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cffDNA= cellefritt føtalt DNA 

The Lancet, 1997 



Føtale celler vs cffDNA 

•  3-6% av cellefritt DNA hos gravide er føtalt DNA 
•  Føtale celler kan persistere hos mor i mange år 
•  Cellefritt føtalt DNA (cffDNA) blir borte fra maternell 

sirkulasjon få timer/1-2 dager etter fødsel 

•  Hva kan dette brukes til (Non-invasive Prenatal Testing/
Diagnosis=NIPT/D) 

•  Diagnostikk av genetiske anomalier (trisomier osv.) 
•  Kjønnsbestemmelse, kjønnsbundet sykdom 
•  Allerede immuniserte RhD neg gravide 
•  Målrettet prenatal anti-D profylakse 
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Land som har innført målrettet anti-D profylakse 

 

•  Danmark (1.1.2010)  
•  Nederland (1.6.2011) 
•  Finland 
•  ”Stockholm og Skåne”, deler av Belgia, Frankrike 

og England 

Land som praktiserer anti-D til alle D neg gravide 

• USA, Canada, ”UK”, flere andre europeiske 
land, Australia 

Prenatal anti-D profylakse i tillegg til 
post-partum profylakse 



Hvorfor ønsker vi å gjøre dette? 
•  Invasive prosedyrer egner seg ikke til screening 
•  Post-partum profylakse har redusert RhD-

immunisering fra 14% til 1,5% 
•  Prenatal (primo 3. trimester) + post-partum 

profylakse reduserer immunisering 0,2-0,4%* 
•  Ca. 40% av gravide bærer et RhD neg foster  
•  Færre Ab-screeninger hos dem m/RhD neg foster 
•  Anti-D er et humant produkt: 

•  etiske problemene 
•  smitteoverføring (hepatitt C i Irland)** 
•  ingen ubegrenset ressurs 

* Mayne et al., BMJ 1997, Koelewijn et al., Transfusion 2008, **Foster et al., Lancet 1995 
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Målrettet anti-D 
profylakse 



RhD-immuniseringsrisiko er avhengig av 
ABO-forlikelighet og mengden av FMH 

•  Ved ABO-forlikelighet: 16% 
•  Ved ABO-uforlikelighet: 2% 
•  Ved ABO-forlikelighet  

– FMH ≤0,1 ml : 3% 
– FMH >0,1 ml: 22% 

•  Transfusjon: 500 ml ≈ 80% 

Bowman et al, Vox Sang 1986 
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Nasjonal 
arbeidsgruppe  

•  Første	møte	28.	januar	2015	
•  Flere	møter	+		mail-korrespondanse	
•  Møte	med	fostermedisinere	+	Helsedirektoratet	7.	sept	2015	
•  Samarbeid	med	allmennleger/jordmødre/fostermedisinere/

Helsedirektoratet	
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Rhesus  

RhD  





Videre prosess… 
•  RHFenes fagdirektører anbefalte at metoden 

skulle tas i bruk nasjonalt i mars 2015. 
•  …........... 
•  Så ble det stille 
•  Det er fremdeles uavklart hvordan RhD-

profylaksen skal finansieres 
•  Helsedirektoratet og Departementet jobber 

nå for å finne en løsning/avklaring på dette 
•  Rutinen ble innført 1. september 2016 



I Norge 
•  60 000 fødsler/år 
•  Ca 9000 RhD neg gravide/år 

•  Ca 5400 vil trenge prenatal RhD-profylakse  
•  Ca 3600 skal bære et RhD neg foster- ikke trenger 

profylakse  
 



Prenatal RHD-typing av foster i 
mors plasma 

•  Blodtypeantistoffscreening og foster-RHD-typing i 
svangerskapsuke 24/25 

•  RhD-profylakse i svangerskapsuke 28/29 
•  Antistoffscreeningskontrollene i uke 32 og 36 utgår, 

under forutsetning av at prenatal RHD-typing er gjort 
•  Navlestrengsblodprøve og post-partum RhD-

profylakse fortsetter som vanlig 



Svakheter/feilkilder 

•  Metoden har ikke kontroll for føtalt DNA 
•  Falskt positive resultater er pga pseudogener eller 

variant gener som ikke produserer D epitoper 

•  Falskt negative resultater (pga lave mengder føtalt 
DNA i maternelt plasma) 
– OBS! Unngå falskt negative resultater! Disse 

kvinnene er i risiko for å bli immunisert 



Funn       råd 
 
•  RHD pos            RhD-profylakse anbefales 
•  RHD inkonk       RhD-profylakse anbefales 
•  RHD neg            RhD-profylakse anbefales ikke 

•  Gravide m/svak D: RhD-profylakse anbefales 
•  RhD-profylakse tidlig i svangerskap, gi ny profylakse 

i sv.uke 28 
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Foster Til den gravide:  



Gravide som allerede har anti-RhD 

•  Manglende føtal-
DNA-kontroll enda 
viktigere 

•  Utføres kun på et sted 
= OUS 

    

LEGE

ENHET

Pasient
Fødselsdato

Etternavn - fornavn

Personnr.

