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(TVT	og	bulking)
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Formandens klumme

DSOGs forårsmøde på Hindsgavl d. 11-12. april 

var igen i år en palet af spændende videnska-

belige indlæg, underholdning af høj kvalitet og 

socialt samvær på tværs af subspecialer og 

landet.

Fredagens tema var vaccinationer i gynæko-

logi og obstetrik og Lisen Arnheim Dahlström 

fra Karolinska i Stockholm indledte med fore-

draget ”Safety of the quadrivalent human pa-

pillomavirus vaccine” - efterfulgt af Jesper 

Mehlsen fra Frederiksberg Hospital med fore-

draget ”Vacciner og autoimmune reaktioner i 

gynækologisk perspektiv” – Jeg tror vi alle fik 

øjnene op for vigtigheden af at samle de 

sjældne og endnu ikke så velbeskrevne reakti-

oner på vacciner, bla med henblik på at opti-

mere den rette alder for HPV-vaccinen samt 

den fremtidige rådgivning af patienter med 

uspecifikke, men alvorlige reaktioner. Herefter 

gav Infektionsmediciner og formand for Dansk 

selskab for rejsemedicin Carsten Schade Lar-

sen en rigtig fin oversigt over vaccinationer af 

gravide.

Traditionen tro fulgte så årets Ph.d- og Dr.

med.-foredrag. Da forårsmødet i år faldt sam-

men med obligatoriske U-kurser var nogle af 

årets nye disputats-indehavere desværre for-

hindrede i at komme. Alle de fremmødte præ-

senterede studier af virkelig høj kvalitet, hvil-

ket også afspejlede sig i den efterfølgende 

afstemning om bedste foredrag. Vi fik en me-

get værdig vinder af årets Karl Brogaard pris i 

Julie Glavind for hendes foredrag baseret på 

Ph.d-afhandlingen “Timing of Elective Caes-

arean Section”. Dejligt med studier, der næ-

sten forpligter sig til opfølgelse.

Der var desværre ingen kandidater til DSOG’s 

arbejdsmiljøpris, tankevækkende, men vi hå-

ber på bud næste år. FYGO’s uddannelsespris 

gik velfortjent til Randers.

Ved Generalforsamlingen var der fremsat for-

slag om at nedlægge DSOG-bladet i papirform 

pga. de seneste års underskud og bladets rela-

tivt lange ekspeditionstid. Mange er virkelig 

glade for papirudgaven, men der var et lille 

flertal for at nedlægge bladet. Da vi pga. antal 

fremmødte ikke var beslutningsdygtige vil for-

slaget blive genfremsat ved en ekstraordinær 

Generalforsamling i forbindelse med Efterårs-

mødet. 

Fredag aften var der middag og fest, og Per 

Helge Sørensen underholdt med uddrag fra sit 

anmelderroste show ”Djøf med løg(n)”. Hy-

lende morsomme og genkendelige absurdite-

ter fra vores alle sammens virkelighed.  Dejlig 

fest med hus-bandet, som blev lokket til pas-

sende antal ekstra-numre.

Lørdagens program var sammensat af DFKO og 

emnet var anti-aging. Vores egen Svend Sk-

ouby gav som altid en kvalificeret rundtur i 

HRT. Kaare Christensen fra Odense fik under 

overskriften “Dead Males and Frail Females” 

beroliget os alle med, at levealderen hele tiden 

øges – så vi kan roligt lægge os til at sove hver 

nat – den tid vi sover, går op med det vi vinder 

i levealder. Fra Wien fik vi et lidt anderledes og 

farvestrålende indlæg af Johannes Hubert ”Slo-

wing down the aging process – from the point 

of gynecology” bl.a.om kirurgi af ”mormor-

arme”, men også lidt magistrelle opskrifter – 

f.ex øjendråber med Østrogen og sesamolie. 

Meget forfriskende, men nok ikke lige til at im-

plementere.

I forbindelse med Generalforsamlingen var der 

omstruktureringer i Bestyrelsen. Formand Kre-

sten Rubeck Petersen gik af som formand – Tak 

til Kresten for to års kæmpe-indsats, som en 

virkelig favnende og solid formand, hvor han 

har tegnet foreningen flot både udad og indad. 

Også en stor tak til Lene Grønbeck, der forla-

der posten som formand for Undervisningsud-

valget for indsatsen specielt med den nye Mål-

beskrivelse, og til Anja Kirstein, der forlader 

formandsposten i Efteruddannelsesudvalgtet 

for arbejdet med Efterårsmøderne. Vi byder 

velkommen til ny formand for Undervisnings-

udvalget, Julie Hartnack Tharin og ny formand 

for Efteruddanelsesudvalget, Lars Grønlund 

Poulsen. Også hjertelig velkommen i Bestyrel-
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sen til den nye næstformand Thomas Larsen. 

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer 

og den øvrige bestyrelse, hvor der allerede er 

taget hul på spændende opgaver bla i forbin-

delse med revision af Specialeplanen.

Karen Wøjdemann
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Deadlines og udgivelsesdatoer  
for medlemsbladet i 2014:

3. juli/13. august
21. august/1. oktober
23. oktober/3. december

Husk at bladet kun kommer 6 gange  
årligt, og vær opmærksom på forholdet 
mellem 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

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

Meddelelser fra redaktøren
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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

torsten Sørensen

28. august 1943 – 25. marts 2014.

Der er ikke tradition for at 

skrive mindeord i DSOG bladet, 

men i Torstens tilfælde må det være en selv-

følge at anbringe  Mindeordet på en af de sider 

i DSOG bladet, som Torsten i mere end 10 år 

har redigeret med medicinsk historisk stof, 

hvoraf han selv har skrevet langt det meste.  

