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Meðganga, fæðing og sængurlega á höfuðborgarsvæðinu 

 

Mæðraverndin 

Mæðravernd er í boði á öllum heilsugæslustöðvum og er þjónustan 

ókeypis. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eru 15 stöðvar og 

fjórar aðrar heilsugæslustöðvar eru á höfuðborgarsvæðinu. 

Mæðraverndin er í höndum ljósmæðra í samvinnu við 

heilsugæslulækna. Samvinna er á milli þeirra og fæðingarlækna 

Mæðraverndar Þróunarsviðs Heilsugæslu Höfuðborgarsvæðisins.  

 

Boðið er upp á fjölda skimana í meðgönguvernd. Tilgangurinn er að athuga hvort eitthvað 

kemur í ljós sem getur haft áhrif á heilsu móður og barns á meðgöngunni. Í boði eru skimanir 

fyrir blóðleysi, lifrarbólgu B, HIV, rauðum  hundum og sárasótt. Einnig 

er skimað fyrir rauðkornamótefnum.  

Boðið er upp á fósturskimanir í samstarfi við Fósturgreiningardeild 

Landspítalans. Tilgangur fósturskimana er að meta líkur 

á litningafrávikum  hjá fóstri, meta meðgöngulengd og athuga fjölda 

fóstra. Einnig er líkamsgerð fósturs skoðuð eins vel og unnt er með tilliti til sköpulagsgalla 

og staðsetning fylgju er skoðuð. Fósturskimanir eru í boði við 11-14 vikur og 19-20 vikur og 

eru gerðar á Fósturgreiningadeild Landspítalans. Greiða þarf fyrir 11-14 vikna 

fósturskimunina.  

Námskeið um undirbúning fæðingar og fræðsla um brjóstagjöf eru í boði á vegum 

Heilsugæslunnar. Einnig eru í boði námskeið fyrir verðandi tvíburaforeldra og námskeið um 

undirbúning fæðingar á ensku.  

Námskeiðin eru flest haldin í Þönglabakka 1, 2. hæð. Skráning og 

nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Heilsugæslunnar.  

Ýmis önnur námskeið eru í boði hjá sjálfstætt starfandi fyrirtækjum. 

Nánari upplýsingar um þau má fá hjá ljósmóður í mæðravernd. 

 

Fæðingin 

Fæðingarþjónusta á Landspítala. Á Landspítalanum er ein fæðingardeild, 

fæðingarvaktin sem sinnir öllum fæðandi konum frá 22 vikna meðgöngu. Þar 

er lögð áhersla á að stuðla að eðlilegum fæðingum. Fæðingarvaktin sinnir 

einnig þeim konum sem þurfa sérhæfða umönnun í fæðingu. 

Á vef Landspítalans www.landspitali.is eru myndbönd sem kynna 

fæðingarþjónustuna og sýna fæðingarvaktina og meðgöngu- og sængurlegudeild spítalans.  

Aðrir fæðingarstaðir. Ljósmóðir í meðgönguverndinni  getur gefið 

upplýsingar um aðra kosti við val á fæðingarstað. 

Heimafæðing. Konur sem íhuga að fæða heima geta fengið frekari 

https://www.heilsugaeslan.is/
file://///hg.local/Gogn$/mhb_heima/ragnheidurba/Heilsugæslustöðvar%20utan%20HH%20á%20höfuðborgarsvæðinu.pdf
https://www.heilsugaeslan.is/?pageid=1779
http://www.landspitali.is/klinisk-svid-og-deildir/kvenna-og-barnasvid/kvenna/fosturgreiningardeild/
http://www.landspitali.is/klinisk-svid-og-deildir/kvenna-og-barnasvid/kvenna/fosturgreiningardeild/
http://www.heilsugaeslan.is/fraedsla/namskeid/
http://www.landspitali.is/
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upplýsingar hjá sinni ljósmóður í meðgönguverndinni 

Sjá nánar á vef Embættis landlæknis, val á fæðingarstað: www.landlaeknir.is 

Sængurlegan 

Eftir eðlilega fæðingu á LSH býðst foreldrum að dvelja á meðgöngu- og 

sængurlegudeild í allt að sólarhring og þiggja síðan þjónustu sjálfstætt 

starfandi ljósmóður fyrstu vikuna heima.  

Eftir keisarafæðingu býðst foreldrum að dvelja á meðgöngu- og 

sængurlegudeild LSH í allt að 48 klst og þiggja síðan heimaþjónustu ljósmóður. 

Maki/aðstandandi greiðir fyrir dvöl á deildinni.  

Nánari upplýsingar um heimaþjónustu ljósmæðra veita ljósmæður í meðgönguvernd og á 

sængurlegudeild. 

 

Meðgöngu- og sængurlegudeild  Landspítalans er einnig fyrir þær konur og börn sem þurfa 

sérhæfða þjónustu á meðgöngu og/eða í sængurlegu og getur sjúkrahúsdvölin þá verið lengri.   

Ungbarnaverndin 

Þegar heimaþjónustu ljósmæðra lýkur eða þegar heim er komið eftir lengri sængurlegu tekur 

þjónusta ung-og smábarnaverndar við. Þjónustan er hverfisskipt og 

leita foreldrar til þeirrar heilsugæslustöðvar sem þjónar þeirra hverfi.  

Boðið er upp á vitjun/vitjanir heim til fjölskyldunnar fyrstu vikurnar 

í lífi barnsins. Þegar barnið er 6 vikna gamalt kemur það á 

heilsugæslustöðina sína í skoðun. Ung- og smábarnaverndin fylgist 

síðan með heilsu og framförum á líkamlegum, andlegum og 

félagslegum þroska barnsins fram að 6 ára aldri. Hefðbundnar bólusetningar samkvæmt 

fyrirmælum frá Embætti landlæknis hefjast við þriggja mánaða aldur barnsins og eru veittar í 

ung- og smábarnaverndinni þar til skólaganga barnsins hefst.  

 

Gott er að láta ungbarnaverndina á heilsugæslustöðinni þinni vita þegar fjölskyldan er 

komin heim. 

 

 

 

 

http://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item16161/Val-a-faedingarstad

