
Meðgöngu- og sængurlegudeild

UNDIRBÚNINGUR 
FYRIR FÆÐINGU MEÐ 
VALKEISARASKURÐI



LANDSPÍTALI - MEÐGÖNGU- OG SÆNGURLEGUDEILD

Keisaraskurður
Í þessum bæklingi eru upplýsingar til kvenna sem fara í valkeisaraskurð (fyrirfram ákveðinn 
keisaraskurður). Árlega fæðast um það bil 200 börn á Landspítalanum með valkeisaraskurði og í 
þeim tilfellum er ljóst, áður en fæðing hefst, að fæðing um leggöng er ekki möguleg.  

Fæðingalæknar veita ráðgjöf varðandi val á fæðingarmáta og hjálpa verðandi foreldrum að taka 
upplýsta ákvörðun. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að engin aðgerð er án áhættu og því er 
nauðsynlegt að vega og meta ábendingu aðgerðar vandlega þegar fæðingarmáti er ákveðinn.

Þær konur sem undirgangast valkeisaraskurð leggjast inn á Meðgöngu-og sængurlegudeild 
Landspítala 22-A. Hægt er fá samband þangað í gegnum skiptiborð Landspítala í síma 543-1000

Þinn keisaraskurður verður __________________  daginn  _______ /______

Ef þú hefur grun um að fæðing sé farin af stað fyrir settan aðgerðardag, ef þú færð hríðir eða missir 
legvatn skaltu hafa samband við fæðingarvakt Landspítala í síma 543-3049.

Ef keisaraskurður hefur verið ákveðinn vegna þess að barnið er í sitjandi stöðu eða þverlegu skaltu 
gera ráð fyrir því að barnið geti snúið sér til höfuðstöðu hvenær sem er. Í þeim tilvikum má gera ráð 
fyrir að aðgerðinni verði aflýst og að þú fæðir á eðlilegan máta.

Flestir keisaraskurðir eru gerðir í deyfingu. Það er hagstæðara fyrir þig og barnið og gerir þér kleift 
að taka meiri þátt í því sem á sér stað. Við sérstakar aðstæður getur þurft að grípa til svæfingar. Þú 
færð símtal við svæfingarhjúkrunarfræðing sem metur og skráir upplýsingar um heilsufar þitt. Hann 
útskýrir hvernig deyfing í aðgerðinni fer fram.

Viðtal við svæfingalækni verður  __________________  daginn _______ /______ kl _____

Til þess að flýta fyrir bata og heimferð eftir keisaraskurð er nauðsynlegt að kynna sér vel þær 
upplýsingar sem eru í bæklingnum og fræðslumyndband um valkeisaraskurði. 

Fræðslumyndbandið er á slóðinni:  https://vimeo.com/148866217

Athugið að einungis er gert ráð fyrir að einn aðstandandi fylgi þér á skurðstofu og á vöknun.

Undirbúningur
Síðasta virka dag fyrir keisaraskurð þarft þú að mæta fyrir hádegi á Almenna göngudeild 10E á 
Landspítala við Hringbraut. Þar eru teknar blóðprufur til að mæla blóðgildi. Einnig er send blóðprufa 
í blóðbankann ef þú skyldir þurfa á blóðgjöf að halda. Ef þú býrð utan höfuðborgarsvæðisins 
geturðu farið á þína heilsugæslustöð í blóðprufu. Þú verður að láta vita að prufurnar séu vegna 
valkeisaraskurðs á Landspítala næsta dag, til að niðurstaðan berist tímanlega. 

Hreinlæti
Kvöldið fyrir aðgerðina og að morgni aðgerðardags þarft þú að fara í sturtu. Mikilvægt er að hreinsa 
nafla og svæðið í kringum hann vel. Nota má venjulega sápu og mikilvægt er að bera ekki krem eða 
olíur á líkamann, þó má nota krem í andlit. Naglalakk og skartgripi þarf að fjarlægja fyrir aðgerð og 
ekki má vera með andlitsfarða.

