
30. graviditetsuge 

Introduktion 

Hvis kvinden, når hun tager telefonen, siger sit navn, starter interviewet med: Goddag, mit navn 

er_________, jeg ringer fra undersøgelsen Bedre sundhed for mor og barn. 

 

Hvis kvinden blot siger ja eller hallo, når hun tager telefonen, så starter interviewet med: Goddag mit 

navn er ____ træffer jeg_________ Kvinden svarer: Ja, det er mig eller lign. da fortsætter man med: 

Jeg ringer fra undersøgelsen Bedre sundhed for mor og barn. 

 

Hvis det er en anden person, der tager telefonen, starter interviewet med: Goddag, mit navn er 

___________ træffer jeg ___________ 

Når kvinden kommer til telefonen fortsætter man : Goddag mit navn er_____________ Jeg ringer 

fra undersøgelsen Bedre sundhed for mor og barn. 

 

Hvis manden eller anden person spørger, hvad det drejer sig om, kan du sige: Jeg ringer fra en un-

dersøgelse, der hedder Bedre sundhed for mor og barn for at lave et interview med........... . 

 

Telia skal aldrig nævnes i interviewet. 

 



ad 0  Når kvinden ikke er gravid længere, vil hun oftest starte med at forklare, at hun ikke kan 

være med i undersøgelsen længere, fordi hun ikke er gravid mere. Hun vil måske også for-

klare, hvad der er sket. 

 

Du skal da høre godt efter, hvad hun fortæller dig og kode det, der passer bedst. 

Hvis der er sket noget, som du ikke kan få til at passe ind i kategorierne, kan du bruge mu-

ligheden Andet, beskriv_____________________________________. Hvis kvinden 

ikke af sig selv fortæller, hvad der er sket stiller du spørgsmål 0: Hvad er årsagen til at du 

ikke er gravid mere? 

Igen: Du skal da høre godt efter, hvad hun fortæller dig og markere det, der passer bedst. 

 

Provokeret abort efter eget ønske  

Kvinden har selv ønsket at få en abort, fordi hun ikke ønskede at få barnet. Kvinden kan i 

særlige tilfælde få en provokeret abort sent i graviditeten. Det er ikke en provokeret 

abort efter eget ønske, hvis kvinden har fået en fremkaldt abort, fordi man har konstateret 

(eller har en begrundet mistanke om) en sygdom eller skade på barnet. Dette kodes som 

provokeret abort som følge af sygdom hos barnet (se nedenfor). 

 Mola 

Fostret er enten dødt eller har aldrig eksisteret. Der er dannet blærer, der sidder sammen 

som drueklaser. Der kan være tale om forstadier til en kræftform. 

 

Provokeret abort som følge af sygdom hos barnet 

Hvis man ved moderkageprøve, fostervandsprøve eller scanning opdager, at barnet er sygt 

eller har en kromosomfejl, og derefter har fået en abort, skal der kodes her. 

 En provokeret abort efter 12. uge foregår ved, at kvinden får medicin, der giver hende ve-

er, og hun føder derefter selv barnet. Kvinden vil måske selv kalde det en fødsel, men her 

kodes det som en abort. 

 Spontan abort 

Denne betegnelse bruger man, hvis graviditeten er ophørt af sig selv, oftest ved at kvinden 

er begyndt at bløde og enten selv har udstødt fosteret eller har fået en udskrabning (evt. 

selv har født fosteret, hvis det er langt henne i graviditeten), efter at man har konstateret, at 

fosteret er dødt. 

 

Graviditet uden for livmoderen = ekstrauterin graviditet 

En graviditet uden for livmoderen kan for eksempel sidde i æggelederen. En sådan gravidi-

tet giver smerter og må afsluttes med operation, så snart det opdages. 

 

Fødsel 

Fødsel af levende barn ligegyldigt hvor tidligt det er i graviditeten samt fødsel af dødt barn 

efter 28. graviditetsuge (7 -9. måned). Kvinden vil i denne situation ofte være ked af det, 

der er sket og vil måske fortælle dig en masse. Du skal prøve at komme til at afslutte inter-

viewet med den afslutningsbemærkning, der kommer frem på skærmen, efter du har mar-

keret, hvad der er sket. 



HUSK AT UDFYLDE SKEMAET: 

ABORT ELLER ANDEN AFSLUTNING AF GRAVIDITETEN 



ad 1. Er der usikkerhed eller uenighed om terminsdatoen, da koder man den, som er skrevet på 

kvindens vandrejournal. 

Hvis kvinden ikke er enig i den udregning som maskinen har foretaget, kan du i program-

met skrive hvilken graviditetsuge kvinden selv mener hun er i. 

Interviewet fortsættes og kvinden svarer i det næste ud fra sin egen graviditetsberegning. 

ad 2. Ultralydsscannet kaldes også bare scannet. 

En undersøgelse, foretaget med lydbølger, hvor omridset af barnet men også moderkagens 

placering kan ses på en skærm. Skærmen ligner et slags fjernsyn. 

