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1. 

Endorsement af guideline 

Drøftelse vedr. endorsement af internationale guideline. Enighed i udvalget: 
engelske guidelines/behandlingsvejledninger kan endorses og lægges på 
dasaim’s hjemmeside uden at blive oversat. Således kan ERC om gravide med 
hjertestop linkes direkte idet det hverken kræves oversættelse eller er 
overvejelser om ophavsret. Det kan være nødvendigt at supplere en 
international guideline med kommentarer om de danske forhold. LMP nævner 
disse overvejelser til DASAIM’s bestyrelses internat og bliver tovholder på 
endorsement af ERC-guideline 

 

2. 

Kommunikation af udvalg 

Kommunikation i udvalget foregår via E-mail. Hvis ikke andet er angivet er 
svarfrist 1 uge.  Slack kan evt. benyttes som kommunikation til de obstetrisk-
anæstesi interesserede.  KL lægger link på Slack når ref. er offentliggjort på 
DASAIM’s hjemmeside. 

Doodle for skypemøde skal svares senest indenfor den næste uge  

 

3. 

Årshjul i udvalg 

Kommende møder i udvalg 

Fysisk møde 10/3-20 i Gentofte kl 9-13 

Skype møde 12. maj 2020 kl 19-20 (LMP indkalder) 

Skype møde 22. september 2020 kl 19-20(LMP indkalder) 

 

Planlagt i obstetrisk-anæst regi 

A-kursus Aarhus 2+3/3-20 



Tværfagligt Symposium Roskilde 2/4-20  

A-kursus Herlev 29+30/9-20 

DASAIM’s årmøde 12-14/11-20 

Internat (formentligt) 27-29/11-20 (LV, PD, MA er tovholder) 

Fast weekend for internat, kan med fordel meldes ud. Forslag om sidste weekend 
i november. Drøftelse omkring mest hensigtsmæssige placering ift. DASAIM’s 
årsmøde/OAA 

Vedr. placering af internat, er Vig ved Sjællands Odde formodentligt at 
foretrække. 

 

4. 

Opfølgning/evaluering af internat 

Internat drøftes. Igen en stor succes. Hyggeligt og fagligt inspirerende og givende. 
Positive tilbagemeldinger. Fastlagt program med tidsangivelser foreslås 
rundsendt forud for internat 

 

5.  

Status på fødeepi vejledning 

LF har fået tilbagemeldelser for interesserede som vil deltage i arb. med revision 
af fødeepi-vejl. revision.  

Hvert emne skal deltage min. en person som tidl. har deltaget i revisions arb. 
Obstetriker og jdm er indbudt og har takket ja. 

Tidsplan, incl. emner og navngivne ansvarsområder vil blive rundsendt.  

 

Evt. 

LMP: Emner til DASAIM’s årsmøde har inden for de næste par mdr. Forslag til 
emner og foredragsholdere ønskes. 

KL: deler slides for jordemoder undervisning i vest. Emner og niveau incl. 
sværhedsgrad af test kan med fordel koordineres på landsplan 