Torsten døde pludseligt og uventet en tirsdag 

morgen efter et alt for kort otium, der til det 

sidste var præget af omsorg for familien, 

mange møder og aktiviteter - ikke mindst me-

dicinsk historiske opgaver.

Torsten stammede fra Ålestrup, blev stu-

dent fra Viborg katedralskole og  tog medicinsk 

embedseksamen fra Københavns universitet, 

sommeren 1970. Speciallægeuddannelsen på-

begyndtes i Herning og afsluttedes i Odense og 

Kolding. November 1980 blev han overlæge på 

gynækologisk obstetrisk afdeling, Kolding Sy-

gehus, hvor han blev i mere end 30 år indtil 

han gik på pension for få år siden. Fagligt lå 

hans interesse indenfor det urogynækologiske 

område.

Torsten har altid været optaget af den me-

dicinske historie. Noget af det første han skrev 

var en transskription af  C. Fengers håndskrift: 

”Ars Obstetrica” i 1984. I 1986 udgav han J.S. Sa-

xtorphs: ”Den Theoretiske Deel af Fødselsvidenska-

ben”.  Da DSOG’s 100 års jubilæum i 1998 nær-

mede sig, var det naturligt for den daværende 

bestyrelse at anmode Torsten om at skrive en 

bog om selskabets historie. Det var ikke nogen 

nem opgave. Medens der i selskabets begyn-

delse blev ført og gemt omfattende referater 

fra selskabets møder, der var af en kvalitet, 

som gjorde dem til en lækkerbidsken for en hi-

storiker som Torsten, blev referaterne efter-

hånden meget summariske og mangelfulde. I 

de sidste 30 år havde Torsten stort set kun 

DSOG – bladet som kildemateriale. Der var et 

slip på mellem 10 og 20 år, hvor Torsten var 

henvist til at søge oplysninger andre steder, 

ikke mindst hos ældre kolleger og tidligere 

medlemmer af DSOG’s bestyrelse. DSOG bladet 

begyndte først at udkomme i 1980 – i de første 

år under navnet ”Til medlemmerne”.

Det lykkedes for Torsten, at få bogen: 

”Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 1898-

1998  -   træk af selskabets historie” færdig så den 

kunne udgives i forbindelse med jubilæet. 

DSOG står i stor gæld til Torsten Sørensen for 

det store arbejde, der ligger bag bogen. Takket 

være Torstens dygtighed kombineret med 

jydsk stædighed lykkedes det at skabe en flot 

historie om selskabet, som vi alle  kan være 

stolte af!  Senere har Torsten skrevet flere bø-

ger, bl.a. een om Kolding Sygehus og senere: 

”Fredericia og Kolding sygehuse gennem 125 år 

(2006)”. Da Dansk Medicinsk Selskab fyldte 90 

år udskrev bestyrelsen en prisopgave om at få 

nedfældet selskabets historie. Torsten påtog 

sig også denne opgave og i 2011 udkom bogen: 

”Dansk Medicinsk Selskab – At fremme dansk læ-

gevidenskab”.  Herudover har Torsten skrevet 

utallige medicinsk historiske artikler og holdt 

et tilsvarende antal foredrag i medicinsk histo-

riske foreninger og andre steder.

I mere end 10 år har Torsten været for-

mand for Selskabets medicinsk historiske ar-

bejdsgruppe. Ligesom initiativet til arbejds-

gruppens oprettelse udgik fra ham selv, har 

han i alle årene været den drivende kraft, hvil-

ket man kan overbevise sig om, ved at se de 

sidste mange årgange af DSOG bladet igen-

nem. Den foreløbigt sidste medicinsk histori-

ske quiz blev bragt i det nr. af bladet, der ud-

kom 1 uge efter Torstens død. For os, der var 

menige medlemmer af arbejdsgruppen, var 

det inspirerende og en stor fornøjelse at ar-

bejde sammen med Torsten. Vi vil savne de 

hyggelige møder og samarbejdet med Torsten. 

Vore tanker går til Inna og deres to døtre, 

Anne-Sophie & Kristine og de 5 børnebørn.

Æret være Torsten Sørensen minde  

Mogens Osler & Aksel P. Lange.



28. og sidste afsnit af den 
Saxtorphske samlings  
historie

                

Af Mogens Osler

I de foregående 27 afsnit om den Saxtorphske 

samling på Medicinsk Museion er samlingen 

beskrevet, som den har fremstået i en årrække 

i den første del af 2000 tallene. 

Specielt er der lagt vægt på at beskrive fo-

sterpræparaterne, de benede bækkener, de 

gamle obstetriske instrumenter og bogsamlin-

gen. 

Herudover omfatter samlingen mange an-

dre forskellige objekter med relation til obste-

trikken, f.eks. undersøgelseslejer, fantomer, 

jordemodertasker, instrumentarium til genop-

livning af den nyfødte, buster af de gamle ob-

stetriske professorer og forskellige billeder og 

malerier med obstetrisk relevans.

Desuden findes en mindre samling af 

utensilier fra den gamle fødselsstiftelse og 

Rigshospitalets fødeafdeling (her Fig. 1, taller-

ken fra det gamle R.H., IMG. 1136). Desværre 

findes ingen registrering af genstandenes op-

rindelige tilhørsforhold ud over et pibehovede, 

der har tilhørt den Saxtorphske samlings 

grundlægger professor Johan Sylvester Sax-

torph (Her Fig. 2, Prof. Saxtorphs pibes porse-

lænshoved. IMG 1272).

