
Á ég að fara í fósturskimun fyrir 
Downs-heilkenni?
Ákvörðun um hvort fara eigi í fósturskimun er alfarið  
val verðandi foreldra. Skimun fyrir Downs-heilkenni er 
ekki hluti af hefðbundnu meðgöngueftirliti hér á landi, 
hún er á ábyrgð og kostnað foreldra. Mikilvægt er að 
verðandi foreldrar íhugi vel hvort fara eigi í skimun og 
hvernig þeir muni bregðast við niðurstöðum skimunar, 
kjósi þeir að fara í hana. Mestu máli skiptir að foreldrar 
hafi ráðrúm, tækifæri og þekkingu til að taka upplýsta, 
sameiginlega ákvörðun.

Vakni hjá þér spurningar um skimunina getur þú haft  
samband við Downs-félagið. Þar eru foreldrar, sem ýmist 
veltu skimun vel fyrir sér fyrirfram eða ekki, en eiga það 
sameiginlegt að hafa eignast barn með Downs-heilkenni. 

Ekki hika við að hafa samband  — við tökum vel á móti þér.
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Tíðni skimunar á Íslandi
Á Íslandi fara um 80 prósent kvenna í fósturskimun 
fyrir Downs-heilkenni. Hlutfallið er með því hæsta í 
heiminum og hefur vakið mikla umræðu og siðferðilegar 
spurningar. Eftir að skimun fyrir Downs-heilkenni varð 
aðgengileg fyrir allar konur um síðustu aldamót hefur 
fæðingum einstaklinga með heilkennið fækkað til muna. 

Hvað er fósturskimun?
Fósturskimun er líkindamat — ekki greiningarpróf. 
Fósturskimun felur í sér blóðrannsókn hjá móður 
og ómskoðun fósturs. Í blóðrannsókninni er magn 
ákveðinna prótína (lífefnavísa) mælt en í ómskoðuninni 
er hnakkaþykkt fósturs mæld. Á grundvelli þessara 
tveggja niðurstaðna og aldurs móður eru reiknaðar  
út líkur á hvort fóstur hafi Downs-heilkenni. 

Fósturskimun getur ekki 
skorið úr því með vissu 
hvort barnið er með 
Downs-heilkenni, aðeins 
fósturgreining í formi 
legvatnsástungu eða 
fylgjusýnatöku gerir það.

Einstaklingar með 
Downs-heilkenni
Einstaklingar með Downs-heilkenni njóta almennt 
góðrar heilsu og lífsfyllingar í leik, námi og vinnu. Þeir 
eru afsprengi foreldra sinna, bera þeirra gen, en eru  
með þrjá litninga í stað tveggja á litningapari 21. 

Downs-heilkenni er hvorki sjúkdómur, röskun, né  
læknis fræðilegt ástand heldur framangreind litninga-
samsetning. Downs-heilkenni hefur alltaf verið til og 
er þekkt um heim allan, þvert á kynþætti, heimssvæði, 
félags- og efnahagslegar markalínur og kynferði.

Frekari upplýsingar má nálgast á vefsíðu félagsins: 
downs.is og á Facebook: Downs-félagið


