SF app
Intrauterin veksthemning er assosiert med økt risiko for mortalitet og morbiditet. Et av
hjelpemidlene for å påvise intrauterin veksthemming er gjentatte symfyse-fundus (SF)
målinger. SF måling er et av de sentrale elementene innen svangerskapsomsorgen, men
metoden har vært kritisert fordi den ikke er dokumentert å være effektiv (1). Verdien
av SF målet svekkes blant annet fordi det er lang avstand mellom målingene (færre
svangerskapskontroller), det er ofte forskjellige personer som utfører målingene og at
normalkurven man bruker på helsekort for gravide ikke er tilfredsstillende.
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dersom BMI er over 27 eller alder over 38.
På bakgrunn av svakhetene med den tradisjonelle SF målemetoden, har St. Olavs
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