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1. INDLEDNING 
Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler har udvalgt et sæt af indikatorer med tilhørende 
standarder, med henblik på måling af kvaliteten af de sundhedsfaglige kerneydelser, i forbindelse med 
graviditeter og fødsler. Indikatorerne relaterer sig enten til svangreprofylaksen, selve fødslen, moderen 
og/eller barn/børn. De i alt 8 indikatorer fremgår af indikatorskemaet; ”Indikatorer og standarder for fødsler 
i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler” (1).  

 
Kompetencecenter for Epidemiologi og Biostatistik Syd og Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og 
Sundhedsinformatik Vest indhenter kvalitetsdata i relation til indikatorsættet fra Landspatientregistret (LPR) 
og Det Medicinske Fødselsregister, samt fra Føtalmedicinsk Database, som modtager data fra lokale Astraia-
servere. Der indhentes diagnosekoder og forskellige administrative data til brug for in- og eksklusion af 
patienter. Til beregning af indikatorværdier indhentes SKS-koder indberettet til LPR fra alle 
obstetriske/gynækologiske afdelinger i Danmark jf. Fællesindholdet for basisregistrering af 
sygehuspatienter. 
 
I det efterfølgende beskrives de omfattede enheder, diagnose- og inklusionskriterier for patienterne, 
datadefinitioner i relation til indikatorsættet samt generelle anbefalinger vedrørende indberetning af SKS-
koder til Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler via LPR. For yderligere beskrivelse af de enkelte indikatorer og 
evidensen bag, henvises der til dokumentalistrapporten (2). 
  

2. OMFATTEDE ENHEDER 
Alle fødeafdelinger i Danmark er siden 1. september 2010 omfattet af obligatorisk dataindberetning til 
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler gennem indberetning af SKS koder til LPR. Fra 2014 ligeledes gennem 
indberetning af data vedrørende ultralydsskanninger i graviditeten via lokale Astraia-servere.  
 

3. DIAGNOSE- OG INKLUSIONSKRITERIER  
Populationen omfatter alle fødsler i Danmark  
 

 Alle fødsler med SKS diagnosekoder jf. nedenstående variabelliste 
 Alle børn, der knytter sig til inkluderede fødsler 
   

4. DATADEFINITIONER I RELATION TIL INDIKATORERNE 
 
Indikator 1. Anæstesi/smertelindring: 
Angiver andelen af fødeepiduraler/fødespinaler, hvor anlæggelsen startes (procedurestart) indenfor en time 
fra epiduralen er bestilt ved anæstesiolog.  
 
Der indberettes en procedurekode med tilhørende tidsangivelse for bestilling af epidural/spinal og en 
procedurekode med tilhørende tidsangivelse for procedurestart for selve proceduren epidural eller spinal.    
 
Kodning og indberetning 
Tidspunkt for melding af fødeepidural eller fødespinal angives med følgende procedurekode: 

 NZTB00 + (mm-tt-dd-mm-yyyy)  Melding af anlæggelse af fødeepidural/fødespinal  
 

Kodning og indberetning 
Anlæggelse af fødeepidural eller fødespinal angives med følgende procedurekode: 

 NAAD0B + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Epidural analgesi  
 NAAD12 + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Fødespinal 

 
Tidspunkt for bestilling af fødeepidural/fødespinal, angiver dato og klokkeslættet, hvor ansvarshavnede  
jordemoder/læge kontakter anæstesiolog for bestilling af fødeepidural/spinal (mm-tt-dd-mm-yyyy). 
I tilknytning til selve proceduren angives tidspunktet for procedurestart (mm-tt-dd-mm-yyyy). Med 
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procedurestart menes, når nålen indføres. Registreringen varetages af den ansvarshavende 
jordemoder/anæstesilæge og indberettes til LPR via afdelingens Patient Administrative System.  
 