Ultralydscanning kan også foregå gennem skeden. 

ad 3. 

ad 4. 

ad 5. Fostervandsprøve er en undersøgelse, som foretages tidligt i graviditeten.Ved hjælp af en 

lang kanyle gennem kvindens maveskind udtages noget fostervand. Fostervandet undersø-

ges derefter i laboratorier, og det bestemmes, om barnet har normalt kromosomtal. Foræl-

drene kan ved den lejlighed få at vide, om det er en dreng eller pige, de venter. 

ad 6. Efter nogle uger får forældrene svar på fostervandsprøven eller moderkageprøven. 

ad 7. Normal kønskromosom for piger er xx og for drenge xy. 

 Trisomi 13: giver alvorligt syge børn med kort levetid. 

Trisomi 18: giver alvorligt syge børn med kort levetid. 

Down syndrom: betyder, at barnet er mongol. 

Turners syndrom: rammer kun piger. 

Klinefelder syndrom xxy: mindre alvorlig men de vil aldrig kunne få børn. 

Tripel x syndrom xxx: mindre alvorlig, rammer kun piger. Pigerne kan leve et almindeligt liv. 

Fragilt x: mindre alvorlig, men de vil aldrig kunne få børn. 

 Cystisk fibrose er en livslang sygdom, hvor børnene døjer med sejt slim. 

Muskeldystrofi kaldes også for muskelsvind. 



ad 8. Moderkageprøve foretages også tidligt i graviditeten, tidligere end fostervandsprøven. Her 

udtages lidt af moderkagen. Prøven viser det samme som fostervandsprøven, men moder-

kagprøven kan foretages tidligere. 

ad 9.  

ad 10. Normal kønskromosom for piger er xx og for drenge xy. 

 Trisomi 13: giver alvorligt syge børn med kort levetid. 

Trisomi 18: giver alvorligt syge børn med kort levetid. 

Down syndrom: betyder, at barnet er mongol. 

Turners syndrom: rammer kun piger. 

Klinefelder syndrom xxy: mindre alvorlig men de vil aldrig kunne få børn. 

Tripel x syndrom xxx: mindre alvorlig, rammer kun piger. Pigerne kan leve et almindeligt liv. 

Fragilt x: mindre alvorlig, men de vil aldrig kunne få børn. 

 Cystisk fibrose er en livslang sygdom, hvor børnene døjer med sejt slim. 

Muskeldystrofi kaldes også for muskelsvind. 

ad 11. Røntgenfotograferet eller røntgenundersøgt er det samme.  

ad 12. 



ad 13. Der skal svares i forhold til, hvor på kroppen der er røntgenfotograferet.  

Hvis hjertet er undersøgt, skal du kode lunger. Mave kodes, hvis tarme eller underliv er 

undersøgt o.s.v. 

ad 14. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. Taler kvinden i graviditetsmåneder, i 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsuger. 

Hvis hun ikke kan huske, i hvilken graviditetsuge hun var, da hun blev røntgenfotograferet, 

så vil hun måske bedre kunne huske, i hvilken kalendermåned det var. Se på trilleren og 

prøv den vej rundt at finde frem til, hvilken graviditetsuge hun var i. 

ad 15. Invendig undersøgelse = underlivsundersøgelse = vaginal exploration. 

Hvis kvinden ikke forstår, hvad der menes med spørgsmålet, kan du prøve at bruge et af 

de andre ord. 

 Du behøver ikke læse det der står i (......) Hvis kvinden siger at hun ikke er blevet under-

søgt kan du spørge om hun slet ikke er blevet undersøgt, også helt tidligt i graviditeten, eller 

du kan læse det der står i (.......)  

 

Det skal kodes ja, hvis hun er blevet undersøgt, uanset om der er brugt instrumenter, eller 

om der kun er følt med fingre. 

ad 16. 

ad 17. Vi spørger til, om hun er nervøs, tænker meget på det - altså bekymrer sig om sit barns 

fødsel. Vi spørger ikke efter, om der er en rationel grund, men om hendes følelser. 

ad 18. Vi spørger til, om hun er nervøs, tænker meget på det - altså bekymrer sig om sit barns 

helbred. Vi spørger ikke efter, om der er en rationel grund, men om hendes følelser. 



ad 19. Vægtstigningen i graviditeten er for de fleste på 10 til 14 kg. Det er for mange kvinder et 

følsomt emne, især hvis de har taget meget på eller vejer meget.  

ad 20. Hvis kvinden har blødt helt tidligt i graviditeten, har hun allerede omtalt denne blødningsepi-

sode i det første telefoninterview. Du har da mulighed for at kode det som: ”ja, men ikke 

siden sidste interview”. Du skal da blot være opmærksom på, at kvinden ikke har haft nye 

blødningsepisoder siden sidste interview.  

ad 21. Der spørges til hvor mange dage hun har blødt. Har hun haft blødningsepisoder flere gange, 

lægges dagene sammen, og det samlede antal kodes. 

ad 22. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. Taler kvinden i graviditetsmåneder, i 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger? Der skal 

kodes i graviditetsuger. 

ad 23. Her deles kun op i to kategorier. Pletblødning eller mere end pletblødning.  

Pletblødning er på størrelse med en 5-krone. 

ad 24. Ofte er årsagen ukendt og uden betydning for det videre forløb. 



ad 25. Livmoderen er en muskel, hvis sammentrækning man ikke kan styre. Plukkeveer er svage 

sammentrækninger i livmoderen. Plukkeveer kommer spredt uden regelmæssighed. 

 Hvis kvinden ikke ved, hvad plukkeveer er, eller hvordan de føles, kodes nej. 

