
Referat obstetrisk udvalg 16. jan 2023 
 
Deltagere: Omar, Mette, Anne, Patricia og Kim 
Afbud: Deepti og Maria 
 
Årsmøde emner  
Remi/Melber (2), PDPH/ Schyns-van den Berg (1), PDPH-GSP/Seit(1), Enhanced 
Recovery/Sultan/Woolnough/Carvalho (3) og PE-guideline (3) 
Generelt enighed om udmærkede emner. Drøftelse af hvornår/hvilken varighed udvalget ønsker at 
have på årsmødet.  
Flere udenlandske foredragsholder, som kunne være interessante.  
 
Mht dansk foredrag, tegner der sig umiddelbart flertal for PE-guideline præsentation. Dog mangler 
Deeptis stemme.  
 
Vi aftaler at alle udvalgsmedlemmer sender prioriterede rækkefølge til Maria, som danner sig et 
overblik og udefra dette får mandat til at beslutte hvem der skal kontaktes i hvilken rækkefølge. KL 
deltager i kontakten til foredragsholderen sammen med forventede moderator.  
 
Årsmøde arrangør har ønske om der senest er indstilling til dem med emne og foredragsholder 
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Guidelines 
Udvalget har fortsat ønske om at dem der udarbejder/revidere guideline har frie hænder til at 
beslutte mest hensigtsmæssige format. 'Fortrykt-skabelon' er uhensigtsmæssig. Især fordi vi 
aktuelt har ønske om både at arbejde med justeringer i format og gerne vil arbejde videre med 
'one-page' med essensen af indholdet.  
 
Det aftales at indhente estimat for hvad det koster at få sat en hjælp til design og opsætning af 
guideline. KL indhenter dette.  
 
Det aftales at når PE-guidline arbejdet er godt i vej, at udvalget gennemlæser øvrige guidelines og 
godkender disse uden grundig revision.  
 
Symposium 
Praktiske opgaver fordeles mellem udvalgsmedlemmer. Udvalgsmedlemmer har traditionelt haft 
gratis adgang. Tilmelding skal ske til AW eller KL INDEN 1/3 
Kommmer: Maria, Mette, Patrica 
Kommer ikke: Deepti 
ved endnu ikke: Omar 
Fordele ulemper mht planlægning af udvalgsmøde ifm symposium drøftes. Ikke stort ønske om 
dette. Evt. fælles spisning om aftenen drøftes, har været afprøvet, men meget stort frafald. Vi 
kunne evt. tage en øl/kaffe efter symposium, dem der har mulighed for det.  
 
Opgaver 



1) Modtage slides fra foredragsholdere og lægge dem på computerens skrivebord 
2) Udlevere navneskilte/sidde i dør /ved start 
3) Opsætte plakater, vise vej og opsætte stole 
 
 
Case symposium 
24/5 Har 1 case. Mangler så ledes 2. Potentielle emner/foredragsholdere skal sendes til PD 
 
FYA og virtuelt symposium 
Vi har kontaktet FYA, afventer deres tilbagemelding.  
 
Status PMCS 
DSOG har tilkendegivet at de aldrig vil mene det indiceret at foretage perimortem sectio out-of-
hospital 
KL sender skriv til præhospital udvalg mht justering i guideline på www.dasaim.dk vedr. hjertestop 
hos gravid. 
Indeholdende  
1) det skal fremgå at hvis PMCS skal foretages præhospital, skal det alene foretages hvis 
præhospital læge finder det indiceret, er oplært i proceduren og vedligeholder disse kompetencer.  
2) det er udvalgets holdning at out-of-hospital PMCS kun vil være indiceret ekstremt sjældent.  
 
Udvalgs billede på dasaim.dk 
Enighed om dette. Vi sender hver 'pas-foto' til Tina Calundann, så vores billede kan komme på 
dasaim's hjemmeside under obst. udvalg 
 
Sandbjerg? skal vi sende to afsted? 
Afholdes i 2023 i ultimo april. Ingen af mødedeltagerne har umiddelbart mulighed for at deltage. 
Hvis Deepti/Maria, alternativt kunne man overveje at spørge andre relevante. Hvis der kan findes 
deltagere, vil KL kontakte DSOG og DASAIM mht. om deltagelse kunne accepteres og dasaim 
kunne betale for transport og deltagelse.  
 
 
 