Adresse

Postnr. Poststed

Rekvirent 
Legenavn

Enhet/Legekontor

Adresse

Postnr.

Telefon

Poststed

Kortkode/
Rekv.kode

Poliklinisk

02404116

Kopi av svar sendes til
Legenavn

Prøvetakingstidspunkt

D D M M Å Å

T T M M

Prøvetakers signatur

Akkreditert prøvetaking

Avdeling/Legekontor

Adresse

Postnr./sted

File: Public:Reidar FORMS:Oslo Universitetssykehus:Oslo_U_Rekv._mal_immuno_transfu
Created By: Ronny Tollefsen
Modified By: Finn

Date: mandag 11. juni 2012
Date: mandag 11 juni 2012

HPR-nr.

HPR-nr.

Analyse

Kliniske opplysninger

Dato og sign. (laboratoriet)

Mottatt Type

EDTA-blod
Serum med gel
Serum uten gel
Annet

Usentrifugert

Prøvemateriale:

Svangerskapsanalyser

Opplysninger - MÅ fylles ut

Termin/svangerskapsuke:

BLODTYPESEROLOGI INFEKSJONSSEROLOGI
ABO + RhD-typing og/eller antistoffscreening
(Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin)

ABO + RhD-typing og antistoffscreening                     4 ml
Første prøve i 12 - 16. uke

Uke 12 - 16 1 glass

Toxoplasma 1 glass

Hepatitt B virus 1 glass

Hvis pasienten IKKE ønsker HIV-test, kryss her.

ANDRE UNDERSØKELSER
Antistoffscreening og foster RhD-typing*                    6 ml x 2
Kontrollprøve 24. uke. Kun fra RhD negative gravide

Foster RhD-typing*                                                          6 ml
Kun fra RhD negative gravide

Blodtypeserologi                                                             6 ml
Annen kontrollprøve

Første prøve i hvert svangerskap undersøkes på syfilis, rubella og  
HIV antistoff. Senere prøver undersøkes kun etter avtale.  
(Avd. for mikrobiologi)

Behandlet med anti-RhD immunglobulin (RhD-profylakse)

Transfusjon

Erytroblastose hos barn

Kjent immunisering

Hvor skal den gravide føde?

Antall tidligere fødsler:

Kryss av for ett alternativ

*Uåpnet glass må være ved laboratoriet innen 5 døgn.

Dersom foster RhD-typen er positiv: Gi RhD-profylakse i uke 28 og etter 
fødsel om immunt anti-D ikke er påvist.

Dato Legens signatur

Antall tidligere aborter:

Nei Ja Når:

Nei Ja Når:

Nei Ja Når:

Nei Ja Hva/titer:

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, tlf. 22 11 88 69
Avd. for mikrobiologi, tlf. 22 11 88 25
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Felles prøvemottak, bygg 25, Ullevål
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Klinikk for diagnostikk og intervensjon 
Avdeling for medisinsk biokjemi 
Seksjon for hemostase og trombose 
Rikshospitalet Pb 4950 Nydalen, o424 Oslo 
Tlf. 23 07 29 67/-68/-69 
E-post: koaglab@rikshospitalet.no  
Rekvisisjonen kan lastes ned fra internett: 
http://avd.rikshospitalet.no/klkinfo/Rekvisisjoner/KOAG-rekv.pdf 
 

Hemostaseanalyser 
Vennligst skriv ut skjemaet og 
send sammen med prøven.  
 
Dato mottatt:  Sign.: 

 

REKVIRENT PASIENT 
Rekvirentnavn: 
Rekvirentkode/ID: 
Avd./sykehus: 
Adresse: 
Postnr./-sted: 
Telefon/calling: 

Fødselsnr. (11 siffer): 
Etternavn: 
Fornavn: 
Adresse: 
Postnr./-sted: 
Bostedskommune: 
evt. Bostedsland:  
      

Kopi til: 
 
 
 

 Innlagt � Poliklinisk � Kvinne � Mann � 
 

Diagnose/klinisk informasjon (Type blødning/trombose, hereditet): Medikamenter: Prøve: 
 �  Marevan 

�  Trombinhemmer 
�  Faktor Xa hemmer 
�  Trombolyse 
�  Ufraksjonert heparin 
�  Lavmolekylært heparin 
�  Østrogen/P-piller (merke): 
     ............................ 
�  Platehemmere (merke): 
     ……………………… 
�  Annet: 
     ................................ 
Tidspunkt siste dose: 
�  Gravid 

 d  d   m  m   å  å 
Dato: _  _  _  _           _   
    t  t : m  m 
Kl.slett:  _  _         : _  _  
 
 
Fastende:  � 
 
Blodsmitte: � 
 
 
Prøvetaker:  __  _ : _  _ 

 
 
