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1. Hjemmeside opdatering 
Oversigten fungerer nu, så obstetrisk anæstesi udvalg er synligt som fane under vejledninger.  
 
 
2. Status på Guidelines 
 
Medicinsk smertelindring: 

Udarbejdet af DSOG i samarbejde med DASAIM.  
Den bør kunne tilgås på DASAIMs hjemmeside.  
Kim L – skriver til Tina Calundann og får lagt den op.  

 
Covid guideline: 

Guideline ligger på DASAIMs hjemmeside.  
 
Fødeepi guideline:  

Gennemarbejdet, og klar til at blive lagt på DASAIM hjemmesiden.  
Godkendt af bestyrelsen af DASAIM.  
Kim L – skriver til Tina Calundann og får lagt den op.  

 
Amme guideline: 
 Udarbejdet i samarbejde med DASAIMs anæstesiudvalg og obstetrisk 
 anæstesiudvalg. Amme guidelinen er til godkendelse hos os.  

Forslag til ændringer diskuteres  
Patricia er repræsentant fra udvalget i amme guidelinegruppen – bringer ændrings 
forslag videre.  

 
Kirurgi og anæstesi til gravide til non-obst. kir: 

I gang med at lave en samlet guideline DSOG/DASAIM.  
Tidsplan: Udgivelse forår 2022, DASAIM gennemsyn efterår 2021. 
Forslag om dét er årets guideline vedtages. 

 
 
Præeklampsi guideline: 

Update planlægges til 2022 – ud fra DASAIMs guideline om guidelines:  
Udvalgene gennemgår deres guidelines hvert andet år og kontrollerer at guideline 
fortsat er uptodate og gældende. 



Strategi lægges efterår 2021 – med fokus på relevant nytilkommen viden. Og 
opdaterinng, men ikke nyskrivning af afsnit.  

 
Postpartum guideline:  
 DSOG guideline, trænger ikke til DASAIM revidering aktuelt. 
 
Sectio guideline:  

Forslag til ændring i Sectio guideline:  
Rekommandation for dosering til spinal anæstesi er et totalvolumen på ca. 2,5 ml.  
I stedet for det i guidelinen rekommanderede 2,2 ml.  
 
Forslag til ændring:  
Det anbefales at bruge min. 10 mg. Bupivacain tilsat opioid, således at der stiles efter 
et total volumen omkring 2,5 ml.  
  
Mette retter til og sender til Kim L til godkendelse i DASAIM og uploades på DASAIMs 
hjemmeside.  

 
3. Update om fremtidig uddannelse:  
 
9.3 kl. 18-19– webinar european society (ESAIC) om anæstesi til gravide.  
Kim L sender link, hvis muligt.  
 
OAA laver webinars i øjeblikket – ganske gode.  
 
 
4. Nyt fra bestyrelsen v. Kim L 
Emner: 
Arbejdsdelingen mellem børnelæger, intensivister og anæsetsilæger drøftes 
Informeret samtykke til anæstesi – relevant betænkningstid for patienten.  
DASAIM bestyrelsen har fået positive tilbagemeldinger på online DASAIM årsmøde 2020 
 
 
5. Neonatal resuscitering:  
 

• Diskussion af hvordan fordelingen er mellem børnelæger/anæstesilæger ift akut 
håndtering af de neonatale.  

• I Sundhedsstyrelsens: ”Organisering af fødeområdet”. Beskrives der en intention om 
tilstædeværelse af pæd speciallæge. Forslag om at tilføje behov for pædiatrisk speciallæge 
i tilstedeværelsesvagt, ved næste gennemsyn af dette dokument.  

• Vidensdeling ift vedligeholdelse af færdigheder i neonatal resuscitering som 
anæstesiologer. Herlev har gennem flere år god scenarietræning, ligeledes i Horsens. 
Hvidovre starter på på 1 dagskurser. Hillerød arbejder for det bliver et tilbud til 
anæstesiologer at få kontinuerlig simulationstræning.  



• Forslag om dropbox deling af scenarier og opbygning af sim træning. Samt studiebesøg på 
hinandens afdelinger.  

• Diskussion af luftvejshåndtering ved anæstesiolog vs neonatolog/pæd. Hvordan bibeholder 
vi kompetencerne?  

• På flere hospitaler er der audits på neonatal-cases det fungerer godt 
 

 
 
6. Status på/overvejelser omkring undervisning på jdm skolen 
 

• Målet er et fælles minimumsniveau for jordemoderstuderendes kompetencer omkring det 
anæstesiologiske.  

• Samt ensartet tilgang til undervisningen – således det er anæstesiologer med obstetrisk 
indsigt der underviser.  

• Vi deler fortsat materiale på dropbox.  

• Det er svært at ensrette og lave fælles undervisningsmateriale på tværs af 
jordemoderskolerne.  

• Processen fortsættes.  

• Kim – ”Gynzone” – er et undervisningsforum online, som har brugbart materiale.  
 
 
7. DASAIMs årsmøde 2021 
Indstillinger fra obstetrisk anæstesiudvalg til foredragsholdere til DASAIMs årsmøde  
 
Enighed om emnet ”neonatal genoplivning” herunder foreslås:  
 

• Update af de nye neonatale guidelines.  

• Børneanæstesilog fremlægger – hvem?  

• Indretning af fødeområdet i Danmark.  

• Børnelæger i tilstedeværelsesvagt, diskussion 

• Hvordan klæder man anæstesiologerne på? 

• Hvem intuberer? 

• Charlotte A har indsigt– diskussionsoplæg – hvilke forskellige interesser er der 
i dette område neonatologi vs anæstesiologi? 

• Kim L, spørger for sig  
 

 
8. Forslag: Virtuelt møde med case præsentationer 
 
Diskussion af spændende cases i obstetrisk anæstesi forum og journal club med spændende 
artikler mhp at fastholde nationalt samarbejde for speciallæger med interesse i obstetrisk 
anæstesi.  
 
Der er opbakning til at afholde et minisymposium online 
-Fokus på datasikkerhed ved valg af platform. Kim L undersøger det via lægeforeningen.  



 
Lars er tovholder for første møde online, her i udvalget som journal club, for at prøve formen af.  
 
9. Eventuelt 
Lars sender liste over obstetrisk interesserede anæstesilæger i landet til Kim L. Disse tilføjes Slack 
løbende og inviteres til guideline arbejde og relevante interessemøder.  
 
HU kurset i obstetrisk anæstesi:  
Marts 2021: Forventes afholdt på vanligvis fysisk med overholdelse af alle corona regler.  
Ad. Fascilitatorkursus ift at undervise på HU-kurserne: Lars har talt med Rikke Borre om, at det 
ikke må risikere at blokkere for rekrutteringen af undervisere.  
 
10. Fremtidige (virtuelle) møder i obstetrisk udvalg: 
23/3 (kl 20) 
25/5 (kl 20) 
 
 
 
 
 
 
 


