Referat fra Skype møde i Obstetrisk Udvalg den 21. marts 2019
Deltagere: Lars, Mette, Bjørn, Deepti, Greta og Lotte
Referent: Lotte

1. Høringssvar til ”Krav og faglige anbefalinger til organisering af fødeområdet” fra SST: Der er
kommet en del kommentarer og Lars samler alle trådene. Dette sendes til Mette og Bjørn
til gennemgang, inden det sendes til SST.
2. SSAI nordisk obstetrisk forum i forbindelse med SSAI-kongres i august i København: Omar
har talt med en nordisk kollega om dette, men er ikke kommet videre med dette. Info
følger.
3. Guidelines: obstetrisk udvalg har ansvaret for tre ”guidelines” og har desuden en del
sammen med DSOG og anæstesiudvalget under DASAIM. Vi er som udvalg i gang med at
revidere ”Anæstesi til kejsersnit” og næste der skal revideres er ”Fødeepidural”.
4. Brev til jordemoderuddannelserne omkring undervisning i anæstesi: Brev er sendt mandag
den 18. marts 2019. Der er ikke kommet svar endnu.
5. Forskelle i anbefalinger for trombocytgrænser for spinal anæstesi mellem DSOG og
DASAIM: Vi synes som udvalg, at det er en anæstesiologisk (speciallæge-)vurdering om
man vil bedøve en patient i spinal anæstesi eller anlægge en epidural - uanset
trombocyttal. Deepti følger op.
6. Symposium den 2. april: Vores symposium den 2. april er for første gang ikke udsolgt.
Fremtidige strategi skal være at; melde datoen tidligt ud, så der f.eks. ikke holdes temadag
samme dag (som er tilfældet for Region Midt og Nord), tænke over programmet og få fat i
et ”stort” navn og melde dette tidligt ud.
7. A-kursus evalueringer: A-kursus evalueringerne fra seneste kursus er generelt meget
positive.
8. Evt: I SST anbefalingen omkring anafylaksi og gravide kan det læses som om, man anbefaler
primært efedrin og ikke adrenalin. Kim E har været med til at revidere anbefalingerne og
Lars kontakte Kim mhp at gå videre med dette.

