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RUBRIK VARIABELLISTA

GRAVIDITET GRAVIDITET
Inskrivning ID	  klinik,	  inskrivande	  MHV

ID	  vårdinrättning,	  inskrivande	  MHV
Inskrivningstidpunkt	  i	  journal	  MHV1
Unikt	  ID	  för	  graviditeten
Datum	  registreing;	  första	  journalförda	  besök	  inom	  MHV

Socialt Födelseland
Högsta	  utbildningsnivå
Huvudsaklig	  sysselsättning	  vid	  inskrivningen

Familjesituation Sammanboende	  med	  fadern
Ensamstående
Annan	  familjesituation

Längd	  &	  vikt Längd
Vikt	  
BMI
Beräknad	  förlossning	  utifrån	  sista	  mens	  (BPSM)
Beräknad	  förlossning	  utifrån	  ultraljud	  (BPUL)
Datum	  för	  sista	  mens

Tobak-‐,	  snus	  och	  alkoholvanor Rökning	  3	  månader	  före	  graviditeten
Snusning	  3	  månader	  före	  graviditeten
Rökning	  vid	  inskrivning
Snusvanor	  vid	  inskrivning
AUDIT	  svarspoäng.	  Självskattning	  av	  alkoholvanor.	  

Tidigare	  graviditeter Antal	  tidigare	  dödfödda	  barn
Antal	  tidigare	  levande	  födda	  barn
Antal	  tidigare	  graviditeter
Antal	  tidigare	  förlossningar

Ofrivillig	  barnlöshet Ingen	  åtgärd
IVF	  (In	  vitro-‐fertilisering	  eller	  provrörsbefruktning)
Ovulstim	  (ägglossningsstimulering)
Kirurgiskt	  ingrepp
ICSI	  (mikroinjecering	  av	  ägg	  och	  spermie)
Ofrivillig	  barnlöshet	  annan	  åtgärd
Ofrivillig	  barnlöshet	  antal	  år

Sjukdomar	  vid	  inskrivning Hjärt-‐	  &	  kärlsjukdomar
Psykiatriska	  sjukdomar
Blodpropp
Njursjukdomar
Diabetes	  typ	  1	  eller	  	  2
Epilepsi
Lungsjukdomar	  &	  astma
Ulcerös	  Colit	  &	  Crohns	  sjukdom	  (inflammatorisk	  tarmsjukdom)
SLE=Systemisk	  lupus	  erythematosus	  (reumatisk	  sjukdom)
Gulsot	  (tex	  hepatit)
Endokrina	  sjukdomar	  (tex	  struma)
Urinvägsinfektion
Gynekologiska	  sjukdomar
Annan	  sjukdom
Hypertoni	  (högt	  blodtryck)

Medicinering	  före	  inskrivning (Ingen)	  medicinering	  före	  inskrivning	  under	  graviditeten
Vid	  medicinering;	  namnet	  på	  läkemedlet
Graviditetsvecka	  då	  läkemedlets	  sattes	  in
Dos

Undersökning ID	  Vårdkontakt
ID	  Ansvarig
Undersökt	  av	  läkare	  eller	  barnmorska
Specialistläkare
Utförd	  datum	  
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Graviditetsvecka
IVF-‐graviditet	  (provrörsbefruktning)
BPET=Beräknad	  förlossning	  vid	  IVF
Antal	  foster

Snus-‐	  och	  tobaksvanor	  vecka	  32 Rökning	  vid	  vecka	  32
Snusning	  vid	  vecka	  32

Vikt Den	  gravidas	  sista	  noterade	  vikt
Datum	  för	  den	  gravidas	  sista	  noterade	  vikt
Tidpunkt	  för	  den	  gravidas	  sista	  noterade	  vikt

Medicinering	  efter	  inskrivning Läkemedel	  efter	  det	  mamman	  har	  skrivits	  in	  i	  MHV
Graviditetsvecka
Dos
Föderska(Para)	  ultraljud

FOSTERDIAGNOSTIK FOSTERDIAGNOSTIK
ID	  registrerande	  enhet	  för	  ultraljud
BesöksID
Besöksdatum
Graviditet
SM	  (sista	  mens)
Etnicitet

