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Margrethe Foss Hansen 
Surgical treatment for urinary incontinence in women- Danish nationwide cohort studies.  
Udgået fra Herlev gyn-obs, forsvaret den 9. december 2016 
 
Surgical treatment for urinary incontinence in women – Danish nationwide cohort studies. Aims The aims of 
thesis were to evaluate the surgical treatment for urinary incontinence (UI) in women based on national 
populations and the influence of department volume, surgeon volume and patient-related factors. Methods 
Retrospective cohort studies based on The Danish National Patient Registry and The Danish 
Urogynaecological Database (DugaBase) in linkage with other registries. 
Results A total of 8671women had surgical treatment for UI from 1998 to 2007.After adjustment for patient´s 

age, department volume and calendar effect TOT carried a 2-fold higher risk of reoperation  compared with TVT. A total of 731 
women were registered with UIT in the DugaBase from 2007 through 2011. Women with severe UI had decreased chance of cure 
and similarly, women with a usage of antimuscarinic drugs. Women treated by a high volume surgeon had a higher chance of cure 
and a lower risk of 30-day hospital contacts. Conclusion The observation that TOT was associated with a significantly higher risk of 
reoperation than TVT is novel in the literature and has important implications for both surgeons and patients when they consider 
surgical options for UI.  
 
 

Kathrine Birch 
Fertility assessment and counselling in women of reproductive age. 
Udgået fra fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, forsvaret den 10. juni 2016. 

Formålet med denne Ph.d.-afhandling var at validere et nyt koncept på Rigshospitalet, der kan rådgive 
kvinder om deres frugtbarhed. Fertilitetsrådgivningen er baseret på en individuel vurdering af risikofaktorer 
for infertilitet, vaginal ultralydsskanning og kvindens ægreserve. Ph.d.-afhandlingen er baseret på fire studier 
og intentionen var; 1) at undersøge den prognostiske værdi af en risikoscore i forhold til kvinders 
frugtbarhed, 2) at kvantificere effekten af p-piller på ægreserven defineret som anti müllersk hormon (AMH), 

antal antrale follikler (AFC) og ovarievolumen, og 3) at få viden om og indsigt i overvejelserne vedrørende familiedannelse hos 
kvinder i reproduktiv fremskreden alder. Den overordnede konklusion var, at Fertilitetsrådgivning synes at være et brugbart redskab 
for fertilitetseksperter til at vejlede kvinder om, hvordan de kan få opfyldt deres ønskede familiestørrelse. Herudover viste vores 
resultater, at kvindernes overvurderede deres egen frugtbarhed og undervurderede deres risiko for fremtidig infertilitet og barnløshed 
med fortsat at udskyde deres graviditeter.  
 
 

Astrid Marie Kolte 
Recurrent Pregnancy Loss – a family affair. Studies of genetics, epidemiology and evolution. 
Udgået fra Enheden for Gentagne Graviditetstab, Fertilitetsklinikken Rigshospitalet, forsvaret den 
30. september 2016. 

Abortus habitualis (AH) er defineret som tre eller flere konsekutive graviditetstab og rammer 1-3% af alle 
par. Min afhandling bygger på et ønske om at klarlægge aspekter af epidemiologi, genetik og evolution i 
abortus habitualis og inkluderer tre publicerede artikler.  Blandt de vigtigste resultater er, at søskende til 
kvinder med AH har en signifikant øget forekomst af graviditetstab og at langtidsprognosen efter uforklaret 

sekundær AH er signifikant dårligere for kvinder med førstefødt dreng, men kun hvis kvinden er bærer af HY-præsenterende HLA 
klasse II alleler. Vi testede hypotesen om gestational drive for 8.1 ancestrale haplotype blandt levende børn af par med AH, men 
kunne ikke entydigt bekræfte den. 
Studierne afdækker nogle af de hidtil ubesvarede spørgsmål vedrørende AH, men er begrænsede af vores manglende forståelse for 
processerne i tidlig graviditet og særligt for AH. Studierne har genereret nye hypoteser og baner vejen for nye ekspeditioner i den 
fascinerede verden af tidlig graviditetsforskning. 
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Jette Led Sørensen 
Obstetric simulation - Designing simulation-based medical education and the role of physical 
fidelity. 
Udgået fra School of Health Professions Education, Faculty of Health, Medicine and Life 
Sciences, Maastricht University, Holland, forsvaret den 1. juni 2016. 
 
