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Velkommen til 'nye' medlemmer: Patricia og Maria 
  

1. Lars Møller udtræder af udvalget: Havde opgave med følge op på DSOG samarbejde 
omkring guideline hjertestop hos gravide, Foredragsholder årsmøde 2022. Lars’ fremtidige 
rolle ift guideline og foredragsholdere.  Maria overtager rollen som koordinator. Ideer 
inden 1.12.  

  
2. Samlet temadag for udvalgsmedlemmer arrangeret af DASAIM bestyrelsen (KL). Oplægget 

er en temadag for alle i 2023. Ingen dato endnu. Vi hører nærmere.  
  

3. Tilføjelse til perimortem sectio (KL): Vi synes der skal tilføjes noget om hvad der forventes 
præhospitalt. Vi vil gerne have at perimorten sectio præhospitalt bør foretages på et skøn 
og at man ikke kan kritiseres for ikke at gøre det – eller gøre det hvis man føler sig 
kompetent nok. DSOG guideline tovholder på hjertestop til gravide mener umiddelbart ikke 
at det bør foretages. Jens Chr. Laver SSAI opgave som formentlig kan bruges til best 
practice statement i samarbejde med DSOG og PAU. Kim går videre med her og nu plan om 
ændring i eksisterende dasaim  

  
4. Tværfagligt symposium(KL). Roskilde: Redegørelse for foreløbige planer.  

  
5. Virtuelt symposium/ case symposium. Dato: 13.12. kl. 16-18. Gode cases er planlagt. 25 er 

tilmeldt. Primært for speciallæger med interesse for obstetrik. Snak om måske at arrangere 
et for yngre læger i foråret. Kim kontakter FYA. 
 

6. Eval. af årsmødet: Relevante emner. Ærgerligt kl 8 om morgenen. Fungerede godt med 
guideline præsentation. Fedt med Nuala igen ærgerligt med lørdag morgen. Hun kunne 
sagtens have været i en fuld sal. Godt med et praktisk fokus.  

  
evt.  
 
DAD har modtaget vores forslag til justeringer af obstetriske indikatorer. Vores forslag indeholder 
mulighed for at skelne mellem grader og ga vs regional til PPH. 
 
Info om CEPRA og obstetrisk klynge og planer om RCT med intratekal morfin. 
 


