
Referat fra møde i Obstetrisk Udvalg, DASAIM den 6/2-18 

Tilstede: Lars, Bjørn, Lone, Greta, Deepti og Lotte.  

Afbud: Kim. 

1. Lotte er valgt til referent.  

2. Kort præsentationsrunde.  

3. Opsamling fra internat i Højer.  

a. Forskning – Kim W har fulgt op på epidural feber, og det er relativt velbeskrevet i 

litteraturen. Har behov for mandat fra udvalget om der skal beskrives en anden 

vinkel – det er der umiddelbart ikke behov for.  

b. Er der yderligere forskning der skal uddybes via udvalget. Lone beskriver en case 

med mistænkt resistens overfor lokalanæstesi. I Højer blev der bl.a. talt om 

fødespinal, top-up epidural til sectio – har tid fra anlæggelse til sectio betydning for 

om den er sufficient til sectio, badekar ved epi, epidural til grad 1 sectio – hvad skal 

være opfyldt for at det er muligt, shivering – clonidin vs. petedin og post sectio 

smertestillende.  

Vi går i tænkeboks indtil næste møde med emner.  

c. Landsdækkende database over komplikationer ved obstetrisk anæstesi. Taget op i 

DASAIMs bestyrelse – og er foreslået som en del af DAD databasen. Vi skal komme 

med forslag inden den 12/3-18 med de komplikationer vi synes der skal med i 

databasen. Artiklen omkring komplikationer fra SOAP er sendt ud med referat.  

d. Lone laver Mendeley gruppe hvor det obstetriske udvalg kan dele interessante 

artikler.  

4. A-kurser: Kurser afholdes i Århus den 28. og 29. maj og i København den 20. og 21. 

september. Udvalget skal få tilkendegivelser fra folk med obstetrisk interesse om de kunne 

være interesserede i at undervise på kurserne. Der skal ses på luftvejscases – det ser Lars 

på, og scenarierne skal se igennem og opdateres og det ser Lotte på. Deadline 6/3-18, og 

derefter er der 1 uge til feedback.  

5. Guidelines: hvordan ”guidelines” og hvad de skal kaldes i fremtiden diskuteres. DASAIMs 

bestyrelse er i gang med emnet, og vi skal diskutere emnet når vi ved mere derfra. Der 

findes internationale guidelines i anæstesi til kejsersnit, men kun en inden for fødeepidural 

Up-To-Date kunne være en mulighed.  

6. Nyt fra DASAIMs bestyrelse:  

a. 6 års regel – så længe kan man sidde i et eksternt udvalg via DASAIM.  

b. Der er lavet nationale guidelines i intubation af neonatale, der har været sendt til 

bl.a. obstetrisk udvalg og kommentarerne er sendt videre til børneanæstesi 

udvalget.  

c. E-learning – Kim Lindelof havde gang i noget om dette emne. Lotte kontakter Kim 

og hører om det er noget han er nået videre med.  

d. Forskningspuljer i DASAIM nedlægges.  



7. Symposium den 10/4. Der er 100 tilmeldte, og der er således 20 pladser tilbage.  

8. Fremtidige møder: skype møde den 22/3 kl 20. Næste fysiske møde er den 5/2-19 – stedet 

er ikke fastlagt endnu.  

Der skal sendes en mail til Lars med foretrukken mail, telefonnummer og skype navn, 

deadline den 21/3.  

Nyt efterårs internat – Lone undersøger sted og dato.  

9. Nyt fra DKF:  Deepti er nyt medlem i DKF. Vedr. den kommende årsrapport fra DKF: 

Indikator 4a og 4b er næppe retvisende for SP-ramte hospitaler, hvis tal afviger meget fra 

tidligere år. Man har DKF-styregruppens formandskab valgt at offentliggøre resultaterne 

alligevel - med den begrundelse at ville synliggøre problemet. Mht. konverteringskode til 

brug ved gr 1 sectio diskuteres dette på kommende DKF-internat. 

10. Evt.:  

a. Planlægning af årsmødet. Vi skal komme med forslag til 3-5 sessioner. Deadline for 

at komme med forslag er de 14/3.  

b. UL til neuraxial blokade – Lars undersøger. 

UL af ventrikel til gravide vs. ikke gravide – Lars undersøger. 

Rescue blok til gravide (QL/TAP) – Deepti undersøger.  

Remi til sectio i GA pro/con – Bjørn er tovholder. Bjørn og Deepti har tidl. 

tilkendegivet at de gerne vil lavet oplægget.  

 

 