Afhandlingen baseres på otte publicerede artikler omfattende deskriptive, interventionelle samt 
eksplorative studier. Det overordende forskningsspørgsmål var, hvordan forskellige aspekter af obstetrisk 
simulationsbaseret medicinsk uddannelse influerer og påvirker det enkelte individ, teamet og 

organisationen. Studierne fokuserede på tre former for fysiske rammer, der benyttes til simulation: 1)Off site simulation, som 
gennemføres lokalt på et hospital, i træningslokaler, hvor der ikke foregår patientbehandling; 2)Varslet ”in situ” simulation, dvs 
planlagt simulation på selve stedet for patientbehandling (her: fødegangen og operationsgangen); 3)Uvarslet ”in situ” simulation dvs. 
gennemføres uvarslet på patientbehandlingsstedet. 
Baseret på studierne i afhandlingen og eksisterende litteratur er den pragmatiske konklusion for individuel- og team læring: ”Du kan 
simulere overalt” og der opnås samme udbytte for individet og teamet. Men for at opnå organisatorisk læring, anbefales det 
indimellem at gennemføre ”in situ” simulation, dvs på stedet for patientbehandlingen. Uvarslet ”in situ” simulation var dog krævende 
at organisere og blev opfattet stressende af medarbejderne. 
 

Malin Nylander 
Liraglutide in Polycystic Ovary Syndrome - Effects on ovarian dysfunction and thrombotic 
potential.  
Udgået fra Herlev gyn-obs afd., forsvaret den 17. februar 2017. 
 
PCOS omfatter en ovariel og en metabolisk dysfunktion, hvor den sidstnævnte er associeret til en pro-
trombotisk tilstand. Glucagonlike peptide-1 analogen liraglutid bruges i behandling af type 2 diabetes og 
fedme. Aktuelt kortlægges liraglutid’s rolle i behandling af PCOS. 
I et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbelt-blindet studie med 72 overvægtige og/eller insulin-
resistente kvinder med PCOS, fandt vi at 26 ugers intervention med liraglutid forårsagede ca. 5% vægttab 

og reduceret HbA1c, sammenlignet med placebo. Vi fandt forbedret blødningsmønster, højere niveau af sex hormone binding 
globulin og en trend mod lavere frit testosteron med liraglutid sammenlignet med placebo. Vi fandt en trend mod reduktion af enkelte 
pro-trombotiske biomarkører, men overordnet ingen effekt. I samme kohorte sammenlignedes ovariemorfologi fra 2D og 3D ultralyd, 
samt MR-scanning. 2D ultralyd underestimerede både ovarievolumen og follikeltal ift. 3D ultralyd og MR, mens der ingen forskel var 
mellem estimater fra 3D ultralyd og MR.  
 

 
Christina Bording Rasmussen 
Risk of ovarian cancer and borderline ovarian tumors in women with pelvic inflammatory 
disease. 
Udgået fra Virus, Livsstil og Gener, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, 
forsvaret den 16. september 2016. 
 