 
Indikator 2. Fagpersonale kontinuerligt på fødestuen (udfaset)  
 
 
 
Indikator 3. Bristning grad III eller grad IV:  
Angiver andelen af førstegangsfødende, der får svære bristninger af mellemkødet (grad III eller grad IV).   
 
Kodning og indberetning  
Fødselskomplikation i form af grad III eller grad IV perineallæsion kodes og indberettes  
med en af følgende diagnosekoder:  
 
 

 DO702D Perineallæsion med delvis ruptur af eksterne 
analsfinkter (< 50       pct), grad 3a 
 

 DO702E Perineallæsion med total rupture af eksterne 
analsfinkter (> 50 pct), grad 3b 
 

 DO703 Perineallæsion ved fødsel, grad 4 
   
 
Koden DO702D anvendes så snart, at der er behov for en enkelt sutur for at samle sphincter muskulaturen. 
 
 
Indikator 4. Kejsersnit grad 1 eller grad 2:  
Angiver andelen af fødende, der føder ved akut kejsersnit i henhold til det tidsinterval kejsersnittet er meldt 
under (grad 1 ≤ 15 minutter; grad 2 ≤30 minutter). 
 
Der indberettes en procedurekode med tilhørende tidsangivelse for melding af kejsersnit til 
anæstesiafdelingen for de respektive grader (1 og 2). Proceduren indberettes som vanligt.    
 
Kodning og indberetning ved grad 1 kejsersnit 
Melding om grad 1 kejsersnit angives med følgende procedurekode:  

 NZTB10A + (mm-tt-dd-mm-yyyy)  Melding af grad 1 kejsersnit til anæstesiafdeling  
 
Kodning og indberetning ved grad 1 kejsersnit 
Proceduren akut kejsersnit svarende til grad 1 indberettes med en af følgende operationskoder:  

 KMCA10A, KMCA10C, KMCA10D, KMCA10E 
 
Kodning og indberetning ved grad 2 kejsersnit 
Melding om grad 2 kejsersnit angives med følgende procedurekode: 

 NZTB10B + (mm-tt-dd-mm-yyyy)    Melding af grad 2 kejsersnit til anæstesiafdeling 
 
Kodning og indberetning ved grad 2 kejsersnit 
Proceduren akut kejsersnit svarende til grad 2 indberettes med en af følgende operationskoder:  

 KMCA10A, KMCA10C, KMCA10D, KMCA10E   
 

Kodning og indberetning ved grad 3 kejsersnit 
Melding om grad 3 kejsersnit angives med følgende procedurekode:  

 NZTB10C + (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 3 kejsersnit til anæstesiafdeling  
 
Kodning og indberetning ved grad 3 kejsersnit  
Proceduren akut kejsersnit svarende til grad 3 indberettes med en af følgende operationskoder:  
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 KMCA10A, KMCA10C, KMCA10D, KMCA10E 
 

 
Kodning af konvertering af grad 1 kejsersnit til grad 2 kejsersnit  

 KZYK04A           (Tillægskode) 
 
 
I definitionen og klassifikationen af akut kejsersnit (grad 1 og 2), tages der udgangspunkt i guidelines fra 
DSOG fra 2009 (4). Grad 1 kejsersnit udføres hurtigst muligt idet de af hensyn til moderens sikkerhed 
basale anæstesiprocedurer overholdes. Organisatorisk skal der være mulighed for fødsel af barnet inden for 
15 minutter. Det kan tage længere tid, hvis hensynet til moderens sikkerhed tilsiger det. 
Grad 2 kejsersnit udføres hurtigst muligt, idet alle vanlige procedurer overholdes. Det tilstræbes, at barnet 
er født inden for 30 minutter. 
 
