
Kjære kolleger!
Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Oslo og NGFs årsmøte 24.-26. oktober 2018 i Oslo! 

I skrivende stund begynner endelig en snørik vinter å slippe taket. Dagene blir lenger og lysere, blåveisen 
blomstrer og #metoo-bølgen har gitt seg over hele landet (bortsett fra i politikken hvor de fortsatt sender 
upassende meldinger). 

Vi i lokal arrangementskomite jobber for at årets årsmøte skal bli det beste årsmøtet ever (!). Styret har satt 
sammen et inspirerende faglig program og vi i LOK gjør alt for at  det sosiale programmet når nye høyder. 
Vi gleder oss allerede og takker styret for tilliten.

Årsmøtet finner sted på Ullevål stadion. Meet Ullevål er Oslos største konferansesenter, praktisk beliggende  
midt mellom Rikshospitalet og Ullevål og med kort vei til sentrum. Vi ser frem til å se dere i vår flotte 
hovedstad og til å dele fine dager sammen.

Tradisjonen tro blir det spennende forkurs for alle før vi åpner dørene til Kunstnernes hus og ”Get-together”. 
Vi håper flest mulig vil ta seg tid til å møtes der og ta opp tråden fra i fjor med gode kollegaer fra hele 
landet. 

Foreløpig program til årsmøtet finner dere  vedlagt i denne utgaven av gynekologen. Vi håper å by på  friske 
innslag i pausen og lokal underholdning.

Årsmøtemiddagen på Meet Ullevål vil som alltid by på flere overraskelser. Underholdningen er fortsatt 
hemmelig og priser vil selvfølgelig deles ut. 

Det er bare å glede seg, for det gjør vi!

Velkommen!!!

Hilsen oss i Lokal Komité Oslo

Velkommen til Oslo  
og NGFs årsmøte 2018!



PROGRAM NGF ÅRSMØTE 
Oslo 2018

Onsdag 24. oktober
17.30-19.00:  Formøter 

• Norsk Urogynekologisk gruppe 
• FUGO
• Praktiserende spesialisters Landsforening
• Norsk forum for Gynekologisk Onkologi
• Norsk Gynekologisk Endoskopiutvalg  
 Francis Gardener: Hysteroskopisk morcellation in an outpatient setting  
 Gunter Noe: Pectopexy technique and longtime results
• Lederforum 
 Lisbeth Sommervold, administrerende direktør, Vestre Viken HF:  
 Ledelse i pasientsikkerhetens tid                               

19.30-23.00:  Get-together



Torsdag 25. oktober
09.00-09.30 Åpning av årsmøtet
09.30-10.30 Placenta og vår helse
 Tore Henriksen, Professor emeritus, Det medisinske fakultet, UiO
10.30-11.00 Pause
11.00-12.00 Frie foredrag 1 (Obstetrikk)
12.00-13.00 Lunch/Lunch symposium
13.00-14.30 Frie foredrag 2 (Gynekologi)
14.30-15.00 Pause
15.00-16.30 HPV primærscreening og vaksine
 • Ingrid Baasland, stipendiat NTNU: HPV primærscreening
 • Mari Nygård, leder for gruppe for HPV relatert epidemiologisk forskning,  
  Kreftregisteret: Vaksine til kvinner over 26 år/vaksine til vaksinerte
 • Ameli Tropé, leder for Livmorhalsprogrammet, Kreftregisteret:  
  Screening for vaksinerte
16.30-17.00 Pause
17.00-18.30 Generalforsamling
19.30-01.00 Årsmøtemiddag



