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Aðild okkar að meðferðinni er ekki lokið fyrr en við höfum fengið að vita 
hvernig gekk með þungunina.  
 
Okkur ber skylda til að fylgja eftir og tilkynna til Landlæknisembættisins 
fjölda þungana sem hafa orðið til fyrir tilstuðlan þeirra mismunandi 
aðferða sem beitt er við tæknifrjóvganir.  
  
Tilgangurinn með því að safna inn þessum upplýsingum er að fylgjast 
með hvort þær aðferðir sem notast er við séu öruggar og af góðum 
gæðum. 
 
Viljið þið/þú gefa Livio Reykjavík leyfi til þess að afla upplýsinga um 
fæðingardag, fæðingarmáta, lengd, þyngd o.s.frv. úr fæðingarskýrslum? 
(Sjá meðfylgjandi eyðublað.  
 
Við metum það mikils að þið hafið samband við okkur þegar barnið er 
fætt og sendið okkur þessar upplýsingar. Það skiptir okkur miklu máli! 
  

 

Til hamingju! 
 

http://www.livio.is/
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Að fæðingu lokinni viljum við gjarnan fá eftirfarandi upplýsingar, hægt er 
að senda þær bréfleiðis eða með tölvupósti á barn@livio.is. 
 
 
_________________________________ _________________________ 
Nafn konu    Kennitala konu 
 
 
_________________________________ _________________________ 
Nafn maka (ef við á)   Kennitala maka 

 

Þungun 

Fylgdu meðgöngunni einhverjir kvillar?____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Fæðing 

Fæðingardagur:_______________  Kyn: _______________ 

 

Þyngd (g):____________________  Lengd (cm): _________ 

 

Sjúkrastofnun:________________________________________________________ 

 

Fæðingarmáti: 

 Eðlilegur     Sogklukka 

 Fyrirfram ákveðinn keisaraskurður   Bráðakeisaraskurður 

 

Meðfædd frávik/sjúkdómar barns:   Já  Nei 

 Ef já, útskýrið nánar:_________________________________________ 

 

Aðrar athugasemdir:___________________________________________________ 

 

Viltu óska eftir að fá myndband af fyrstu frumuskiptingum fósturvísisins, sent á 

lögheimili, sé myndbandið til? Athugið að gjald er tekið fyrir myndbandið samkvæmt 

gildandi verðskrá og rukkun send í heimabanka.  

 Já takk   Nei takk 
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