
Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatordefinisjon            

Dødelighet i nyfødtperioden 
1. Definisjon Antall barn som dør 0-27 dager etter fødsel (neonatalt døde) per 1 000 

levendefødte barn 

2. Sektor Spesialisthelsetjeneste 

3. Fagområde Somatisk helsetjeneste 

4. Type Resultat 

5. Dimensjon av kvalitet Virkningsfulle 

6. Måleområde Overlevelse 

Godkjenning 

7. Dato publisert første 
gang 

01.06.2016  

8. Revisjonshistorikk 2.0 – desember 2021 – Definisjonen er overført til ny mal. Tidsperiode for 
hovedmåltall er endret fra ett til til to år. Fra og med desember 2021 
publiseres hovedmåltallet for to siste år i stedet for siste år. Dette er gjort fordi 
at datagrunnlaget består av små tall (få tilfeller) som igjen kan gi store 
svingninger i resultatene fra år til år. Antall barn som dør 0-27 dager etter 
fødselen per 1 000 barn siste år opprettholdes, men da som måltall 2. Se punkt 
12 og 13. 

Faglig begrunnelse/målsetting 

9. Begrunnelse for valg Nivået av neonatal dødelighet (barn som dør 0-27 dager etter fødsel) blir ofte 
sett på som et resultat av kvaliteten på svangerskaps-, fødsels- og 
barselsomsorgen, og neonatalomsorgen. Dette kan derfor sees på som en 
samleindikator på kvaliteten på helsehjelpen i hele forløpet fra 
svangerskapsuke 22 + 0 til 27 dager etter fødsel. Neonatal dødelighet er lav i 
Norge sammenlignet med resten av Europa. Ifølge WHO er Norge blant de 
landene med lavest neonatal dødelighet (1). 

10. Målsetting Redusere forekomst av neonatal dødelighet. 

11. Begrepsavklaringer Neonatal dødelighet er definert som levendefødte barn som dør innen 28 
dager etter fødselen.  

Beregning av indikator 

12. Hovedmåltall Hovedmåltall: Antall barn som dør 0-27 dager etter fødselen (neonatalt døde) 
per 1 000 levendefødte barn siste to år. 
  
Teller: Antall barn som dør 0-27 dager etter fødselen (neonatalt døde) siste to 
år. 
 
Nevner: Totalt antall levendefødte barn siste to år, født på institusjon med 20 
eller flere fødsler. 

13. Andre måltall  Måltall 2: Antall barn som dør 0-27 dager etter fødselen (neonatalt døde) per  
1 000 levendefødte barn siste år. 
  
Teller: Antall barn som dør 0-27 dager etter fødselen (neonatalt døde) siste år. 
 
Nevner: Totalt antall levendefødte barn siste år, født på institusjon med 20 
eller flere fødsler. 

14. Klassifikasjoner og 
kodeverk 

Bedrifts- og foretaksnummer er brukt til å identifisere institusjonene. 

15. Presiseringer rundt 
utvalg 

Utvalget gjelder alle barn født i Norge som er meldt til Medisinsk 
fødselsregister (MFR). Alle fødsler i Norge er meldepliktig til MFR. 

 



Institusjoner med færre enn 20 fødsler det aktuelle året/årene er ekskludert. 

16. Teknisk beregning og 
bearbeiding av 
datagrunnlag 

Død etter fødsel ved fødeinstitusjon rapporteres til MFR. Opplysninger om død 
etter utskriving fra institusjon eller overflytting til annet sykehus/avdeling 
hentes fra Folkeregisteret. 
 

17. Nivå for publisering Nasjonalt, RHF, HF, behandlingssted/sykehus  

Datainnsamling/datakilde 

18. Datakilde(r) Medisinsk fødselsregister (MFR), Folkehelseinstituttet (FHI) 

19. Publiseringsfrekvens  Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: årlig  
 

20. Lovhjemmel Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk 
fødselsregister (medisinsk fødselsregisterforskriften) (2). 

Tolkning av tallene 

21. Sammenlignbarhet 
over tid og sted 

Sammenliknbare mellom institusjoner med samme risikoprofil, mellom 
regioner, mellom land og over tid. 

22. Feilkilder og 
usikkerhet 

Noen institusjoner har svært få fødsler og vil ikke motta fødende med kjent 
risiko. Det kan være store svingninger i resultatene når disse er basert på små 
tall. 

23. Særskilt informasjon 
for tolkning av denne 
indikatoren 

 

Publisering 

24. Publiseringsarenaer Helsedirektoratet 

Medisinsk fødselsregister (Folkehelseinstituttet) 

Referanser 

25. Referanser 1 The World Health Organization: Data Indicators; Neonatal mortality rate per 
1000 live births. 
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-
details/GHO/neonatal-mortality-rate-(per-1000-live-births) 
 
2 Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk 
fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften). 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-21-1483?q=medisinsk 
fødselsregister 
 

 

http://www.helsedirektoratet.no/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/mfr/
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/neonatal-mortality-rate-(per-1000-live-births)
https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/neonatal-mortality-rate-(per-1000-live-births)
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