KUB-‐undersökning NT	  (nackuppklarning)
BPD	  (avstånd	  mellan	  tinningarna)
CRL
PAPP-‐A	  (graviditetshormon)
b-‐hCG	  (graviditetshormon	  -‐	  humant	  koriongonadotropin)
Risk	  trisomi	  (mongolism)

Barnets	  ultraljudsmätvärden Avstånd	  mellan	  hjässa	  och	  rumpa	  (CRL-‐crownrumplength)
Avstånd	  mellan	  tinningarna	  (BPD)
Frontaldiameter	  (OFD-‐occipital	  frontal	  diameter)
Huvudets	  omkrets	  (HC-‐head	  circumference)
Lårbenslängd	  (FL)
Bukdiameter	  (AD)
Bukomkrets	  (AC-‐	  abdominal	  circumference)
Ordningsnummer	  vid	  tvillingar	  eller	  flerbörd
Datering	  Uford?	  Utförd	  datering
Blodflödesklass	  i	  navelsträng	  (BFK)

FÖRLOSSNING FÖRLOSSNING
Förlossingssjuhus	  ID ID	  förlossningssjukhus

ID	  vårdinrättning	  för	  förlossning
ID	  förlossningsklinik
ID	  förlossningsenhet
ID	  ansvarig	  barnmorska	  under	  förlossningen
ID	  ansvarig	  läkare	  under	  förlossningen

Förlossning Inskrivning	  vid	  förlossningen	  datum
Graviditetslängd Graviditetslängd	  antal	  dagar	  förlossning

Graviditetslängd	  antal	  veckor	  förlossning
Remitterad	  oförlöst
CTG-‐intagningstest	  (mäter	  fostrets	  hjärtaktivitet)

Värkarbete Värkarna	  startade	  datum
Värkarna	  startade	  tidpunkt
Regelbundna	  (etablerade)	  värkar	  datum
Regelbundna	  (etablerade)	  värkar	  tidpunkt
Vattenavgång	  datum
Vattenavgång	  tidpunkt
Håltagning	  av	  fosterhinnorna	  (amnitomi)	  datum
Håltagning	  av	  fosterhinnorna	  (amnitomi)	  tidpunkt
Krystvärkar	  datum
Krystvärkar	  tidpunkt
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Oxytocin	  under	  förlossning	  (värkstimulering)
Bedövning Spinalbedövning	  (ryggbedövning)

Infiltrationsbedövning	  (lokalbedövning)
EDA	  (epidural/ryggbedövning)
PCB-‐bedövning	  (Västerviksmetoden)
Pudensusblockad	  (bäckenbottenbedövning)
Annan	  anestesi	  (smärtlindring)

Förlossningsställning Förlossningsställning
Annan	  förlossningsställning

Förlossinngsslut Förlossningsslut
Kejsarsnitt Tidigare	  sectio	  (kejsarsnitt)

Typ	  av	  kejsarsnitt
Kejsarsnitt	  startdatum
Kejsarsnitt	  starttid
Kejsarsnitt	  slutdatum
Kejsarsnitt	  sluttid
Typ	  av	  kejsarsnitt
ID	  operationsanvarig	  läkare
Kejsarsnitt	  med	  narkos
Kejsarsnitt	  med	  spinalbedövning	  (typ	  av	  ryggbedövning)
Kejsarsnitt	  med	  epiduralbedövning	  (typ	  av	  ryggbedövning)
Kejsarsnitt	  med	  Sufenta	  (ryggbedövning	  med	  Sufenta	  läkemedel)
Kejsarsnitt	  med	  Mo_Spinal	  (ryggbedöving	  med	  morfin)

Blödning Blödning	  före	  barnets/barnens	  födsel
Blödning	  efter	  barnets/barnens	  födsel

Bristningar Klitoris
Vagina
Perineum	  (mellangården)
Sfinkter	  (från	  slidan	  till	  ändtarmsöppningen)
Rektum	  (ändtarm)
Cervix	  (livmoderhals)

Klipp Klipp	  snett	  höger
Klipp	  snett	  vänster
Klipp	  median	  (rakt	  klipp)
Antal	  födda	  barn
FödBörd	  (ett	  barn,	  tvillingar	  eller	  fler)
Vilket	  barn	  i	  ordningen	  i	  förlossningen
Födelsedatum	  
Födelsetidpunkt
Barnets	  presentation