Der vil være tilfælde, hvor den ordinerende læge, på operationsstuen, vurderer, at det er hensigtsmæssigt, 
at tiderne for hhv. grad 1 og grad 2 overskrides. Dette kan være af hensyn til moderens sikkerhed eller 
hvis, der er handlet således, at det vurderes, at risikoen for asfyksi er mindsket. I disse tilfælde fastholdes 
den ordinerede kejsersnitgrad ved indberetningen. Årsagen til tids-overskridelsen noteres i journalen til 
senere audit.   
 
 
Indikator 5. Blødning efter fødslen:  
Angiver andelen af kvinder med målt blodtab > 1000 ml indenfor de første 2 timer efter fødslen.  
Kodning og indberetning ved post partum blødning 
Post partum blødning angives med følgende diagnosekode og tillægskode:  

 DO720 + (VPH..)  Blødning efter fødsel + tillægskode (ml. i heltal)  
 

Pr 1. januar 2012 indberettes den eksakte blødningsmængden i forbindelse med alle fødsler. Indikatoren 
gælder samtlige fødsler, det vil sige også elektive og akutte kejsersnit. Det målte blodtab kodes som 
tillægsværdi til diagnosekoden for post patum blødning og blodtabet skal så vidt muligt være målt på 
baggrund af vejning af underlag etc. Alternativt estimeret ud fra klinikerens faglige skøn, men styregruppen 
for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler anbefaler dog, at afdelingerne i videst mulig omfang vurderer 
blødningsmængden ved vejning af underlag og ect. Se evt. Sandbjerg guidelines for vejledning i 
estimering/måling af blødning (5). 2 timer post partum er ikke defineret som præcis 120 min, men det er 
det tidspunkt hvor jordemoderen kontrollerer uterus’ kontraktion og vurderer/beregner samlede blødning.  
 
 
Indikator 6. Etablering af hud til hud kontakt mellem mor og barn (udfaset) 
 
 
Indikator 7. Komplikationer, barn: 
Angiver andelen af børn, der fødes med svær hypoxi.  
 
Kodning og indberetning 
Barnets neonatale status kodes og indberettes med følgende procedurekoder og tillægskoder til 
talværdierne for pH: 

 ZZ4232 + (VPK..)   Måling af navlesnors-pH  
 ZZ4232A + (VPK..)  Måling af pH fra navlesnorsarterie 
 ZZ4232V + (VPK..)  Måling af pH fra navlesnorsvene 

 
Kodning og indberetning  
Barnets neonatale status kodes og indberettes med følgende bidiagnosekoder for Apgar score: 

 DVA00   Apgar 5’ = 0 
 DVA01   Apgar 5’ = 1 
 DVA02   Apgar 5’ = 2 
 DVA03   Apgar 5’ = 3 
 DVA04   Apgar 5’ = 4 
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 DVA05   Apgar 5’ = 5 
 DVA06   Apgar 5’ = 6 
 DVA07    Apgar 5’ = 7 
 DVA08   Apgar 5’ = 8  
 DVA09   Apgar 5’ = 9 
 DVA10   Apgar 5’ = 10 
 DVAXX    Apgar 5’ = ”uoplyst” 

 
Svær hypoxi opstået under fødslen, defineres ved navlearterie pH under 7,0. Der måles og indberettes både 
arteriel og venøs pH. Forskellen på de to værdier skal være ≥ 0,03, således at arterieværdien er den 
laveste. Hvis det kun er muligt at få én pH værdi, vil det ofte være den venøse, og hvis denne er under 7,0, 
indgår barnet i beregningen som havende svær hypoxi. Koden ZZ4232 Måling af navlesnors-pH (+) VPK 
(værdikode med decimaltal) kan anvendes, når det ikke med sikkerhed kan afgøres, om der er tale om 
måling fra en arterie eller en vene. I tilfælde af manglende oplysninger om pH indgår Apgar scoren ved 5 
minutter i beregningen. Indikatoren omfatter kun levendefødte børn.  
 
Hvor der kun er indberettet Apgarscore, er svær hypoxi sidestillet med Apgar under 7/5.  
 
