
Til deg som skal føde

Opplysninger om fødselen blir meldt til Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet. 
Medisinsk fødselsregister er et helseregister som inneholder opplysninger om alle fødsler i Norge til bruk 
for helsestatistikk, helseovervåkning, forskning, kvalitetsforbedring av helsetjenesten og pasientsikkerhet. 
Formålet med registeret er blant annet å bidra til bedre svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. 

Opplysninger som registreres
Alle fødeinstitusjoner i Norge har plikt til å melde visse opplysninger om alle fødsler til Medisinsk fødselsregister:

• Navn og fødselsnummer til foreldre og barn
• Medisinske opplysninger om svangerskapet
• Opplysninger om kvinnens helse før og under svangerskapet
• Opplysninger om fødselen
• Opplysninger om barnets helse ved fødselen
• Opplysninger om medfødte sykdommer og misdannelser, og eventuelt dødsfall hos barnet i første leveår

Opplysninger om kvinnens yrke samt røyke- og alkoholvaner, registreres med mindre hun motsetter 
seg dette. Eventuelle opplysninger om assistert befruktning registreres med mindre paret motsetter deg dette.

Alle opplysningene i registeret behandles strengt fortrolig. Navn og fødselsnummer lagres kryptert. Bare 
autorisert personell som trenger det i sitt arbeid med registeret, har tilgang til opplysningene. 

Formål
Data i Medisinsk fødselsregister brukes til analyser som kan bedre helsetjenestene for gravide og nyfødte, 
samt til å finne sammenhenger mellom ulike risikofaktorer og helseproblemer hos mor og barn, og til å finne 
ut om nye tiltak og behandlingsformer gir ønsket effekt. 

Dine rettigheter som registrert
Alle som er registrert i Medisinsk fødselsregister har rett til informasjon om registeret og kan be om innsyn 
i opplysningene som er registrert om dem selv eller barnet. For å få innsyn må du rette en skriftlig henvendelse 
til Folkehelseinstituttet, se kontaktinformasjon under.

Mer informasjon
Om Medisinsk fødselsregister: www.fhi.no/mfr
Helseregisterloven og Medisinsk fødselsregisterforskriften gir detaljerte regler for hvordan registeret skal drives.

Kontaktinformasjon
Folkehelseinstituttet, Avdeling for helseregistre
Besøks- og postadresse: Zander Kaaesgate 7, 5015 Bergen
Tlf.: 21 07 70 00
E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no
Internett: www.fhi.no/mfr
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