Patientlabel

Dato og studiets
identifikationsnummer:

Kan håndgreb forhindre indgreb?
BRISTNING
Lokalisation af bristning:

kode

Sectio
Ingen kode

Labia uden suturering.

Ingen kode

Labia med suturering.

Ingen kode

Introitus uden suturering.

Ingen kode

Rectovaginale fascie
Episiotomi

Sæt X
(evt. flere)

Elektive og akutte

Ingen bristninger

Grad 1 A:
Perineum uden muskelinddragelse
Grad 1 B
Perineum uden muskelinddragelse
Grad 2 A:
Perineum med
muskelinddragelse
Grad 2 B:
Perineum med
muskelindragelse

Definition:

DO700
KMBC30
DO700
KMBC30
DO701
KMBC30
DO701
KMBC30
DO701B
KMBC30
KTMD00

1
2

Hud og slimhinde i labia
Overfladiske bristninger evt. med overrivning
og/eller i labia bilateralt som sutureres mhp
undgå sammenvoksning af labia

3

Overfladiske bristninger i vagina og/eller
perineum som ikke kræver suturering
Overfladisk bristning af vagina og/eller
perineum som indvolverer hud og slimhinde i
introitus som kræver suturering (<1,5 cm)
Overfladisk bristning i vaginal og/eller
perineum som indvolverer hud og slimhinde i
introitus som kræver suturering (>1,5 cm)
Dybere bristning i vagina og/eller perineum
inddragende bulbocervernosus, transversus
og/eller facia hvor sphincter ikke er blotlagt
Dybere bristning i vaginal og/eller perineum
inddragende bulbocervernosus, transversus
og facia hvor sphincter er blotlagt

5

Læsion af den rectovaginale facie
Beskriv evt.udrifter:

4

6

7

8

9

10

11
Udtalt vaginalruptur (som
kræver lægeassistance til
suturering.)

DO714
KMBC10

( IKKE den mindre isolerede vaginale
bristning. Denne afkrydses i rubrik 6,7,8 eller
9)

Rektalslimhinde uden
sphincterruptur
Grad 3 A:
Delvis sphincter ruptur

DO704
KMBC96
DO702D
KMBC33

Isoleret læsion af rectal- og anal slimhinde
ved fødsel
Dyb perineallæsion med delvis ruptur af den
eksterne anale sphincter (< 50%)

Grad 3 B:
Total sphincter ruptur

DO702E
KMBC33

Dyb perineallæsion med total ruptur af den
eksterne anale sphincter (> 50%)

12

13
14

15

Grad 3 C:
Dyb perineallæsion med total ruptur af den
Total sphincter ruptur samt
DO702F
eksterne- og med inddragelse af den interne
ruptur af intern anal sphincter
KMBC33
anale sphincter
16
Grad 4:
Dyb perineallæsion med total ruptur af både
Total sphincter ruptur incl.
DO703
den ekstern- og den interne anale sphincter
rectal slimhinde
KMBC33
incl. inddragelse af rectal slimhinde
17
Skemaet udfyldes af en jordemoder eller læge som ikke var med ved fødslen. Ved kategori 9 og 12-16 foretages
sutureringen altid af læge – som i så fald må udfylde den del skemaet også selvom vedkommende var til stede ved
fødslen.

LÆGGES I POSTKASSEN, PÅ FDG.KONTOR, UMIDDELBART EFTER UDFYLDELSE.