De målte navlesnorsværdier og Apgarscore indberettes til LPR via det lokale Patient Administrative System.  
 
Indikatorgruppen anbefaler, at der måles navlesnors pH på alle børn, men såfremt der ikke er målt 
navlesnors pH foretages der ingen registrering. Andelen af børn på den enkelte afdeling, hvor der er 
indberettet 2 pH værdier registreres til senere audit. Kun børn født efter uge 24+0 indgår i denne indikator.  
 
 
7a. Andelen af nyfødte der har navlesnors pH under 7,0: 
Angiver andelen af nyfødte der har en navlesnors pH under 7 
 
I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende navlesnors pH under 7,0, anvendes variable fra 
ovenstående indikator 7 
 
7.b Andelen af nyfødte med Apgar score under 7 efter 5 minutter: 
Angiver andelen af nyfødte med en Apgar score under 7 – 5 minutter efter barnet er født. 
 
I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende Apgar score under 7 efter 5 minutter, anvendes 
variable fra ovenstående indikator 7 
 
 
7.c Andelen af nyfødte der får målt 2 valide navlesnors pH’er: 
Angiver andelen af nyfødte der har fået målt to valide navlesnors pH’ere.  
 
I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende måling af 2 valide navlesnors pH’ere, anvendes 
variable fra ovenstående indikator 7 
 
 
Indikator 8a. Ukompliceret fødsel: 
Angiver andelen af førstegangsfødende til termin med et barn i hovedstilling, der føder ukompliceret, med 
fødsel af et rask barn.   
 
Kodning og indberetning 
I forbindelse med beregning af indikatoren vedr. ukompliceret fødsel, anvendes variable fra ovenstående 
indikatorer samt procedurekoder for instrumentel forløsning og episiotomi. Der skal således ikke indberettes 
specifikke SKS koder for pågældende indikatorområde.  
En ukompliceret fødsel defineres ved : 

 Fravær af kejsersnit 
 Fravær af instrumentel forløsning 
 Ikke episiotomi 
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 Blødning < 1000ml 
 Ikke perinealbristninger, grad III eller grad IV 
 Barnet får Apgar score ≥ 9/5 

 
Fødselsforløb, der indgår i indikatoren er: Førstegangsfødende, singletongraviditeter, gestationsalder ≥ 37 
uger, barn i hovedpræsentation, spontan indsættende fødsel eller partus provokatus.  
 
 
 
Indikator 8b. Akut kejsersnit til førstegangsfødende: 
Angiver andelen af førstegangsfødende til termin med et barn i hovedstilling, der føder  ved akut kejsersnit. 
 
Kodning og indberetning 
I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende kejsersnit til førstegangsfødende, anvendes variable 
fra ovenstående indikatorer. Der skal således ikke indberettes specifikke SKS koder for pågældende 
indikator område. 
 
Fødselsforløb, der indgår i indikatoren er: Førstegangsfødende, singletongraviditeter, gestationsalder ≥37 
uger og et barn i hovedpræsentation.  
 
 
Indikator 9. Akut kejsersnit/regional anæstesi : 
Angiver andelen af akutte kejsersnit, grad 2, der foretages i regional anæstesi. 
 
I forbindelse med beregning af indikatoren vedrørende akut kejsersnit i regional anæstesi, anvendes 
variable fra ovenstående indikatorer, samt procedurekoder for spinal/epidural anæstesi. Der skal således 
ikke indberettes specifikke SKS koder for pågældende indikator område. 
 
Kodning og indberetning vedr. anæstesi 

 NAAC*    Generel anæstesi 
 NAAD1*  Spinal blokade 
 NAAD0A   Epidural anæstesi 

 
 
* angiver at der inkluderes alle SKS koder, som starter med den pågældende tekststreng (f.eks. svarer 
NAAC* på nuværende tidspunkt til NAAC, NAAC0, NAAC1, NAAC10, NAAC11, NAAC3, NAAC4, NAAC5) 
 
Indikator 10. Erkendt vækstretardeting:  
Andelen af børn, hvor vækstretardering er erkendt i graviditeten. 
 
