Der er til region Hovedstadens praktise-

rende gynækologer fra Dansk patienssikker-

hed udsendt en generel rapport vedrørende 

diagnostik ved cervix abrasio. Der er ikke 

endnu en egentlig afklaring af sagen men vi 

håber meget at der straks efter sommerferien 
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F y G O

kære FyGO-medlemmer

Så blev det sommer i lille Danmark – med alt 

hvad dertil hører af solskin og strand, is og 

kolde drikke, ferie og fester – og, som altid, 

fyldte ferie-fødegange! Tak til jer, der passer 

vagten – jeg håber, det har været eller snart 

bliver jeres tur også.

I FYGO gik vi på ferie efter et veloverstået 

strategiseminar. Det er altid dejligt at samles 

over to dage og virkelig have tid til at diskutere 

tingene indgående. Det er her, beslutningen 

træffes om, hvilke emner, vi i bestyrelsen skal 

beskæftige os med det næste år – jeg synes, vi 

nåede rigtig langt, og glæder mig til at være 

med til at løfte arbejdet det næste år. 

Vores repræsentant i DSOGs uddannelses-

udvalg, Camilla Mandrup, har arbejdet med re-

vision af vores faglige profil. Det er et spæn-

dende arbejde, da det er afgørende for at tegne 

vores fremtidige speciales sammensætning. 

Det er et centralt dokument i ansættelsespro-

ceduren og dermed for, hvem og med hvilke 

kompetencer og styrker, der bliver ansat i spe-

cialet. Vi har som speciale gennem mange år 

valgt at lægge stor vægt på alle de syv lægerol-

ler fremfor at fremhæve enkelte. Vi har disku-

teret meget, hvorvidt dette er et reelt billede 

og ikke mindst det billede, vi ønsker os af spe-

cialet. Mange, der har været gennem ansøg-

ningsprocessen til hoveduddannelsen oplever 

det som meget omfattende og krævende at 

forsøge at kvalificere sig lige godt på alle rol-

lerne. Nogen udtrykker også beklagelse over, at 

de alligevel oplever nogle lægeroller prioriteret 

højere end andre i ansættelsessammenhænge 

– og ikke mindst, at dette er forskelligt mellem 

de tre regioner.

Når vi i bestyrelsen diskuterer vores fags 

udfordringer, og hvilke lægeroller disse stiller 

krav til, bliver det hurtigt tydeligt, at det er 

svært at nedprioritere en eller flere af lægerol-

lerne i forhold til andre. Det bliver meget hur-

tigt tydeligt, hvor alsidigt vores speciale og 

dermed arbejdsdag er. Og det står ligeledes 

klart, at vi naturligvis ikke alle kan være lige 

gode til alting, men derimod må bidrage med 

hver vores spidskompetencer til den daglige 

fælles opgave på afdelingerne. Ved at bevare 

den brede profil giver vi også ansættelsesud-

valgene en mulighed for at være fleksible i an-

sættelserne – og vi ser dette som en styrke 

snarere end en svaghed. 

I forbindelse med kampagnen ”giv kniven 

videre”, som vi gennemførte i efteråret 2012, 

lavede vi en spørgeskema undersøgelse for at 

undersøge kursisternes kirurgiske færdighe-

der. Vi har længe talt om, hvordan vi kunne 

følge op på dette. Det er endnu for tidligt at 

gentage kampagnen, men vi vil gerne gentage 

undersøgelsen af vores medlemmers kirurgi-

ske kompetencer – både på prækursist og kur-

sist niveau. Det har vist sig at være et rigtig 

godt redskab. Ikke kun for vores arbejde for 

vores medlemmer, men også for de enkelte af-

delinger og for vores kolleger, der arbejder 

målrettet for og med vores uddannelse. Vores 

intention er ikke at lave endnu en tværsnits-

undersøgelse, men at indføre et tilbageven-

dende måleredskab – dette giver både adgang 

til et øjebliksbillede for den enkelte og for ud-

dannelsesstedet, men også et udtryk for ud-

viklingen inden for kirurgisk uddannelse, no-

get vi forventer at kunne have stor gavn af. 

Jeg vil gerne gøre særlig opmærksom på et 

af vores kommende kurser. Vi har i FYGO be-

sluttet at gøre en indsats ved hjælp af vores af-

tenkurser for at facilitere indførelsen af den 

nye målbeskrivelse og kompetencevurderings-

metoderne. Kurserne bliver afholdt i alle tre 

uddannelsesregioner og vil være rettet mod 

både uddannelsessøgende såvel som vejle-

dere. Vi tager dette initiativ i forlængelse af at 

flere af vores medlemmer udtrykker frustrati-

oner over manglende kendskab til både mål-

beskrivelse og metoder og samtidigt oplever, at 

vejledere heller ikke er klædt ordentlig på. I 

denne sammenhæng kommer ansvar for egen 

læring i særdeleshed til at gøre sig gældende – 

men det er ikke nemt at tage ansvar for noget, 

man ikke har mulighed for at kende ordentligt 
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til! Vi har derfor allieret os med PKL’erne i regi-

onerne samt kyndige uddannelsesansvarlige 

og håber dermed at kunne være med til at give 

jer nogle brugbare redskaber i implementerin-

gen af nye redskaber.  