Efterskrift; Den Saxtorphske samling har i 

de seneste år været lukket for adgang af publi-

kum. Dette skyldes udsivning af giftige dampe 

fra utætte vådpræparater. Et større restaure-

ringsarbejde er nu igangsat, ligesom en opgra-

dering af samlingen indgår i Museions planer 

for de kommende år.
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Figur 2.
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Fra Historisk  
arbejdsgruppe

Ved fristens udløb var der modtaget 5 besva-

relser, der alle var rigtige. De 3, der vandt den 

traditionelle lodtrækning, har fået deres bog-

gave: Peter Norup, Helle Mogensen og Wiggo 

Fischer-Rasmussen. Løsningerne kommer ne-

denfor!

Dette var så den sidste Medicinhistoriske 

Quiz i denne omgang. Mogens Osler og under-

tegnede, der er de menige medlemmer af ar-

bejdsgruppen, ønsker ikke at fortsætte. Vi har 

derfor foreslået DSOG’s bestyrelse, at den Hi-

storiske Arbejdsgruppe efter Torsten Søren-

sens dødsfald nedlægges indtil videre.

Løsning på Medicinhistorisk Quiz nr, 1 i 
DSOG-bladet nr. 2, 2014
Den danske gynækolog Frantz Howitz (1828-

1912) udførte i 1863, som den første i Danmark 

en ovariotomi. Det foregik i en lejlighed på 

hjørnet af Niels Hemmingsensgade og Løv-

stræde i København. Selvom patienten døde 

nogle uger efter indgrebet, blev det starten på 

en ny tid for faget gynækologi. 

Frederiksberg fødehjem, der senere blev 

kaldt Howitz fødeklinik, lå på Lampevej, der 

senere blev omdøbt til Howitzvej.

Løsning på Medicinhistorisk Quiz nr. 2 i 
DSOG-bladet nr. 2, 2014
Max Wilms (1867-1918) beskrev Wilms tumor i 

sin bog fra 1899. I 1918 lavede han en akut tra-

cheostomi på  en fransk krigsfange, der var 

ved at blive kvalt af Difteri. Få dage senere 

døde Max Wilms af difterisepsis. Den franske 

løjtnant blev rask!

På vegne af Historisk Arbejdsgruppe

Aksel P. Lange

ikke-visualiserede 
graviditetstab er vigtige 
for prognosen ved abortus 
habitualis

Kolte AM1, van Oppenraaij RH2, Quenby S3,  

Farquharson RG4, Stephenson M5, Goddijn M6, Chri-

stiansen OB1,7 på vegne af ESHRE Special  

Interest Group Early Pregnancy

1. Abortus habitualis enheden, Fertilitetsklinikken 

4071, Rigshospitalet 

2. Department of Obstetrics and Gynaecology - subdi-

vision Obstetrics & Prenatal Care, Erasmus MC, Rot-

terdam, Holland 

3. Clinical Sciences Research Institute, University Ho-

spital Coventry, Warwick, England 

4. Department of Obstetrics and Gynaecology, Liver-

pool Women’s Hospital, Liverpool, England 

5. Department of Obstetrics and Gynecology, Univer-

sity of Illinois, Chicago, USA 

6. Center for Reproductive Medicine, Academic Medi-

cal Center, Amsterdam, Holland  

7. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehus

Baggrund 
Det er veldokumenteret, at antallet af doku-

menterede intrauterine spontane aborter er 

afgørende for prognosen ved abortus habitua-

lis. Derimod er betydningen af ikke-visualise-

rede graviditetstab (’biokemiske graviditeter’ 

og PULs, pregnancies of unknown location) 

ikke tidligere undersøgt. Definitionen af 

abortus habitualis varierer fra land til land og 

bl.a. i USA anerkendes kun bekræftede intra-



11

uterine graviditetstab. Det europæiske fertili-

tetsselskab ESHRE definerer abortus habitualis 

som tre konsekutive graviditetstab, både be-

kræftede intrauterine og ikke-visualiserede 

graviditetstab.

Formål
At undersøge frekvensen og den prognostiske 

betydning af ikke-visualiserede graviditetstab i 

anamnesen hos kvinder henvist for abortus 

habitualis.

Metoder
Vi udførte et retrospektivt kohortestudium af 

587 kvinder set i Abortus Habitualis Enheden 

på Rigshospitalet januar 2000 – januar 2011. 

Alle kvinder havde ≥3 konsekutive graviditets-

tab efter spontan konception eller homolog in-

semination. Desuden var de negative for lupus 

antikoagulans, ≤40 år på henvisningstidspunk-

tet, havde normal kromosomundersøgelse, in-

gen betydende uterine malformationer og re-

gelmæssig menstruationscyklus med længde 

22-32 dage.

Opfølgningsdata om udfald af første gravi-

ditet efter henvisning blev analyseret for 499 

kvinder. Vi beregnede relativ risiko for leven-

defødsel via robust Poisson regression.

Resultater
Ikke-visualiserede graviditetstab udgjorde 37% 

af alle graviditetstab før henvisning. Hvert 

ikke-visualiseret graviditetstab medførte en 

relativ risiko for levendefødsel som udfald i 

første efterfølgende graviditet på 0,90 (95% 

konfidensinterval 0,83; 0,97), hvilket ikke var 

signifikant forskelligt fra den tilsvarende rela-

tive risiko på 0,87 (95% konfidensinterval 0,80; 

0,94) for hver tidligere bekræftet intrauterine 

spontane abort. 