 
 

Meny (Bestill meny eller enkeltanalyser nedenfor) Menyen inneholder disse analysene 
�  �  Faktormangel/Hemofili/Blødningsutredning  APTT, FVIII, FIX, von Willebrand antigen- og aktivitet 
�  � � Familiær tromboseutredning 
 

Antitrombin, Protein C, Protein S fritt, FV-mutasjon (Leiden) og Protombinmutasjon 
(APC-resistens analyseres dersom EDTA-fullblod ikke er mottatt) 

�  � � Venøs trombose < 50 år Antitrombin, Protein C, Protein S fritt, FV-mutasjon (Leiden) og Protombinmutasjon 
(APC-resistens analyseres dersom EDTA-fullblod ikke er mottatt) 
Lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff, Anti-ß2GPI antistoff 

� � � Antifosfolipid syndrom/Habituell  abort    
           /Intrauterin fosterdød 

Lupus antikoagulant, kardiolipin antistoff, Anti-ß2GPI antistoff 

 
 
 
 

Tromboseutredning (Bestilling av enkeltanalyser)    Blødningsutredning  (Bestilling av enkeltanalyser) 

   �  � Protein C 
   �  � Protein S fritt 
   �  � Antitrombin 
   �  � Lupus antikoagulant 
   �  � Kardiolipin antistoff 
   �  � Anti-ß2GPI antistoff 
   �  � FV-mutasjon (Leiden) *  
   �  � Protrombinmutasjon * 

  �  � F II 
   �  � F V 
   �  � F VII 
   �  � F VIII 
   �  � F IX 
   �  � F X 
   �  � F XI 
   �  � F XII 
   �  � F XIII 

  �  � von Willebrand Faktor antigen 
   �  � von Willebrand Faktor aktivitet 
   �  � vWF-multimerer (etter vurdering av lab) 
   �  � F VIII-inhibitor 
   �  � F IX-inhibitor 
    

Prøver til blødningsutredning må sendes  
frosset på tørris. 

Analyser som må forhåndavtales med 
laboratoriet og som krever poliklinisk oppmøte: 

  �     Trombocyttaggregasjon 
   �     Flowcytometrisk undersøkelse av trombocytter 

 
Prøvetaking og forsendelse (Fargekoder refererer til type glass): 

� Tapp 3 stk. 3- 4,5  mL Na-citrat-glass (0,109 M/3,2%) ved venepunksjon. Glassene må fylles til streken. Bland godt. 
Sentrifugeres innen 1 time på minst 2000-2500g (g=RCF) i minst 15 minutter. Plasma avpipetteres umiddelbart i plastrør uten 
tilsetning. Ved avpipettering må det være 0.5 cm plasma igjen over blodlegemene. Prøver til blødningsutredning skal 
sentrifugeres ved 15-22oC  og skal sendes frosset på tørris. Prøver til tromboseutredning kan sendes i vanlig post, men må 
ankomme laboratoriet innen 48 timer. Kan evt. fryses. 
Hvis kun én analyse er rekvirert holder det å tappe ett glass. 
Unntak:  *  � FV-mutasjon (Leiden) og Protrombinmutasjon. Tapp 1 stk. 3 mL EDTA-fullblod glass  

                      
 

 
TIL BRUK FOR 

LABORATORIET 
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For prøvetaker/rekvirent
Prøve og rekvisisjon MÅ merkes med fullt navn, fødselsnummer, signatur
og dato/klokkeslett. Prøvemateriale: EDTA-blod      Fullblod/serum

ETIKETT



Hva har den nasjonale arbeidsgruppen jobbet med? 
•  Samarbeide med Helsedirektoratet 

•  Jevnlig kommunikasjon 
•  Møte  
•  Bidratt til Helsekortet for gravide 
•  Forslag til organisering/håndtering/

omlegging av svangerskapsrutine 

     

Tilleggsoppfølging

Spes. polikl. JaNei

Kontinuasjonsark*Leie: H = hodeleie,   S = seteleie,   T = tverrleie
Beveg.: B = bevegelig,   F = festet

HELSEKORT FOR GRAVIDE
Navn fastlege

Stilling/yrke

Type bedrift

NeiJaGift

Samboer

Ugift/enslig

Annet

Videregående

Høyere utd.

Grunnskole
Landbakgrunn

Tro og livssyn

Sivilstatus Utdanning
(høyest fullførte)

Yrkesaktiv siste 6 mnd.

Tidligere svangerskap Merknader tidligere sv.sk. (Årstall, fødested, flerfødsler, fødselsvekt, sv.sk.varighet, komplikasj., preeklampsi, operative forløsninger, misdannelser, ammeerf.)

Totalt antall sv.sk

Lev. født

Spont.ab.

Dødfødt ≥ 500 g/22 u.

Ex. u.

Tidligere/nåværende sykdommer Arvelige sykd.

Intet spesielt Diabetes/sv.sk.dia.

