MFR: Data og begreber
Data fra Det Medicinske Fødselsregister sammenkobler informationer om forældre, barn og fødsel.
De samlede informationer om selve fødslen trækkes fra moderens fødselsoplysninger og opgøres vha.
variablen ”antal mødre” (f.eks. svangerskabslængde, fødested og fødselsmåde.)
Komplikationer og tilstande, der kan være med til at komplicere en fødsel registreres også på moderens
fødselsoplysninger og kan ligeledes opgøres vha. ”antal fødsler” (f.eks. rygning, gestationel diabetes og
igangsættelse.)
Oplysninger omkring udkommet af fødslerne registreres på hvert barn individuelt, udtræk om disse gøres
vha. ”antal fødte” (for f.eks. vægt, køn og status.)
Fordelinger på tværs af år, region og moders alder kan foretages på både ”antal fødsler” og ”antal fødte”.
Begreber

Alder
Kvinder i den reproduktive alder refererer til alle kvinder mellem 15 og 49 år. For kvinder der får børn når
de er under 15 år bliver de talt med i den laveste aldersgruppe, 15-19 år og for de kvinder der får børn når
de er over 49 bliver de talt med i aldersgruppen 44-49.

Fødselsmåde
Er fødslen foretaget ved kejsersnit eller ej. I tilfælde, hvor fødslen er foretaget ved kejsersnit registreres der
her hvorvidt dette er sket på moders ønske eller ej.

Fødested
Fødested indikere hvor fødslen har taget sted. Om det er på sygehuset, på vej til eller uden for sygehuset,
eller om der er tale om en hjemmefødsel.
Da hjemmefødsler ofte foretages i forbindelse med private klinikker/jordemødre og derfor ikke registreres
via landspatientregisteret er det ikke muligt at opgøre disse på region.

Fødselsvægt
Fødselsvægten er den første måling af barnets vægt målt efter fødslen har fundet sted. For levende fødsler
bliver fødselsvægten målt inden for den første time af barnets liv før signifikant post-natal vægttab har
fundet sted.

Gestationel alder/ Svangerskabslængde
Den gestationelle alder er perioden mellem konception og fødsel. Denne måles i uger fra første dag af
kvindens seneste menstruelle cyklus til fødslens igangsættelse.

Igangsættelse
Ved anvendelse af igangsættende medicinsk- og mekanisk- præparat skelnes der mellem hvorvidt
proceduren er foretaget eller ej.

Levende/dødfødt
Registrering af hvorvidt barnet er i live ved fødslen eller ej.
I MFR Avanceret er der dimensioner i disse kategorier:
Barn
Fødsel
Fødselsdato
Komplikation
Moder
Sygehus