Kirurgisk behandlede ektopiske gravidite-

ter var hyppigere hos kvinder med primær 

abortus habitualis og ingen bekræftede intra-

uterine spontane aborter end hos kvinder med 

mindst én bekræftet intrauterin spontan abort 

(22% vs. 6%, forskel 16% (95% konfidensinter-

val 9,1%; 28,7%); relativ risiko for ektopisk gra-

viditet 4,0 (95% konfidensinterval 1,92; 8,20). 

Konklusion
Vi fandt at ikke-visualiserede graviditetstab 

var hyppige blandt kvinder med abortus habi-

tualis. Desuden viste vi, at deres prognostiske 

betydning er på samme niveau som betydnin-

gen af bekræftede intrauterine graviditetstab.

Perspektiver
Dette er den første systematiske undersøgelse 

af ikke-visualiserede graviditetstabs hyppig-

hed og betydning for chancen for levendefød-

sel hos kvinder med abortus habitualis. Vi vi-

ser, at ikke-visualiserede graviditetstab har en 

sikker negativ prognostisk betydning og derfor 

er klinisk relevante.

Læs mere: Kolte AM et al. Non-visualized preg-

nancy losses are prognostically important for 

unexplained recurrent miscarriage. Hum Rep-

rod 2014 Mar 6 [epub ahead of print] 
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Stemningsbilleder fra forårsmødet

Forsamlingen

Ulrik Schiøler  
Kesmodel og  
Carsten Schade Larsen

Julie Glavind, 
vinder af  
årets Karl  
Brogaard  
pris

Johannes Hubert,  
Svend Skouby,  
Kaare Christensen
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kære kolleger

Vedrørende abonnement på stillingsopslag  

på Lægejob

Jeg er blevet opmærksom på, at Lægejob ikke 

overfører abonnementer, når et hospital skifter 

navn. Hvis man – for eksempel – har abonne-

ret på stillingsopslag fra Hillerød Hospital, op-

hørte abonnementet, da hospitalet skiftede 

navn til Nordsjællands Hospital. Man skal så 

selv gå ind på sin profil på Lægejob og mar-

kere, at man gerne vil abonnere på stillinger 

fra – for eksempel - Nordsjællands Hospital. 

Lægejob har ikke været opmærksomme på 

problemstillingen men oplyser, at de ikke kan 

ændre abonnementerne automatisk, og de kan 

heller ikke spore abonnementer tilbage i tiden 

og foretage ændringerne. Men de vil prøve at 

indarbejde denne funktion i deres nye pro-

gram, som de håber at kunne tage i brug ved 

næste årsskifte. Og de beklager meget.

I disse tider med omlægninger i sundheds-

væsenet, må situationen også være relevant 

andre steder.

Så check din profil på Lægejob for at sikre, 

at du fortsat bliver orienteret om de ledige stil-

linger, som du gerne vil have besked om.

Med venlig hilsen

Peter Hornnes

Ledende overlæge, dr. med.
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3. Historisk Arbejdsgruppe

Kresten Rubeck Petersen aflægger beretning.

4. Hindsgavl styregruppen

Marianne Glavind aflægger beretning.

Alle beretninger kan ses på hjemmesiden.

Beretningerne vedtaget med akklamation.

4. Aflæggelse af revideret regnskab, 
fremlæggelse af næste års budget og 
fastlæggelse af kontingent
Regnskabet gennemgås af kasserer Kristina 

Renault.

Hellen Edwards: Kan man få budgettet fra 

2013 sendt ud sammen med regnskabet? 

Kristina Renault: Vi vil overveje at gøre det 

fremadrettet. Det skal bemærkes at der er tale 

om et rammebudget.

Thea Lousen: Der er forskel på et budget 

(som bestyrelsen udarbejder) og regnskabet 

som er lavet sammen med et revisorfirma. 

Budgettet er fremlagt og godkendt i 2013.

Regnskabet godkendes af forsamlingen.

Budget 2014 fremlægges og DSOG anbefa-

ler at kontingentet fastholdes uændret det 

næste år.

Peter Hornnes: Der er en post til deltagelse 

i FIGO executive committee på kr. 30.000 – det 

virker som et meget højt beløb? Kristina Re-

nault: 

Det er fordi vi har to nordiske repræsen-

tanter i executive Board. Den ene repræsente-

rer NFOG (Seija Greiman som NFOG betaler 

for), og Anette Tønnes Pedersen som repræ-

senterer DSOG, som så afsætter et rammebud-

get for hende, hvilket bestyrelsen betragter 

som en god sag.

Budgettet vedtages enstemmigt.

5. Revisorernes bemærkninger
Kritisk revisor Jan Pelle: Komplimenterer be-

styrelsen at underskuddet er mindre end bud-

getteret. Spørger til hvilke aktiviteter der ikke 

er blevet afholdt? Kristina Renault sender 

spørgsmålet ud i forsamlingen, da det er ud-

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

referat DSOG ś 
generalforsamling 

d. 11.04.2014

1. Valg af dirigent
Helle Ejdrup Bredkjær vælges med akklama-

tion.

Pia Ertberg er referent.

Der er 80 stemmeberettigede til stede. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen 

er rettidigt indkaldt, og at den er beslutnings-

dygtig.

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Kresten R. Petersen aflægger be-

styrelsens beretning. 

Beretningen kan ses på hjemmesiden 

sammen med de øvrige beretninger.

Hans Henrik Wagner fra speciallægeprak-

sis: Foreslår at DSOG ser på hvordan man ud-

danner sig som subspecialist i udlandet.

Peter Hornnes: DSOG er bekendt med og 

opmærksom på bla. Ebcog og deres uddannel-

sesprogrammer. PH takker bestyrelsen for et 

aktivt og krævende år.