Noget vi arbejder særlig meget med på 

strategiseminaret, er næste års internat. Vi har 

fået rigtig gode tilbagemeldinger fra sidste års 

internat og oplevede stor opbakning fra delta-

gerne både i de faglige indslag såvel som de 

sociale. Vi havde et brag af en fest! Vi havde 

mange spændende emner på bordet og har 

fået mange gode forslag fra vores medlemmer 

– bliv endelig ved med det! Det endelige valg 

faldt på: Kirurgiske komplikationer. Se det 

foreløbige program her i bladet og følg med på 

hjemmesiden. Endelige undervisere etc. vil 

blive sat på så snart de er faldet på plads. På 

baggrund af tilbagemeldingerne har vi valgt at 

fastholde Christiansminde som lokalisation 

for internatet, og datoen er fastlagt til d. 19.-20. 

Marts 2015 – så sæt allerede nu kryds i kalen-

deren. Bandet er booket!

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand for FYGO

Spændende kursus om  
globale udfordringer i  
obstetrik med blanding af 
teori og praksis

26. august 2014, kl. 17:00 - 21:00

Hvor: Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 

2100 København Ø, Danmark 

Pris: 200 kr 

Kontakt: Fjóla Jónsdóttir, 26151105,  

fjolaj@gmail.com

Målgruppe: prækursister og kursister

Nærmere program og lokale følger.

Undervisere: Læge Bjarke Sørensen

Læge Maria Milland og Merete Engell fra MSF.

Pris: 200 kr. for FYGO medlemmer.

Eksotisk aftensmad og forfriskninger inklude-

ret.

Tilmelding

Send e-mail med angivelse af 03-14-Ø, dit 

navn, FYGO medlemskab, arbejdssted og stil-

ling til kursustovholder Fjóla Jónsdóttir, fjolaj@

gmail.com. Tilmelding gælder efter først til 

mølle-princippet og er først gældende ved ind-

betaling på konto.

FYGOs konto i Lægernes Pensions Bank: 

6771 6444578. Angiv tydeligt dit navn samt  

”03-14-Ø” Der er plads til ca. 25 deltagere. Med-

lemmer af FYGO har fortrinsret. Efterfølgende 

tilmeldte kan komme på venteliste.

Vi glæder os til at se jer.

Arrangører fra FYGO Kursusudvalg Øst

Fjóla Jónsdóttir og Nanna Maaløe
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FyGO internatkursus  2015 

”Kirurgiske komplikationer”

FORELØBIGT PROGRAM
Torsdag d. 19 marts

09.30 – 9.50 Ankomst og kaffe

9.50 – 10.00 Velkomst og præsentation af 

dagen  

10.00 – 10.45 Bækkenbundens anatomi – teori 

og ”praksis”

10.45 – 11.30 Den blødende patient

11.30 – 12.00 Oplevelser fra den gynækologi-

ske operationsstue

11.45 – 12.30 Kommunikation på en operati-

onsstue

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 – 14.45 Debriefing

14.45 – 15.15 Pause

15.15 – 17.45 Generalforsamling

19.00 –  Velkomstdrinks og efterfølgende 

middag

 

Fredag d. 20 marts

8.00-8.45 Morgenmadsmøde for den ny 

bestyrelse

9.00 – 10.30 Den postoperative patients 

symptomer …

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 11.30  Billeddiagnostisk udredning.

11.30 – 12.30 Klagesager

12.30 – 12.45 Afrunding v. FYGOs formand 

12.45 –  Frokost/gå-hjem sandwich

Jaydess® levonorgestrel er ikke førstevalg til kvinder som ikke har 
født grundet begrænset klinisk erfaring. Kvinder bør informeres 
om symptomer på samt risiko for ektopisk graviditet ved brug 
af spiral.   

