
UDKAST Referat Obstetrisk anæstesiudvalgsmøde 14.03.2017 på Rigshospitalet 

Tilstede:  Charlotte Krebs Albrechtsen (CKA), Lone Fuhrman (LF), Kim Lindelof (KL), Deepti Jain (DJ), 

Lotte Marie Vestergaard (LMV), Bjørn Mygil (BM) 

1) Orientering om DASAIM´s bestyrelse 

 

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesseminar i januar - Ny formand Sven Felsby 

                                                                                             -  Akut medicin 

                                                                                             - Alle vejledninger skal revideres hvert 3. år 

 

2) Præeklampsi/eklampsi guideline 

 

DJ har arbejdet med Jannie (DSOG) for at få overensstemmelse mellem de to selskabers guideline. 

Status er at arbejdet er så langt fremme at KL og DJ sammen kan tilrette, så der er 

overenstemmelse. Når de er færdige, sendes PE guideline til gruppen bag revisionen af guidelinen 

til endelig godkendelse 

 

3) Symposium 

 

Er fuldt booket. Der er en venteliste, i tilfælde af sidste øjebliks afbud.  

Foredragsholdere, lokalitet, forplejning og afviklingsplan for dagen er på plads 

Tiden for programmet er stram, hvorfor afsatte foredragstid skal overholdes. 

Forslagskasse til fremtidige emner vil blive opstillet 

 

4) Årsmøde – foredragsholdere 

 

Forslag: Håndtering af gravide med opioidforbrug + evt et emne 2 v/ nordisk kollega 

 

              Opioid til sectio i GA /v udenlandsk foredragsholder + emne 2. Der rykkes for svar (LMV).  

              Deadline 1 uge 

 

5) Øvrige guidelines der skal revideres 

 

Guideline, som obstetrisk anæstesiudvalg er ansvarlige for bliver revideret: 

- Præeklampsi/eklampsi (er i proces) 

- Anæstesi til kejsersnit 

- AKUT SECTIO – Klassifikation, melding og organisation 

- Postpartum blødning 

- Fødeepidural 

Det ville være ønskelig med en organisering/markering af rekommandationerne, så det fremgår 

klart hvilket udvalg de sorterer under. 

 



6) Evt. 

 

Fremtidige møder:  SKYPE 23.05.2017 kl 20 

  SKYPE 12.06.2017 kl 20 

  Obstetrisk anæstesi internat (revision af rekommandationer + planlægning 

symposium) 22 – 24.09.2017 

 - Navne på potentielle bidragsydere meldes ind til CKA, som ud- 

   sender invitation. 

SKYPE 24.10.2017 kl 20 

 

A-kursus 2018:  28-29.05.2018 Aarhus 

20-21.03.2018 Herlev 

 

Prætest fortsætter uændret i nuværende form. Ved behov i fremtiden, kan den overføres til Survey 

Exact. 

 

Dag 1: Der har på de sidste fire evalueringer været efterspurgt mere om præeklampsi. Dette 

indarbejdes i de nuværende cases/undervisninglektioner. 

 

Undervisningsmateriale, sendes til sekretær Pia Berg, således at det altid er tilgængeligt. 

 

TOSCE (sectio): LMV påtager sig opgaven 
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