Gyn. sykd./opr.

Psykisk helse

Annet, se merkn.

Hjertesykdom

Hypertensjon

Nyre/urinv.

Allergi

Epilepsi

Ingen kjente

Ja, se merkn.

Foreldre i slekt

Daglig Av og til

LegemidlerMerknader/annet

Aktuelt svangerskap

Siste
mens

Termin

Rutineprøver

Før svangerskap

Dato Uke Vekt

Høyde Vekt

BT Hb Urin Ødem
0/1/2/3

*Leie/
Be-
veg.

Fl./
min.

Med.
+/ –

I jobb
% Notater Sign.

IS-2253   Helsedirektoratet  11-2015

Navn jordmor

Sted Sted

Språk

Medikament

BMI

Glukosebelastning

Mor Far/medmor
Fødselsnr. (11 siffer)

Navn

Adresse

Postnr. Poststed

Telefon

Navn

Adresse

Stilling/yrke Telefon

Fødselsnr. (11 siffer)

Telefon Telefon

Mor

Far/medmor
Behov for tolk

Mor Far/medmor

Ultralyd termin

Prøve på indikasjon

HIV

pos.

neg.

Asympt. 
bakteriuri (ABU)

pos.

neg.

Hepatitt B

pos.neg.

MRSA

Klamydia

Merknader

Navn, adr.

(Se veileder for utfylling av helsekort for gravide IS-2199)

Språk

Autoimmun sykdom

Når
korrigert

Kjen-
ner
liv

25 30 35 40   uker

25 30 35 40

20

25

30

35

40

cm

cm

cm

cm

cm

20

25

30

cm

cm

cm

10%

50%

90%

2.5

97.5

2.5

97.5

Toksoplasmose

Syfilis

Rubella antistoff

ikke påvist

påvist

ikke påvist

påvist

2 timerFastende

Dato

Dato
Sv.sk.u.

Trombose/behandling

Folat

Anbef. tilskudd

Fosterdiagnostikk på indikasjon

Nei

Hepatitt C

pos.neg.

Helsestasjon etter fødsel

Hvor

Levevaner

Annet om levevaner (se veileder IS-2199)

Alkoholforbr.

Røyking

Dagl.Av og tilNei

Ved 1.
kontroll

Ant. daglig

Ved ca.
36. uke

Sigaretter

Snus

Snus Alkohol

Stillings-%

Før sv.sk.

Ferritin

Gr.B streptokokker (GBS)

Hofteleddsdysplasi

Sluttet i sv.sk.

Andre rusmidl.
Medikamentallergi

Flerlinger

Dato

Ja

Farskapserklæring utfylt

Sykehus

Seleksjon fødested
Sted og grunnlag

Behov for følgetjeneste

Ammeveiledning

Fødselsforb. kurs

ABO

Dersom foster-RhD-typing ikke er utført:

pos. neg.

Blodtypeantistoff

Nei Ja, se merkn.

32. u. 36. u.
Kontroll anti-
stoffscreening

RhD

Kun RhD-neg. gravide 
Foster RhD (anbef. tatt i u. 24)

pos. neg.
RhD-profylakse gitt: (anbef.gitt i u. 28)

Ja Nei
uke

ikke tatt

Ja

Assistert befruktning

Pay, Frøen, Staff, Jacobsson, Gjessing (2013)

Samtykket 
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Veileder for utfylling 
av helsekort for gravide
Generelt om utfyllingen
Fullstendige opplysninger skrives med kulepenn og tydelige blokkbokstaver. Originalen beholdes av kvinnen under hele 
svangerskapet sammen med prøvesvar. Kontinuasjonsark brukes der det er behov for mer plass til journalføring av flere 
kontroller, notater, fødeplan og til notater ved etterkontroll. Søknad om fødeplass sendes tidlig i svangerskapet til 
selektert/ønsket fødeinstitusjon, bruk kopi av helsekortet og/eller egen henvisning.  

Mor Fødselsnummer eller annet ID nummer. Rubrikkene øverst til venstre, sivilstand osv. 
gjelder mor.

Far/medmor Adresse dersom den avviker fra mors. Stilling/yrke. Der donor sæd er brukt og mor ønsker 
det, noteres bruk av donor. 

Fastlege og jordmor Navn, arbeidssted og telefon til fastlege og jordmor.
Sivilstatus Med «Annet» menes enke, separert, skilt, partner.
Utdanning Alternativ er 9, 12 års eller høyere utdanning. For gravide under utdanning, marker 

høyeste fullførte utdanningsnivå.
Yrke, stillingsprosent og 
type bedrift

«Stilling/yrke» påføres yrkestittel og mors stilling i prosent. Type arbeid er f.eks. kjemisk 
industri, sykehus, bank, butikk. Påfør opplysning om kvinnens yrkesaktivitet de siste 6 
mnd. For elever/studenter er skole/studium en yrkesaktivitet.

