
Referat fra virtuelt møde i Obstetrisk udvalg, DASAIM, 30. aug. 2022  
 
Deltagere: Kim (KL), Lars (LMP), Deepti (DJ), Renee (RB) og Mette (MLA) 
Afbud: Omar (OR) 
Referent: Mette 
Ordstyrer: Lars 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt af alle. 
 
2. Obstetrisk internat 23.-25. sep. 2022 
14-15 er tilmeldt. 
KL fremlægger udkast til programmet, som godkendes af udvalget. 
LMP påpeger, at mange af emnerne primært henvender sig til udvalgets medlemmer og obstetriske 
speciallæger, hvorfor det måske kan være svært at tillokke yngre kræfter. 
Skal vi i fremtiden kører parallelle sessioner eller er vi for få til dette? 
Plan: KL udsender programmet snarest. Janne koordinerer mad-opgaver pr. mail. 
 
3. Status ang. Udvidet virksomhedsområde for sygeplejersker/special sygeplejersker/jordemødre  
KL fremlægger problemstilling omkring planen om at udvide virksomhedsområdet for sygeplejersker 
og jordemødre. Ifølge det modtagne dokument, vil ansvaret ikke længere være skarp defineret.  
Desuden ekstremt kort svarfrist for høringsparterne samtidig med, at dokumentet blev sendt til høring 
i sommerferien. 
Lægeforeningen, Overlægerådet og DASAIM er gået ind i sagen. 
 
4. Guidelines status 
a) Vejledningen ”Anæstesi til non-obstetrisk kirurgi” er klar til at blive sendt rundt til udvalget og 
DASAIMs bestyrelse, og KL gør dette snarest. 
b) Hjertestop hos gravide: LMP følger op på dette. Har vi fået henvendelse fra DSOG tidligere? 
c) AW står for opstart af revision af vejledningen ”Præeklampsi”, videre herom på internatet 2022. 
Opfordring til at involvere interesserede yngre anæstesiologer. 
 
5. DASAIMs årsmøde 2022 
Status på program: Der er styr på vores indslag. 
Alle, fraset DJ og AW, er på valg.  
 
6. Emner og foredragsholdere til DASAIMs årsmøde 2023 
Det tager lang tid at planlægge emner og skaffe foredragsholdere, hvorfor KL opfordre til, at vi allerede 
nu overvejer emner og foredragsholdere til årsmødet 2023. 
LMP foreslår: a) Smerter under sectio og håndtering heraf. b) Obstetrisk sepsis, evt. ved LMP og 
obstetriker fra Skejby. 
AW foreslår paneldiskussion af f.eks. obstetrisk sepsis, COVID hos gravid e.l., hvor intensivister også 
inviteres. 
Deadlines: KL kommer med forslag til deadlines pr. mail.  
 



7. Evt. 
a) AW spørger, om udvalget har en holdning til opstart af nye centre og fødesteder. Bekymringer om 
bemandingsproblemer på fødegangen, jordemødre mangel og konsekvenserne heraf. Kan man holde 
det faglige niveau på nye steder, når de allerede etablerede steder har personalemangel? 
Emnet er drøftet kort på tværfagligt obstetrisk symposium i foråret, hvor udvalget ikke gik videre ind i 
det.  
Allerede nu betyder personalemanglen, at fødestuerne på nogle hospitaler bemandes af andre 
faggrupper end jordemødre.  
KL foreslår, at vi kan henvende os til DSOG, mhp. at DASAIM og DSOG i samarbejde kan udfærdige et 
bekymrings-skriv. Det er vigtigt, at vi gør os klart, hvad formålet er hermed.  
Det er en politisk beslutning, hvor relevante kliniske faggrupper ikke er inddraget, bør udvalget 
tilkendegive sin holdning hertil? 
Opfølgning på dette emne ved næste udvalgsmødet 25. okt.  
 
b) Fremtidige møder er kl. 20 virtuelt. 
 