Kodning og  indberetning 
Data vedrørende ultralydsestimeret fostervægt registreres i Astraia, og overføres via FøtoDatabasen til 
Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Der skal således ikke indberettes specifikke SKS koder for pågældende 
indikator område. 
 
Væksthæmning erkendt i graviditeten defineres ved de børn der, inden for  4 uger fra fødslen og inden uge 
41+0, ved ultralydscanning har fået estimeret en vægtafvigelse på ≥ - 15 %.  
 
I indikatoren indgår børn med en fødselsvægt ≤ 22 %. 
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5. OM INDBERETNING AF SKS-KODER TIL DANSK KVALITETSDATABASE FOR 
FØDSLER/LPR  

5.1 Diagnosekoder til inklusion af patienter 
Diagnosekoder som baggrund for inklusion af patienter i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler indberettes 
efter sædvanlig procedure i den enkelte afdeling via de lokale Patient Administrative Systemer til LPR. 

5.2 Procedurekoder 
Alle procedurekoder, for de udførte kliniske ydelser i forbindelse med en fødsel, eksempelvis anlæggelse af 
fødeepidural, skal knyttes med en tidsangivelse af hvornår proceduren er udført, for at kunne indberettes til 
LPR (6). Det er derfor af stor vigtighed, at der såvel af den dokumenterende jordemoder, som af den 
koderegistrerende sekretær, angives klokkeslæt i henhold til ovenstående beskrivelser med henblik på dels 
at opnå valide data og dels at opfylde standarden for de pågældende indikatorer.  

5.3 Værdikoder 
Værdikoder til angivelse af et givent måleresultat/talværdi indberettes som tillægskoder til SKS-
procedurekoden enten som heltal VPH.. eller som decimal/komma tal VPK.. 
 
Hvis der ikke er angivet et måleresultat, vil den pågældende procedurekode ikke indgå i 
indikatorberegningen. 

5.4. Generelt vedr. kodning og indberetning i Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler 
For at sikre at alle fødsler i Danmark, jf. ovenstående, indgår i opgørelsen af resultater, anbefales det, at 
kodning og indberetning af diagnose- og procedurekoder foretages i umiddelbar forlængelse af fødslen. 
Desuden er det væsentligt, med henblik på validering af indberettede koder/ydelser, at der også 
dokumenteres for pågældende ydelser i patientjournalen.  

 

6. VARIABELLISTE 

6.1 Variable i forhold til fødselsforløb samt in- og eksklusion  
 
Administative variable Beskrivelse/kodetekst Kode 
CPR-nr.(fra CPR-registret) mater Anvendes også til angivelse af kvindens 

alder 
 

Sygehuskode 4 cifre i henhold til Sundhedsstyrelsens 
klassifikation  

 

Afdelingskode 3 cifre i henhold til Sundhedsstyrelsens 
klassifikation 

 

Patienttype Indlagt, ambulant eller hjemmefødsel  
Indlæggelsestidspunkt mm-tt-dd-mm-yyyy  
Udskrivelsestidspunkt mm-tt-dd-mm-yyyy  
Tidspunkt for fødsel  mm-tt-dd-mm-yyyy  
CPR-nr. Barn 10 cifre   
CPR-nr. barn (flerfold) 10 cifre  
Fødselsdiagnoser 
(aktionsdiagnosekoder) 

Vaginal enkeltfødsel (hovedpræsentation 
(H)) 

DO80.0 

 Vaginal enkeltfødsel (sædepræs (UK)) DO80.1 
 Vaginal enkeltfødsel efter p.p. (H) DO80.2 
 Vaginal enkeltfødsel efter p.p. (UK) DO80.3 
 Vaginal enkeltfødsel, anden specificeret DO80.8 
 Vaginal enkeltfødsel, uden specifikation DO80.9 
 Vaginal enkeltfødsel ved tang  DO81.0, 

