
Dagsorden virtuelt møde Obst.udvalg 
25/5 kl. 20:00 
Deltagere Kim L, Renee AM, Patricia P, Omar R, Lars MP (ref), (Deepti Jain) 
Manglede Lone F og Mette A 
 
 
Valg af ordstyre PD 
Valg af ref. LMP 
 
 

1. Status for guideline om amning (KL) 
Har været i høring hos DSOG og pædiaterne. Fortsat lidt uafklarede formuleringer vedr. AB 
 

2. Status for guideline om non-obst. Kir (KL) 
Arbejdet i proces, tidsplanen holder nogenlunde. Forsinkelse i skrivning af enkelte kapitler. Fortsat mulighed 
for at vi må trække os fra stort fælles dokument (med DSOG og Kir Selskab) 

 
3. Kvalitetsdatabasen Lone (og Deepti) 

Databasen har ikke haft status af egentlig kvalitetsdatabase, men forskningsdatabase og har af den grund 
været inaktiv efter indførslen af LPR3. Styregruppen mødes i juni mhp. ny start. 
 

4. Journalclub (LMP) 
Vi prøver at fortsætte herunder i tilslutning til vores udvalgsmøder og med længere frist 

 
5. Gestationelle vægtøgning som forskningsprojekt af anæstesiologisk interesse? -se nedenfor (PD) 

Tilbud fra Hillerød-gruppe om anæstesiologisk deltagelse 
 

6. Status for årsmøde (KL) 
Emner bliver Hjertesyg gravid og Neonatal resuscitation 

 
7. Virtuelt mini-møde for 'obstetrisk forums medlemmer' om spændende obstetriske cases (KL/PD) 

Kim arbejder med ideen i Teams som juridisk holdbart forum  
 

8. Tilfreds og Tilpas efter kejsersnit, en prospektiv multicenter undersøgelse (ML/KL) 
Kim highlighter den kommende undersøgelse, som er i gang 
 

9. Internat 2021? (KL) 
 
Lars tovholder 
 

10. Nye mødedatoer (fysiskmøde?) (KL) 
Kim doodler.  

 
11. Møde datoer i efteråret (KL) 

samme 
 

12. Forslag om at vi i forbindelse med udvalgsmøderne har en ekstra halv time til diskussion af nye relevante 
artikler/spændende og vigtige cases. Jeg synes Lars' forslag med en journal club var meget relevant og 
bidrager til at højne det faglige niveau i gruppen. Jeg havde selv svært ved at honorere møderne, men 
foreslår at vi slår det sammen med de planlagte udvalgsmøder. Fx. er der kommet et meget flot prospektivt 
review af komplikationer ved fødeepidural i anaesthesia fornyligt. Jeg tilbyder gerne at være tovholder for 
input til den del. (PD) 
 



Jnvf. Pkt 4 
 

13. evt 
 
Lars anbefaler James G. March: Fornuft og Forandring 
Vi takker for Deeptis deltagelse og støtter den fremadrettet som tilknyttet udvalget som udpeget medlem af 
DKF styregruppen 


