
Referat fra virtuelt møde i Obstetrisk udvalg, DASAIM, 13. okt. 2021  
 
Deltagere: Kim (KL), Lars (LMP), Lone (LF), Omar (OR), Renee (RB) og Mette (MLA) 
Afbud: Patricia (PD) og Deepti (DJ) 
Referent: Mette 
Ordstyrer: Kim 
 
1. Udvalgsmedlemmer (7 stk.), status ved DASAIMs årsmøde 
Ingen medlemmer falder for 6 års reglen. 
Lone og Patricia er på valg. 
 
2. Obstetrisk internat 5.-7. nov. 2021 
10/16 pladser er besat, der er derfor åbnet bredt op for tilmelding (DASAIMs hjemmeside og 
facebook). 
KL og LMP har udarbejdet et udkast til program.  
MLA foreslår kort seance om HU-kurset, primært mhp. om der skal ske omstruktureringer. 
LF fortæller, at SSAI-uddannelsen i obstetrisk anæstesi starter igen 2022, og at der snart åbnes for 
tilmelding. 
LMP opfordres til at fortælle om sin igangværende Master. 
Alle opfordres til at medbringe cases. 
Plan: KL og LMP opdaterer program. Når alle tilmeldinger er modtaget, sendes mail ud til deltagere 
mhp. fordeling af opgaver. 
 
3. Forslag til aktiviteter i DASAIM’s obstetriske udvalg, som DASAIM evt. kan støtte 
DASAIMs bestyrelse ønsker at støtte tiltag til gavn for medlemmerne.  
Forslag omkring obstetrisk symposium: Større lokale? Live streaming? 
Forslag om finansiering af internat med ét specifikt tema, f.eks. omstrukturering/gentænkning af HU-
kurset. 
Forslag om finansiering i forbindelse med guideline-arbejde. 
Yderligere forslag kan sendes til KL. 
 
4. DSOG’s PPH guideline (2017)  
KL orienterer om, at aortakompression - efter henvendelse fra obstetrisk udvalget - nu er tilføjet igen. 
Denne guideline skal uploades på DASAIMs hjemmeside (KL). 
 
5. Datoer for fremtidige møder/symposium/internat  
Nye datoer for møder i udvalget efter DASAIMs GF. 
Dato for symposium udsendes, når det er planlagt. 
Evt. nyt sted for obstetrisk internat, KL har føler ude. 
 
6. Macricare 
Der er udsendt spørgeskema fra europæiske samarbejde for håndtering af kritisk syge gravide. 
 
7. Evt. 
LMP fortæller om problemstilling omkring anæstesi til suturering af bristning ved jordemoder på 
operationsstue.  
KL fortæller om anlæggelse af saddelblok på fødestuen som alternativt til suturering på 
operationsstue. 