 Hvis kvinden angiver at have turvise smerter i mave eller ryg, men at hun ikke ved, om det 

er plukkeveer, kodes ved ikke. 

 Hvis kvinden har haft egentlige veer og været ved at føde for tidligt, skal det ikke kodes her 

under plukkeveer men først kodes, når du spørger til, om hun har været ved at føde for tid-

ligt. 

ad 26. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen, taler kvinden i graviditetsmåneder, i 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsuger. 

ad 27. Hvis kvinden har været sygemeldt på grund af modne forhold (blød livmoderhals eller fordi 

hun var ved at åbne sig) eller mange plukkeveer, kodes ja. 

Hvis kvinden har været indlagt med veer, kodes ja. 

ad 28. Er fostervandet gået. 

Fostervandet kan gå i en skylle, men det kan også sive lige så stille.  

ad 29. 

ad 30. Ved en indvendig undersøgelse kan læge/jordemoder føle, om livmodermunden (orificium) 

er ved at åbne sig, eller om livmoderhalsen er afkortet og blød. Begge tilstande kan være 

tegn på, at kvinden er ved at føde. 

ad 31. Her er målet, om kvinden selv har følt sig generet. Har hun det, kodes ja. 

ad 32. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. Taler kvinden i graviditetsmåneder, i 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsuger. 

ad 33. Her er målet, om kvinden selv har følt sig generet. Har hun det, kodes ja. 

ad 34. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. Taler kvinden i graviditetsmåneder, i 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsuger. 



ad 35. Mere end 1 kilo. 

ad 36. 

ad 37. Er svaret her: “Det håber jeg ikke”, skal der kodes nej. 

Er svaret: “Det kan godt være. Der er tvillinger i min familie, og jeg er enormt stor og mær-

ker utroligt meget liv”, kodes ved ikke.. 

Kun hvis hun hos læge eller jordemoder har fået konstateret tvillinger/trillinger, skal der ko-

des ja. 

ad 38. udgået 

ad 39. udgået 

ad 40. Arbejde mere end 15 timer om ugen. 

Der skal svares ja til dette spørgsmål, hvis hun har et arbejde, også selvom hun er syge-

meldt.  

Kun lønarbejde skal kodes. 

ad 41. Her henvises til det interview, som blev gennemført i 12. graviditetsuge. Er ansættelse og 

arbejdsforholdet det samme, som det var ved sidste interview ? 

ad 42. 



ad 43. Meningen med dette og det efterfølgende spørgsmål er, at man på baggrund af denne kod-

ning har mulighed for at vide noget om arbejdsmiljøet. Når der her spørges til stillingsbeteg-

nelsen, skal den derfor gives så præcist som muligt. 

På skærmen er skrevet 30 jobkategorier ind på forhånd. Har kvinden en af disse markeres 

den og derefter trykkes enter. 

Hvis kvindens stillingsbetegnelse ikke står på skærmen slår du op i den lyserøde bog over 

stillingsbetegnelser og jobkoder og du indtaster herefter den 4- cifrede Disko- 88 kode ind. 

ad 44. Formålet med dette spørgsmål er at kunne nuancere arbejdsmedicinske undersøgelser: Der 

er f.eks forskel på at være gartner i et væksthus, og kommunalt ansat gartner, der skal hol-

de kommunens grønne arealer. Der er forskel på at være laborent i et medicinalfirma og på 

et sygehus. 

Der skal kodes hvilken type arbejdsplads, således at man får ide om hvilken type af pro-

dukt eller hvilken serviceydelse, der er tale om. 

 Eksempel: 

Hvad er din nøjagtige stillingsansøgning: Pædagog 

Hvilken slags institution eller virksomhed arbejder du på? Vuggestue 

 Hvad er din nøjagtige stillingsansøgning: Sanitør 

Hvilken slags institution eller virksomhed arbejder du på? Telia, kontorrengøring. 

 Hvad er din nøjagtige stillingsansøgning: Fabriksarbejder 

Hvilken slags institution eller virksomhed arbejder du på? Bryggeri 



ad 45. udgået 

ad 46.  

ad 47. Her spørges til, om hun har været sygemeldt i en periode på mere end tre dages varighed. 

Gravide kvinder kan blive fraværsmeldt, hvis deres arbejde medfører risiko for deres ven-

tede barn.  



ad 48. Her spørges til, hvor mange gange, og ikke i hvor mange dage. 

ad 49. For at undgå for lange forklaringer, eller hvis kvinden tøver, kan du hjælpe hende på vej 

ved at nævne nogle af svarmulighederne.  

Du kan for eksempel sige, vi er interesserede i, om det var på grund af graviditetskomplik-

tioner, eller om det var anden sygdom, som ikke havde noget med graviditeten at gøre, for 

eksempel influenza. 

ad 50. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen, taler kvinden i graviditetsmåneder, i 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsuger. 

ad 51. Vitaminpiller er piller med blandede vitaminer i. Har hun kun spist piller med et vitamin i, for 

eksempel C-vitaminer, skal der kodes nej til spørgsmål 51. 

ad 52. Duroferron og Pregna-Care er en vitaminpille med jern. Den anbefales mange steder til 

gravide. 



ad 53. Her skal kodes i graviditetsuger. 

ad 54. Kvinden må her give en gennemsnitlig vurdering af, hvor ofte hun husker at spise vitaminpil-

lerne. Dette spørgsmål er med, fordi ikke alle husker at spise pillerne hver dag. 

ad 55. Her skal kodes tabletter, som kun indeholder jern. 