Ellen Løkkegaard: Det er meget svært at få 

oprettet ACTA Online. Thea Lousen oplyser at 

der på Actas hjemmeside er en mailadresse 

der kan skrives til og få hjælp. Der er også 

kommet en app.

Helle Ejdrup Bredkjær takker formanden 

Kresten Rubeck Petersen for hans store indsats 

ikke mindst ved håndteringen af pressesager. 

Roses for altid at bevare roen, den høje faglig-

hed og det gode samarbejde med bla jordemo-

derforeningen.

Beretningen vedtaget med akklamation.

3. Beretninger fra
1. EFU

Anja Kirstein aflægger beretning. 

2. Inspirationsseminargruppen inkl. Sandbjerg sty-

regruppen

Hanne Brix Westergaard aflægger beretning.



15

valgene der ikke anvender deres fulde rådig-

hedsbeløb!

Kritisk revisor Lene Sperling: Bemærker at 

udgifter til bestyrelsen er steget med 70.000 si-

den sidste år: Hvad er der brugt penge på? 

Kasseren informerer om at der er anvendt 

yderligere midler til Inspirationsseminar i 

form af mødedeltagelse og transport for såvel 

bestyrelsesmedlemmer og subspecialemed-

lemmer. Derudover har der også været delta-

gelse i et NFOG møde, hvilket er aktiviteter be-

styrelsen mener er vigtige at deltage aktivt i.

Jan Pelle: Ros til at der er opnået mere 

sponsorstøtte. Studser dog lidt over at beløbet 

til forårsmødet var højere end vanligt. Kristina 

Renault: 

Det er fordi der var mange deltagere, og 

Revy medfører flere udgifter pga. udgifter til 

overnatning og forplejning. Charlotte Floridon: 

Vi betaler proppenge, derfor bedre vin til billi-

gere penge.

Lene Sperling: Udvalgene bruger ikke de 

penge der er til rådighed. I øvrigt et fint regn-

skab.

6. Forslag til sagsbehandling fra besty-
relsen og medlemmerne
1. vedtægtsændringer § 12

Formanden Kresten R. Petersen fremlægger 

bestyrelsens forslag om at spørge generalfor-

samlingen i fht.om bladet skal bestå.

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 føl-

gende ordlyd:

§ 23. DSOG har i øjeblikket udelukkende en 

hjemmeside. Bestyrelsen er ansvarlig for hjem-

mesidens drift og redaktionelle indhold. Besty-

relsen har til enhver tid ansvaret for at forsvare 

DSOG’s immaterielle rettigheder. Bestyrelsen 

har pligt til at påse at de for bestyrelsen til en-

hver tid gældende retningslinier for varetagelse 

af DSOG’s immaterielle rettigheder er opfyldt. 

Der gøres endvidere opmærksom på § 27 vedrø-

rende vedtægtsændringer:

§ 27. Ændringer i selskabets vedtægter eller 

beslutning om selskabets opløsning skal ved-

tages med 2/3 majoritet på en generalforsam-

ling, hvor mindst 1/3 af selskabets medlemmer 

er til stede. 

Er dette ikke tilfældet, indkalder bestyrel-

sen inden for de følgende otte måneder til en 

ny generalforsamling, som er beslutningsdyg-

tig, uanset antallet af fremmødte medlemmer; 

også her kræves 2/3 majoritet.

Elise Hachmann: Er det diskuteret at gøre 

bladet halvårligt – det kunne måske gøre det 

billigere? Kresten Rubeck Petersen: Det vil 

være et helt andet type blad hvis det kun ud-

kommer halvårligt.

Anne Dreisler: Denne udgave var meget 

fattig på annoncer. Kan der gøres mere for at 

øge indtægterne på dette område?

Bjarne Rønde og Helle Ejdrup: Finder ikke 

at det skal være økonomien der er afgørende 

for om bladet skal bestå.

Christina Damsted: Vi skal huske at gøre 

os klart hvorfor vi har bladet. Der er annoncer, 

abstracts kurser mv. Kan nyhedsmailen gøres 

obligatorisk – så man istedet skal vælge den 

aktivt fra?

Ursula Bentin Ley: Information på en 

hjemmeside kræver at man gør noget aktivt, 

synes bladet er godt. Vil miste mange oplys-

ninger.

Birgitte Østberg:  Synes tidligere det var et 

tyndt blad. Det er blevet bedre. Mener stadig 

det må kunne erstattes af en hjemmeside.
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Tine Tetzschner: Kun 30% læser aktivt de-

res nyhedsmail.

Kresten R.Petersen: Lægeforeningen har 

overdraget annoncedelen til et DG-media. De 

vil gå aktivt ind i at øge indtægterne for an-

noncedelen. Der kan dog ikke på forhånd siges 

noget om dette vil ændre på et evt. underskud.

Thea Lousen: Synd at nedlægge bladet på 

baggrund af et underskud. 

Afstemning
1. 38 for at bladet skal bestå

2. 41 for at bladet skal nedlægges

1 blank.

Dette betyder at bestyrelsen iht. vedtægterne 

indkalder til ekstraordinær generalforsamling 

til samme afstemning. Såfremt mindst 2/3 

stemmer for det samme resultat på det tids-

punkt vil bladet blive nedlagt.

Søren Lunde: Alt der sendes ud på nyheds-

mail ligger på hjemmesiden. At man ikke læ-

ser en nyhedsmail kan ligeledes gælde for bla-

det. Man skal aktivt sige ja for at modtage en 

nyhedsmail – det er ikke lovligt ellers.

