
Fyrirkomulag í mæðravernd HH  

Samvinna ljósmæðra, heimilislækna og ráðgefandi fæðinga- og 

kvensjúkdómalækna.      
 

 

 

A.  Snemmviðtal. 

 

Þegar þunguð kona bókar sig í mæðravernd á heilsugæslustöð fær hún símasamband við 

ljósmóður, sem fer með henni yfir helstu þætti meðgönguverndarinnar og gefur 

upplýsingar um þau atriði sem rakin eru í kafla 3.3.1. í leiðbeiningum NICE. Ljósmóðirin 

býður henni jafnframt tíma hjá heimilislækni í viðtal eins snemma á meðgöngu og 

mögulegt er. Konum sem ekki eiga heimilislækni á stöðinni er úthlutað lækni sem mun 

fylgja þeim eftir á meðgöngu. 

 

Í þeirri heimsókn er lagt mat á hugsanlega áhættuþætti og farið yfir lyfjanotkun. Skrifuð 

er nóta í Sögu með áætlun fyrir meðgönguna. Sjá fylgiskjal með flýtitexta, sem mælt er 

með að verði notaður. 

 

Viðtalið er gjaldfrítt. 

 

Ljósmæður og heimilislæknar funda um þær konur, sem ekki hitta heimilislækni í 

snemmviðtali, og leggja upp áætlun fyrir meðgönguna. 

 

 

B.  Fyrsta skoðun  

 

Fyrsta skoðun óbreytt, hjá ljósmóður við 10-12v. Mæðraskrá útfyllt. 

 

 

C.  Næstu skoðanir 

 

Síðar á meðgöngunni kemur konan eftir þörfum til heimilislæknis. Engin föst viðtöl. 

NICE leiðbeiningum fylgt. 

 

 

D.  Tilvísun til fæðinga- og kvensjúkdómalækna og ráðgjöf þeirra.  
 

Ljósmóðir og heimilislæknir geta bæði vísað konum til ráðgefandi fæðinga- og 

kvensjúkdómalæknis. Æskilegt er að þau hafi um það samráð og að heimilislæknir sinni 

sem flestum læknisfræðilegum vandamálum sem upp koma á meðgöngunni. 

 

Konur sem tilheyra gulum hópi við upphaf meðgöngu skv. mati á þjónustustigi eru 

bókaðar hjá ráðgefandi fæðinga- og kvensjúkdómalækni og þarf ekki að hafa samráð um 

það. 



 

Ef ljósmóðir vísar konu til fæðinga- og kvensjúkdómalæknis vegna vandamála sem upp 

koma á meðgöngunni gerir hún það helst í samráði við heimilislækni hennar (eða 

vaktlækni). Ef því verður ekki við komið, sendir hún samskiptaseðill varðandi 

vandamálið og tilvísunina sem skilaboð til heimilislæknisins í Sögu. 

 

Vísi heimilislæknir konu til ráðgefandi fæðinga- og kvensjúkdómalæknis, gildir hið 

sama, samráð við ljósmóður ef mögulegt er eða upplýsingar um samskiptin send á 

vinnulista ljósmóður í Sögu. 

 

Stefna ætti að því að ráðgjöf fæðinga- og kvensjúkdómalækna verði hreinræktuð ráðgjöf 

og meginregla sé að ljósmóðir og heimilislæknir fylgi sem allra mestu eftir að loknu 

ráðgjafarviðtali. 

 

Hvatt er til að þess að á hverri stöð verði komið á föstum fundum með fæðingalækninum 

þar sem hægt er að ræða ýmis klínísk vandamál. 

 

Einnig er hvatt til þess að ljósmæður og heimilislæknar nýti sér símaráðgjöf fæðinga- og 

kvensjúkdómalækna vel.  

 

 

E.  Tilvísun á kvennadeild LSH 

 

Sama gildir og í lið D.  

Í mörgum tilvikum getur verið gagnlegt að hafa símasamband við ráðgefandi fæðinga- og 

kvensjúkdómalækni áður en vísað er á LSH. Markmiðið er að sinna sem allra mestu í 

heilsugæslunni og vísa sem fæstum á kvennadeild LSH. 

 

 

F. Rannsóknir 

 

Rannsóknir eru pantaðar í nafni og undir læknanúmeri læknis og verða því að vera með 

vitund hans. Rútínurannsóknir í fyrstu skoðun, við 28v og vegna rhesusvarna þarf ekki að 

ræða sérstaklega. Aðrar rannsóknarbeiðnir eru höfð samráð um við viðkomandi lækni 

(heimilislækni eða fæðingalækni). Ef ljósmóðir pantar rannsókn fylgist hún einnig með 

svarinu í RoS og fær aðstoð við túlkun niðurstöðu eftir þörfum.  

 

 



G.  Skýrslugerð  

 

Nokkur tvískráning upplýsinga er nauðsynleg í mæðravernd meðan rafræn mæðraskrá er 

ekki til.  

 

Ljósmæður og heimilislæknar handskrifa meginatriði hvers viðtals í mæðraskrá eða, það 

sem oft er betra, leggja útprentaðan samskiptaseðil úr Sögu í mæðraskrána, sem fylgir 

konunni á sjúkrahús og í fæðingu. Mjög er mikilvægt að allar upplýsingar séu í 

mæðraskránni. 

 

Ráðgefandi fæðinga- og kvensjúkdómalæknar skrifa álit sitt á samskiptaseðil, leggja hann 

útprentaðan í mæðraskrána og senda afrit til heimilislæknis konunnar. Ef ljósmóðir er 

ekki með í viðtalinu fær hún einnig afrit. 

 

Mjög hentugt er að handskrifa vísun í lausa samskiptaseðla í mæðraskrána ( á neðri hluta 

bls 3) þar sem fram kemur dagsetning, meðgöngulengd og nafn læknis eða ljósmóður. 

 

Ljósmóðirin heldur utan um mæðraskrána, sér til þess að allir pappíra séu til reiðu, m.a. 

samskiptaseðillinn úr snemmviðtali heimilislæknis. 

 

 

Birt í janúar 2010 

 

 

 


