
Skypemøde 7/3; kl 9:00 

(fysisk møde aflyst pga Corona-virus) 

Lotte Vestegaard (LV), Lone Fuhrmann (LF), Lars Møller Pedersen, (LMP), 
Patricia Duch (PD), Mette Andersson (MA), Greta Skou (GS), Kim Lindelof 
(KL)(ref) 

 

Dagsorden 

1) DSOG guideline om smertebehandling under fødslen. Status og lektie?  
2) Status på egne vejledninger 
3) Årsmøde: Planlægning af sessioner  
4) A-kursus 
5) Symposium 
6) Undervisning på jdm skolerne 

7)evt.  

 

REF 

1) LV:  DSOG's ‘Medicins smertelindring til fødslen’-guideline (systematisk-
review der er gradet) er godkendt, men ikke offentlig gjort. Patient information 
også på vej. Drøftelse om hvorvidt den ikke bør godkendes i DASAIM/obst. 
udvalg regi? DSOG forventer at det kan sammenflettes med DASAIM’s føde-
vejledning 

LMP: Guideline bør sendes til gennemsyn i udvalg og/eller bestyrelsen.  

LF: Er det reelt graded? PICO?  

LV: Kontakter arbejdsgruppen og understreger at den skal rundsendes til 
DASAIM-obstetrisk udvalg 

 

2) LMP: Bestyrrelsen arbejder på at forbedring af hjemmesiden. 

Ammeguideline er i revision LV og PD er kontaktpersoner 

LMP: Lattergas kommer med i ‘medicinsk smertelindring til fødsler’. Dokumentet 
på DASAIM’s hjemmeside er et status dokument om arbejdsmiljø, som ikke skal 
revideres.  

Genoplivning af gravide vi 'endorser' ERC 2015 sektion 4 (LMP) Rundsendes  
senest 1. maj. 

Alarmering og klassifikation skal revideres, forventes ikke at være omfattende 
(LMP) 

 



3) LMP: årsmødet forventes at blive afholdt. Antal sessioner ligger endnu ikke 
fast  

Obstetrisk udvalg skal formentlig foreslå 1 international fordragsholder 90 
min(?) og 1-2 danske foredragsholdere.  

Navne forslag:  

Nuala Lucas (emne?) 

Beverly Hunt (Trombose og Hæmostase professor London) –traume blødning vs. 
obstetrisk blødning, LMP drøfter med orginationskomitéen  

LMP: Koordinering med andre udvalg skal overvejes, men ikke sikkert at det er 
muligt 

Forslag til ’mindre/dansk session’  

KL: Neuralrørs defekt/medullær skade og regional anæstesi 

LMP/LF: Ressource allokering til særligt udvalgte/vanskelige patienter, er 
anæstesi ambulatorie vejen frem? LMP fremlægger for organisations komitteen 

KL: Professor Anne-Mette Hvas (Århus). Klinisk Biokemisk Afd.; 'Regional 
anæstesi og koagulation' hun holdt et rigtig godt indlæg på Tværfagligt 
Obstetrisk-Anæstesiologisk Symposium 

 

4) Forslag om supplering til A-kursus. Mangler der teoretisk undervisning til fx 
preeklampsi? Skal debreifing suppleres med forlæsning?  

LF: Emmet kan med fordel drøftes til internatet.  

Der er enighed i udvalget om at afvente igangværende projekt før større 
ændringer. Kursus er ikke statisk, men større ændringer bør måske ikke 
forekomme på baggrund enkelte kursisters tilbagemelding. Vi ønsker at drøfte A-
kursus på internat til november.  

Behov for at være opmærksom på tiden overholdes. 

Undervisningsstaben er aktuelt tilstrækkelig, og nye er rekrutteret.  

29. + 30. september A-kursus i Herlev. 2021 datoer foreligger endnu ikke 

 

5) Information om symposium (KL). Flyttet til 3/9 pga coronavirus, med stort set 
identisk program, foredragsholdere og deltagere er informeret.  

Større lokale? Aktuelt er der enighed om ikke er en god ide, trods større 
venteliste.  

LMP Evt. koordinere med større obstetriske møder 



 

6) Erfaringer fra undervisning på jdm-skolen. 

KL savner curriculum. Kan det udarbejdes? Findes det? 

Fagbeskrivelse fra LMP bliver lagt i dropbox. De der underviser på jmd-skole 
opfordres til at dele deres matriale i dropbox-mappen. 

På Internat 2020 skal drøftes niveau/fagbeskrivelse og eksamen 

 

7) evt. 

LV vil booke sommerhus, DASAIM skal nok dække arrangementet også i år. Lars 
har allerede meldt datoen ud til alle potentielt interesserede og vil følge op med 
invitation til efteråret. 

 

Sundhedsstyrrens anbefaling om efedrin er første valg ved anafylaksi. Er der 
taget kontakt mhp rettelse af dette? LMP er tovholder.   


