Dødfødsel/ intrauterin fosterdød etter 22. Svangerskapsuke;
Sjekkliste: psykososial oppfølging
Fagprosedyren først bør leses i sin helhet.
Navnelapp

Pasientansvarlig jordmor

Pasientansvarlig lege

Barnet
Navn

Vekt

Lengde

Hodeomkrets

Tiden rett etter fødsel (sett kryss)
Mor

Partner

Andre/
søsken
etc

Ønsker ikke/ Kommentar

SIGN

Sett barnet rett
etter fødsel
Holdt barnet rett
etter fødsel

Om Barnet
JA

NEI

Navnbånd
Rosa/blått kort
Tatt hårlokk

Hånd/fotavtrykk (sett kryss)
På hvitt
papir

På farget
papir

På lerret

I gips/trolldeig/moonsand

Kommentar

Bilder
JA

NEI

Ønsker ikke/Kommentar

SIGN

Uten klær
Med klær
Nærbilder av hender/føtter
etc.
Gitt foreldrene info. om
viktigheten av bilder
Foreldrene har mottatt bilder
(printet ut)

Lagring av bilder
Kryss av

SIGN

USB-penn gitt til foreldrene
Cd gitt til foreldrene
I elektronisk journal
I papirjournal
Skal sendes foreldrene

Ta avskjed
JA

NEI

Ønsker ikke/ Kommentar

SIGN

Laget minnealbum
Tent lys for barnet
Foreldrene fått med resten
av lyset
Fått med helseteppe
Fått med et sett av barnets
tøy
Stelt barnet selv
Familie og venner informert
om dødsfallet
Søsken vært på besøk

Tilbud om samtale
Kryss av
Samtale med lege
Samtale med sosionom
Samtale med
prest/livssynskontakt
Samtale med psykolog
Samtale med jordmor

Postpartum:
Utreise:

SIGN

Stopp av melkeproduksjon
Kryss av / Kommentar

SIGN

JA

NEI

SIGN

Ja

NEI Kommentar

Fått Dostinex

Obduksjon
Ønsker ikke/Kommentar

Fått informasjon
skrevet under tillatelse
skriftlig informasjon gitt
fått tilbud om å
se/holde/stelle barnet etter
obduksjon

Diverse
SIGN

Sykemelding partner
Informert om
støtteforeninger
Gitt oppdatert
brosjyremateriell
Gitt tilbud om sorggruppe
Helsestasjonen informert pr
TLF
Helsestasjon informert
(Epikrise sendt)
Sendt epikrise til jordmor
Sendt epikrise til Fastlege

Begravelse
JA
Kontaktet begravelsesbyrå
Egen grav
Minnelund
Minnestund i kapellet
Ønsker å stelle og legge barnet i
kisten selv
Informert om økonomiske rettigheter
vedrørende begravelse

NEI

Kommentar

SIGN

Skjemaer som skal fylles ut:
JA

NEI

Kommentar

IS 1002 Melding til medisinsk fødselsregister
(MFR), fra uke 12
RF 1420 Melding om fødsel (RF 1420) fra uke
28.(Barnet blir registrert i eget dødfødtregister og
får ikke fødselsnr)
Erkjennelse av farskap fra uke 28: (Ikke
lovpålagt)
Melding om dødsfall (GA 4211)/attestasjon av
dødsfall, nødvendig ift begravelsesstønad
Underskrift på erklæring/fullmakt om barnet skal
legges på minnelund om dette skal ordnes av
sykehuset
OPPFØLGING pr telefon fra pasientansvarlig jordmor
DATO
samtale med jordmor som
hadde fødselen
2 uker etter fødsel
6 - 8 uker etter fødsel
Ca. 6 mnd etter fødsel
EVT flere / andre tidspunkt:

SIGN

SIGN