Præparater som hæmojern og andre naturmedicin præp. med jern skal ikke kodes her men 

kodes senere under naturmedicin. 

ad 56. Svaret skal gives i graviditetsuger. 

ad 57. Folinsyre er et kosttilskud, som kan købes i håndkøb hos Matas og på apoteket. 

Folinsyre findes naturligt i grønne grønsager. 

ad 58. Her skal kodes i graviditetsuger.  



ad 59. Der skal i dette spørgsmål kodes, hvor mange folinsyrepiller hun tager dagligt. 

ad 60. Fiskeolie er et kosttilskud, som kan købes på apoteket eller hos Matas og i visse super-

markeder. Det kan enten købes som kapsler eller i flydende form. 

De mest almindelige produktnavne for fiskeolie er Pikasol eller Møllers levertran. 

ad 61. Der skal kodes i graviditetsuger. 

ad 62.  

ad 63. De mest almindelige produkter hedder Pikasol eller Möllers Levertran. 

ad 64. Kosttilskud kan være enkeltvitaminer som C-vitaminer eller andre præparater som tangtab-

letter, ølgær, eller mineraler, hæmojern, krauterblut og andet naturmedicin. 

Her skal ikke registreres fiskeolie, folinsyre eller almindelige vitaminpiller. 

ad 65. Hun skal ikke gå ud og hente præparatet for at give dig det præcise produktnavn. 

ad 66. 

ad 67. Der skal kodes, hvor meget hun har taget dagligt af kosttilskuddet, som er opgivet i 

spørgsmål 65. 

Dosis kan angives i antal piller eller kapsler, dråber eller skefulde.  



ad 68. Vegetarer spiser ikke nogen former for rødt kød. 

ad 69. Vegetarisk kost, men spiser dog lyst kød som fjerkræ og fisk. 

Lacto-ovo-vegetar spiser æg og drikker mælk, men spiser ingen former for kød. 

Veganerisk vegetarer spiser ingen former for animalske produkter, men kun kost fra plan-

teriget. 

ad 70. 

ad 71. Der er fremsat teorier om, at indtag af fisk har indflydelse på svangerskabets forløb. De 

næste tre spørgsmål handler om fiskeindtag. 

"Fisk" omfatter også torskelever, torskerogn, hvalkød, rejer og hummer. Alle former for fi-

skefars og således også fiskefrikadeller og fiskeboller. 

Du skal kode gennemsnitsbetragtningen af fiskeindtag. 

ad 72. Eksempel: Makrelsalat, røget laks, rejemad, torskerogn. 



ad 73. Eksempel: Salat med tun og rejer. 

ad 74. Der skal kodes ja hvis hun har røget ved mere end to enkelte lejligheder.  

ad 75.  

ad 76.  

ad 77.  

ad 78.  



ad 79. Hvis hun angiver to tal som for eksempel 10-12 cigaretter, må du bede hende give et gen-

nemsnitstal.  

Programmet kan ikke kode i intervaller. 

ad 80. Nikotinholdigt tyggegummi, plaster eller spray bruges til rygeafvænning. 

ad 81. 

ad 82. 



ad 83. Her skal kodes al koffeinholdig kaffe, nescafé, instant café og almindelig kaffe.  

Koffeinfri kaffe skal ikke kodes. 

 En kande = 8 kopper = 1 liter.  

Et krus = 2 kopper. 

Spørg kvinden, om hun bruger krus eller kopper og regn selv om fra krus til kopper. 

ad 84. Her skal kodes al sort the, men ikke urtete. 

 En kande = 8 kopper = 1 liter.  

Et krus = 2 kopper. 

Spørg kvinden, om hun bruger krus eller kopper og regn selv om fra krus til kopper. 

ad 85. Nu - mens hun er gravid. Spørg for eksempel om gennemsnittet fra de sidste uger, hvis hun 

tøver. Hvis hun tøver, kan du hjælpe hende på vej ved at sige: Du kan angive et gennem-

snit eller hvor meget tror du, det er i gennemsnit? 

 Her noteres almindelige øl. Hvis hun angiver, at hun kun drikker stærke øl, noteres antallet, 

og der sættes kryds for stærke øl. Du skal ikke selv spørge hende, hvilken slags øl hun 

drikker men blot kode det, hvis hun selv svarer spontant. 

ad 86. Se ad 85. 

 1/2 flaske er 3 glas vin. 

1 flaske er 6 glas vin. 

ad 87. 

ad 88. Se ad 85. 



ad 89. Her skal ikke svares på, om hun har været beruset eller fuld en gang, men på om hun har 

drukket 5 genstande eller derover på en aften. At have drukket 5 genstande over en hel af-

ten er ikke nødvendigvis det samme som at være fuld. 

 En genstand = 1 øl eller et glas vin. 

 Tidligt i graviditeten regnes fra sidste menstruations første dag. 

Mange vil være kede af en sådan episode. 

ad 90. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen, taler kvinden i graviditetsmåneder, i 

kalendermåneder, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsuger. 

ad 91. Der spørges til cola, fordi cola indeholder koffein ligesom kaffe. 