Landbakgrunn, tro- og 
livssyn

Fylles ut for begge foreldrene. Svarene kan ha administrative, praktiske eller medisinske 
konsekvenser. Barn født av en forelder som medlem av Den Norske Kirke regnes som 
«tilhørlig», – ikke «medlem» og melding til kirken sendes automatisk1.

Språk Kartlegg kvinnens norskkunnskaper. Ved behov også far/partners norskkunnskap. 
Helsepersonell har ansvar for å vurdere behovet for kvalifisert tolk2. Aktuelt språk og 
tolkebehov dokumenteres. 

Tidligere svangerskap Grensen mellom abort og fødsel er en fødselsvekt på 500 gram. Ved ukjent fødselsvekt, 
settes grensen ved ca. 22 uker. Denne grensen er skjemateknisk, ikke offisiell. Kronologisk 
informasjon om tidligere svangerskap. Nødvendige opplysninger er tidligere vaginal 
fødsel, for tidlig fødsel, preeklampsi, fødselsvekt, operative forløsninger, misdannelser og 
ammeerfaring.  

Tidligere/
nåværende sykdommer

«Intet spesielt» påføres når det ikke er markert andre alternativer. Utfyllende tekst om 
tidligere sykdommer føres under «Merknader». 
Kjønnslemlestelse: Hensikten er å avdekke eventuelle helsekonsekvenser og behov for 
helsehjelp/åpnende inngrep. Kryss av på «Gyn/sykd./opr.» og benytt «Merknader» for å 
dokumentere type helseplager, grad av kjønnslemlestelse og eventuell behandling.

Arvelige sykdommer Presiseres konkret under «Merknader». Hofteleddsdysplasi utheves særskilt da det har 
konsekvenser for barnoppfølging av barnet.  

Levevaner og «annet om 
levevaner»

Kartlegging av alkohol, røyking og snusbruk dokumenteres ved svangerskapets start 
og ved 36 uker. Gravide bør motta orientering om betydningen av alkohol, røyking og 
snusbruk i svangerskapet. Ved mistanke om rusbruk bør det settes av ekstra tid til 
samtale og bør følges opp med ny konsultasjon innen kort tid. Kartlegg den gravides 
bruk av andre rusmidler: Benytt «Merknader» der det er nødvendig å dokumentere 
opplysninger om hjelpen kvinnen mottar.

1 Tilhørighet og medlemskap - Den norske kirke, Kirkerådet
2 Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse- og omsorgstjenestene IS-1942 (2011)
3 Retningslinje for svangerskapsomsorgen - hvordan avdekke vold IS-2181 (2014)

IS-2199   Helsedirektoratet   11-2015IS-2199   Helsedirektoratet   11-2015
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Annet om levevaner: Kosthold og aktivitet: Den gravide gis informasjon om viktigheten av 
ett sunt kosthold og fysisk aktivitet også i svangerskapet. 
Vold: Gravide skal spørres om erfaringer med vold. Svaret påføres ikke helsekortet, da det 
kan utsette kvinnen for fare3.

Legemidler, preparat, 
dosering og allergier
Anbefalt tilskudd

Dokumenter aktuelle medikamenter som kvinnen bruker i svangerskapet, både 
reseptpliktige og andre preparater, og noter preparat/dosering og legemiddelallergi. 
Noter bruk av anbefalt folat tilskudd før og i svangerskap.   

Aktuelt svangerskap Termin beregnes etter siste menstruasjons første dag. Korriger med termin ultralyd.
Fosterdiagnostikk Dokumenter dersom genetisk veiledning/diagnostikk er gitt. 
Assistert befruktning Kryss av der det er assistert befruktning med dato for egg uthenting. Ved behov for 

utfyllende informasjon, bruk merknadsfelt. 
Rutineprøver En rekke prøver anbefales å ta rutinemessig, disse tas ved første kontroll. Det er innført 

rutineprøver for asymptomatisk bakteriuri (ABU)4.  
Prøver på indikasjon Det er indikasjoner for å ta enkelte prøver, hver enkelt vurderes ut fra indikasjoner for 

hver prøve. I rubrikk for Hep B, Toksoplasmose og Klamydia påføres spesifikt lab-svar. 
For RhD-negative kvinner tas det prøve i uke 24 for prenatal immunisering5. Det skal 
innhentes skriftlig samtykke fra kvinnen der det tas prøve for føtalt RhD. Samtykket kan 
skrives i merknad/notatfelt på helsekortet. Kvinnen oppbevarer originale laboratoriesvar 
sammen med helsekortet.  

Rubella vaksine Vaksinasjons- og antistoffstatus gir grunnlag for tilbud om vaksinasjon etter fødsel. 
Dokumenter status.

Symfyse fundus mål Symfyse-fundus målingene: Det er ikke unormalt med verdier i området mellom 2,5 og 
10-percentilen. Det kan være et tegn på begynnende veksthemning og bør sammen med 
kvinnens øvrige risikoprofil vurderes individuelt. Verdier under 2,5 percentilen henvises til 
spesialisthelsetjenesten for videre utredning.