DO81.1, 
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DO81.2, 
DO81.3, 
DO81.3A 

 Vaginal enkeltfødsel ved vacuumekstration DO81.4 
 Vaginal enkeltfødsel ved vacuumekstration 

og tang 
DO81.5 

 Enkeltfødsel, elektivt kejsersnit  DO82.0 
 Enkeltfødsel, akut kejsersnit DO82.1 
 Enkeltfødsel, akut kejsersnit før fødsel  DO82.1A 
 Enkeltfødsel, akut kejsersnit under fødsel, 

pga. graviditets- komplikationer  
DO82.1B 

 Enkeltfødsel, akut kejsersnit under fødsel, 
pga. fødselskomplikationer 

DO82.1C 

 Enkeltfødsel, akut kejsersnit og 
hysterektomi 

DO82.2 

 Enkeltfødsel, akut kejsersnit, andre former DO82.8 
 Enkeltfødsel, akut kejsersnit, uspecificeret DO82.9 
 Vaginal enkeltfødsel, andre former DO83.0, 

DO83.1, 
DO83.2, 
DO83.2A, 
DO83.3, 
DO83.4, 
DO83.4A, 
DO83.4B, 
DO83.4C, 
DO83.4D, 
DO83.4E, 
DO83.4F 

 Vaginal enkeltfødsel, assisteret, andre 
specificerede former 

DO83.8 

 Vaginal enkeltfødsel, assisteret, uden 
specifikation 

DO83.9 

 Vaginal flerfoldsfødsel uden instr. forløsning DO84.0 
 Vaginal flerfoldsfødsel ved 

vacuumekstration og tang  
DO84.1 

 Flerfoldsfødsel, elektivt kejsersnit  DO84.2 
 Flerfoldsfødsel, akut kejsersnit DO84.3 
 Flerfoldsfødsel, akut kejsersnit før fødslen DO84.3A 
 Flerfoldsfødsel, kejsersnit under fødslen, 

pga. graviditetskomplikationer  
DO84.3B 

 Flerfoldsfødsel, kejsersnit under fødslen, 
pga. fødselskomplikationer 

DO84.3C 

 Vaginal fødsel af TV. A, kejsersnit på TV. B DO84.4 
 Vaginal flerfoldsfødsel efter p.p. uden instr.  DO84.5 
 Vaginal flerfoldsfødsel, andre former  DO84.8 
 Vaginal flerfoldsfødsel, uden specifikation  DO84.9 
Resultat af fødsel  Eet levendefødt barn DZ37.0 
 Eet dødfødt barn DZ37.1 
 Tvillinger, begge levendefødte  DZ37.2 
 Tvillinger, én levendefødt, den anden 

dødfødt 
DZ37.3 

 Tvillinger, begge dødfødte DZ37.4 
 Andre flerfødsler, alle levendefødte DZ37.5 
 Andre flerfødsler, nogle levendefødte DZ37.6 
 Andre flerfødsler, alle børn dødfødte DZ37.7 
 Resultat af fødsel uden specifikation DZ37.9 
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Børnediagnoser  Eet levendefødt barn, født på sygehus DZ38.0 
 Eet levendefødt barn, født udenfor sygehus DZ38.1 
 Eet levendefødt barn, født på vej DZ381.A 
 Eet levendefødt barn, ikke specificeret mht. 

fødested 
DZ38.2 

 Tvilling, født på sygehus DZ38.3 
 Tvilling, født udenfor sygehus DZ38.4 
 Tvilling, født på vej DZ384.A 
 Tvilling, ikke specificeret mht. til fødested DZ38.5 
 Levendefødt ved anden flerfødsel, født på 

sygehus 
DZ38.6 

 Levendefødt ved anden flerfødsel, født 
udenfor sygehus 

DZ38.7 

 Levendefødt ved anden flerfødsel, født på 
vej 

DZ38.7A 

 Levendefødt ved anden flerfødsel, ikke 
specificeret mht. fødested 

DZ38.8 

Tillægskoder, Svangerskabslængde Uger + dage (optil 3 cifre) DU..D. 