Koffeinfri cola skal ikke kodes. 

ad 92. 

ad 93. Hvis hun tøver i svaret, kan du hjælpe hende med at sige: Er det dagligt eller en gang om 

ugen. 

ad 94. 

ad 95. Der menes andre stimulerende eller narkotiske stoffer som for eksempel heroin, metadon 

eller kokain. 

 

ad 96. 



ad 97. 

ad 98.  

ad 99. Det giver den bedste forståelse hvis du spørger:  

Har du i graviditeten følt dig belastet af nogle af de ting jeg nævner nu? 

Har du været belastet af økonomi? Du kan vælge mellem svarmulighederne nej, lidt eller 

meget. 

Gentage de tre svarkategorier i de følgende spørgsmål. 

ad 100. Dette og de næste 8 spørgsmål er en skala, der kan måle angst, depression og belastning. 

Hvis det er nødvendigt, gentager du svarkategorierne, som er de samme som i spørgsmål 

99.  

ad 101. 



ad 102. 

ad 103. 

ad 104. 

ad 105. 

ad 106. 



ad 107. 

ad 108. 

ad 109. Et spørgsmål som går på hendes egen vurdering af hendes velbefindende i graviditeten. 

ad 110. Med feber menes 38 grader eller derover. Hvis hun mener, hun har haft feber men ikke har 

målt den, skal der kodes ja. 

Du kan kode det som: ”Ja, men ikke side sidste interview”. Du skal da blot væ re 

opmærksom på, at kvinden ikke har haft nye episoder siden sidste inter view. 

ad 111. Her spørges ikke til, hvor mange dage hun har haft feber, men til hvor mange forskellige 

episoder. 

ad 112. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. Taler kvinden i graviditetsmåneder i 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsuger. 

ad 113. Hvis hun har haft flere episoder med feber, skal der svares på, hvor mange dage hun havde 

feber i hver af disse perioder. 

ad 114. Hvis kvinden svarer, at hun havde feber, men at hun ikke målte den, skal der kodes målte 

ikke temperatur. 

ad 115. Alle symptomer hun nævner skal kodes. For eksempel vil influenza blive kodet med symp-

tomer som muskelsmerter og hovedpine. 



ad 116. Hvis hun svarer ja eller er i tvivl, skal du spørge, om hun følte sig syg af det. Kun hvis hun 

følte sig syg af det, skal det kodes. 

ad 117. Mange svarer hvor mange gange de har været på wc med løs afføring. Det er ikke menin-

gen, der skal i stedet kodes hvor mange episoder. Desuden defineres diarré som mindst 3 

løse afføringer inden for et døgn. 

Du kan kode det som: ”Ja, men ikke side sidste interview”. Du skal da blot væ re 

opmærksom på, at kvinden ikke har haft nye episoder siden sidste inter view. 

ad 118. 

ad 119. Hvis hun har haft flere episoder med diarré, skal der svares på, hvor mange dage hun hav-

de diarré i hver af disse perioder. 

Spørgsmål 120 til 234 handler om, hvilke sygdomme og hvilken medicin kvinden har taget, 

mens hun har været gravid 

ad 120.  



ad 121. 

ad 122.  

ad 123. Forkølelsessår = herpes. Kan også sidde i næsen. 

 

ad 124. Den slags forkølelsessår som sidder på kønsdelene, men det kan også sidde på låret, det 

nederste af maven eller på ballerne. 

 

ad 125. Hvis hun svarer: Det tror jeg ikke, skal du notere nej. Hvis hun svarer: Jeg har haft noget, 

men jeg ved ikke, om det er det, man kalder kønsvorter, eller om det var noget andet, så 

skal du notere det som ved ikke. 

ad 126. 

ad 127.  

ad 128.  

ad 129. 



ad 130. 

ad 131. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen.  

ad 132. Skedekatar eller svamp i skeden giver ofte kløe, rødme og evt. ildelugtende udflod. 

Du kan kode det som: ”Ja, men ikke siden sidste interview”. Du skal da blot være op-

mærksom på, at kvinden ikke har haft nye episoder siden sidste interview.  

ad 133. 

ad 134. 

ad 135. 

ad 136.  

ad 137. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. Taler kvinden i graviditetsmåneder, 

kalendermåned, i uger over den forventede menstruation eller i graviditetsuger. Der skal 

kodes i graviditetsger. 

ad 138. Af betændelsessygdomme kan nævnes nogle eksempler som en byld, en betændt finger, 

blindtarmsbetændelse eller øjenbetændelse. Af infektioner kan der nævnes salmonellainfek-

tion eller en virusinfektion. 

Hvis du er i tvivl, om det er en infektion/betændelsessygdom, kod da ja og derefter navnet 

på lidelsen. 



ad 139. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. 

ad 140. 

ad 141. Hvis kvinden ikke kan huske, hvilke vaccinationer hun har fået, kan dette spørgsmål hjælpe 

os til at finde ud af, hvilke vaccinationer hun har fået. 

ad 142. Hvis hun ikke kan huske præcis, hvad hun blev vaccineret imod ved udenlandsrejsen, skal 

der blot kodes ved ikke. Hun har tidligere fortalt, i hvilket land hun har været. Det vil af den 

vej være muligt at få at vide, hvilke vaccinationer der kræves for indrejse i det pågældende 

land. Det næste kan bruges til at hjælpe dem, der har svært ved at huske navnet, men som 

ved noget om vaccinen. Hvis de for eksempel ved, at de er blevet vaccineret mod leverbe-

tændelse, og at de fik vaccinen i ballen, så har de fået en gammaglobulin. Nogle husker 

vaccinen efter, hvor den er givet, derfor er der nogle steder skrevet ind, hvor vaccinen gi-

ves. 

