Forskerseminar
På stødig bunn - det siste innen bekkenbunnsforskning i Norge
Gardermoen, 7 juni

09:00-16:30

Hensikten med seminaret: Hensikten er å få presentert og formidlet siste forskning innen
inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen. I tillegg er det ønskelig å samle forskere innen feltet,
bygge nettverk, få oversikt over pågående forskning og for å få inspirasjon til nye prosjekt og
samarbeider.
Dette vil også være en møteplass og et forum for øvelse i presentasjon av sitt prosjekt for
masterstudenter og stipendiater.
Målgruppe: Forskere og klinikere med pågående relevant forskning eller interessere i fagområdet
inkontinens og dysfunksjon i bekkenbunnen.

09:00 – 09:10
09:10 – 11:30

Velkommen
Presentasjon av forskning innen anal- og urininkontinens og obstipasjon

9:10

Long-term outcome of sacral nerve stimulation and sphincter repair for
faecal Incontinence.
Steen Buntzen, overlege, professor, UNN

9:20

An European snap shot of psychosocial characteristics and patients’
perspectives of faecal incontinence – do they correlate with current
scoring systems?
Steen Buntzen, overlege, professor ,UNN

9:30

Anal SphinKeeper in patients with fecal incontinence: European
multicenter pilot study.
Steen Buntzen, overlege, professor UNN

9:40

Onestage; rct på pasienter m fekal inkontinens som behandles m
sacralnervemodulering standardisert metode, der hele utstyret
implanteres uten forutgående 3 ukers testfase
Mona Rydningen, overlege, UNN

9:50

Subjective and objective outcomes of mid-urethral sling (MUS) surgery in
women of different age.
Sigurd Kulseng-Hanssen, Lege, Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKI)

10.00-10.30
10:30

Spørsmål, diskusjon og kaffe
Is antibiotic prophylaxis necessary for midurethral sling procedures?
Sigurd Kulseng-Hanssen, Lege, Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKI)

10:40

Prevalens av 3 og 4 gradsskader som ikke ble oppdaget på
fødeavdelingene
Matilde Risopatron Berg, lege, stipendiat, Sykehuset Innlandet

10:50

Langtidseffekt (3-5år postoperativt) av sekundære sfinkterplastikker registerstudie på andel som har fått sakralnervemodulering eller
sekundær sfinkterplastikk innen to år etter 3-4 grads obstetrisk skade av
analsfinkter
Matilde Risopatron Berg, lege, stipendiat, Sykehuset Innlandet

11:00

Forekomst av analinkontinens blant rektocelepasienter

11:10

Effekt av rektoceleoperasjon både på analinkontinens og andre
symptomer 12 mnd postoperativt.

Matilde Risopatron Berg, lege, stipendiat, Sykehuset Innlandet

Matilde Risopatron Berg, lege, stipendiat, Sykehuset Innlandet

11:20

Presentasjon av samhandlingsprosjektet Når enkel tilnærming gjør stor
forskjell. Inkontinensomsorg for den eldre pasient i
primærhelsetjenesten.
Tone Prøsch-Bilden, Fysioterapeut, daglig leder NRA, UNN

11:30-12:30
12:30
12:30

Lunsj
Presentasjon av forskning innen bekkenbunnsrelatert sekvele etter
cancer
Implementering av konservativ behandling ved anorektale
funksjonsforstyrrelser etter kreftbehandling i bekkene.
Overlege, professor Steen Buntzen, UNN

12:40 – 14:00
12:40

Presentasjon av forskning innen fistel og endometriose
Gynekologiske fistler etter kirurgi og/eller bestråling, retrospektiv analyse
av pasienter undersøkt/behandlet ved KK, HUS; NBTGF
Jone Trovik, Overlege, Professor, HUS

12:50

Gynekologiske fistler; forekomst og operasjonsmetoder; retrospektiv
sykehuskohort Norge 2008-2014
Jone Torvik, Overlege, Professor, HUS

13:00

13:10
13:20

Fremfall under graviditet og postpartum
Cathrine Reimers, Stipendiat, Ahus

Symptomer av prolaps under graviditet
Cathrine Reimers, Stipendiat, Ahus

Risikofaktorer for prolaps postpartum
Cathrine Reimers, Stipendiat, Ahus

13:30-14:00

Spørsmål, diskusjon, pausegym og kaffe

14:00 – 14:50

Presentasjon av forskning innen områdene bekkenbunnstrening, bruk
av skåringsverktøy, genetikk, ureterskader, obstetriske sfinkterrupturer

14:00

Validering av St Mark’s inkontinensscore – kan den brukes som
selvrapportert spørreskjema
Stig Norderval, overlege, 1. amanuensis, UNN

14:10

Sammenligning av pasientintervjuskjema og spørreskjema for
selvutfylling ved anal inkontinens.
Stig Norderval, overlege, 1. amanuensis, UNN

14:20

Fysisk aktivitet og påvirkning av bekkenbunn

14:30

Translation and validation of Pelvic Floor Distress Inventory (PFDI-20) and
Pelvic Floor Impact Questionnaire (PFIQ-7)

Kari Bø, Professor, NIH

Catherine J. P. Teig, PhD student, Flinders University, SA, Australia
Administrative Manager, Pelvic Floor Center Akershus University Hospital

14:40

Rectus diastase under graviditet og etter fødsel.
Kari Bø, Professor, NIH

14:50

Bekkenbunnfunksjon relatert til vaginale symptomer og symptomer
knyttet til seksuell dysfunksjon hos førstegangsfødende.
Merete Tennfjord, Fysioterapeut, 1. amanuensis

15:00

Can Nepalese Women Perform Pelvic Floor Muscle Exercise in their
Regular Lifestyle: A Feasibility Study
Britt Stuge, fysioterapeut/forsker, Oslo universitetssykehus

15:10-15:30
15:30 – 16:00
15:30

Spørsmål diskusjon + kaffe
Vulvodyni /Cystit/Kroniske bekkensmerter
Hyperbar oksygenbehandling for strålecystitt. Presentasjon av Rich-Art
studien, en randomisert kontrollert skandinavisk multi-senter studie.
Bernd Mueller, Overlege, Helse-Vest

15:40

Langvarige underlivssmerter hos kvinner - preliminære resultater fra RCT
med fysioterapibehandling som intervensjon.
Ane Sigrid Nygaard, Fysioterapeut, Stipendiat, UNN

15:50

"Evaluering og videreutvikling av miniPUST - et helhetlig gruppebasert
behandlingstilbud for menn med langvarige underlivssmerter".
Kristine Grimen Danielsen, fysioterapeut, UNN

16:00 – 16:20

Tilgang til data for forskning fra kvalitetsregistre
Torunn Varmdal, leder regionalt servicemiljø, HMN

16:20 – 16:30

Oppsummering

