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 Fødselsmelding versjon 1.2 
- 

Oversikt over endringer 
 
 

 
 

Dokumentplassering:   
Forfatter/Dok.ansv: Linda Askvik Faugstad Versjon: 1.0  

 

Endringsoversikt 
 
Versjon Dato Hvem/Status Beskrivelse/endringer 
1.0 03.01.2019 Linda Askvik 

Faugstad 
Oppdatert til versjon 1.0 etter at CSAM produksjonsatte Partus 5.0 
med implementasjon av versjon 1.2 av fødselsmeldingen. 

 
 

1 Innledning 
Dokumentet inneholder en spesifikasjon av prioriterte endringer i fødselsmeldingen til Medisinsk 
fødselsregister etter oppdrag i tildelingsbrevet til FHI i 2018. Endringene tar utgangspunkt i elektronisk 
fødselsmelding versjon 1.0 og versjon 1.1 og inneholder nye felter og noen endringer i eksisterende felter i 
versjon 1.0. Endringene danner grunnlag for versjon 1.2 av fødselsmeldingen 
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1  Blodtype  A  A 
B  B 
AB  AB 
0  0 
9 Ukjent 

 MFR ønsker at dette feltet alltid blir fylt ut slik at vi 
ikke må etterspørre informasjon. Vi har derfor 
foreslått at valget «ukjent» legges til i Natus/Partus 
slik at jordmor må ta et aktivt valg om at 
informasjon om blodtype ikke er tilgjengelig. 

1 x 

2  Rhesusgruppe mor  1  Rh pluss 
2  Rh minus 
9  Ukjent 

 MFR ønsker at dette feltet alltid blir fylt ut slik at vi 
ikke må etterspørre informasjon. Vi har derfor 
foreslått at valget «ukjent» legges til i Natus/Partus 
slik at jordmor må ta et aktivt valg om at 
informasjon om blodtype ikke er tilgjengelig. 

1 x 

3  Rhesusgruppe foster  1 Rh pluss 
2 Rh minus 
3 Rh inkonklusiv 

  1  

4  Antistoff – Rhesus D  1 Positiv 
2 Negativ 

  1  

5  Andre Rhesus antistoff 
(C,E,mm) 

 1 Positiv 
2 Negativ 

  1  
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6  Antistoff – Anti – Kell  1 Positiv 
2 Negativ 

  1  

7  Antistoff – Anti - c  1 Positiv 
2 Negativ 

  1  

8  Andre antistoffer   Fritekst som inneholder andre 
antistoff 

 1  

9  RhD  profylakse gitt i uke 28  1  Ja 
2  Nei 
9  Ukjent 

  
 

Nytt felt i Natus/Partus. 
MFR ønsker at dette feltet alltid blir fylt ut slik at vi 
ikke må etterspørre informasjon. Vi foreslår at 
Natus/Partus endres slik at denne informasjon må 
registreres før fødselsmelding kan sendes til MFR. 

1 x 

10  RhD Profylakse gitt etter fød 
sel 

 1  Ja 
2  Nei 

 Nytt felt i Natus/Partus. 
MFR ønsker at dette feltet alltid blir fylt ut slik at vi 
ikke må etterspørre informasjon. Vi foreslår at 
Natus/Partus endres slik at denne informasjon må 
registreres før fødselsmelding kan sendes til MFR. 

1 x 

11  Kommentar RhD profylakse     1  

12  Hørselsscreening utført  2  Nei – 
hørselsscreening er 
ikke utført på noen 
ører 
1  Ja - 
hørselsscreening er 
utført på minst et øre 
uavhengig av resulter 
på testen 

  
 
 

MFR anbefaler at Parturs endres lik Natus. Vi 
anbefaler at jordmor må velge status for både 
høyre og venstre øre.  
 
Dersom barnet overflyttes direkte til nyfødtintensiv 
vil barnet ikke hørseltestes ved barsel. Vi tenker 
da at jordmor skal svare ikke utført. Dette vil da bli 
utført på nyfødtavdeling. 