Fredag 26. oktober
09.00-10.30 Pasientmedvirkning
 • Pål Gulbrandsen, professor i helsetjenesteforskning, UiO:  
  ”Hvordan oppnå pasientmedvirkning når tida er knapp” 
 • Hva gjør vi når kvinnen nekter keisersnitt?
  Dag Moster, overlege Nyfødt-intensiv, Haukeland,  
  leder klinisk etisk komite Helse-Bergen
  Berge Solberg, professor i medisinsk etikk, NTNU
Diskusjon og spørsmål
10.30-11.00 Pause
11.00-12.00 Frie foredrag 3 (Gynekologi)
12.00-13.00 Lunch/Lunch symposium
13.00-14.30 Frie foredrag 4 (Obstetrikk)
14.30-15.00 Pause
15.00-16.30 IVF 40 år; Hvor står vi og hvor går vi?
 • Liv Bente Romundstad, Spiren Fertilitetsklinikk og NTNU:  
  Assistert befruktning med dalende obstetrisk risiko
 • Nan Oldereid, IVF klinikken Livio:  
  Moderne IVF behandling med vekt på ovarial stimulering. 
 • Hans Ivar Hanevik, sykehuset Telemark og leder Norsk  
  Forening for Assistert Befruktning: Kan IVF påvirke menneskets evolusjon? 
 • Gareth Greggains, Reproduksjonsmedisinsk avdeling, OUS:  
  Epigenetikk og tidlig embryoutvikling
16.30-16.45 Avslutning 



Lederforumet på årsmøtet med Lisbeth  Sommervoll 
og «Ledelse i pasientsikkerhetens tid»
"Lisbeth Sommervoll er lege og er spesialist i indremedisin. Hun har også spesialisering i hjertesyk-
dommer, samt lederutdanning fra BI. Sommervoll har hatt ulike lederstillinger, både ved Sykehuset i 
Vestfold, Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus, og er nylig ansatt som administre-
rende direktør i Vestre Viken HF. Lisbeth Sommervoll er opptatt av pasientsikkerhet og ledelse, og er en 
strålende og engasjerende foredragsholder. Vi i OUS er stolte av å ha Sommervoll som foredragsholder 
på årets Lederforum i forkant av NGF Årsmøte 2018.» Lisbeth  Sommervoll

FUGO kurset:
Kroniske sykdommer hos mor i svangerskapet
24. oktober, kl 09:30-16:00 

Francis Gardener fra Portsmouth UK vil snakke om sine erfaringer med intrauterin 
mor cellering av polypper og myomer. Han vil snakke både om selve inngrepet og 
hvordan dette er organisert som en poliklinisk prosedyre. 

Vi får også besøk fra Tyskland. Günter Noé vil presentere  sin prosedyre for lapa-
roskopisk pectopexi. Han har vært med å utvikle nett som festes anatomisk litt 
anderledes enn den til nå mest brukte metoden i Norge. Resultatene til nå er svært 
lovende, med redusert  forekomst av tarmproblematikk etter inngrepet. 

Så hjertelig velkommen til Endoskopiutvalgets  formøte. Du vil ikke angre. 

Francis Gardner

Günter Noé

Early bird påmelding er innen midnatt 31. august 

Utdannings forum
Møte for alle ledere av  utdanningsutvalg og RegUt  
Arrangør: Spesialitetskomiteen
24. oktober, kl 14:30 og 16.00

Endoskopiutvalgets formøte
24.oktober. Kl 17.30 onsdag Du vil få presentert to nye metoder av 
 internasjonalt  anerkjente operatører. 

Get-together 
Velkommen til Get-together 
på  Kunstnernes hus  
onsdag  24.oktober.  
Dørene åpner kl 19.30.  

Vi håper å se deg der!

Abstract  
Sendes til  vitenskapelig  sekretær   
Kirsten Hald: khald@online.no innen 15. august.  

Bruk malen for abstrakt som er tilgjengelig på NGFs nettside.

Saker til generalforsamlingen  

Forslag til kandidater til NGFs hederspris  
og NGF/Bayers forskningspris.  
Sendes til Nils-Halvdan Morken: nmo084@uib.no  
innen 15. august


	Nytt styre i Norsk gynekologisk forening