Før svangerskap Pre-gravid høyde, vekt og BMI påføres.
Glukosebelastning Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes er under revisjon. Inntil den er 

publisert skal tidligere anbefalinger følges6,7. Det er laget plass i helsekortet for å notere 
resultat av en glukosebelastning, tas flere tester, bruk notatfelt.  

Konsultasjoner Kronologisk utfylling med påføring av dato for konsultasjon. Ved behov kan flere linjer 
brukes for journalføring – bruk også kontinuasjonsark.
Uke: gestasjons-/svangerskapsuke. Vekt og BT: kvinnens vekt og blodtrykk.  
Hb: hemoglobin kontrolleres ved første konsultasjon og ved uke 28. Urin: testsvar fra 
urinstiks. Ødem: ødem etter grad. Leie/bevegelig: fostrets innstilling og leie. Fl./min: 
fostrets hjertefrekvens. Kjenner liv: opplevelse av å kjenne fostrets bevegelser daglig.
Med. +/-: bruk av medikamenter i svangerskapet, reseptpliktig og andre preparater.
I jobb %: stillingsandel. Notater: her kan forhold beskrives nærmere.

Seleksjon fødested og 
følgetjeneste

Skriv sted/sykehus og grunnlag for seleksjon. 
Kryss av der det er behov for følgetjeneste.

Helsestasjon etter fødsel Navn på Helsestasjonen barnet skal få oppfølging.
Ammeveiledning og 
fødselsforb. kurs

Kryss av om ammeveiledning er gitt og om kvinnen har deltatt på fødselsforberedende 
eventuelt foreldreforberedende kurs. 

Farskapserklæring Kryss av om farskapserklæring er utfylt i svangerskapet der foreldre ikke er gift. 
Tilleggs oppfølging Noteres dersom kvinnen får tilleggs oppfølging et annet sted enn hos fastlege og/eller 

jordmor. 
Kontinuasjonsark Ved bruk kontinuasjonsark, kryss av nederst på første side når det er tatt i bruk, og 

nederst på kontinuasjonsarket fylles totalt antall ark inn. 
Notater Plass for ytterlige notater/merknader og plass for kortfattet fødeplan. 

4	 Helsedirektoratet,	Nasjonale	faglige	retningslinjer	for	antibiotikabruk	i	primærhelsetjenesten	IS-2030,	2012,	kap.	12.3
5 «Godkjenning av bruk av NIPT som metode for RhD-typing av fostre hos gravide som er RhD-negative».	Helsedirektoratet	Dok.	
12/9679-13.	Se	https://helsedirektoratet.no/bioteknologi/fosterdiagnostikk	for	mer	informasjon.

6	 Revisjon	av	retningslinje	for	svangerskapsdiabetes	planlegges	ferdig	i	løpet	av	våren	2016.
7	 Helsedirektoratet,	Nasjonale	faglige	retningslinjer:	Diabetes	-	Forebygging,	diagnostikk	og	behandling,	IS-1674	2011,	Kap.	12.	 
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/12.diabetes-og-graviditet		

IS-2199   Helsedirektoratet   11-2015IS-2199   Helsedirektoratet   11-2015

Fosterdiagnostikk: Dokumenter dersom 
genetisk veiledning/diagnostikk er gitt. 

For RhD-negative kvinner tas 
det prøve i uke 24 for 
prenatal immunisering. Det 
skal innhentes skriftlig 
samtykke fra kvinnen der det 
tas prøve for føtalt RhD. 
Samtykket kan skrives i 
merknad/notatfelt på 
helsekortet. Kvinnen 
oppbevarer originale lab.svar 
sammen med helsekortet. 



Hva har den nasjonale arbeidsgruppen jobbet med? 

•  Laget algoritmer for håndtering av pasientprøver 
•  Holdt regionene informert, tatt med deres innspill 

til arbeidsgruppen 
•  Laget felles besvarelsestekster 
•  Skal benytte samme takster 
•  Diverse: 

•  Webside: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/ 
avdelinger /blodtypeserologi /utredning-og-diagnostikk /
Sider/Svangerskapsundersøkelser.aspx 

NB! Hele OUS-nettsider skal legges om fra 1. nov.2016 

 
 



•  Laget informasjonsskriv/-brosjyrer til: 
•  Rekvirenter 
•  Blodbanker 
•  Gravide 

 

Hva har den nasjonale arbeidsgruppen jobbet med? 





Informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser ved 
Blodbanken i Oslo 

Nye rutiner for svangerskapskontroller – innføring av foster RhD-typing 

Det innføres rutinemessig RhD-typing av fosteret hos RhD negative gravide i svangerskapsuke 24. 
Hvis kvinnen bærer et RhD positivt foster skal det gis RhD-profylakse i svangerskapsuke 28. Dette er 
anbefalt i Veileder i fødselshjelp 2014 (utgitt av Norsk gynekologisk forening).  
 