FÖRLOSSNINGSSKADA FÖRLOSSNINGSSKADA
ID	  vårdkontakt
Datum	  vårdkontakt
Mammans	  diagnos
ID	  vårdkontakt
ID	  operationsanvarig	  läkare
Operation
Antal	  inre	  suturer	  (stygn)	  vid	  bristning
Antal	  yttre	  suturer	  (stygn)	  vid	  bristning
Suturmaterial
Startdatum	  för	  operation
Starttid	  för	  operation
Slutdatum	  för	  operation
Sluttid	  för	  operation

BARNETS	  UPPGIFTER BARNETS	  UPPGIFTER
 Dödfött	  barn
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Avled	  datum
Avled	  tidpunkt
Kön
Barnets	  födelsevikt
Barnets	  längd
Barnets	  huvudomfång
Intubation	  (andningshjälp	  via	  ett	  litet	  rör	  som	  förs	  ned	  i	  lufstrupen)
Ventilation	  på	  mask	  (andningshjälp	  med	  hjälp	  av	  mask)
Acidoskorrektion	  (återställer	  blodets	  ph-‐värde.	  Acidos	  betyder	  syrebrist,	  surt	  blod	  tyder	  på	  syrebrist)
Hjärtmassage

Mätningar	  i	  navelsträngen Ph	  i	  navelsträngsblodet	  (mäts	  i	  venen)
Ph	  i	  navelsträngsblodet	  (mäts	  i	  artären)
Syremättnad	  i	  navelsträngsblodet	  (mäts	  i	  artären)
Syremättnad	  i	  navelsträngsblodet	  	  (mäts	  i	  venen)
Koldioxid	  i	  navelsträngsblodet	  (mäts	  i	  artären)
Koldioxid	  i	  navelsträngsblodet	  	  (mäts	  i	  venen)
Basöverskott	  i	  navelsträngsblodet	  (mäts	  i	  artären)
Basöverskott	  i	  navelsträngsblodet	  (mäts	  i	  artären)

Apgar	  Apgar	  1	  minut	  (barnets	  hudfärg,	  puls,	  reflexer,	  aktivitet	  &	  andning	  vid	  1	  minuts	  ålder)
Apgar	  vid	  5	  minuter
Apgar	  vid	  10	  minuter

Barnets	  matning Barnet	  ammas
Barnet	  matas/tillmatas

Barnets	  vårdkontakt ID	  Vårdkontakt
Datum	  för	  vårdkontakt
Datum	  för	  vårdkontakt	  varför	  två?
Barnets	  diagnos

Barnets	  operation ID	  Vårdkontakt
Datum	  för	  vårdkontakt
Barnets	  operation

EFTERKONTROLL EFTERKONTROLL
Datum	  för	  efterkontroll
Rökvanor	  vid	  efterkontroll
Vikt	  vid	  efterkontroll
Har	  professionell	  tolk	  anlitats?
Har	  kvinnan	  deltagit	  i	  föräldrastöd	  i	  grupp?
Har	  partnern	  deltagit	  i	  föräldrastöd	  i	  grupp?
Har	  kvinnan	  erhållit	  extra	  stödåtgärder	  p.g.a.	  förlossningsrädsla
Har	  kvinnan	  behandlats	  för	  psykisk	  ohälsa	  under	  graviditeten
Har	  kvinnan	  någon	  gång	  under	  graviditeten	  tillfrågats	  om	  våldsutsatthet?
Är	  glukosbelastning	  utförd	  under	  graviditeten
Kvinnans	  2-‐timmars-‐värde	  av	  plasma-‐glukos	  (högsta	  värdet)
Är	  diagnosen	  graviditetsdiabetes	  ställd?
Har	  kvinnan	  någon	  gång	  under	  graviditeten	  träffat	  läkare	  av	  graviditetsrelaterade	  skäl?
Har	  kvinnan	  gjort	  ett	  eftervårdsbesök
Datum	  för	  återbesök
Amning/bröstmjölk	  4	  veckor	  efter	  förlossning
Amning
Förlossningsupplevelse