1 x 

13  Omskåret type  1 Type 1 
2  Type 2 
3  Type 3 
4  Type 4 
5  Ukjent 

  1  

14  Omskåret Deinfibulert  1  Ja 
2  Nei 

  1  

15  Snuste mor før sv.sk. 
begynnelse? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

16  Snuste mor i sv.sk. første 
trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

17  Snuste mor i sv.sk. siste 
trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

18  Brukte mor alkohol før sv.sk. 
begynnelse? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  
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19  Brukte mor alkohol i sv.sk. 
første trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

20  Brukte mor alkohol i sv.sk. siste 
trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

21  Brukte mor rusmidler før sv.sk. 
begynnelse? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

22  Brukte mor rusmidler i  sv.sk. 
første trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

23  Brukte mor rusmidler i sv.sk. 
siste trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

 1  

24  Rusmidler før sv.sk. 
begynnelse 

  Fritekst. 
Må fylles ut dersom «Brukte 
mor rusmidler før sv.sk. 
begynnelse?» er satt til «Av og 
til» eller «Daglig» 

Hvis det er oppgitt flere rusmidler skal det være en 
forekomst per rusmiddel. 

N  

25  Rusmidler i sv.sk. første 
trimester 

  Fritekst. 
Må fylles ut dersom «Brukte 
mor rusmidler i sv.sk.første 
trimester?» er satt til «Av og til» 
eller «Daglig» 

Hvis det er oppgitt flere rusmidler skal det være en 
forekomst per rusmiddel. 

N  

26  Rusmidler i sv.sk. siste 
trimester 

  Fritekst. 
Må fylles ut dersom «Brukte 
mor rusmidler i sv.sk.siste 
trimester?» er satt til «Av og til» 
eller «Daglig» 

Hvis det er oppgitt flere rusmidler skal det være en 
forekomst per rusmiddel. 

N  

27  Bakre rifter  PR1  Grad 1 
Overfladisk 
PR2  Grad 2  Dyp 
PR3a   Grad 3a  
<50% av EAS 
PR3b .Grad 3b >50% 
av EAS 
PR3c  Grad 3c EAS 
og deler av IAS 
PR4  Grad 4 Rectum  

  1  
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28  Fortilrifter  1  Ja 
2  Nei 

Settes til ja dersom en eller 
flere fortilrifter er registrert.  

Natus: Fortilrift settes til ja dersom det opplyses 
om en eller flere av følgende rifter; indre 
kjønnslepper, indre kjønnslepper inntil 
urinrørsåpning, ytre kjønnslepper.  
Partus: Fortilrift settes til ja dersom fortilrift er valgt 
eller annen type rift som defineres som fortil eks. 
affeksjon av clitoris, eller labia minus en side mm.  
 

1  

29  Indre rifter  1  Dyp vaginal rift 
2  Cervixrift  
3  Overfladisk rift 
 

 MFR ønsker at Natus endres og blir lik Partus. 
Dvs. følgende valg;  
overfladisk rift,  
dyp vaginal rift,  
cervix rift 

N  

30  Andre indre rifter   Fritekstfelt, inneholder andre 
indre rifter ikke spesifisert under 
«indre rifter». 

MFR ønsker at Natus legger til valget «Annet» 
(fritekst) og at Partus etter dette gjøres identisk 
med Natus.  
 

1  

31  FødselsstartDatoTid   DateTime  1  

32  VannavgangDatoTid tid   DateTime  1  

33  Jordmor tilstede under aktiv 
fødsel 

 1 Ja 
2 Nei 

  1  

34  Jordmor tilstede under aktiv 
fødsel - kommentar 

  Fritekst Her skal kommentarer til at jordmor er tilstede/ikke 
er tilstede under aktiv fødsel legge inn 

1  

35  NIPT Fosterdiagnostikk  1 Ja 
2 Nei 
9 Ukjent 

 Det må presiseres at dette ikke gjelder NIPT brukt 
til Rh typing av foster 
 

1 x 

38 LAR behandling i 
svangerskapet 

 1 Ja / true 
2 Nei /false 

 Kvinnen kan ikke motsette seg innsamling og 
behandling av denne opplysningen, ettersom det 
er regnet som legemiddelbehandling. 