Jaydess® (levonorgestrel) 13,5 mg. intrauterint indlæg. Teksten er 
forkortet i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt 
produktresumé kan rekvireres vederlagtfrit fra Bayer A/S. Tlf. 45 
23 50 00. 
Indeholder en lille sølvring som gør det synligt ved røntgen. 
Terapeutiske indikationer: Svangerskabsforebyggelse i op til 3 år. 
Dosering: Det anbefales at Jaydess® (levonorgestrel) kun oplægges 
af læger der har erfaring med oplægning af intrauterine indlæg og/
eller har gennemgået træning i oplægning. Jaydess® (levonorgestrel) 
skal oplægges indenfor 7 dage efter menstruationens begyndelse.
Indlægget kan også lægges op umiddelbart efter abort i første 
trimester. Oplægning post partum bør udsættes indtil uterus er 
tilbage til normal tilstand, dog ikke tidligere end 6 uger efter fødslen. 
Hvis involutionen er væsentlig forsinket, bør det overvejes at vente 
til 12 uger post partum. Skal skiftes hvert 3. år. Kontraindikationer: 
Graviditet, underlivsinfektion, akut cervicitis eller vaginitis. Post 
partum endometritis eller infektion efter abort indenfor de sidste 
3 måneder. Uafhjulpede cervikale celleforandringer, uterin eller 
cervikal malignitet. Gestagen-sensitive tumorer. Unormal uterin 
blødning af ukendt ætiologi. Livmodermisdannelse inkl. fibromer 
hvis de forandrer uterinkaviteten. Akut leversygdom eller levertumor. 
Overfølsomhed overfor det aktive stof eller hjælpestofferne. 
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: 
Migræne, fokal med asymmetriske synsforstyrrelser eller andre 
symptomer der indikerer transitorisk cerebral iskæmi, usædvanlig 
kraftig hovedpine, icterus, væsentlig blodtryksstigning, svær arteriel 
sygdom såsom slagtilfælde eller myokardieinfarkt, ektopisk graviditet 
kan forekomme. Kvinder, der overvejer Jaydess, bør rådgives 
om tegn og risiko for ektopisk graviditet. Anvendelse til kvinder 
der aldrig har født: Jaydess® (levonorgestrel) er ikke førstevalg til 
svangerskabsforebyggelse, da der er begrænset klinisk erfaring. 
Graviditet bør overvejes, hvis menstruationen ikke indtræder indenfor 
6 uger efter starten af den forudgående menstruation. Gentagne 
graviditetstest er ikke nødvendige hos kvinder med amenorré, med 
mindre der er tegn på graviditet. Påvirkning af blødningsmønstret 
under menstruation kan forventes. Underlivsinfektion kan 
tilstøde i forbindelse med oplægningen. Udstødelse kan 
forekomme. Perforation kan ske i sjældne tilfælde, oftest under 
oplægningen. Hvis trådene ikke er synlige i livmoderhalsen ved 
kontrolundersøgelser, skal uopdaget udstødelse og graviditet 
udelukkes. Ovariecyster kan forekomme. Interaktioner: Uden større 
betydning grundet indlæggets lokale virkningsmekanisme. Fertilitet, 
graviditet og amning: Ændrer ikke fremtidig fertilitet. Graviditet er 
kontraindiceret. Påvirker ikke modermælken. Bivirkninger: Ændring 
i blødningsmønster, hovedpine, mave-/underlivssmerter, akne, 
dysmenoré, ovariecyster, vulvovaginitis, depression, migræne, 
kvalme, alopecia, øvre genitale infektioner, udstødning, udflåd, 
brystsmerter.  Ikke almindeligt eller sjældent: Hirsutisme, perforering 
af livmoderen. Pakningsstørrelser og priser (AUP inkl. receptgebyr) 
per uge 50 2013: 1 x Jaydess® (levonorgestrel), intrauterint 
indlæg. Kr. 1107,80 incl. recepturgebyr. Se medicinpriser.dk 
for dagsaktuelle priser. Udlevering: A. Ej tilskud. Indehaveren af 
markeds-føringstilladelsen: Bayer OY, 20210 Turku, Finland. 
SPC dato 15. oktober 2013. 
Bayer A/S · Danmark. Arne Jacobsens Allé 13, 6. 
DK-2300 København S. Tlf.: +45 45 23 50 00. Fax: +45 45 23 52 55 

DK: ▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning.
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Lægeforeningen, 
Ugeskrift for Læger 
Postboks 2707  
2100 København Ø

Adressemærkaten er udskrevet
fra Lægeforeningens edb-register.
Adresseændringer m.v. bedes
meddelt til Lægeforeningen,  
Medlemsregistreringen,  
Kristianiagade 12,
2100 København Ø.

Retuneres ved varig adresseændring

Scan QR-koden eller tast minispiral.dk/brugervejledning
for at se den elektroniske Jaydess® (levonorgestrel) brugervejledning

Nyhed:

Minispiralen beskytter i 3 år 
mod uønsket graviditet.
Indeholder kun gestagen og 
har ingen østrogen-relaterede 
bivirkninger eller østrogen-
relaterede risici1.

Jeg har ikke
   taget p-piller
  i 731 dage

1) Ref.P-piller og trombose. OC Guidelines 23.09.2012. www.dsog.dk/hindsgavl/pp-trombose12.pdf
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 og jeg har været mere end
    99% beskyttet siden
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