 

6.2 Variable i forhold til procesindikatorerne 
 
SKS procedurekode Beskrivelse/kodetekst Indikator 
NZTB00 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af anlæggelse af fødeepidural/fødespinal 1 
NAAD0B (mm-tt-dd-mm-yyyy) Anlæggelse af (føde) epiduralblokade 1 
NAAD12 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Anlæggelse af fødespinal 1 
BKVD1 Fagperson kontinuerligt på stuen i fødslens aktive fase 2 
NZTB10A (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 1 kejsersnit til anæstesiafdeling 4 
KMCA10A, KMCA10C, 
KMCA10D, KMCA10E  

Akut kejsersnit 4 

NZTB10B (mm-tt-dd-mm-yyyy) Melding af grad 2 kejsersnit til anæstesiafdeling 4 
KMCA10A, KMCA10C, 
KMCA10D, KMCA10E  

Akut kejsersnit 4 

KZYK04, KZYK04A            Konvertering af kejsersnit  4 

  
  
  

6.3 Variable i forhold til resultatindikatorerne 
 
SKS-kode Beskrivelse/kodetekst Indikator 
DO70.2D Perineallæsion med delvis ruptur af 

eksterne analsfinkter (< 50 pct), grad 3b 
3 

DO70.2E Perineallæsion med total ruptur af eksterne 
analsfinkter (> 50 pct), grad 3b 

3 

DO70.3 Perineallæsion ved fødsel, grad 4  3 
DO720 + (VPH..) Måling af post partum blødning  5 
BKVC1 Hud til hud kontakt etabl. til barn indenfor 2 

timer post partum 
6 

ZZ4232 + (VPK..)  Måling af navlesnors-pH  7 

ZZ4232A + (VPK..)  Måling af pH fra navlesnorsarterie 7 

ZZ4232V + (VPK..)  Måling af pH fra navlesnorsvene 7 

DVA00, DVA01, DVA02, DVA03, DVA04, 
DVA05, DVA06, DVA07, DVA08, DVA09, 
DVA10, DVAXX 

Apgar 5’ = 0-10  
Apgar 5’ = ”uoplyst” 

7 
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KMAE20  Mislykket forløsning ved vakuumekstraktion  8 

KMAF20 Mislykket tangforløsning ved hovedstilling 8 

KMAF00, KMAF10, KMAF96 Fødsel ved tang 8 

KMAE00, KMAE03, KMAE96 Fødsel ved vacuumekstration 8 

KTMD00 Episiotomi  8 

KTMD00A Episiotomi på omskåret 8 

DO720 + (VPH..) Måling af post partum blødning  8 

DO70.2D Perineallæsion med delvis ruptur af 
eksterne analsfinkter (< 50 pct), grad 3b 

8 

DO70.2E Perineallæsion med total ruptur af eksterne 
analsfinkter (> 50 pct), grad 3b 

8 

DO70.3 Perineallæsion ved fødsel, grad 4  8 

DVA00, DVA01, DVA02, DVA03, DVA04, 
DVA05, DVA06, DVA07, DVA08, DVA09, 
DVA10, DVAxx 

Apgar 5’ = 0-10  
Apgar 5’ = ”uoplyst” 

8 

NAAC1 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Generel anæstesi 9 
NAAD0 (mm-tt-dd-mm-yyyy)  Epidural anæstesi 9 
NAAD1 (mm-tt-dd-mm-yyyy) Spinal anæstesi 9 
UXUD86DC Vægtskanning 10 
UXUD86BE Misdannelsesdiagnostik, ekspertskanning  10 
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