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Det er meget vigtigt for os at vide, hvordan graviditeten er forløbet, og vi har pligt til at indberette udkommet af alle graviditeter til 
Sundhedsmyndighederne. 
Derfor beder vi dig/jer om at udfylde dette skema og sende/maile det til os, når graviditeten er afsluttet. 
Læg for eksempel skemaet sammen med vandrejournalen.

Kvindens navn: Kvindens personnummer:

Har du født? Ja Nej

Hvis nej: Abort i graviditetsuge Gravid uden for livmoderen

Kommentar:

Når du har født
Hvis I har fået mere end ét barn, bedes I udfylde et skema for hvert barn

Dato for fødslen: Sygehus:

I hvilken graviditets-uge fødte du? Fødslen gik selv i gang Blev sat i gang

Hvordan fødte du? Naturligt gennem skeden Med sugekop/tang Ved kejsersnit

Det blev en Pige Dreng Vægt ved fødslen: gram

Jordemoderens bedømmelse af barnet (Apgar score) Efter 1 minut: Efter 5 minutter:

Var du indlagt under graviditeten? Nej Ja Hvis ja, hvorfor:

Var barnet indlagt på børneafdeling? Nej Ja Hvis ja, hvorfor:

Bemærkninger:

Mange tak for hjælpen!

Dato:

Skemaet kan også udfyldes på vores hjemmeside 
Udfyld skemaet og gem det. 
Email den gemte PDF fil til "Laboratoriet"  via vores "Sikker mail" server. 
Se "Kontakt" på vores hjemmeside. 
Mange tak for hjælpen.


Fertilitetsklinikken Trianglen
Lundevangsvej 12  -  DK-2900 Hellerup
T: +45 3940 7000
www.trianglen.dk
Graviditets- og 
fødselstilbagemelding
 
side /
Skrevet/redigeret af:  KR
Godkendt af:  KR 
Dato: 2018-05-08
Næste revision: 2021-05-07
Graviditets- og
fødselstilbagemelding
Det er meget vigtigt for os at vide, hvordan graviditeten er forløbet, og vi har pligt til at indberette udkommet af alle graviditeter til 
Sundhedsmyndighederne.
Derfor beder vi dig/jer om at udfylde dette skema og sende/maile det til os, når graviditeten er afsluttet.
Læg for eksempel skemaet sammen med vandrejournalen.
Har du født?
Hvis nej:
Når du har født
Hvis I har fået mere end ét barn, bedes I udfylde et skema for hvert barn
Hvordan fødte du?
Det blev en
gram
Jordemoderens bedømmelse af barnet (Apgar score)
Var du indlagt under graviditeten?
Var barnet indlagt på børneafdeling?
Mange tak for hjælpen!
Skemaet kan også udfyldes på vores hjemmeside
Udfyld skemaet og gem det.
Email den gemte PDF fil til "Laboratoriet"  via vores "Sikker mail" server.
Se "Kontakt" på vores hjemmeside.
Mange tak for hjælpen.
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