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Tillukku við graviditetinum.
Tað er altíð ein ljósmóður í vakt.
Ring á sjúkrahúsi, tlf. 343300 og bið um at verða
stilla um til vakthavandi ljósmóður.
Tú kanst altíð ringja um eitthvørt átrokandi er,
annars hava ljósmøðurnar viðtalu:
Mánadag og týsdag kl. 10.00 – 15.00.
Tá ber til at ringja um okkurt er at spyrja um.
Viðtaluhølini hjá ljósmøðrunum er á sjúkrahúsinum, har sum føðistovan er.
Tá barnakona hevur verið til fyrstu kanning hjá
lækna og fingið staðfest, at hon er við barn, og
fingið útflýggjað vandrejournal, kann hon ringja til
ljósmøðurnar og biðja tíð til kanningar har.
Tíð og stað verður avtala í viðtaluni.
Barnakonur fáa eisini tilboð um at venja í heita
hylinum saman við fysioterapeuti.
Faldari um hetta verður útflýggjaður hjá
kommunulæknanum.

Minnst til at hava øll pappírini frá kommunulæknanum við til ljósmóður kanningina.
Fyrsta kanningin liggur sum oftast í viku 16, tá
verður eisini gjørd ein ultraljóð skanning av
barninum.
Hendan kanningin tekur vanliga ½ tíma.
Síðani verður tíð givin til næstu kanningarnar.
Hesar liggja í viku 21, 28, 30, 33, 36, 38 og 39.
Skannað verður aftur í viku 36.
Kommunulæknin bjóðar barnakonum at fara á
Landssjúkrahúsið í viku 18-20 til eina
ultraljóðsskanning. Hendan kanningin verður
bíløgd í samband við fyrstu kanningina hjá lækna.
Ljósmøðurnar bjóða føðifyrireiking í
viðgongutíðini.
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