7. Valg af Formand (jf. § 12) 
•  Karen Wøjdemann

8. Valg af Næstformand (jf. § 12)
• Thomas Larsen

9. Valg af et bestyrelsesmedlem efter 
indstilling fra DFKO (jf. § 12)
• Charlotte Floridon

10. Valg af medlemmer til
1. UU: 

• Anja Kirstein

• Louise Rom

• Pernille Steiner

2. EFU 

• Julie Hartnack Tharin

• Zohreh Ketabi

• Hellen Edwards udpeget af FYGO god-

kendt

3. Sandbjerg styregruppe

• Niels Uldbjerg

• Jeannet Lauenborg

• Thomas Bergholt

• Lise Lotte Torvin Andersen

• Jakob Lykke: Ved bestyrelsens efterføl-

gende gennemgang af procedurer er der 

plads til 7 poster (tidligere kun 6 poster 

besat) hvorfor JL ligeledes er valgt ind.

4. Hindsgavlstyregruppe

• Thue Bryndorf udpeget af DFKO godkendt

• Pernille Ravn

5. Revisor

• Jan Pelle

11. Eventuelt
Intet.

Den videnskabelige sekretær Ulrik Schiøler 

Kesmodel og Formanden Kresten Rubeck Pe-

tersen takker de afgående medlemmer for de-

res arbejde i DSOGs bestyrelse.
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adgang til acta  
Obstetricia et  
Gynecologica Scandinavica 

 

NFOG’s medlems-

blad, Acta Obstetri-

cia et Gynecologica 

Scandinavica, over-

gik i 2013 til elektro-

nisk format. Flere 

medlemmer har ef-

terspurgt en guide 

til, hvordan man får 

adgang.

1) Man skal oprettes som bruger ved Wiley 

Publishing – dette er gratis for medlem-

mer af DSOG (og dermed NFOG).

2)  Kontakt Wiley Membership Services (på 

engelsk) på cs-membership@wiley.com 

og bed om, at din online adgang til AOGS 

bliver aktiveret. Inkluder navn, adresse, 

e-mail adresse samt det faktum, at du er 

medlem af NFOG.

3)  Du modtager nogle dage efter dit bruger-

navn og kode.

4)  Når du først er oprettet som bruger kan 

du enten vælge at læse bladet online i din 

browser eller direkte i AOGS app’en på din 

iPad ved at logge ind med dine medlems-

detaljer.

Såfremt der er spørgsmål skal disse rettes til 

Wiley Membership Services på cs-members-

hip@wiley.com, idet DSOG ikke har mulighed 

for at hjælpe.

Årsberetning Sandbjerg 
styregruppe 2013-2014

• Sandbjerg styregruppen har fortsat arbej-

det med optimering af guidelines i form 

og indhold, samt opfordret til at der skri-

ves et engelsk resumé af selve guidelines.

 Desuden har Styregruppen arbejdet med 

fortsat revision af de guidelines der ligger 

på hjemmesiden. Flere guidelines ligger 

nu i arkiv i DSOG-dropboks, herfra kan 

de findes ved henvendelse til én fra grup-

pen. Endelig er enkelte guidelines omdøbt 

til status-dokumenter, idet de ikke har 

karakter af guidelines men mere opdate-

ring på viden om ex. dystoci og UL under 

fødsel.

• Sandbjerg styregruppen har været 

medarrangører af ”Inspirationsseminar 

om Guidelines” og deltager i DSOGs ar-

bejdsgruppe om det fremtidige arbejde 

om evidensgradering og guidelines.

• Sandbjerg er vokset i deltagerantal og der-

for har vi haft en diskussion af, hvorle-

des vi kan aktivere salen/”de unge”. Det 

blev derfor besluttet at afprøve en model i 

2014 med udpegning af 2 review-grupper 

af unge deltagere fra hhv. Hvidovre og 

Skejby til udvalgte guidelines på Sand-

bjerg 2014.

• På Sandbjerg 2014 deltog knap 200 delta-

gere på Hotel Christiansminde i Svend-

borg.

 Der var igen arrangeret formøde med alle 

”Tovholdere”, i alt deltog ca. 20 tidligere 

og nuværende.

 I alt blev 11 guidelines fremlagt, heraf 6 

gengangere til revision.

 Torsdag aften var der et spændende fore-

drag om evidens eller manglen på samme 

ved Sir Professor Sabaratnam Arulkuma-

ran, London, UK.

• Styregruppen siger farvel til Charlotte 

Wilken og Jan Stener som ikke genopstil-

ler – Tusinde tak for Jeres engagement! 
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Sharing knowledge –  
the nFOG thesis registry

Dear NFOG members,

Sharing of knowledge has been a mantra in 

Nordic research for decades. All the Nordic 

countries have a variety of national registries, 

usually containing information on all registe-

red citizens, including name, personal identifi-

cation number, sex, marital status, date of 

birth, date of death etc., but often also infor-

mation on hospital admissions, diagnoses, 

medication etc. This is all information that can 

be shared and used for obtaining new know-

ledge and insight, eventually sharing such new 

knowledge. There are several recent examples, 

where researchers from Nordic countries have 

combined data from national registries to 

make common Nordic studies in e.g. IVF, ob-

stetrics and HPV vaccines.  

The NFOG Thesis Registry was established 

with a view to just that: Sharing knowledge. 

An abstract of all types of dissertations in ob-

stetrics and gynaecology from Nordic universi-

ties from 1 January 2003 onwards can be sub-

mitted. The only condition is that you have to 

be a member of the NFOG, and you are if you 

are a member of your national society, i.e. the 

DSOG, SFOG, FIFK, NGF, or SGY; or alternatively 

be associated with a your local department of 

obstetrics and gynaecology.

