
Melding til MFR av graviditet etter assistert befruktning (ART)
Fylles ut av avdelingen/klinikken for alle behandlinger ved første ultralydundersøkelse

Avdeling/klinikk

Kvinnens navn og adresse

Infertilitetsårsaker:
(Kryss evt. i flere rubrikker)

Fersk syklus:

Dato for egguttak:

Dato for innsetting:

Fryse-syklus:

Dato for innsetting:

Frosset på:             Dag

Hovedårsak til infertilitet:
(Kryss kun av i én rubrikk)

På grunn av optisk lesning av skjemaene må fødselsnummer påføres her 
selv om det eventuelt også står på påklistret merkelapp.

Ikke skriv her

Ikke skriv her

Antall fostre:

Sendes til MFR straks etter 
første ultralydundersøkelse

Antall fostre med 
sikker hjerteaksjon:

Dato for første
ultralydunder-
søkelse:

Status ved første ultralydundersøkelse:

Dato og underskrift (lege), stempel
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Ikke skriv her

Fødselsnummer:

1 Tubefaktor

2 Endometriose

3 PCOS

4 Amenoré/anovulasjon

5 Redusert ovarialrespons

6 Sædfaktor

7 Kreft hos mann

8 Annet, spesifiser

9 Uforklarlig

Infertilitetsvarighet:

Hvor mange år har paret forsøkt å få barn før første behandling?

Tilleggsprosedyre:

 PGD  Annet, spesifiser:

Metode
ved denne
behandlingen:

Fersk syklus: Fryse-syklus:
1 IVF

2 ICSI-ejakulert sæd

3 ICSI-frossen sæd

4 ICSI-TESA/TESE

5  ICSI-PESA

1 Cryo-IVF

2 Cryo-ICSI-ejakulert sæd

2 Cryo-ICSI-frossen sæd

3 Cryo-TESA/TESE

4 Cryo-PESA

Antall befruktede egg innsatt v/denne behandlingen:

A: Fersk syklus B: Fryse-syklus

A: Fersk syklus B: Fryse-syklus

Totalt antall innsettinger for å oppnå aktuell graviditet:

Totalt antall

1 Tubefaktor

2 Endometriose

3 PCOS

4 Amenoré/anovulasjon

5 Redusert ovarialrespons

6 Sædfaktor

7 Kreft hos mann

8 Annet, spesifiser

9 Uforklarlig

Kun eksempel - ikke til utfylling



Veileder for utfylling av Melding til MFR av graviditet etter assistert befruktning 
(ART-Assisted reproduction technology)
OM INNHOLDET I MELDINGEN OG MELDEPLIKTEN.
Meldingen sendes Nasjonalt folkehelseinstitutt, Avdeling for Medisinsk fødselsregister (MFR) fortløpende etter første ultralyds-
undersøkelse. Signerende lege har ansvar for innholdet i meldingen. 

Meldingen vil bli benyttet til å oppfylle MFRs formål som angitt i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk   
fødselsregister (MFR-forskriften) § 1-3 (Registerets formål). Etter MFR-forskriften § 1-8 (Særskilt om kunstig befruktning) kan 
MFR, ”....hvis paret ikke motsetter seg det, etter å ha fått informasjon om hvordan slike opplysninger behandles i Medisinsk fødselsregister, 
inneholde følgende opplysninger om kunstig befruktning i den utstrekning det er nødvendig for å nå formålet med registeret:
 1. årsaker til infertilitet, med spesifisering av hovedårsak,
 2. hvor lenge paret har vært infertilt,
 3. behandlingsmetode,
 4. antall embryoer innsatt,
 5. antall behandlingsforsøk,
 6. dato for innsettelse av embryo og ultralydundersøkelse i første trimester,
 7. status ved ultralydundersøkelse i første trimester,
 8. antall fostre, herav med sikker hjerteaksjon.”

Plikten til å melde inn er regulert av MFR-forskriften § 2-1 (Helsepersonells dokumentasjons- og meldeplikt), 2. ledd “Helsepersonell 
som tilbyr og yter kunstig (assistert) befruktning skal melde opplysninger som nevnt i § 1-8 til Medisinsk fødselsregister hvis paret ikke 
motsetter seg det.”

Melderutinen er regulert i MFR-forskriften § 2-2 (Meldingsskjema, formkrav m.v.), 3. ledd: “Skjema for kunstig (assistert) befruktning skal 
sendes Medisinsk fødselsregister fortløpende og senest en måned etter påvist foster.”

Det er forøvrig institusjonens ansvar å etablere rutiner som sikrer at personopplysninger forvaltes i tråd med regelverket.

FORKORTELSER
ART: Assisted reproduction technology
PCOS: Polycystic ovarial syndrome
IVF:  In vitro fertilisation
ICSI:  Intra cytoplasmic sperm injection
TESA:  Testicular sperm aspiration
TESE:  Testicular sperm extraction
PESA:  Percutanous epididymal sperm aspiration
PGD:  Preimplantation genetic diagnosis

UTFYLLING AV DE ULIKE RUBRIKKER
Skriv tydelig med svart eller blå penn.
Avdeling/Klinikk: Den avdeling/klinikk der behandlingen har foregått. 
Kvinnens navn og adresse: Klistrelapp kan brukes. (Kun kvinner med norsk fødselsnummer skal meldes.)
Fødselsnummer: På grunn av optisk lesing av skjemaene må fødselsnummer påføres i feltene på skjemaet. 
Infertilitetsårsaker: Kryss eventuelt av i flere felt. 
Hovedårsak til infertilitet: Velg den viktigste av de oppgitte infertilitetsårsakene.
“Redusert ovarialrespons” kan foreligge som følge av f.eks. høy alder, røyking, tidligere medisinsk behandling, klimakterium precox, eller 
kromosomfeil. 
Metode: Kryss av i en (evevntuelt flere) av rubrikkene under enten “Fersk syklus” eller “Fryse-syklus.”
Tilleggsprosedyre: Fylles ut hvis aktuelt, eventuelt spesifisert i fritekstfelt. 
Antall befruktede egg innsatt ved denne behandlingen: Antall befruktede egg innsatt fylles ut under enten ”fersk syklus” eller 
”fryse-syklus”.
Totalt antall innsettinger for å oppnå aktuell graviditet: Totalt antall innsettinger uavhengig av institusjon og hvor mange ”fersk syklus” 
og/eller ”fryse-syklus”.
Fersk syklus: Dato for egguttak og dato for innsetting.
Fryse-syklus: Dato for innsetting og på hvilken dag egget var frosset fylles ut (skriv tall for dag 1, 2, 3 osv.).
Status ved første ultralydundersøkelse: Kryss av for “Antall fostre” og “Antall fostre med sikker hjerteaksjon.” 
Dato og underskrift: Signerende lege har ansvar for at skjema er korrekt og fullstendig utfylt.

Skjema for kunstig (assistert) befruktning skal sendes Avdeling for Medisinsk fødselsregister, 
Kalfarveien 31, 5018 Bergen, fortløpende og senest en måned etter påvist foster.

Blanketten bestilles ved henvendelse til Nasjonalt folkehelseinstitutt, 
Avdeling for Medisinsk fødselsregister, Kalfarveien 31, 5018 Bergen 

tlf.: 53 20 40 50, e-post: mfr@fhi.no
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