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Invasiv fosterdiagnostik, 
rådgivning och utförande 

 
Berörda enheter 
Samtliga BMM och SMVC i Region Norrbotten.  

 

Syfte 
Klargöra indikationer, val av metod och tillvägagångssätt vid invasiv 

fosterdiagnostik. 

 
Generellt om fosterdiagnostik 
Alla blivande föräldrar skall enligt Socialstyrelsen informeras om 

möjligheten till fosterdiagnostik. Val av metod görs i samråd med den 

gravida kvinnan utifrån det utbud som Region Norrbotten erbjuder, se nedan. 

Observera att även rutinultraljudet är en form av (icke-invasiv) 

fosterdiagnostik.  

Till invasiv fosterdiagnostik räknas chorionvillibiopsi (CVS, 

”moderkaksprov”) och amniocentes (AC, ”fostervattenprov”).  

RN erbjuder i nuläget inte riskbedömning avseende trisomi 21 (KUB-test 

och NIPT). De kvinnor som önskar fosterdiagnostik avseende 

kromosomavvikelser erbjuds amniocentes. 

 
Information på BMM 
Samtliga gravida får på BMM en allmän information om fosterdiagnostik. 

Den innefattar ultraljud, amniocentes och korionvillibiopsi. De gravida som 

önskar ytterligare information eller överväger invasiv fosterdiagnostik ges 

tid på SMVC.  

 

Kvinnor/par som önskar amniocentes bokas för ett informationsbesök 

inklusive en första datering inför provtagning, lämpligen ca 

graviditetsvecka 12. Om chorionvillibiopsi är aktuell måste information 

och datering ske tidigare, lämpligen graviditetsvecka 7-8. 

 
Sannolikhet för kromosomavvikelse 
Sannolikheten att få ett barn med en kromosomavvikelse ökar med kvinnans 

ålder. Följande siffror kan tjäna som en riktlinje vid rådgivning: 

 

Kvinnan ålder  Sannolikhet för trisomi 21 

20  1:1 500 

30  1:900 

35  1:350 

40  1:100 

Trisomi 21 utgör 75 % av kromosomavvikelserna hos nyfödda barn. I 

Sverige förekommer trisomi 21 hos 1-2/1 000 nyfödda barn. 

 
Amniocentes/fostervattenprov 

 

 Indikation: Ökad sannolikhet (ålder, konstaterad/misstänkt 

fosteravvikelse, tidigare avvikelse, bärarskap av t ex translokation) 

eller stark oro för numerisk kromosomavvikelse. 

 Missfallsriskökning: 0,12 – 0,30 %. 
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 Provtagning pga. ålder/oro: endast analys av trisomi 13,18, 21 och 

könskromosomer. Svarstid ca 5 arbetsdagar.  

 Provtagning pga. känt bärarskap, t.ex. translokation, eller vid 

utredning av fostermissbildning, görs cellodling med fullständig 

kromosomanalys. Svarstid 2-3 veckor.  

 Lämplig tidpunkt för provtagning: minst 15, gärna närmare 16 

fullgångna graviditetsveckor. 

 Provtagande läkare ansvarar för att patienten får svar. 

 

Detaljerad bakgrund 
Amniocentes görs i första hand när frågeställningen är ökad sannolikhet 

(vanligast pga. ålder), eller uttalad oro, för att det väntade barnet/barnen har 

en numerisk kromosomavvikelse. Den vanligaste är trisomi 21 som ger 

Downs syndrom. Provet erbjuds den som önskar provtagning, oavsett ålder.  

Provet skall också erbjudas kvinna där fosteravvikelse konstaterats, som led i 

utredning av denna, eller vid fynd av s.k. soft markers, se separat rutin.  

Vid provtagning pga. ålder eller oro görs analys av de fem kromosomer som 

svarar för de flesta kromosomavvikelser som har klinisk betydelse (13, 18, 

21, X och Y). Trisomier med andra kromosomer leder nästan undantagslöst 

till tidiga missfall eftersom de innehåller så många fler gener. 

Vid provtagning pga. känt bärarskap av t.ex. translokation, eller vid 

utredning av konstaterad missbildning, görs cellodling med fullständig 

kromosomanalys. 

Amniocentes är förenad med en ökad risk för missfall, troligen pga. blödning 

eller fostervattenläckage. I stora material anges risken till 0,5-1 %. Siffrorna 

för Norrbotten ligger i denna nivå. Missfallsrisken är rimligen störst direkt 

efter provtagningen för att sedan minska. Vila från större fysisk ansträngning 

första dygnet efter provtagningen rekommenderas. 

Missfallsrisken är beroende av tidpunkt för provtagningen. Högre missfalls-

risk föreligger om provet tas före 15 fullgångna veckor. Provtagning bör 

därför ske vid minst 15 fullgångna veckor, men gärna närmare 16. 

Svar på QF-PCR-analys erhålls vanligen inom 5 arbetsdagar, svarsrutin se 

nedan. Svar på fullständig kromosomanalys tar vanligen 2-3 veckor.  

 
Svar vid amniocentes 
Vid normalfynd skickas standardbrev, se separat rutin Svarshantering 

normalfynd.  

Provsvaret scannas därefter.  

Vid avvikande svar kontaktas patienten omgående av ansvarig läkare, för 

fortsatt information och planering av ev. åtgärd. 

De patienter som önskar information om fostrets kön får efterfråga detta vid 

rutinultraljudet. 

