Referat fra obstetrisk anæstesiudvalgs skypemøde den 9/8-2018:
Deltagere: Lars, Deepti, Greta og Lotte. Afbud: Bjørn, Lone og Kim.
1. Valg af referent: Lotte er valgt.
2. Jordemødre; chiliplastre og uddannelsen:
a. Chiliplastre som smertestillende er introduceret af private jordemødre - i hvert fald
på Hvidovre Hospital. Det er et eksempel på, at der introduceres noget uden at der
er tænkt på konsekvenserne for en evt. epidual/spinal anæstesi. Det anbefales at
sætte plastret på enten lænden eller over symfysen. Det er uklart om der kommer
capsiasin ind i epiduralrummet eller spinalkanlen hvis man stikker hvor der har
været et chiliplaster, og hvad konsekvensen er. Det er kun undersøgt epiduralt på
rotter.
b. Jordemødre undervises på Sjælland af reservelæger. På Hvidovre har man en
fornemmelse af, at bundniveauet nogle gange er lavt og at jordemødrene ikke har
det store overblik over hvad konsekvenser en epidural kan have og hvilke
komplikationer der kan være. På Hvidovre har der været et eksempel hvor en
jordemoder har sat epi-pumpen til en i.v.adgang. Greta nævner, at det også er sket
på Aalborg Sygehus. Lars vil gerne have at vi kontakter Jordemoderforeningen mhp.
at undersøge, hvad er niveauet af undervisningen på uddannelsen og hvem der står
for den undervisning. Vi vil som udvalg gerne have at den undervisning
jordemødrene modtager forestås af speciallæger – og meget gerne af nogen der
har interesse og viden inden for det obstestriske område. Lars har opbakning til (via
DASAIM’s bestyrelse) til at kontakte Jordemoderforeningen mhp. at undersøge
dette område. Det vil give god mening hvis det er samme undervisningsgruppe der
står for uddannelsen af hoveduddannelseslægerne der også står for undervisningen
af jordemødrene.
3. Internat: Lone står for at finde datoer og sted – vi skal have en status fra Lone 😊 Af datoer
har Lars noteret 24. og 25. november. Deepti får lavet en liste over de anæstesilæger vi
kender i udvalget, så vi ved hvem der skal inviteres.
4. Årsmøde: Carvalho kommer! Det bliver et super spændende oplæg med UL til bl.a. ryg.
Lone har kontakt med ham og er facilitator. Lars vil finde figurant til UL. Kim Wildgaard
holder oplæg om fødeepidural og feber.
5. A-kursus: 20. og 21. sep. i København. Den 20. er der mad, hygge og møde om det
fremtidige guidelinearbejde hos Lars. Alle der kommer bedes have forberedt sig på
internationale guidelines inden for anæstesi til sectio og fødeepiduraler. Folk fra listen
nævnt i punkt 3 er også velkomne, da de meget gerne må være med i guideline arbejdet.
Der skal desuden diskuteres HU kursusmanual, HU kursusbudget og undervisningspuljen.
6. Bjørns morfikaplaner ver. 2: Lotte tager kontakt til Bjørn mhp. at komme videre med de
planer.
7. Lidt fra DASAIM’s bestyrelse: Der har været en voluven-debat. Indtil videre er voluven
stadig lovligt og der afventes resultater fra et studie der undersøger brug af voluven til

operationspatienter. DASAIM er kommet med en udtalelse ang. Sundhedsplatformen og
har fået et møde med sundhedsministeren.
8. Evt.: Vi har skrevet til DAD mhp. nye indikatorer og vi har endnu ikke hørt fra DAD endnu.
Lars følger op.