Inflammation er blevet foreslået som mulig medvirkende faktor i patogenesen for ovariecancer. 
Hovedformålet med denne ph.d. afhandling var at undersøge sammenhængen mellem pelvic 
inflammatory disease (PID) og risikoen for ovariecancer og borderline ovarietumorer.  Afhandlingen er 

baseret på 3 studier: en samlet analyse af 13 case-control studier og 2 landsdækkende kohortestudier med 35 års follow-up baseret 
på data fra danske registre. Resultaterne peger samlet set på en øget risiko for borderline ovarietumorer blandt kvinder med PID, 
med den stærkeste evidens for serøse borderline tumorer. Med hensyn til ovariecancer støtter vores resultater ikke en 
sammenhæng mellem PID og risiko for endometrioid, mucinøs eller clear cell ovariecancer. For serøs ovariecancer er vores 
resultater ikke helt entydige, og der er brug for flere studier før der kan drages en konklusion vedrørende sammenhængen mellem 
PID og risikoen for serøs ovariecancer.  Men PID er næppe en stærk risikofaktor for ovariecancer.  
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Hanna Jangö 
Tissue-engineering as an adjunct to pelvic reconstructive surgery  
- new potential concepts evaluated in animal studies. 
Udgået fra gyn-obs afd. Herlev Hospital, forsvaret den 17. juni 2017. 
Formål: At undersøge et muligt supplement til urogynækologisk kirurgi i form af tissue-engineering med to 
syntetiske bionedbrydelige materialer, methoxypolyethyleneglycol-poly(lactic-co-glycolic acid) (MPEG-
PLGA) og elektrospundet polycaprolactone (PCL). Begge materialer blev undersøgt med og uden 
muskelstamceller i form af autologe friske muskel fiber fragmenter (MFFs).  Metode: Vi udførte forskellige 
abdominale dyremodeller hos rotter og kaniner. Væv og net, med og uden MFFs, blev fjernet efter 8 uger 

med histologisk undersøgelse og biomekanisk testning. Resultater: Celler fra MFFs, som var tilføjet det hurtigt nedbrydelige MPEG-
PLGA-net, overlevede og deltog i den regenerative proces med dannelse af tværstribede muskelfibre, som påvirkede vævets 
biomekaniske egenskaber. Det langsomt nedbrydelige PCL forårsagede et massivt fremmedlegemerespons med dannelse af et 
neo-tissue PCL construct, hvilket ydede mekanisk støtte. Celler fra MFFs overlevede ikke i eller omkring dette neo-tissue PCL 
construct. Konklusion: Langtidsstudier, der vurderer den varige effekt af de to materialers vævsreaktioner, er nødvendige før kliniske 
studier initieres.  Tissue-engineering vil formentlig kunne bruges som et supplement til urogynækologisk kirurgi i fremtiden.  
 

 
Lise Hald Nielsen 
Hypertension	and	urine	protease	activity	in	preeclampsia.	
Udgået	fra	Klinisk	institut,	Aarhus	Universitet,	forsvaret	den	11.	november	2016.	
	
Hovedformålet	med	Ph.d.-afhandlingen	var	at	undersøge,	hvorvidt	plasmin	udskilt	i	urinen	og	
aktivering	af	saltkanalen,	ENaC,	i	nyrerne	kunne	spille	en	patofysiologisk	rolle	i	præeklampsi	(PE).	
Ydermere	om	plasminudskillelse	i	urinen	kunne	bruges	som	mulig	PE	prædiktor.		
Ovenstående	blev	forsøgt	belyst	gennem	3	studier.	Studie	1	var	et	dobbelt	blindet	randomiseret	
saltinterventionsstudie	(højt-	og	lavt	saltindtag).	Studiet	viste	et	mere	”rigid”	renin-angiotensin	