However, the idea of sharing makes the 

most sense if as many as possible submit. Ab-

stracts can be submitted in any format by e-

mail to the NFOG webmaster, currently at se-

cher@dadlnet.dk, including the authors' name, 

affiliation and e-mail-address, as well as Eng-

lish abstract and, if available, a link to the full 

text. 

To stimulate submissions, the NFOG Board 

has decided to draw two authors each year to 

win prizes of DKK 2500 (about € 335). 

Also, at each NFOG congress, a special ses-

sion is held, where one author from each 

country is invited to make a presentation, and 

a prize for best presentation will be rewarded 

by the NFOG scientific committee.

If you have not already registered your 

thesis – or if you know of someone who has 

not – register now for the common best!

The NFOG Scientific Committee

Ulrik Schiøler Kesmodel

Annika Strandell

Antti Perheentupa 

Marit Lieng

Þóra Steingrímsdóttir 
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nOW iS tHe PerFeCt tiMe 
to start planning for a course 
or a visit and get funded!
Dear NFOG members,

The NFOG Fund offers a unique opportunity 

for the Nordic members to apply for and re-

ceive support for different types of professio-

nal activities. The NFOG Fund supports the 

member activities very significantly, and pre-

sently all reasonable applications receive at 

least part of the sum applied for.

Members of the  Last year the amount 

granted was 733,321 DKK and this money sup-

ported 43 applications. The supported activi-

ties are divided into the following categories

#1  Clinical or scientific visits outside coun-

try of residence with the purpose of im-

proving skills and/or developing and sha-

ring expertise

#2  Voluntary or project work in developing 

countries

#3  Courses outside country of residence

#4  Collaborative work regarding clinical 

or scientific topics or projects between 

members of the national societies in 

NFOG

#5  Each national society can yearly apply 

for the coverage of expenses to bring one 

lecturer from another Nordic country to 

speak at the society's annual meeting

The NFOG Scientific committee held its last bi-

annual meeting in Stockholm  in March  to 

evaluate the applications. 21 out of 25 applica-

tions were at least partly funded. The Commit-

tee felt that it would be a good idea to inform 

the applicants and other members of some of 

the practises and principles of the evaluations.

Just as the instructions state, the budget 

needs to be detailed, and travelling expenses 

according to public transportation and modest 

accomodation. With the internet and modern 

apps it is easy and quick to make precise esti-

mates of these expenses, as well as find eco-

nomical accomodation practically everywhere. 

Well-detailed projects can be funded fully, va-

gue applications are typically partly funded. 

Furthermore, the planned activities (visit, pro-

ject course) should be described properly. 

Courses outside of Scandinavia may be sup-

ported  up to 8000 DKK. Only future activities 

will be considered for support.

A short written report to the NFOG Board 

must be sent to the NFOG Treasurer (lousen@

dadlnet.dk), the NFOG webmaster (secher@

dadlnet.dk) and the Scientific Committee 

(nfogfund@nfog.org) within three months after 

the activity. The report will be published on 

the NFOG website. Expenses will be refunded, 

when the NFOG Treasurer receives documen-

tation of expenses and the written report.

The next deadline for the NFOG Fund is 

October 1 2014. So there is plenty of time to 

plan a visit or a course abroad and also 

enough time to prepare the application care-

fully following all of the rules and instructions. 

The Scientific Committee would like to 

warmly invite all members to take advantage 

of this potential support.

This notice is in English, just as all of the 

NFOG Fund applications according to the 

guidelines need to be in English. This naturally 

concerns the entire application with all of the 

attachments e.g. CVs and letters of recommen-

dation etc. Please prepare your application by 

strictly following the guidelines, and once 

completed please check once more that you 

have included all the required attachments. 

This will maximize your chances of being fun-

ded and save the Scientific Committee from 

having to reject incomplete applications.

GOOD LUCK WITH YOUR APPLICATION !
Do not leave it just to luck, please fill in the 

application carefully

The NFOG Scientific Committee

Antti Perheentupa, Annika Strandell, Marit Lieng

Þóra Steingrímsdóttir, Ulrik Schiøler Kesmodel
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M Ø D e r  O G  k U r S e r

FiGO World Congress 2015 
 
FIGO World Congress XXI afholdes i  
Vancouver, Canada 4.-9. oktober 2015

 
 

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 
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ada Kahlo og Diego Riveres, har deltagerne fået 

en meget fin fornemmelse for udviklingen og 

problemstillingerne i Mexico. 

  Speciallæge praksis kan desuden byde 

velkommen til Birgitte Rindum som overtager 

Kirsten Holsts praksis i Hillerød. 

En varm hilsen fra Mexico 

Tine Tetzschner, Formand DFKO 

D F k O

I april afholdtes et meget 
velbesøgt møde i gyn-
klub regi med emnerne 
meta-bolisk syndrom, 
over-gangsalder 

Der har i dagspressen været 

en række artikler om udredning 

af cervix dysplasi i speciallægepraksis i Region 

Hovedstaden.

DFKO bakker op om de praktiserende gy-

nækologer i Region Hovedstaden i deres ønske 

om at anvende den af DSOG anbefalede me-

tode til udredning af cervix dysplasi, således at 

der på landsplan anvendes samme udred-

ningsmetode.  

FAPS forbereder sig på de kommende over-

enskomst forhandlinger i speciellæge praksis. 

Flere praktiserende gynækologer deltager i 

disse dage i IMS kongressen i CACUN, Mexico. 