Metoden er basert på analyse av cellefritt foster-DNA i den gravides blod, såkalt NIPT (Non-Invasive 
Prenatal Testing) og har vært i bruk i andre land i flere år. Formålet med analysen er å fastslå 
fosterets RhD-type for å kunne gi RhD-profylakse hvis kvinnen bærer et RhD positivt foster, 
profylaksen vil redusere risiko for RhD-immunisering. 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Helsedirektoratet utført en 
metodevurdering av RhD-typing fra cellefritt foster DNA i mors plasma.  Helsedirektoratet har 
godkjent NIPT som metode for RhD-typing av fostre hos RhD negative gravide. Bioteknologirådet 
støtter innføring av metoden fordi den vil forbedre behandling av både den gravide og fosteret. 
Beslutningsforum RHF ved fagdirektørene har anbefalt metoden innført i Norge. 

Oppstartsdato for de nye rutinene vil være …. 

Bakgrunn 

Selv om risikoen for alloimmunisering er størst i forbindelse med fødsel, immuniseres også en del 
gravide i svangerskapet og spesielt i siste trimester. Ca. 60 % av RhD negative kvinner bærer et RhD 
positivt foster og risikerer derfor immunisering.  
I dag blir alle RhD negative gravide undersøkt med tanke på immunisering mot RhD-antigenet. Dette 
omfatter ca. 9000 gravide i Norge per år. Kvinner som ikke er immunisert, og som føder et RhD 
positivt barn får RhD-profylakse innen 72 timer etter fødselen for å unngå immunisering.  
Med innføringen av NIPT kan man fastslå fosterets RhD-type i en blodprøve fra mor. 

 

Målgrupper for foster RhD-typing  

a) RhD negative gravide - uten RhD immunisering 

Det er anbefalt å ta denne prøven rundt svangerskapsuke 24. 

Med NIPT kan man gi målrettet RhD-profylakse; er fosteret RhD positivt vil den gravide anbefales 
RhD-profylakse i svangerskapsuke 28, dette er i tillegg til postpartum RhD-profylakse etter 
navlestrengsprøve. I en innføringsperiode vil det fortsatt gjøres RhD-typing i navlestrengsprøver for å 
sammenligne resultatet med foster RhD-typingen. 

b) RhD negative gravide - allerede immunisert mot RhD 

Det er anbefalt å ta denne prøven rundt svangerskapsuke 18. 

Rutine for prøvetaking og oppfølging i svangerskapet  

 

BiO: Blodbanken Ullevål 

Svangerskapsuke 12-16

• ABO/RhD-typing + antistoffscreening (1 EDTA-rør)
• Infeksjonsserologiske tester (1 gelrør)

RhD negativ kvinne RhD positiv kvinne

IKKE påvist 
irregulære antistoff

Ikke behov for flere 
prøver, med mindre 
irregulære blodtype-
antistoff * er påvist

Påvist irregulært 
blodtypeantistoff * 
– IKKE anti-D

Påvist anti-D *§

Svangerskapsuke 24 

• Foster RhD-typing (BiO)
• Antistoffscreening/titrering 

Foster: 
RhD negativt

Foster: 
RhD positivt

Etter fødsel

• Navlestrengsprøve 
• RhD-profylakse som i dag

Svangerskapsuke 18  

• Foster RhD-typing (BiO)
• Antistofftitrering

Foster:
RhD positivt

Foster:
RhD negativt

*) Irregulære blodtypeantistoffer følges opp i 
henhold til Veileder for transfusjonstjenesten på 
samme måte som i dag.

Svangerskapsuke 24

• Kontroll av foster RhD-
type (BiO)

Foster:
RhD negativt

Etter fødsel

• Navlestrengsprøve 
• Evt. annen oppfølging pga immunt anti-D

§) RhD-profylakse gis IKKE ved påvist immunt 
anti-D.

RhD-profylakse til 
kvinnen i svangerskaps-
uke 28 og etter fødsel.

Anti-D *§  IKKE påvist

Skal IKKE ha RhD-
profylakse i 
svangerskapet.

Ikke behov for flere 
prøver, med mindre 
irregulære blodtype-
antistoff * er påvist

Påvist 
anti-D *§



Rutine for prøvetaking og oppfølging i svangerskapet  

 

BiO: Blodbanken Ullevål 

Svangerskapsuke 12-16

• ABO/RhD-typing + antistoffscreening (1 EDTA-rør)
• Infeksjonsserologiske tester (1 gelrør)

RhD negativ kvinne RhD positiv kvinne

IKKE påvist 
irregulære antistoff

Ikke behov for flere 
prøver, med mindre 
irregulære blodtype-
antistoff * er påvist

Påvist irregulært 
blodtypeantistoff * 
– IKKE anti-D

Påvist anti-D *§

Svangerskapsuke 24 

• Foster RhD-typing (BiO)
• Antistoffscreening/titrering 

Foster: 
RhD negativt

Foster: 
RhD positivt

Etter fødsel

• Navlestrengsprøve 
• RhD-profylakse som i dag

Svangerskapsuke 18  

• Foster RhD-typing (BiO)
• Antistofftitrering

Foster:
RhD positivt

Foster:
RhD negativt

*) Irregulære blodtypeantistoffer følges opp i 
henhold til Veileder for transfusjonstjenesten på 
samme måte som i dag.