Mælt er með því að sleppa rakstri og fjarlægingu skapahára að minnsta kosti síðasta mánuðinn fyrir 
aðgerð. Rannsóknir sýna að hægt er að draga úr grunnum skurðsárasýkingum um allt að 50% með 
því einfaldlega að fjarlægja ekki skapahár á þessum tíma. Ef á þarf að halda er aðgerðarsvæði rakað 
áður en farið er á skurðstofu.
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Mataræði
Við leggjum áherslu á að þú borðir hollan og próteinríkan mat bæði fyrir og eftir aðgerðina. Með því 
getur þú haft afgerandi jákvæð áhrif á það hvernig sárin gróa og stuðlað að skjótari bata. Við mælum 
með fisk- eða kjötmáltíð daglega í vikunni fyrir aðgerð.

Fasta
Nóttina fyrir aðgerð verður þú að fasta frá miðnætti á mat, drykk, tóbak og tyggjó. Þó er leyfilegt 
að drekka vatn og tæra safa (eins og eplasafa) allt að tveimur tímum fyrir aðgerð. Ef þú tekur lyf 
reglulega skaltu ræða við lækni í innskriftarviðtali eða svæfingarhjúkrunarfræðing þegar hann hringir í 
þig um það hvort ráðlegt sé að taka þau fyrir aðgerðina.

Mæting
Mæting er að morgni aðgerðardags á Meðgöngu- og sængurlegudeild Landspítala 22A. Hún er 
staðsett á 2.hæð kvennadeildar, til vinstri. Ritari deildarinnar mun hringja í þig í vikunni fyrir aðgerð og 
lætur þig vita klukkan hvað þú átt að mæta á deildina. Gott er að vita að stundum geta tímasetningar 
valaðgerða tafist vegna óvæntra aðgerða sem hafa forgang fram yfir valaðgerðir.

Reykingar
Reykingar hafa neikvæð áhrif á bata og sáragróanda. Því er mikilvægt að reykja ekki að minnsta kosti 
í 3 daga fyrir og eftir aðgerð.

Farangur
Nauðsynlegt er að hafa mæðraskrána með sér á spítalann. Gott er að hafa með sér inniskó, slopp, 
náttföt og/eða önnur þægileg föt, auk tannbursta, tannkrem og aðrar snyrtivörur. Við minnum á að 
aðstandandi þarf líka náttföt og tannbursta, hyggist viðkomandi gista á deild eftir fæðinguna. 

Þú mátt hafa með þér myndavél sem kemst í vasa. Myndatökur eru leyfðar á skurðstofu eftir að 
barnið fæðist, en athugið að ekki er leyfilegt að taka myndir af starfsfólki skurðstofu né umhverfi. 
Myndbandsupptökur eru ekki leyfðar.

Þú þarft að taka með bleiur, þurrkur og föt fyrir barnið. Ekki má gleyma bílstól fyrir heimferðina.

Heimsóknir 
Gott er að láta ættingja og vini vita af því að heimsóknartími á deildina er kl.16:00-19:30 alla daga 
vikunnar. Þar sem dvölin á deildinni er stutt og nauðsynlegt er að nýta þann tíma vel til að ná tökum 
á brjóstagjöfinni, tengjast nýja barninu og hvílast, förum við þess á leit að heimsóknartími sé virtur og 
að þær séu takmarkaðar við nánustu ættingja.

Verkjalyf
Gott er að verða sér úti um verkjalyf til að eiga eftir að heim er komið. Þú getur keypt panodil/paratabs 
500 mg og ibúfen 400 mg án lyfseðils. Fyrstu 3 dagana eftir aðgerð þarftu á sterkari verkjalyfjum að 
halda. Deildin sér um að útvega þér þau á meðan þú liggur inni og lætur þig hafa töflur til að taka 
með heim. 

Heimferð
Gert er ráð fyrir að flestar konur fari heim innan 48 stunda frá fæðingu barns og fái heimaþjónustu 
ljósmóður fyrstu dagana. Í einstaka tilfellum má gera ráð fyrir lengri dvöl á sjúkrahúsinu vegna frávika 
í heilsu móður og/eða barns, háð mati fagfólks.
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