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Deltager: Kim (KL), Lars (LMP), Mette (MLA) og Renee (RB) 

Afbud: Deepti (DJ), Omar (OR), Anne (AW). Kim Wildgaard og Lone Fuhrman (gæster) 

Ordstyrer: Mette 

Referent: Renee 

 

1. Ændring i Indikatorer DAD og DKF ved Deepti, Lone og Kim Wildgaard  

Styregruppen for Dansk Anæstesi Database (DAD) har besluttet at de nuværende indikatorer 

8, 9, 10 og 11, ikke længere bør være en del af de standardiserede indikatorer rapporteret fra 

databasen.  Styregruppen i DAD har inviteret udvalget til at komme med en tilbagemelding 

om hvorvidt disse kan erstattes af mere klinisk relevante obstetrisk-anæstesiologiske 

indikatorer. 

Udvalgets holdning til ovenstående, vil i stor grad afhænge af evt. ændringer i de nuværende 

indikatorer i Dansk kvalitetsdatabase for fødsler (DKF). Udvalget vurdere at så længe de 

aktuelle indikatorer i DKF bibeholdes, herunder især indikator 9, er der ikke behov for at 

erstatte eller tilføje til DAD.  

Før udvalget kan komme med en endelig udtalelse, er der således behov for en afklaring fra 

Lone og Deepti vedr. evt. ændringer i de nuværende indikatorer i DKF.  

Kim vil rundsende et udkast til svar til DAD. 

 

2. Præhospitalt perimortem sectio  

Der drøftes hvorvidt præhospitale læger kan/bør forventes at udføre perimortem sectio, og 

hvorvidt der kan risikeres kritik såfremt proceduren ikke udføres. Maternelt hjertestop er en 

yderst sjælden problemstilling, og der foreligger begrænset evidens for perimortem sectio 

udført præhospitalt.  Den nuværende guideline for hjertestop hos gravide anbefaler at 

perimortem sectio udføres så barnet er forløst inden for 5 minutter efter ictus, og dokumentet 

skelner ikke mellem præ-/intrahospitale hjertestop. 

Udvalget vurdere at det meget sjældent vil være indikation for at foretage perimortem sectio 

præhospitalt. Derfor bør der præciceres i de nuværende anbefalinger/guidelines på DSOG og 

DASAIM`s hjemmesider, at eventuel udførelse af perimortem sectio må bero på et skøn 

foretaget af den pågældende læge ud fra tilstedeværende kompetencer og situationen i sin 

helhed. Dette primært med henblik på at beskytte den præhospitale læge juridisk i tilfælde af 

en klagesag hvor perimortem sectio ikke er udført. 

Kim L vil rette forespørgsel til DSOG og DASAIMS præhospitale udvalg mhp deres 

holdning.  

 

3. Uddannelsesudvalgets henvendelse om post specialist 're-certificering' 



Christina Frøslev Friis har påtaget sig at være “tovholder” på et pilot-/prøveprojekt i egen 

afdeling (Sygehus Sønderjylland).  

 

4. Guideline præeklampsi 

 Udgår pga afbud. 

 

5. Ændring i kompetencekort 9 i hoveduddannelsen, “Anæstesi til Sectio”  

 Kompetencekortet er revideret under årets internat. Ændringerne godkendes af alle. 

 

6. Samarbejdsaftale med DSOG 

Udvalget oplever generelt samarbejdet med DSOG som værende uproblematisk. Ved 

udarbejdelse af dokumenter/udtalelser som krysser specialegrænserne, er der allerede 

tradition for gensidig høring/sparring. Udvalget vurdere ikke at der er behov for en skriftlig 

samarbejdsaftale.   

 

7. Melanom guideline  

Dansk Melanom Gruppe har udarbejdet en retningslinie for behandling af melanom i 

graviditeten. Udvalget har kigget udkastet igennem med følgende kommentarer/ændringer: 

- Udvalget kan ikke forholde sig til anvendelsen af radioaktiv tracer da dette ligger 

udenfor det anæstesiologiske kompetenceområde. 

- Maks dosering af Lidokain m/adr rettes til 7 mg/kg.  

- For anæstesiologisk håndtering henvises til guideline “Anæstesi til non-obstetrisk 

kirurgi hos gravide” 

- Generelt bør neuraksial eller regional anæstesi være førstevalg, såfremt dette er muligt 

i fht. det kirurgiske indgreb. 

 

8. Status fra forsknings klyngen  

 Udgår pga afbud  

 

9.  Case symposium    

KL ønsker at forsøge at gennemføre et tilpasset virtuelt symposie, i samarbejde med FYA, 

mhp at rekruttere yngre kollegaer med interesse for det obstetrisk anæstesiologiske område. 

For at ramme bredere bør cases være af generel interesse, og helst med læringspotensiale. 

Udvalgets medlemmer er åbne for at præsentere personlige cases. 

KL retter henvendelse til FYA vedr. samarbejde. 

 

11. Præcisering af dosering af Propofol og Thiopenthal til adipøse efter IBW i guideline 

“Anæstesi til sectio”  



Emnet drøftes til næste udvalgsmøde. 

  

10. DASAIM's årsmøde - 2022 og 2023 

KL har fået bekræftet at Nuala Lucas stiller som oplægsholder lørdag under DASAIMs 

årsmøde 2022. 

RB og DJ deltager ved OAA course in obstetric anaesthesia i London i november, og vil være 

opmærksomme på evt foredragsholdere/emner til årsmødet 2023’ 

11.  Obstetrisk Internat 2023 

Internatet afholdes næste gang lørdag-mandag 23-25.9.2023 på Nordvestfyn, i det samme 

område som i år. DASAIM har endnu en gang tilbudt at betale for leje af sommerhus.   

 

 

 

 

 

 