Difteri = Gives i nakken. I forbindelse med stivkrampe.  

Gul feber = Går rejsen til bestemte lande i Afrika eller Latinamerika, er vaccination mod gul feber aktuel. Sygdommen spredes 

ved stik af myg. 

Hepatitis A = Smitsom leverbetændelse, smitter gennem mad og drikke. Den gives i overarmen. Den gennemføres normalt 

som to vaccinationer i løbet af et år og er derefter virksom i 10 år. 

Hepatitis B = Serum-leverbetændelse. Smitte kan overføres fra andre mennesker ved seksuel kontakt og via blod og blodpro-

dukter. 3 vaccinationer gives med 2 til 4 ugers mellemrum. 

HiB, hæmophilus influenzae type B = Mod meningitis. Gives til børn i 15 mdr. alderen. 

Japansk encefalitis = Japansk hjernebetændelse. Sygdommen spredes med myggestik i Sydøstasien. Der gives 2 vaccinatio-

ner med 10 til 14 dages mellemrum. 

Kolera = Vaccinen gives yderst sjældent. Sygdommen spredes med mad og vand, når hygiejnen er mangelfuld. Der gives 2 

vacciner med 1 til 4 ugers mellemrum. 

Meningitis = Hjernehindebetændelse. Gives til familiemedlemmer eller omgangskreds i forbindelse med meningitistilfælde 

(den meget farlige form for meningitis). 

MFR = Vaccine mod mæslinger - fåresyge - røde hunde.  

Polio = Børnelammelse. Gives til børn (Di-Te-pol) + i levende form på sukkerknalder. 

Pneumokokker = Mod lungebetændelse. Gives mest til folk, der har fået fjernet milten. 

Røde hunde = En sygdom som de fleste har haft som barn. Nu tilbydes alle børn vaccination mod røde hunde. Det kan give 

medfødte misdannelser hos barnet, hvis moderen har røde hunde under graviditeten. Derfor anbefales det, at kvinden lader sig 

vaccinere mod røde hunde, inden hun bliver gravid, hvis hun ikke har haft sygdommen som barn. 

Stivkrampe = Tetanus = Te. Gives i nakken. Gives ofte på skadestuen i forbindelse med småskader. 

Tyfus = En alvorlig salmonellainfektion, der spredes med mad og vand, når hygiejnen er mangelfuld. 

Skoldkopper = Børnesygdom. 

Gammaglobulin = Gammaglobulin gives én gang kort før afrejse. Den gives i endeballen.  



ad 143. Skal kodes i kalendermåneder. 

ad 144. Der spørges til den mand og de børn, hun bor sammen med, for at få noget at vide om, 

hvor stort et smittetryk hun har været udsat for. 

ad 145. Langvarig hoste er hoste i mere end en uge. 

ad 146. Der spørges til den mand og de børn, hun bor sammen med.  



ad 147. Hvis kvinden svarer nej til spørgsmålet, er interviewet opbygget sådan, at den næste række 

af spørgsmål kan afkortes, således at ikke hele spørgsmålet stilles ordret, men du kan efter 

cirka 3 spørgsmål nøjes med at nævne den sygdom, der spørges om. Der spørges om 13 

forskellige sygdomme. 

 

Forhøjet blodtryk er højere end140/ 90 (140 over 90). 

Hvis man har svangerskabsforgiftning / præeclampsi i graviditeten, er et af symptomerne 

forhøjet blodtryk. Der skal så kodes ja.  

ad 148. I graviditeten. 

ad 149.  Her skal kodes al den medicin, hun i graviditeten har taget eller fået i forbindelse med sit 

forhøjede blodtryk. 

ad 150.  

ad 151. Her skal kodes ja , hvis hun nu har svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk. 

ad 152. Svangerskabsforgiftning = præeclampsi. 

Æggehvidestof i urinen = protein i urinen. 



ad 153. Her skal du være opmærksom på terminsberegningen. 

ad 154. Her skal ikke svares ja, hvis kvinden blot har haft sukker i urinen et par gange. Der skal 

svares ja, hvis hun har en behandlingskrævende sukkersyge, dvs. diæt eller medicin. 

ad 155. Hvis sukkersygen er konstateret for første gang i graviditeten er det graviditetssukkersyge. 

ad 156. 

ad 157. 



ad 158. Der skal kodes i graviditetsuger. 

ad 159. For at undgå for lange forklaringer kan du nævne svarmulighederne. 

godt 

nogenlunde 

dårligt 

ad 160.  

ad 161. 

ad 162. 

ad 163. 

ad 164.  



ad 165. 

ad 166. 

ad 167.  

ad 168. Inhalationspræparat er et præparat, som indåndes. 

ad 169. 



ad 170. Der skal kodes i graviditetsuger. Hvis hun ikke kan huske, hvilken graviditetsuge hun var i, 

så vil hun måske bedre kunne huske i hvilken kalendermåned. Se på trilleren og prøv den 

vej rundt at finde frem til, hvilken graviditetsuge hun var i. 

