
Ref DASAIM’s virtuelle møde 23/3-21 kl 20:00 
Deltagende: Lone F, Patricia D, Lars MP, Omar R, Mette LA, Renee AB, Kim L(ref) 
 

1) Dansk kvalitetsdatabase for fødsler. Lotte og Deepti, har siddet med i kvalitetsdatabasen, 
og er begge ude af udvalget. Arbejdet har været pauseret. Der er ca 4 anæstesi indikatorer, 
har tidligere været ca 1 møde/år. Der har været diskussion vedr. validiteten af de 
indberettede tal. LF indgår i arb, og kontakter Deepti om hun vil være med. Hvis ikke er PD 
interesseret.  

2) Årsmødet status. Vores forslag er indgivet og først start af maj, ved vi hvilke af vores 
sessioner der er accepteret. Det forslås at vedr. neontalresc. At vi ønsker at sessionen både 
omhandler erhvervelse af kompetencer OG vedligehold af kompetencer. Især da det lader 
til flere fødeafd. Har neonatologer i dagtid, men anæstesien forventes at kunne træde til i 
aften/natte timerne. Det drøftes at sessionen skal fokusere på samarbejdet med 
neonatologerne. Sessionen med cases har ikke haft problem med at finde interessante 
cases, tværtimod kan det blive en udfordring at vælge. PD, som er moderator, udvælger, 
men udvalget tilbyder at hjælpe.  

3) CAMES tilbyder platform til e-learning. Ved afslutning på a-kurset i Aarhus, blev det nævnt 
at det vil være mulighed for at arbejde videre med e-learning og moduler kan lægges i 
stringlearning som modulerne om PPH og preeklampsi. PD og MLA’s projekt kører fortsat, 
men der er ikke flere nye kursister som skal indgå. Tilladelsen fra OAA og SOAP er ikke kun 
bundet til projektet, der er derfor ikke umuligt at tilbyde (eller kræve) at fremtidige 
kursister tager de to moduler. Der er i udvalget interesse for at arbejde videre med 
modulerne, vi vil dog gerne se evaluering før endelig plan lægges. Hvis den tidligere 
anvendte præ-test skal genoptages, skal den kigges igennem. KL og LMP påbegynder det 
arb. Det drøftes, om det kunne være hensigtsmæssigt at afholde et møde om fremtidens 
A-kursus, evt. umiddelbart efter sommerferien. Kursusmanualen, som er opdateret, kan og 
bør anvendes.  

4) Evaluering af tiltag til forbedring af undervisning på jordemoderskolen, afledt af 
henvendelsen fra obst. Udvalg. Jdm skolen (Esbjerg) har kontaktet Christina Frøslev-Friis 
mhp evaluering efter henvendelsen fra DASAIM’s obst.udvalg. KL har bedt CFF at bede jdm-
skolen i Esbjerg om at kontakte obst.udvalg mhp evaluering. Det bemærkes at indhold i 
undervisningen og til dels også niveau/omfanget er søgt afstemt mellem Esbjerg og Kbh, 
men vi har ikke nogen fast kontaktperson i Aalborg. Undervisningsmateriale er delt i fælles 
dropbox. Obst. Udvalg vil meget gerne indgå i en evaluering af forbedringstiltag. 

5) Teams-møder og sikkerhed. KL har, efter sidste møde, undersøgt muligheden for at lave 
virtuelt møde og diskutere cases. Region H’s teams er, under nedenstående 
forudsætninger, godkendt til patient cases. Idet der afholdes journal club og vi har 
besluttet at afholde session med cases til årsmødet, afventer vi planlægning af ’obstetrisk-
anæstesi-cases-fyraftensmøde’ 

6) CAMES overvejelser om krav til underviserne på A-kurserne Faculty development har kørt 
nogle år på CAMES og det har tidl. Været meldt ud at det er et krav for at undervise at 
dette forløb skal tages. Efter A-kurset i Aarhus, nævnte Rikke Borre at kravet vil blive 
nuanceret for eksisterende undervisere, og vi vil blive kontaktet. 

7) Evt.  



E-journal klub er en succes! Næste gang 24/3, tidspunktet diskuteres og LMP vil forsøge 
om det er mere hensigtsmæssigt hvis det skiftevis bliver aften og eftermiddag. Når 
formatet er mere afprøvet, vil andre end obst.udvalg blive tilbudt at deltage.  
LF/Herlev har indbudt obst. Udvalg til at deltage i fremvisningen af SOAP’s  møde 
PD/Hillerød planlægger at gøre tilsvarende med OAA’s møde 

 
Næste møde, er også virtuelt, er planlagt til d. 25/5 kl. 20:00 KL indkalder 
 
 
Vedr punkt 5 
 
Microsoft Teams må benytte til patientkonferencer mellem sundhedsfagligt personale. 

Herunder findes du den originale ordlyd: 
  
Specifik godkendelse af Skype for Business/ Teams til patientkonferencer: 
Med udgangspunkt i databeskyttelseslovgivningen (GDPR) har regionens 
Informationssikkerhedsteam 

vurderet, at Skype for Business/ Teams kan anvendes til patientkonferencer 

mellem læger/sundhedsfagligt personale, hvis følgende retningslinjer opfyldes: 
• Deling af dokumenter er lovlig, men dokumentet skal lukkes efter endt visning 

• Der må ikke optages lyd eller billeder under videomødet, da Skype for Business og 
Teams skal anvendes, så der opbevares færrest mulige personoplysninger i ”skyen” 

• Skype for Business/ Teams må ikke bruges til patientkonsultationer eller lignende 

• Chatfunktion i Skype for Business/Teams må ikke bruges til følsomme 
personoplysninger 

 


