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Oplægsholdere
Psykiater Erik Roj Larsen, Skejby Universitetshospital
Speciallæge i psykiatri, overlæge ved affektiv team i Odense.
Behandler her patienter med depression, bipolar lidelse, angst og OCD. Er ansat ved Institut for Regional
Sundhedsforskning som klinisk professor. Har været formand for udvalg vedr. udarbejdelse af kliniske
retningslinjer for psykofarmakologisk behandling af gravide og ammende kvinder.

Anæstesiolog Lars Møller Pedersen, Hvidovre Hospital
Speciallæge i anæstesiologi 2010, subspecialiseret i obstetrisk anæstesi med 2-årig uddannelse i SSAI-regi.
Medlem af DASAIM´s Obstetrisk anæstesiudvalg, har gennem de seneste ca 10 år dér deltaget i guidelinearbejde, tidligere medlem af Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler.
Leder af anæstesien på operationsgangen på Hvidovre samt ansvarlig for obstetrisk anæstesi.

Kardiolog Niels Vejlstrup, Rigshospitalet
Uddannet på Københavns universitet. PhD Oxford University. Speciallæge i kardiologi.
Kardiologiske speciale er medfødt hjertesygdom, børnekardiologi, føtalkardiologi og gravide med
hjertesygdom. Medstifter af Center for Hjertesyge Gravide i 2003. Har indgået i europæisk samarbejde
omkring internationale kliniske retningslinjer for håndteringen af gravide med hjertesygdomme.

Obstetriker Iben Greiber, Rigshospitalet
Reservelæge Iben Katinka Greiber, Rigshospitalet Læge siden 2013, aktuelt kursist.
Har skrevet PhD om cancer i graviditeten bestående af tre registerstudier omhandlende hhv. tromboserisiko for gravide cancerpatienter, graviditets- og neonatale outcomes samt opfølgning af børnenes
mortalitet og morbiditet. Indgår i projektgruppen bag den nationale kliniske database for patienter med
kræft i graviditeten og opfølgning af børnene.

Obstetriker Rikke Bek Helmig, Skejby
Speciallæge i gynækologi og obstetrik fra 2006. Overlæge på Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler,
Aarhus Universitetshospital, Skejby fra 2008.
Forsvaret Ph.D. afhandling om Gruppe B Streptokokker og Præterm fødsel i 1995. Primære interesser er
præterm fødsel og infektioner indenfor obstetrik og gynækologi. September 2012 afsluttet
ekspertuddannelses (EXPU) forløb i Gynækologi og Obstetrik med titlen "Praktisk obstetrisk
ekspertuddannelse med specielt fokus på præterm fødsel og infektioner". Igennem de sidste mange år
været tovholder på et utal af obstetriske og gynækologiske guidelines og har undervist både yngre og
ældre kolleger, sygeplejersker, jordemødre og kolleger indenfor andre specialer. Siden 2015 været
kursusleder på U-kursus i Antepartal obstetrik. Siden 2018 medlem af DSOG’s mødremortalitetsgruppe.

Social-obstetriker Merete Hein, Skejby
Altid været optaget af social ulighed. Under medicinstudiet frivillig i Mødrehjælpen i Aarhus. Siden jeg blev
speciallæge i 2010 har jeg arbejdet med de sårbare gravide og været den lægelige leder af Familieambulatoriet i
region Midt siden etableringen heraf i 2010.
Jeg er en Socialobstetriker, som varetager udredning og behandling af gravide med psykiatrisk sygdom, svær social
belastning, gravide som har været udsat for overgreb samt gravide med rusmidddel eller afhængighedsskabende
medicin. I Århus har vi i nu i små 10 år haft et månedlig Psyko-obstetrisk konference med psykiater, spædbarn
psykiater og klinisk farmakologer.
Jeg har i 2021 haft 3 måneders ansættelse på Psykiatrisk afd for depression og angst ( 1.12-20- 28.2.21).

Obstetriker Mona Karlsen, Rigshospitalet
Min interesse for den særlig komplekse håndtering af en kræftramt, gravid kvinde, det ufødte barn og samtidig
understøttelse af familiedannelse blev vakt allerede i starten af min karriere, hvor jeg mødte en gravid med
avanceret lymfom og hendes familie.
Siden da har min erfaring med kræftforskning og klinisk samarbejde med obstetrikergruppen, der håndterer
gravide med kræft medført samarbejde med den internationale gruppe INCIP, Kræftens Bekæmpelse samt
udvikling og vejledning af et registerbaseret PhD-studie om cancer i graviditeten (PhD-studerende Iben Greiber).
Vi er desuden ved at etablere et tværfagligt, nationalt (og forhåbentlig nordisk) videnscenter med formål at
rådgive klinikere, der håndterer gravide kvinder med kræft, ud fra tilgængelig evidens.
Ydermere indsamler vi prospektive data om graviditeten, fødslen og langtids follow-up for kvinderne og børn
udsat for cancer/cancerbehandling in utero.

Obstetriker Lone Storgaard, Rigshospitalet
Jeg er overlæge på Rigshospitalet på afdelingen for graviditet, fødsel og barsel. Jeg har siden 2013 beskæftigede mig
med gravide med kræft. Jeg var dengang involveret i en gravid med ny opdaget lymfekræft. Forløbet viste hvor svært,
det var og er, at håndtere gravide med cancer for alle faggrupper og der var et behov for retningslinjer, hvilket førte
til en obstetrisk guideline. Jeg er i dag tovholder for håndtering af gravide med cancer på Rigshospitalet. Gruppen er
medlem af et internationalt netværk (https://www.cancerinpregnancy.org/), og jeg sidder i styregruppen for den
internationale rådgivning for cancer i graviditeten som obstetriker (Advisory Board on Cancer in Pregnancy, ABCIP).
Vi har etableret en national database med indsamling af cases med gravide med cancer, og har et
forskningssamarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Obstetriker, Marianne Johansen, Rigshospitalet
Siden 2018 formand for arbejdsgruppen under DSOG, som monitorerer mødre dødsfald i Danmark.
Er tilknyttet Center for Hjertesyge Gravide, som blev etableret i 2003.
Mangeårig interesse for og klinisk erfaring med medicinske sygdomme hos gravide i bred forstand.
Medredaktør på Ars Pariendi, 2. udgave.
Kandidat fra Aarhus Universitet i 1990, PhD fra Oxford University (Præeklampsi) i 1996.
Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik i 2003.
Overlæge på Rigshospitalet siden 2007.
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