En epokegørende undersøgelse udført i Dan-

mark vil være med til at ændre holdningen til 

HT behandling - som skal påbegyndes i det te-

rapeutiske vindue og administreres på den rig-

tige måde. Flere af de anbefalede behandlinger 

er desværre ikke tilgængelige i Danmark nu - 

men vi håber at det i løbet af kort tid bliver 

muligt at sætte patienterne i den HT behand-

ling som anbefales internationalt.  I kongres-

sen deltog fra Danmark kun praktiserende gy-

nækologer - bortset fra foredragsholdere. 

Menopause relaterede problemer vil i special-

lægepraksis som følge af en stigende levealder, 

og kvinders krav om et fortsat godt helbred 

også efter menopausen fylde mere og mere i 

speciallæge praksis.

I forbindelse med kongressen har der væ-

ret arrangeret en rundrejse ledet af en dansk 

antropolog, Christian Rasmussen, der har væ-

ret bosiddende i Mexico i 40 år. Der har været 

en fin indføring i hvordan det Mexicanske 

samfund der er meget domineret af den katol-

ske kirke, fungerer ifht til adgang til sund-

hedsvæsen, socialhjælp, graviditet, fødsler, 

prævention, sex, homoseksualitet og prostitu-

tion.  Så foruden indføring i de gamle Azte-

kers, Mayaers kultur, berømte malere som Fri-
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kære FyGO medlemmer

Jeg bliver nødt til at starte med at udbryde et 

stort tak! Til undervisere, til mine med-arran-

gører i bestyrelsen, til Christiansmindes perso-

nale – men i særdeleshed til deltagerne på 

dette års internat! Det var med stor stolthed 

og glæde, at vi kunne se vores ambitioner for 

et både lærerigt og ikke mindst rigtig sjovt ar-

rangement blive opfyldt. Tak for jeres aktive 

deltagelse i det faglige program med uddy-

bende spørgsmål og ris og ros, for den gode 

tone og orden under generalforsamlingen, 

men i særdeleshed for jeres velvillige delta-

gelse i både dagens, aftenens og nattens so-

ciale tiltag, der var alt afgørende for arrange-

mentets succes. 

I forlængelse af vores generalforsamling 

blev der også skiftet ud i vores bestyrelse. Det 

er derfor også tid til at sige tak for denne gang 

til tre bestyrelsesmedlemmer – og tak for en, 

på hver deres måde, særlig indsats for FYGO’s 

medlemmer. Vores medlem af DSOG’s efterud-

dannelsesudvalg, Julie Hartnack Tharin, valgte 

efter 3 års tro tjeneste at træde ud af FYGO. Ju-

lie har ydet en stor indsats i EFU gennem de 

sidste 3 år og gennem det sidste år, har hun 

været initiativtager og leder af FYGOs opera-

tion mand. Vi kan dog glædes over, at Julies 

gode arbejde i EFU fortsætter, da hun stillede 

op og blev valgt til EFU på DSOGs generalfor-

samling og efterfølgende som formand. Til-

lykke!

Vores tidligere medlem af DSOGs uddan-

nelsesudvalg og siden hen ordinære bestyrel-

sesmedlem, Martin Tolsgaard, sagde også far-

vel efter 2 år i bestyrelsen. Hans arbejde har 

ligget i målbeskrivelsen og især de nye krav til 

kompetence vurderings metoder. Det er her 

Martins passion ligger, og også i det område, 

han i sit forskningsmæssige virke arbejder – 

held og lykke fremover.

Helene Hvidman har gennem sine mange 

år i bestyrelsen haft flere funktioner: Kasserer, 

formand for kursusudvalg øst og, gennem det 

sidste år, næstformand. Helene har bidraget 

med sin store organisatoriske sans i regnska-

berne såvel som resten af organisationen samt 

med stor politisk viden og vid i alle mulige og 

umulige sammenhænge! Helene lægger nu 

sine kræfter i sin forskning og i Yngre Læger, 

hvor den politiske kamp uden tvivl har vundet 

en stor stemme. Held og lykke og god kamp!

Heldigvis afløses sorger ofte af glæder, og 

vi kunne således også byde velkommen til 

nogle nye ansigter.

Som repræsentant i DSOGs efteruddannel-

sesudvalg valgtes Hellen Edwards (Herlev Ho-

spital). Som regulære bestyrelsesmedlemmer 

valgtes Heidi Kammerlander (OUH) samt Ida 

Jepsen (Esbjerg Sygehus). Som suppleanter 

valgtes Ninna Lund (Rigshospitalet) og Line 

Borregaard (Regionshospitalet Horsens). Jeg 

glæder mig rigtig meget til at arbejde sammen 

med jer fremadrettet i den nye bestyrelse, vel-

kommen til!

Og med et nyt bestyrelses år foran os er 

det tid til at kigge fremad: Vi afholder i besty-

relsen et strategiseminar, hvor vi sammen 

planlægger årets indsatsområder – og vi har 

mange ting, vi gerne vil gribe fat i: Vi er slet 

ikke færdige med målbeskrivelsen og arbejdet 

med implementering af dette. Vi har ved fast-

holdelse og engagement fået sat ansættelses-

procedure og karrierevejledning på dagsorde-

nen og skal i fællesskab med DSOG og deres 

undervisningsudvalg (UU) arbejde videre med 

dette. Vi har tidligere set nærmere på kursi-

sters kirurgiske færdigheder – det er tid til at 

samle op på dette, og måske kaste et nærmere 

blik på introduktionsstillingerne? 

Og så ser jeg frem til, hvad året end byder 

på af udfordringer, opfordringer og forhindrin-

ger. Det er spændende at være en del af FYGO!

Rigtig god sommer til jer alle

På vegne af bestyrelsen

Maria Cathrine Schmidt

Formand for FYGO



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. 
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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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