ad 171. Hvis hun tøver i svaret, kan du læse svarmulighederne op. 

ad 172. 

ad 173. 



ad 174. Der skal kodes i graviditetsuger. Hvis hun ikke kan huske, hvilken graviditetsuge hun var i, 

så vil hun måske bedre kunne huske i hvilken kalendermåned. Se på trilleren og prøv den 

vej rundt at finde frem til, hvilken graviditetsuge hun var i. 

ad 175. Hvis hun tøver i svaret, kan du læse svarmulighederne op. 

ad 176. Al anden medicin mod astma, også naturmedicin, skal kodes her. 

ad 177. 

ad 178. Mixtur er flydende og spises i skefulde. 

Stikpiller er piller som puttes ind i endetarmen. 

Injektioner er indsprøjtninger.  

ad 179. Der skal kodes i graviditetsuger. 

 

ad 180. Hvis hun tøver i svaret, kan du læse svarmulighederne op. 

ad 181. Der skal kodes nej her, hvis kvindens eneste allergiske lidelse er astma. Den lidelse er be-

handlet tidligere. 

Allergisk betingede hudsygdomme skal også kodes her. 



ad 182. 

ad 183. 

ad 184. Al anden medicin mod allergi, også naturmedicin, skal kodes her. 

ad 185. Der skal kodes i graviditetsuger. 

 

ad 186. Mange med allergiske lidelser vil også have allergisk betingede hudsygdomme. Disse skal 

ikke noteres her, da de er noteret under allergisk lidelse. 

ad 187. 

ad 188. 



ad 189. Al medicin, også naturmedicin, skal noteres. 

ad 190. 

ad 191.  

ad 192. 

ad 193. Al medicin mod epilepsi, også naturmedicin, skal kodes her. v 

ad 194. Hvis hun ikke kan huske, hvilken graviditetsuge hun var i, så vil hun måske bedre kunne hu-

ske i hvilken kalendermåned. Se på trilleren og prøv den vej rundt at finde frem til, hvilken 

graviditetsuge hun var i. 

ad 195. Hvis hun ikke forstår, hvad du mener, må du give et par eksempler: Dårlig ryg, bækkenløs-

ning eller nakkesmerter. 

Ikke ligamentsmerter eller smerter i livmoderbånd. 

Ved seneskedehindebetændelse og andet kodes ja. 

Ved brækkede arme og ben kodes nej. 

ad 196.  



ad 197. 

ad 198. 

ad 199. 

ad 200. 

ad 201. 

ad 202. Her vil kvinderne ofte forklare omstændighederne og ikke give en diagnose, som der er lagt 

op til i svarkategorierne. 

 

Du kan derefter spørge : Må jeg skrive................? 

Eller du kan sige : Der står ............... her, kan jeg skrive det? Hvis hun siger nej , siger du : 

Hvad så med.............? Eller: Har du selv et kort forslag? 

Hvis hun i stedet for at forklare omstændighederne bliver stille, kan du foreslå et par kate-

gorier for at give hende en forståelse for, hvad der forventes for svar. Du kan for eksempel 

sige: Var det for eksempel krise i forbindelse med dødsfald, familieproblemer eller fødsels-

depression? 

ad 203.  



ad 204. Al medicin i forbindelse med dårlige nerver eller psykiske lidelser skal kodes her. 

 

ad 205. Der skal kodes i graviditetsuger. 

ad 206. 

ad 207. 

ad 208.  

ad 209. Hvis hun kun tager jern, og hvis du allerede har kodet det under spørgsmålet om jerntil-

skud, skal du ikke kode det her igen.  

Al anden medicin mod blodmangel skal registreres her. Der spørges senere om blodtrans-

fusion, så det skal ikke kodes her. 

ad 210. 



ad 211. Hvis hun ikke ved, hvad det er, du taler om, er svaret nej. 

ad 212. Læs svarmulighederne op. 

ad 213. Keglesnit = Fjernelse af en del af livmoderhalsen 

Cryobehandling = Frosset, brændt eller laserbehandlet. 

ad 214.  

ad 215.  Der er indbygget det "alvorlighedskriterium", om hun har været i kontakt med læge eller sy-

gehus på grund af lidelsen. 

ad 216.  

ad 217. Blodtransfusion betyder, om de har fået blod fra en anden person. Der skal også kodes ja, 

hvis hun har fået blodplasma. 



ad 218.  Her skal svares ja, hvis kvinden på noget tidspunkt under hele graviditeten har taget nogen 

form for smertestillende medicin. En panodil for hovedpine eller anden håndkøbsmedicin 

skal også registreres. 

ad 219.  



ad 220. 

ad 221. Kvinden har måske taget piller ved en eller flere lejligheder, men har ikke noget fast ugent-

ligt eller månedligt forbrug. Du skal da kode, i hvilken graviditetsuge hun har spist de smer-

testillende piller.  

ad 222. Al medicin mod betændelse skal registreres her. Hvis kvinden ikke ved, om det var mod 

betændelse, at hun fik medicinen, kodes ved ikke. Hvis hun ingen medicin har taget, kodes 

nej. 

ad 223.  



ad 224. 

ad 225. Det er nervemedicin og sovemedicin, der spørges til. Derfor skal søsygepiller og kørepiller 

ikke registreres, men derimod “lykkepiller”, sovemedicin og anden beroligende medicin. 



ad 226. 

ad 227.  

ad 228. 



ad 229. Al anden medicin, også håndkøbsmedicin kodes, men ikke naturmedicin. 

