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Vejledning vedr. indlæggelser af nyfødte børn i 
barselsperioden 
 
Sundhedsstyrelsen monitorerer på indlæggelser af de nyfødte, inden for 28 dage efter fødselsdatoen, som 
er udskrevet til hjemmet efter fødslen. Den primære indlæggelsesårsag er relateret til barnets generelle 
sundhed og trivsel. 
 
Indikatoren for indlæggelser af den nyfødte omfatter følgende fem overordnede årsager: 

• Dehydrering  
• Gulsot 
• Dårlig trivsel 
• Fejlernæring og die-ammeproblemer 
• Neonatal sepsis 

 
Hver af de fem årsager til indlæggelse omfatter en række aktionsdiagnoser. SKS-koderne, som skal 
anvendes som aktionsdiagnose på indlæggelsen, står under hver indlæggelsesårsag nedenfor. 
 
 
Dehydrering 
Omfatter de nyfødte, der indlægges på grund af dehydrering som primær indlæggelsesårsag. Dehydreringen 
kan være grundet insufficient ernæring, uanset om barnet er helt/delvist ammet eller får 
modermælkserstatning. 
 
Følgende SKS-koder skal anvendes:  
 
Diagnosekode  Kodetekst  
DP741 Dehydrering hos nyfødt  
DP742A Hypernatriæmi hos nyfødt  
DP818A Feber forårsaget af dehydrering hos nyfødt  

 
 
Gulsot 
Omfatter de nyfødte, der indlægges på grund af gulsot som primær indlæggelsesårsag.  
 
Følgende SKS-koder skal anvendes:  
 
Diagnosekode  Kodetekst  
DP590 Ikterus hos nyfødt ved præmaturitet   
DP598 Ikterus hos nyfødt af anden årsag      
DP599 Ikterus hos nyfødt UNS      

 
 
Dårlig trivsel 
Omfatter de nyfødte, der indlægges på grund af dårlig trivsel som primær indlæggelsesårsag. Dårlig trivsel 
dækker her over almen dårlig trivsel og er ikke nødvendigvis alene grundet fødeindtag.  
 
Følgende SKS-koder skal anvendes:  
 
Diagnosekode  Kodetekst  
DR628A Dårlig trivsel 
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Fejlernæring og die-ammeproblemer 
Omfatter de nyfødte, der indlægges grundet insufficient ernæring som primær indlæggelsesårsag. Der 
skelnes ikke mellem børn, der får modermælkserstatning og børn, der udelukkende eller delvist er ammet.  
 
Følgende SKS-koder skal anvendes: 
 
Diagnosekode  Kodetekst  
DP920 Opkastning hos nyfødt     
DP921  Tilbageløb og opgylpning af føde hos nyfødt    
DP921A  Tilbageløb af føde hos nyfødt    
DP921B Opgylpning af føde hos nyfødt     
DP922 Langsom fødeindtagelse hos nyfødt     
DP923 Underernæring hos nyfødt     
DP923A Fejlernæring hos nyfødt     
DP925 Ammeproblemer hos nyfødt 
DP928 Andet problem med fødeindtagelsen hos nyfødt 
DP929 Problem med fødeindtagelsen hos nyfødt UNS 

 
 
Neonatal bakteriel sepsis  
Omfatter de nyfødte, der indlægges med bakteriel sepsis som den primære årsag til indlæggelsen. 
 
Følgende SKS-koder skal anvendes:  
 
Diagnosekode  Kodetekst  
DP360 Sepsis hos nyfødt forårsaget af gruppe B streptokokker 
DP361 Sepsis hos nyfødt forårsaget af streptokokker UNS 
DP362 Sepsis hos nyfødt forårsaget af Staphylococcus aureus 
DP363 Sepsis hos nyfødt forårsaget af staphylokker UNS 
DP364 Sepsis hos nyfødt forårsaget af Escherichia coli 
DP365 Sepsis hos nyfødt forårsaget af anaerobe bakterier 
DP368 Sepsis hos nyfødt forårsaget af anden bakterie 
DP369 Sepsis hos nyfødt UNS 

 
Koderne for neonatal sepsis inkluderer medfødt sepsis. 
 
 


