
Kan håndgreb forhindre indgreb? 
 

Vejledning til Sygehj./SoSu´er når en pt. indlægges i fødsel: 
 

 Alle 1. para eller teknisk 1. para (tidl. sectio) til terminen (GA 35+0 til 42+0) som henv. sig i fødsel 

efter 1. juli 2013 er sandsynligvis tilbudt deltagelse i projektet via jordemoderkonsultationen. 

 Projektkuverterne ligger i en træ kasse i journalreolen. 

 Grønne og røde chartek ligger ved siden af de gule i journalreolen. 

 

Hvad skal gøres når patienten indlægges: 

 

1. Chek på vandrejournalen om der sidder en label:                         

                   JA 

                         

                  NEJ 

 Og om patienten ønsker at deltage i projektet. 

 

2. So/Su´en spørger patienten om deltagelse når hun giver hende armbånd på, eller beder 

jordemoderen gøre det i forbindelse med indlæggelsen. 

 

3. Ønsker patienten at deltage indlægges et grønt chartek i journalen og der trækkes en kuvert 

fra trækassen som følger patienten ind på fødestuen. 

 

4. Ønsker patienten ikke at deltage indlægges et rødt chartek i journalen og trækkes IKKE 

kuvert. 

 

OBS: På skemaerne i chartekkerne påsættes labels og på skemaerne i de grønne chartek 

skrives det projektnummer der står på kuverten. 

 

5. I det notat der lægges i OPUS-OBST med dokumentation for påsat armbånd noteres også, at 

patienten er spurgt om projektdeltagelse og hvad svaret er. 

 

6. Ønskes deltagelse lægges kuverten UÅBNET på fødestuen og åbnes først i forbindelse med 

fødslen. Hverken patient, pårørende eller andre informeres om hvordan barnets skuldre skal 

fremhjælpes. Kun fødejordemoder og assistent er informeret om dette. 

 

7. Kuverten og indhold må IKKE forlade fødestuen og det er assistentens opgave at smide 

kuverten ud inden hun forlader stuen. 
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Vejledning til jordemødrene når en projektdeltager er i fødsel: 
 

 Alle 1. para eller teknisk 1. para (tidl. sectio) til terminen (GA 35+0 til 42+0) som henv. sig i fødsel 

efter 1. juli 2013 er sandsynligvis tilbudt deltagelse i projektet via jordemoderkonsultationen. 

 Sygehj./SoSu´en spørger patienten om deltagelse når hun giver hende armbånd på, eller beder 

jordemoderen gøre det i forbindelse med indlæggelsen. 

 

1. So/Su´en lægger et chartek i journalen: Grønt hvis patienten deltager i projektet, rødt hvis 

ikke hun deltager. 

 

2. Ligger der et rødt chartek i journalen føder jordemoderen med patienten og udfylder selv 

både fødselsinformations- og bristningsskema og sammen med udprintet ”apgarskema” og 

”status svangerskab” (F10) lægges det hele tilbage i chartekket, i dueslaget på kontoret. 

 

3. Ligger der et grønt chartek i journalen har so/su´en lagt en projektkuvert på fødestuen og 

jordemoderen fremhjælper barnets skuldre i henhold til metoden, beskrevet i 

projektkuverten. 

 

4. Deltager patienten i projektet tilkalder fødejordemoderen, efter fødslen, en kollega 

(jordemoder eller læge) til at diagnosticere bristninger. Også selv om der ingen bristninger 

er!  

Denne kollega udfylder bristningsskemaet fra det grønne chartek som lægges i den 

lukkede postkasse på kontoret. 

Det er IKKE tilladt at diskutere fremhjælpningsmetode eller bristninger før kollegaen har 

udfyldt og afleveret bristningsskemaet i postkassen. 

 

5. Det er fødejordemoderens opgave at udfylde fødselsinformationsskemaet fra det grønne 

chartek og sammen med udprintet ”apgarskema” og ”status svangerskab” (F10) lægges det 

hele tilbage i chartekket, i dueslaget på kontoret. 

 

 

Mvh Hanne og Anita 