 

Korionvillibiopsi/moderkaksprov 
 

 Indikation: i första hand frågeställning om genetisk sjukdom. 

 Missfallsriskökning upp till 0,2 %. Vid provtagning < 11 veckor 

ökad risk extremitetsskador på fostret. 

 Remiss till SMVC NUS, Umeå, för provtagning, utförs helst v 12+, 

endast i undantagsfall tidigare.  

 Bifoga specialistvårdsremiss, blodgruppering, samt kopia av 

remissen till Klinisk genetik, NUS. 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/producentplats/vard/Publicerade/Publik/%C3%85tg%C3%A4rd/KV%C3%85%20Kirurgisk/Svarshantering%20normalfynd%20vid%20amniocentes.pdf&action=default
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/producentplats/vard/Publicerade/Publik/%C3%85tg%C3%A4rd/KV%C3%85%20Kirurgisk/Svarshantering%20normalfynd%20vid%20amniocentes.pdf&action=default
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 Svarstid beror av var provet ska analyseras. Tel-kontakt med klinisk 

genetik rekommenderas i varje enskilt fall. 

 Som regel meddelar läkaren på SMVC NUS svar till patienten, om 

inte annat överenskommits. 

 
Detaljerad bakgrund 
Korionvillibiopsi görs i första hand när frågeställningen är en känd genetisk 

sjukdom i familjen eller släkten. Ett stort antal sjukdomsframkallande 

mutationer är kända, vilka nedärvs autosomalt dominant, autosomalt 

recessivt eller X-bundet recessivt. En del kan dessutom ha varierande 

penetrans. 

Autosomalt dominant nedärvda sjukdomar, liksom X-bundet nedärvda, är 

oftast kända i släkten, vanligen i flera generationer. Autosomalt recessivt 

nedärvda är oftast okända tills de visar sig hos ett barn till friska föräldrar.  

Korionvillibiopsi är också förenad med en ökad missfallsrisk, i 

storleksordningen 1 %. Vid provtagning före 11 fullgångna veckor föreligger 

även ökad risk för extremitetsskador hos fostret. 

Korionvillibiopsi utförs vid SMVC, Norrlands Universitetssjukhus. På avd. 

för Klinisk genetik preparerar man därefter fram DNA från provet och 

sänder vidare om mutationsanalysen ska utföras vid annat sjukhus, i Sverige 

eller utomlands. 

SMVC NUS vill helst ta provet vid 12 fullgångna veckor för att ha litet 

tidsmarginal, samt för att underlätta provtagningen vid bakväggsplacenta. 

Undantagsvis kan provtagning planeras ned till omkring v 11+2, men 

patienten måste då vara förberedd på att den kan var omöjlig att utföra och 

tvingas återkomma en vecka senare. 

En telefonkontakt med genetiker på avd. för Klinisk genetik rekommenderas 

för att diskutera varje enskilt fall. Svarstiden är beroende på vart provet 

måste skickas för analys. Remiss inkl. blodgruppering samt 

specialistvårdremiss sänds till SMVC, NUS, med kopia till Klinisk genetik, 

NUS. 

Inför korionvillibiopsi bör patienten erhålla en tid på SMVC på hemorten för 

viabilitetskontroll före resan till Umeå. 

 

SMVC NUS: Tel 090-785 04 18, alt 090-785 21 70. Fax 090-13 18 32. 

Klinisk genetik NUS: Tel 090-785 28 00. Fax 090-12 81 63. 

 

KUB-test 
Kombinerat Ultraljuds- och Biokemiskt test. Erbjuds f.n. inte i Region 

Norrbotten rutinmässigt. 

Den s.k. nackuppklarningen på fostret mätt med ultraljud, två biokemiska 

markörer (beta-HCG och PAPP-A) och kvinnans ålder vägs samman i en 

algoritm som ger en säkrare sannolikhetsbedömning för kromosomavvikelse 

än kvinnans ålder enbart. Även KUB-testet är statistiskt och innebär att 

bland de som får besked om en ”låg risk” (vanligen 1 på 250-300) finns 

omkring 10 % av fostren med kromosomavvikelse. 

De som önskar göra detta test kan antingen själv söka vid landstingsansluten 

SMVC-mottagning i landsting som erbjuder KUB (de regler som gäller i det 

landsting man söker gäller även för patienter från annat landsting). Patienten 

får själv ordna besökstid och bekosta resa till och från besöket. Vården 

ersätts enligt Patientlagen. Ingen remiss utfärdas från RN och vi kan inte 

hjälpa till med ultraljudsdatering inför KUB. 
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Kvinnan kan också välja att bekosta undersökningen privat. 

Ultraljudsundersökningen utförs i graviditetsvecka 11-14. 

 
NIPT 
”Non Invasive Prenatal Testing”. Erbjuds f.n. inte i Region Norrbotten 

rutinmässigt. 

Testet är en analys av DNA-fragment från fostret i den gravida kvinnans 

blod. Det har en hög sensitivitet och specificitet för trisomi 21. Testet är 

dyrare än KUB-test och invasiv provtagning. I nationella rekommendationer 

föreslås testet användas när KUB-test visat ”mellanrisk” för 

kromosomavvikelse. När hög risk påvisats med KUB-test eller NIPT 

rekommenderas invasiv provtagning. NIPT har ännu inte införts i klinisk 

användning i alla regioner som erbjuder KUB-test. 
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