system	hos	PE	patienter,	sammenlignet	med	raske	gravide,	og	ikke-gravide.	Studie	2	og	3	undersøgte,	om	
plasmin(ogen)	udskillelse	i	urinen	kunne	prædiktere	PE.	I	studie	2	undersøgte	vi	forskningsspørgsmålet	hos	gravide	
med	prægestationel	type	1	diabetes	mellitus.	I	studie	3	undersøgte	vi	en	gruppe	raske	gravide	kvinder.	Urin-albumin	
og	–plasmin(ogen)	blev	målt	løbende	gennem	graviditeten.	Total	urin-plasmin(ogen)	sidst	i	graviditeten	var	signifikant	
forhøjet	hos	dem,	der	udviklede	PE.	Total	plasmin(ogen)	var	ikke	bedre	til	at	prædiktere	PE	sammenlignet	med	
albumin.	Resultaterne	tyder	på,	at	urin	plasmin(ogen)	udskillelsen	potentielt	kan	spille	en	rolle	i	præeklampsi	
patofysiologien	sidst	i	graviditeten.	Dog	viste	resultaterne	ingen	tegn	på,	at	u-plasmin	kan	bruges	som	en	PE	
prædiktor.	
	

 
Hellen Edwards 
Etiology and treatment of severe postpartum haemorrhage. 
Udgået fra Herlev gyn-obs afd., forsvaret den 15. marts 2017. 
 
Denne afhandling udgøres af tre studier, der fokuserer på årsager til og forebyggelse af svær PPH. Det 
første studie, et RCT, undersøgte effekten af tidlig behandling med fibrinogen til kvinder med svær PPH. Vi 
randomiserede 249 kvinder til 2 g fibrinogen eller placebo. Koncentrationen af fibrinogen steg signifikant i 
interventions gruppen, men der var ingen forskel i behovet for postpartum blodtransfusioner. Det andet 
studie, et observationelt studie, inkluerede 245 kvinder, der modtog ≥10 portioner SAGM pga. PPH. De 

hyppigste årsager til massiv postpartum transfusion var atoni (38%) og abnormt invasiv placenta (25%). To kvinder døde, yderligere 
seks fik hjertestop, og 128 kvinder (52%) havde behov for hysterektomi. Hysterektomi førte kun til hæmostase i 70% af tilfældene. 
Det tredje studie, et register studie, inkluderede 43.357 vaginale fødsler. Atoni spillede en aftagende rolle og retineret placenta en 
stigende rolle jo højere cut-off der blev brugt for PPH. Retineret placenta var en stærk prædiktor for mængden af blodtab.   
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Mona Karlsen  
Investigating the biomarker HE4 in the diagnostics and the treatment of patients with ovarian 
cancer. 
Udgået fra Molekylærenheden, Patologiafdelingen, Herlev hospital og  
Gynækologisk og obstetrisk afdeling, Rigshospitalet, forsvaret den 2. december 2016. 
  
Formålet var at undersøge, hvorvidt biomarkøren Human Epididymis protein 4 (HE4) kan forbedre 
diagnostikken og behandlingsstrategien for patienter med epithelial ovariecancer (EOC). Studierne er 
baseret på 1218 konsekutivt inkluderet, patienter henvist til Rigshospitalet pga. en ovarietumor; desuden 
en international, valideringskohorte (n=1610) (artikel II). Diagnostik: I Artikel I-II blev CA125, HE4 og RMI 

evalueret som differentialdiagnostiske metoder; og det diagnostiske Copenhagen Index (CPH-I), bestående af alder, serum HE4 og 
CA125, blev udviklet, valideret og sammenlignet med det ultralydsafhængige RMI. I valideringskohorten var CPH-I signifikant bedre 
end RMI (p=0.034) i differentieringen mellem benigne ovarietumorer og EOC. CPH-I kan formentlig bidrage til hurtigere og mere 
præcis diagnostik. Behandling/overlevelse: I Artikel III-IV kunne HE4 i et indeks prædiktere makroradikal primær operation 
(AUC=0.85) ved patienter med stadie IIIC-IV EOC; og forventes at kunne bidrage til vurderingen af optimal behandlingsstrategi. 
Desuden var HE4 en uafhængig prædiktor for kemoterapiresistens og progressionsfri overlevelse ved postmenopausale kvinder 
med EOC. 
 
 

 

 