Svangerskapsuke 24

• Kontroll av foster RhD-
type (BiO)

Foster:
RhD negativt

Etter fødsel

• Navlestrengsprøve 
• Evt. annen oppfølging pga immunt anti-D

§) RhD-profylakse gis IKKE ved påvist immunt 
anti-D.

RhD-profylakse til 
kvinnen i svangerskaps-
uke 28 og etter fødsel.

Anti-D *§  IKKE påvist

Skal IKKE ha RhD-
profylakse i 
svangerskapet.

Ikke behov for flere 
prøver, med mindre 
irregulære blodtype-
antistoff * er påvist

Påvist 
anti-D *§

Ekstra utfordring 
når den gravide i 
tillegg har et 
annet 
blodtypeantistoff 



Utfordringer 
•  Stor rutine som krever samarbeid mellom 

primærhelsetjenesten og blodbankene 
– Prøven skal komme frem innen 5 døgn 
– Prøvelogistikk og finansiering 

•  Ny rekvisisjon 
•  Hvem skal rekvirere? 
•  Hvem skal ha ansvar for å gi prenatal RhD-profylakse? 
•  Hvem skal dekke kostnadene? 
•  Kobling mellom mor & barn 

 
26 



Utfordringer 

•  Skal vi klare å nå ut til alle med 
informasjon? 

•  Flere gravide med positiv antistoffscreening 
•  Nyfødte med positiv DAT (~1+) 
 



Inappropriate administration category  
 
Anti-D Ig given to a D-positive woman: 15 
Anti-D Ig given to a woman with immune anti-D: 22 
Anti-D Ig given to a mother of a D-negative infant: 7 
Anti-D Ig given to the wrong woman: 9 
 
Total 53 

Anti-D Ig errors 

Serious	hazards	of	transfusion	(SHOT)	2014	



n = 22 n= 4  

n = 1,5 n = 0,7 

Totalt  28,2 Serious	hazards	of	transfusion	(SHOT)	2014	

Overført til norske tall  





Utfordringer- Kvalitetsregister 
 •  Medisinsk fødselsregister? 

•  Forslag fra Personvernombudet OUS 

Anonymt  
nasjonalt register 

Lokalt internt 
kvalitetsregister 

(hpl § 26) 

Lokalt internt 
kvalitetsregister 

(hpl § 26) 

Lokalt internt 
kvalitetsregister 

(hpl § 26) 



KVALITETSREGISTER	FOR	PRENATAL	RHD-TYPING	HOS	RhD	NEGATIVE	GRAVIDE 
  
NAVN 

FØDSELSNUMMER	(11-SIFRET) 

TERMIN	(DD.MM.ÅÅÅÅ) 

1.	KONTROLL	I	DETTE	SVANGERSKAP	(DATO	DD.MM.ÅÅÅÅ) 

HVILKEN	SVANGERSKAPSUKE	ER	PRØVEN	TATT? 

SCREENINGSRESULTATET	AV	1.	KONTROLL	(NEG/POS) 

FUNN	(ANTI-D	ELLER	ANDRE	ANTISTOFF) 

EVT.	ANTISTOFFTITER 

ANTISTOFFSCREENINGSRESULTATET,		I	UKE	24/25	(NEG/POS)	OG	FUNN 

ER	DET	GITT	RhD-PROFYLAKSE	AV	MEDISINSKE	ÅRSAKER	(INNGREP,	TRAUME	OSV.)? 

DERSOM	RhD-PROFYLAKSE	ER	GITT,	I	HVILKEN	SV.UKE? 

FOSTER	RhD-TYPING	UTFØRT	DATO	(DD.MM.ÅÅÅÅ) 

FOSTER	RhD-TYPING	UTFØRT	I	SVANGERSKAPSUKE?	 

FOSTER	RhD-TYPINGSRESULTAT	(RhD	POS/NEG) 

DATO	(DD.MM.ÅÅÅÅ)	RhD-PROFYLAKSE	ER	GITT	

HVILKEN	SVANGERSKAPSUKE	ER	RhD-PROFYLAKSEN	ER	GITT? 

NYFØDTES	FØDSELSNUMMER/nødnr	(11-SIFRET) 

NAVLESTRENGSPRØVE	(RhD	POS/NEG)	 

POST-PARTUM	RhD-PROFYLAKSE	ER	GITT:	JA/NEI	



Rhesus  

RhD  

TAKK! 