1  

39 LAR - Type 
substitusjonslegemiddel 

  Fritekst  1  

        

 Feltene nedenfor ønskes 
endret i forhold til versjon 1.0 

      

 Endringer er merket i rød skrift       

45 Brukte legemidler i 
svangerskapet 

SV_BR_
LEGM 

1  Ja 
2  Nei 
9  Ukjent 

Legemidler skal spesifiseres i 
SV_LEGM hvis SV_BR_LEGM 
= 1 

MFR ønsker at det gir mulighet til å registrer ukjent 
i både Natus og Partus. 

1 x 

47 Spesifisering av legemidler i 
svangerskapet 

SV_LEG
M_SPES 

 Skal fylles ut hvis  
SV_LEGM = 99 
NB! Hvis det er gitt flere 
legemiddel skal det sendes en 
forekomst per legemiddel 

 N  

48 Informasjon gitt om Yrke, Røyk, 
Alkohol, Rusmidler 

SV_SKO
R 

1 Ja / True 
2 Nei / false  

 Feltet het tidligere «Røyking og yrke, Skriftlig 
orientering gitt til mor» 
Flyttes ut av Røyking, og spesifiserer at dette også 
gjelder yrke, alkohol og andre rusmidler. Ellers 
ingen endring i implementasjonen. 
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49 Motsetter seg innsamling av 
yrkesopplysninger 

SV_SAMI
Y 

1 Ja / true 
2 Nei /false 

 Ingen endring i implementasjonen, kun endret 
navn på element for å harmonisere med tekst i 
forskrift 

  

50 Motsetter seg  innsamling av  
opplysninger om 
røyk/snus/alkohol/rusmidler 

SV_SAM
IR  
 

1 Ja / true 
2 Nei /false 
 

 Flyttet ut av Røyking. Ellers ingen annen endring i 
implementasjonen, kun endret navn på element 
fra «samtykker ikke» til «motsetter seg», for å 
harmonisere med tekst i forskrift. Samt lagt på 
tekst for å dekke snus, alkohol og rusmidler 

  

51 Røykte mor før sv.sk. 
begynnelse? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

Endret kodeverk, for å harmonisere med snus, 
alkohol og rusmidler. 

  

53 Røykte mor i sv.sk. første 
trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

Endret kodeverk, for å harmonisere med snus, 
alkohol og rusmidler. 

  

55 Røykte mor i sv.sk. siste 
trimester? 

 2  Nei 
3  Av og til 
4  Daglig 
5  Ukjent 

Skal være utfylt hvis  
MotsetterSegInnsamlingAvOpp
lysningerOmRoykSnusAlkohol
Rusmidler = false 

Endret kodeverk, for å harmonisere med snus, 
alkohol og rusmidler. 

  

77 Komplikasjoner F_KOMP
L 

1  Ingen 
2  Vannavg. 12 – 24 
timer 
3  Vannavg. > 24 
timer 
4  Mekaniske 
misforhold 
5  Vanskelig 
skulderforløsning 
6  Placenta previa 
7  Abruptio placentae 
8  Perinealruptur 
(grad 1-2) 
9  Sphincterruptur (gr. 
3-4) 
11 Blødning 500 – 
1500 ml 
12 Eklampsi under 
fødsel 
13 Navlesnorfremfall 
14 Truende intrauterin 
asfyksi 
15 Risvekkelse, 
stimulert 
16 Langsom 
fremgang 
17 Uterus atoni 
18 Blødning > 1500 
ml  
19 
Blodtransfusjon/erytro
cytt transfusjon 
99 Annet 

- Hvis F_KOMPL = 1 skal ingen 
av de andre verdiene være 
valgt 
- F_KOMPL kan ikke inneholde 
både verdien 8 og 9 
- F_KOMPL kan ikke inneholde 
både verdien 10 og 11 
- Spesifiser i F_KOMPL_SPES 
hvis F_KOMPL = 99 

 N X 

 


