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Seleksjon til fødested 
 

Para: __________  TUL: ____/ ____/ ____ 
  

 
Høyde: _________  Pregravid vekt: ______  

 
Pregravid BMI: _______  

 
____Vekt_____ 

Høyde x Høyde 

 
 
Egnethet for fødsel ved fødestue, fødeavdeling eller kvinneklinikk  

 
  

Fødestue 
 

Fødeavdeling 
 

Kvinneklinikk 
 

Dato 
 

Sign 

Vurdering 1. trimester      

Vurdering rutineultralyd      
Vurdering 36 uker      

Vurdering ved innkomst i  fødsel      

Evt. endret status før fødsel      
Utenom tidspunkt angitt over      

 
Årsak til valg av fødested  

 
  

1. trimester 
Rutine-
ul tra lyd 

 
36 uker 

Endret 
s tatus  

Avvikende leie     

BMI > 30     

Eldre førstegangsfødende (> 40 år)      

Flerlinger     

Induksjon av fødsel     
Jordmor mener kvinnen ikke egner seg for lavrisiko      

Kompl ikasjoner i  aktuelt svangerskap (vekstretardasjon, 

preeklampsi etc.) 

    

Kronisk sykdom hos mor (diabetes, epilepsi, etc.)     

Langvarig vannavgang (>24 t) uten etablert fødsel     
Mis farget fostervann     

Overtid (>=294 dager)     

Patologisk/ avvikende CTG     
Preterm føds el (<=259 dager)     

Primært ønske om epidural     

Tidligere komplisert fødsel     
Tidligere sectio/ operasjon i uterus     

Annet, beskriv nedenfor…      

 
Beskriv med ord hvis årsaken til va lg av fødested ikke klart fremgår av listen over: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Fødeprotokollnr. 

Personalia (klistrelapp) 
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Fylles ut hvis den fødende endrer status under fødsel  
 
Dato og tidspunkt for endring: __________________________  Sign: _________________________ 

 
 

 
Kryss 

av 

 
Årsak 

 Sterkt misfarget fostervann 

 Behov for ristimulering med oxytocin under åpningstiden 

 Føtal distress (bradycardi, tachycardi) 

 Protrahert fødselsforløp i åpningsfasen 

 Langsom fremgang i utdrivningsfasen 

 Unormal blødning > 500ml 

 Behov for mer smertelindring (epidural) 

 Infeksjonstegn hos mor 

 Annet, beskriv med ord hvis årsaken til endret status under fødsel ikke klart fremgår av 

listen over: 
  

 
 
 

Angi ved endret status 
 
Mormunnsåpning (cm)        

Anta l l timer kvinnen har vært i  aktiv fødsel        
Anta l l minutter kvinnen har vært i  aktiv utdriving       
(kun ved endring under utdrivingsfasen) 
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