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Nytt helsekort for gravide 

Bakgrunn 
I desember 2015 utstedte Helsedirektoratet nytt helsekort for gravide. Dette er nå tilgjengelig i CGM 
Journal som et skjema.   

Manuell felt 
Noen av feltene i dette skjemaet er nye og disse må manuelt fylles ut i skjemamodulen før du skriver 
ut helsekortet. Dette blir endret til automatisk utfylling i en senere versjon av Svangerskapsjournal i 
CGM Journal. Siste side i dette dokumentet viser en oversikt over hvilke felt du selv må fylle inn. 

Oppdatere skjema 
Slik erstatter du gammel skjema med nytt skjema: 

1. Hent nytt skjema fra http://support.compugroupmedical.no/ProductCatalog.aspx?id=62. 
Filen heter Svangerskapsjournal.xml. 

2. Åpne følgende filsti: CGM Norge\Winmed\Allmenn\<Navn på 
installasjon>\Data\Forms\Gynekologi og Obstetrikk.   

3. Bruker du CGM Helsestasjon, bruker du denne filstien: CGM 
Norge\Winmed\Helsestasjon\<Navn på installasjon>\Data\Forms\Gynekologi og Obstetrikk.  

4. Slett gammel fil: Svangerskapsjournal.xml og legg inn ny Svangerskapsjournal.xml. 

 

Kjente avvik 
For helsestasjoner vil navnet til jordmor vises to ganger og dere må manuelt fylle ut navnet på 
fastlegen. I de andre produktene, fylles pasientens fastlege automatisk ut dersom dette allerede er 
registrert i Personalia. 

 

  

Merk!  

Du må erstatte det gamle skjemaet med dette skjemaet. Hvis du kun flytter det gamle skjemaet 
til Utgåtte skjemaer og legge inn det nye, opprettes duplikate IDer i skjemaet.  

Ønsker du å beholde en kopi av det gamle skjemaet, må du lagre det utenfor Forms-mappen 
under Data. 

http://support.compugroupmedical.no/ProductCatalog.aspx?id=62
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Felt som må fylles ut manuelt 
Følgende felt må du enten fylle inn manuelt eller krysse av: 

Stilling/yrke - Far/medmor Fosterdiagnostikk på indikasjon  

Stilling/yrke – Mor Avmerkingsboks og Dato-felt: Assistert 
befruktning 

Telefon - Far/medmor Flerlinger 
Stillings-% - Mor Foster RhD (anbef. Tatt i u.24) 
 RhD-profylakse  
Type bedrift - Mor Dersom foster-RhD-typing ikke er utført  
Språk - Mor og Far HIV  
Behov for tolk  Asympt. Bakteriuri (ABU) under Syfilis  
Trombose/behandling  MRSA 
Autoimmun sykdom  Hepatitt C 
Hofteleddsdysplasi Klamydia  
Sluttet i sv.skap:  
Røyking, 
Snus 
Alkoholforbruk 
Andre rusmidler  

Gr.B streptokokker (GBS)  

Antall daglig snus og alkohol ved 1.kontroll og 
ved ca.36.uke 

Glukosebelastning. Gjelder:  
Grafen Ingen støtte mot Symfuse – Fundusmål – 
grafen svsk.u 
Fastende 
2 timer 

Legemidler Kjenner liv. Plassert i undersøkelsene nederst på 
skjemaet.  

Medikamentallergi Seleksjon fødested 

Anbef. tilskudd  Helsestasjon etter fødsel 
Ammeveiledning 

Tilleggsoppfølging  Farskapserklæring utfylt  
Fødselsforberedende kurs  Avmerkingsbokser på Kontinuasjonsarket 
Tekstbokser i seksjonen Ark på 
kontinuasjonsarket  
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