
 

Kæri ráðþegi/forráðamaður, 

 

 

 

Takk fyrir auðsýndan áhuga á að mæta í erfðaráðgjafarviðtal á göngudeild Erfða- og 

sameindalæknisfræðideildar Landspítalans (ESD). Til þess að geta veitt sem besta 

þjónustu biðjum við þig vinsamlegast um að svara spurningalistanum sem hér fer á eftir 

fyrir þann einstakling sem tími er pantaður fyrir.  Best fer á því að spurningalistinn sé 

útfylltur í tölvu. Þegar honum hefur verið svarað biðjum við þig að senda okkur hann 

útprentaðan til Erfða- og sameindalæknisfræðideildar LSH eða rafrænt með tölvupósti 

(sjá heimilisfang og tölvupóstfang hér fyrir neðan, hafa ber í huga að tölvupóstur er ekki 

öruggur samskiptamáti). 

 

Þegar við erum komin með útfylltan spurningalista í hendurnar mun teymi erfðalækna 

og erfðaráðgjafa yfirfara upplýsingarnar sem þar koma fram og í framhaldinu verður þér 

/ barni þínu boðinn tími í erfðaráðgjöf hjá viðeigandi sérfræðingi.  Einnig verður látið vita 

ef frekari rannsóknir þurfa að fara fram áður en að erfðaráðgjöf kemur.  Athugið að 

tímasetning þegar spurningalisti er móttekinn ræður röðun í viðtöl, en við leitumst við að 

hafa bið eftir viðtali sem stysta. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna eða eitthvað er óljóst getið þið haft samband í síma 543-

5070. 

 

 

Með bestu kveðjum, 

 

Erfða og sameindalæknisfræðideild 

Landspítali Háskólasjúkrahús 

Hringbraut, 101 Reykjavík 

s: 543-5070 

tp: esd@landspitali.is 

 



UPPLÝSINGAR UM RÁÐÞEGA / BARN: 

 

Nafn:   

Kennitala:   

Nafn tilvísandi læknis (ef við á):   

Ástæða viðtals:   

 

 

 

 

Hefur ráðþegi/barn áður hitt sérfræðing í erfðalækningum?     Já      Nei 

 Ef já, nafn sérfræðings:   

 

 

SJÚKRASAGA 

 

 Höfuð (stærð)      Eðlilegt       Stórt        Lítið   

 Vöðvaspenna      Eðlileg        Vöðvaslaki       Ofspenna       Krampar 

 Flogaveiki        Já        Nei 

 Hjarta- og æðasjúkdómar     Já        Nei 

 Lungnasjúkdómar      Já        Nei 

 Meltingafærasjúkdómar     Já        Nei 

 Sjálfsofnæmissjúkdómar     Já        Nei 

 Augnsjúkdómar      Já        Nei 

 Heyrnarskerðing      Já        Nei 

 Þvagfærasjúkdómar      Já        Nei 

 Nýrnasjúkdómar      Já        Nei 

 Klofin vör eða gómur     Já        Nei 

 Fæðingarblettir      Já        Nei 

 Ófrjósemi       Já        Nei 

 Endurtekin fósturlát (≥3)     Já        Nei 

 Andvana fæðingar      Já        Nei 

  



Meðfæddir sjúkdómar     Já        Nei 

  Hvaða:   

  

 

 

 

 Aðrir sjúkdómar      Já        Nei 

  Hvaða:   

 

 

 

 

 

Hefur ráðþegi/barn fengið óeðlilegar rannsóknarniðurstöður t.d. úr myndgreiningu  

(t.d. MRI, CT, röntgen, hjartaómun) eða úr öðrum rannsóknum?      Já        Nei 

  Ef já, vinsamlegast tilgreindu nánar:  

    

 

 

 

 

 

 

Vinsamlegast tilgreindu viðeigandi lækna sem ráðþegi/barn hefur verið í eftirliti 

hjá vegna sjúkdóms síns: 

 

 

 

 

 

 

 

 



EF ÚTFYLLT VEGNA BARNS: 

 

 Nafn móður og kennitala:    

     Með einkenni:       Já        Nei 

 Nafn föður og kennitala:  

     Með einkenni:       Já        Nei 

 Systkini 1, nafn og kt:   

     Með einkenni:       Já        Nei 

 Systkini 2, nafn og kt:     

     Með einkenni:       Já        Nei 

 Systkini 3, nafn og kt:     

     Með einkenni:       Já        Nei 

  

 

Aðrir aðilar innan ættar með einkenni: 

 Nafn, kennitala, tengsl við barn: 

     

 

 

 

 

 

 

 

  



ÞROSKASAGA BARNS 

 

Aldur barns:   

Aldur miðað við þroska:   

 

Hefur þroski verið metinn eða greining farið fram?       Já        Nei 

 Ef já, hvar: 

       Hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

       Hjá barnalækni 

       Í leikskóla/skóla 

       Annað:   

 

  

 Hefur barnið einhverjar greiningar?       Já        Nei 

 Ef já, hvaða: 

        Þroskahömlun (ID) 

        Þroskaseinkun 

        Einhverfuróf nánar:  

        Áráttu-þráhyggjuröskun (OCD) 

        Athyglisbrestur og/eða ofvirkni (ADD/ADHD) 

        Gagntæk þroskaröskun (PDD) 

        Mótþróaþrjóskuröskun (ODD) 

        Annað:   

  

 Er barnið í einhverri þjálfun eða meðferð?       Já        Nei 

  Ef já, hvaða: 

       Sjúkraþjálfun 

       Iðjuþjálfun 

       Talþjálfun 

       Atferlismeðferð 

      Annað:   

 

 



FYLLIST ÚT FYRIR ALLA RÁÐÞEGA:  

 

      Ég samþykki að viðeigandi heilsufarsupplýsingar mínar / barns míns verði skoðaðar 

í tengslum við heimsókn mína / barns míns á göngudeild ESD 

 

Ef við á: 

 

      Ég hef rætt við ættingja minn/mína og fengið samþykki fyrir því að viðeigandi 

heilsufarsupplýsingar (t.d. niðurstöður erfðarannsókna) verði skoðaðar í tengslum við 

heimsókn mína / barns míns á göngudeild ESD: 

 

 Nafn og kt:   

 Nafn og kt:   

 Nafn og kt:   

 Nafn og kt:   

 Nafn og kt:   

 

 

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri fyrir viðtalið? 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATH! Ef þú fylltir út spurningalistans vegna barns þá bókum við barnið í tíma og 

mælumst til þess að barnið komi með í viðtalið. 

 

  



Við ráðgerum að senda okkar ráðþegum viðtalsnótu eftir heimsókn á Erfða- og 

sameindalæknisfræðideild, með upplýsingum um það sem kom fram í viðtalinu, og 

biðjum þig því að haka hér fyrir neðan við þann sendingarmáta sem hentar best 

(nauðsynlegt er að hafa í huga að tölvupóstur er ekki öruggur samskiptamáti, en 

sjálfsagt að nýta hann ef fólk kýs): 

 

 

      Ég samþykki það að nótan verði send rafrænt með tölvupósti 

 Netfang:   

 

      Ég kýs að nótan verði send með bréfpósti 

 Nafn:   

 Heimilisfang:   

 Póstnúmer:   
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