Tidligere indkodet medicin skal ikke kodes igen. 

ad 230. 

ad 231. 

ad 232. 

ad 233. 

ad 234. 

ad 235. Hvis hun sover 6 timer om natten og en time foran fjernsynet om aftenen, skal du lægge det 

sammen. Hun sover så 7 timer i døgnet. 

ad 236. Hvis kvinden spørger dig, om det da er skadeligt, må du sige, at det ved du ikke, men at 

undersøgelsen netop vil finde ud af, om det er skadeligt gavnligt eller helt ligegyldigt. Grun-

den til, at der stilles dette spørgsmål, er, at en vandseng kan hæve kvindens legemstempe-

ratur. 



ad 237. Hvis hun blot er vågen kortvarigt nogle få gange, skal du kode nej, men hvis hun er vågen 

af mindst en times varighed, skal du kode ja. 

ad 238.  

ad 239. Graviditetsproblemer: Dårlig ryg, plukkeveer, halsbrand, o.s.v. 

Omsorg for familiemedlemmer: Små børn der ikke sover om natten, sygdom o.s.v. 

Arbejde: Nattevagt. 

Andet: for eksempel problemer.  

ad 240. At hvile sig behøver ikke at betyde, at hun sover, men blot at hun sidder eller ligger og hvi-

ler sig. Der skal kode ja, hvis hun har mulighed for at hvile sig. Det behøver ikke at betyde, 

at hun rent faktisk hviler sig midt på dagen. 

ad 241. Hvis kvinden spørger dig, om det da er skadeligt, må du sige, at det ved du ikke, men at 

undersøgelsen netop vil undersøge, om det er skadeligt, gavnligt eller helt ligegyldigt. Grun-

den til, at der stilles dette spørgsmål, er, at sauna kan hæve kvindens legemstemsperatur. 

ad 242. Der skal kodes i graviditetsuger. Hvis hun ikke kan huske, hvilken graviditetsuge hun var i, 

da hun var i sauna, så vil hun måske bedre kunne huske, hvilken kalendermåned det var i. 

Se på trilleren og prøv den vej rundt at finde frem til, hvilken graviditetsuge hun var i. Hvis 

hun går i sauna en gang om ugen og har gjort det hele graviditeten, skal du kode alle uger. 

ad 243. Hvis kvinden spørger dig, om det da er skadeligt, må du sige, at det ved du ikke, men at 

undersøgelsen netop vil undersøge, om det er skadeligt, gavnligt eller helt ligegyldigt. 

ad 244.  

ad 245. Hvor mange glas vand (vand fra vandhanen og saftevand hvis vandet kommer fra vandha-

nen) drikker hun, der hvor hun bor. Ikke the, kaffe. 

5 glas = 1 liter. 

10 glas = 2 liter. 





ad 246. Her spørges til fysisk aktivitet eller sport. Der skal være tale om egentlig motion ikke blot 

dårlig form, hvor en lille anstrengelse fører til forpustelse. 

Her skal noteres al fysisk aktivitet, også den som udføres i forbindelse med lønarbejde, for 

eksempel et postbud som cykler og løber op af trapper. 

ad 247.  



ad 248. Antal gange om ugen. 

Svaret fra 247 kommer automatisk frem. Du må godt omformulere spørgsmålet, så det 

passer til den aktivitet, hun har under spørgsmål 247. Således: Hvor tit svømmer du, hvor 

tit spiller du tennis, eller hvor tit rider du. 

ad 249. Tilpas spørgsmålet til svaret. for eksempel: I hvor lang til cykler du ? Eller i hvor lang tid ad 

gangen rider du. Der svares i minutter. 

ad 250. Grønland og Færøerne skal kodes som rejse uden for Danmark. 

ad 251. 



Til intervieweren  

De næste spørgsmål er til dig. Her har du mulighed for at notere din vurdering af interviewet. Du be-

høver kun notere hvis du finder noget væsentligt, eller klikker du blot hurtigt forbi disse spørgsmål. 

ad 253. Dette spørgsmål for at kunne undgå at bruge de interview, hvor du mærker en manglende 

kontakt / manglende ærlighed. 

ad 254. Dette spørgsmål for at vi kan undlade at bruge de interview, hvor du skønner, at svarene 

utroværdige.  

ad 255. Hvis du har andre vigtige kommentarer, som du gerne vil knytte til interviewet, har du mu-

lighed for at gøre det her. Det kan enten være, at kvinden gerne vil have, at du noterer sær-

lige forhold for hende ned. Forhold som ikke fremgår af interviewet. For eksempel: hun har 

tidligere født et misdannet barn.  

 Du kan også bruge det til at fortælle os, hvis du ikke mener, at interviewet kan bruges. 

Forhold som for eksempel: Hun virkede utroværdig, eller manden blandede sig i svarene, 

eller hun var beruset under interviewet. 

 Hvis du ved, at hendes samlever ikke er barnefaderen, noteres det her. 

 Du behøver ikke at skrive her, men kan gøre det. 


