
Udvalgsmøde obstetrisk udvalg 17/1 
Tilstede: Kim, Omar, Lars, Deepti, Anne, Mette 

Afbud: Renee 

Besøg: Lone (oplæg om kvalitetsdatabasesamarbejdet) 

1 ordstyrer Mette 
 
2 referent Anne 
 
3 Dansk kvalitetsdatabase for fødsler (Lone og Deepti) 
Indikatorer relevante for anæstesi:  
Epi indenfor en time. Grad 1 indenfor 15 min, grad 2 30 min, andel grad 2 i regional bedøvelse. 
Standard mere end 90%. 
Lone og Deepti til møde med obstetrikerne: Anæstesimetoden har lav validitet i DKF. 
DAD grad 1-3: anæstesimetode. Sammenblanding af alle grader. DAD styregruppe har ikke været 
åbne for obstetriske inputs. DKF er måske et bedre bud. Samarbejdet med SP er bedre forventning 
til at det bliver mere validt med tiden. Den aktuelle årsrapport er ikke offentlig pga overlap mellem 
LPR versioner. Lone tager kontakt til DAD-kollegaer.  
Sectio-database er på tegnebrættet: Samarbejde mellem DSOG, DASAIM og jordemødre. 
Marts er der audit.  

- Kvinders Mortalitets opgørelser er de med i dette arbejde/samarbejde? 
- Hvem laver kontrol af validiteten kan den ses/læses et sted? Og på tværs af regionerne.  

Vedrørende henvendelse fra DSOG om sectio database: Hvad er argumentet for endnu en 
database? Tanken er at man kan trække data i systemerne ift ex hovedpine, komplikationer mm. 
Vi ønsker ikke mere registrering på afdelingerne, men hvis det kan trækkes fra systemet er det 
godt. Lad os endelig byde os til, men vigtigt at vi arbejder mod at data genereres automatisk. 
Balancen er hvor meget arbejde der skal lægges. 
Vigtigt at vi er på banen fra starten og er med til at definere relevante parametre. 
Konklusion: Formelt svar først og senere finder vi dem der vil være aktive. 
 
4 Fremtidige møder og Årshjul (Kim)  
Fremtidige mødedatoer: Doodle er godt. Hver halvanden måned-2. måned.  
3 stk pr semester ca. Vi mødes fysisk i mange sammenhænge så udgangspunktet er virtuelle   
møder.  
Fastlagte datoer 2022; HU Aarhus 1+2 marts; Tværfagligt symposium Roskilde 29/3; Virtuelle cases 
17/5; Internat 23-25/9 
Plan: Kim doodler mhp udvalgsmøder 
 

Årshjul Obstetrisk udvalg  

Januar Dasaims bestyrelses internat 
Finde foredragsholdere til DASAIM årsmøde i nov. 

Marts HU-kursus Århus 
Tværfagligt symposium 



Maj (SOAP) 

Juni (FYA internat) 
Virtuel case-club 

September Obstetrisk anæstesiologisk Internat 

Oktober HU-kursus Herlev 

November DASAIMs årsmøde 
(OAA) 

 

5 Slack, brugen af (Anne) 
Hvad vil vi med dette forum? Alle med obstetrisk anæstesi interesse eller kun speciallæger?  
Et forum hvor specialister kan diskutere deres usikkerheder og (lokale) udfordringer? 
Diskussion for og imod ift rekruttering.  
Konklusion: Værdi som speciallæger med obstetriske anæstesiologer.  
Fremadrettet skal de beskrive hvorfor de er interesseret i obstetrikken og hvad de vil med 
forrummet. Og at optagelse godkendes i udvalget. 
 
6 Elektronisk lommekort (Kim) 
www.kejsersnit.net/lommekort 
QR koder, RH bruger den til kursister.  
På næste møde: Er det brugbart som hjælpemiddel/formidlingsredskab? Skal vi endorse det som 
selskab? 
 
7 Emner og foredragsholdere til Årsmødet (Kim) 
Hvilke emner kunne være spændende til næste år? Næste år er det ”full scale”. 
Lars: Sphenopalatin blok?/postspinal hovedpine. Evt pro et con.  
Anne: Profylaktisk TXA.  
Lone: Covid og graviditet?  
Kim: Nocebo effekt? 
Anne: Postoperative sectio smerter evt pro et con med forskelliges bud/panel diskussion.  
Vi vil arbejde for at vi ikke altid skal have lørdag morgen seancen. Det er et stort arbejde.  
Konklusion: send forslag til Kim og så samler vi op næste gang. 
I år var oplæggene gode og velbesøgte. 
 
8 Status 'Tilfreds og Tilpas efter sectio' 
Status: forlænget til udgangen af februar. Juristeriet har været dybt frustreret. Når godkendelsen 
er på plads kan de dele det i fælles database.  
Bliver spændende med data opgørelse. 
 
9 Eventuelt 
Fra Renee:  
TXA til covid sectio-patienter måske noget vi skal forholde os til som udvalg. 
Patricia har siddet i udvalg omkring Covid/DSOG – hvornår skal de revideres? 
Plan: Patricia inviteres til næste møde mhp covid og gravid-guideline status/opdatering.  
 
Tak til Lone og Patricia for stort udvalgsarbejde! 

http://www.kejsersnit.net/lommekort

