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Erkännande av moderskap på
mödrarådgivningen före barnets födelse
VAD
INNEBÄR
DET?

Erkännande av moderskap under graviditeten
Den som har fött ett barn är mor till barnet. En kvinnlig partner (äktenskap, registrerat partnerskap
eller samboförhållande) till den mor som har fött barnet blir inte automatiskt förälder till barnet när
det föds. En andra mor kan fastställas för ett barn om barnet föds till följd av en assisterad befruktning
och om den andra modern i samråd med den som fött barnet har gett sitt samtycke till behandlingen.
Moderskap kan fastställas genom erkännande i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
eller talan i domstol. Moderskap kan erkännas redan under graviditeten på mödrarådgivningen i den
kommun, där familjen fått rådgivningstjänster under graviditeten. Erkännandet kan också avges till en
barnatillsyningsman i hemkommunen för den mor som ska föda barnet efter det att den mor som ska
förda barnet visat upp ett intyg över sin graviditet. Om moderskapet erkänns före barnets födelse, blir
den som erkänt föräldraskapet också vårdnadshavare för barnet, när föräldraskapet har fastställts

En hälsovårdare/barnmorska får dock inte ta emot erkännandet, om:

NÄR GES
DET PÅ
MÖDRARÅD
GIVNINGEN?

•

den gravida motsätter sig erkännandet.

•

identiteten hos den som erkänner moderskapet eller hos den gravida inte har utretts på ett till
förlitligt sätt.

•

det finns anledning att misstänka att den som erkänner moderskapet inte kan fastställas vara mor
till barnet.

•

det finns anledning att misstänka att den gravida eller den som erkänner moderskapet inte kan
förstå erkännandets innebörd på grund av sitt mentala tillstånd eller på grund av språksvårigheter
eller av något annat skäl.

Moderskapserkännande som en del av programmet för
hälsoundersökningar
•

vid det första rådgivningsbesöket har information om möjligheten till erkännande av moderskap
getts i samband med utredningen av familjens uppgifter.

•

frågan om önskan att erkänna moderskapet har ställts under graviditetsveckorna 22–24.

•

erkännandet av moderskap tas emot på rådgivningen under graviditetsveckorna 30–32
°

ett intyg över assisterad befruktning visas upp och enligt detta har samtycket till assisterad
befruktning getts efter den 1 april 2019.

°

båda föräldrarna är på plats, och man säkerställer att det inte finns några hinder för att ta
emot erkännandet.

°

handlingen över erkännandet fylls i och undertecknas.

°

anteckning om att erkännandet har emottagits görs i bådas patientjournaler.

°

åtgärdskoden antecknas i patientjournalen för den mor som ska föda barnet.

°

handlingen över erkännandet och intyget över assisterad befruktning skickas utan dröjsmål till
barnatillsyningsmannen i hemkommunen för den mor som ska föda barnet.

Hälsovårdaren/barnmorskan antecknar
erkännandet av moderskap i (Avo)hilmo
Erkännandet omfattar tre besök som ska antecknas:
•

under det första rådgivningsbesöket ges information om möjligheten till erkännande av moder
skapet i samband med utredningen av familjens uppgifter.

•

frågan om önskan att erkänna moderskapet ställs under graviditetsveckorna 22–24.

•

erkännandet av moderskap tas emot på rådgivningen under graviditetsveckorna 30–32.

Anteckning i uppgifterna för den mor som ska föda barnet
•

Åtgärd: Mottagande av erkännande av moderskap på mödrarådgivningen före barnets födelse
OAA71 (mottagande av erkännande av moderskap).

•

Besöksorsak: ICPC-2: W78 (graviditet) eller W84 (högriskgraviditet) eller ICD-10: Z34.0 (övervakning
av normal första-graviditet), Z34.8 (övervakning av annan normal graviditet), Z34.9 (övervakning av
normal graviditet, ospecificerad) eller Z35.9 (övervakning av högriskgraviditet, ospecificerad)

•

Serviceform: Mödrarådgivning, T21.

Författningsgrund

•

Kontaktsätt: Besök på mottagningen, R10.

• Moderskapslag
253/2018, 14 §

•

Besökargrupp: Individuellt besök. OBS: både den mor som ska föda barnet och den mor som erkän
ner moderskapet ska vara på plats när erkännandet tas emot.

•

Uppgift om verksamhetsenhet (THL-SOTE-organisationsuppgift) t.ex. Sandkulla mödra- och barn
rådgivning.

•

Besökets karaktär, hälsovård (HV).

•

Fortsatt vård, t.ex. SPAT1339 ny mottagningstid.

• Statsrådets
förordning
162/2019, 1 §

Anteckning i uppgifterna för den som erkänner moderskapet
Besöken i anknytning till moderskapserkännande antecknas i patientjournalen.
•

OBS: åtgärden OAA71 antecknas endast en gång och endast i uppgifterna för den mor som ska föda
barnet. Det får inte antecknas i uppgifterna för den som erkänner moderskapet.

•

Besöksorsak: ICPC-2: A98 (hälsovård eller förebyggande av sjukdom).

•

Serviceform: Mödrarådgivning, T21.

•

Kontaktsätt: Besök på mottagningen, R10.

•

Besökargrupp: Individuellt besök.

Handling som ska användas
Handling över erkännande av moderskap före barnets födelse ASAK-01.
Kopior av handlingen över erkännande av moderskap behöver inte lagras på mödrarådgivningen.
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