
RHD-typing av fostre  - prosess og vegen videre 

Seminar om prenatal RHD-typing og anti-D profylakse  5.04.16 



Tema for innlegget 

• Prosess for vurdering og godkjenning av RHD-typing av fostre så langt 

• Godkjenning av virksomhetene  

• Spørsmål 



Innføring av nye metoder 

• Bioteknologiloven § 4-2: nye metoder for fosterdiagnostikk må godkjennes 
av departementet (Helsedirektoratet) før de tas i bruk. Bioteknologirådet 
skal ha mulighet til å uttale seg. 
 

• Nye metoder til bruk i spesialisthelsetjenesten skal vurderes gjennom 
Nasjonalt system for innføring av nye metoder – nyemetoder.no 
 

• Forslag til Bestillerforum RHF fra Helsedirektoraret (Hdir) om 
metodevurderinger for NIPT/NIPD 

 



• Ved indikasjoner for PND 
- risiko for alvorlig kjønnsbundet sykdom: kjønnsbestemmelse 
- risiko for alvorlig arvelig monogen sykdom: spesifikk genetisk analyse 
- risiko for trisomier: analyse for t13, t18, t21 
 

• Svangerskapsomsorg 
- RHD-typing av foster hos RhD-negative gravide 
 

• Metodevurdering for alle fire formålene er bestilt. Bestillerforum RHF 
prioriterte metodevurdering for RHD-typing av fostre 
 

NIPD/NIPT kan være aktuelt for flere formål 



Konklusjoner, metodevurdering RHD-typing 

• Det er sannsynlig at NIPT gir en svært treffsikker RhD-typing av fosteret. 
Dokumentasjonen er av høy kvalitet. 

• K-senteret fant ingen systematiske oversikter som besvarte spørsmålet om klinisk 
effekt av å innføre NIPT for RhD-typing av foster hos alle RhD-negative gravide 
kvinner. 

• Innføring av et program med NIPT-veiledet anti-D profylakse vil gi en merkostnad 
på  ca. 4 000 000 kroner per år. Kostnaden per unngått RhD-alloimmunisering er 
ca. 106 000 kroner. Disse tallene er basert på effektdata fra én svensk 
kohortstudie. 

• NIPT er en testmetode som er etisk kontroversiell. Benytter man metoden etter 
abortgrensen unngår man mange av de etiske problemstillingene, men alternative 
eller utvidede anvendelser kan by på etiske utfordringer. 

• Ved å innføre NIPT-veiledet anti-D profylakse vil man unngå unødvendig 
behandling av rundt 40 % RhD-negative gravide, sammenlignet med om man gir 
profylakse til alle RhD-negative gravide. 
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Anbefalinger i rapporten fra K-senteret 

• Ved eventuell innføring av programmet med NIPT-veiledet profylakse, vil 
det være viktig med en systematisk innføring og oppfølging av 
programmet. 

 

• Det er behov for en systematisk oversikt over den kliniske effekten av NIPT 
for RhD-typing av foster hos alle RhD-negative gravide. 
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Vurdering etter bioteknologi loven   

• § 4-1 Fosterdiagnostikk er undersøkelser av føtale celler, foster eller en 
gravid kvinne for å få informasjon om fosterets genetiske egenskaper, eller 
for  påvise eller utelukke utviklingsavvik hos fosteret. 
 

• RHD-typing ved hjelp av NIPD er etter denne definisjonen 
fosterdiagnostikk, selv om formålet ikke er det. 



Så langt… 

• Helsedirektoratet har godkjent metoden og Beslutningsforum 
RHF/fagdirektørene har bestemt at den skal tas i bruk i 
spesialisthelsetjenesten 

 

-> Virksomhetene som skal ta i bruk metoden må være godkjent etter 
bioteknologiloven § 7-1 

 



Krav om godkjenning i bioteknologiloven 

• Styring og kontroll over utvikling på bioteknologiområdet 

• Godkjenning av metoder for å ha kontroll med hvilke metoder som brukes. 
Vurderingstema, bl.a.: klinisk sensitivitet og spesifisitet, klinisk «nytte», 
etiske aspekter. 

• Godkjenning av virksomheter skal bl.a. bidra til at det bare er 
virksomheter som følger nasjonale retningslinjer og som har nødvendig 
kompetanse som gjør fosterdiagnostiske undersøkelser. I tillegg skal 
faglige ressurser, rettferdig fordeling og samfunnsmessige hensyn 
vektlegges. 
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Virksomhetsgodkjenningen for RHD-typing av fostre.. 

• må ivareta bioteknologilovens krav  

• må være mulig å gjennomføre i praksis 

 

Sentrale spørsmål:  
- må legesenter/fastlege/jordmor godkjennes eller kan godkjenning knyttes til 
laboratoriene? 
- vilkår for godkjenning 
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Helsedirektoratets vurdering, RHD-typing 

Bruk av metoden: 
 

• Det er bestemt at RHD-typing av 
fostre skal tas i bruk og skal tilbys 
alle RhD-negative gravide 

• Fagmiljøene og RHFene mener 
dette vil gi RhD-negative gravide 
bedre tilbud 

• Mål og forutsetning at hele 
helsetjenesten tar i bruk 
metoden 

• Indikasjon er klar, ikke 
vurderingstema 
 

• Målrettet analyse av RHD-status 
hos fosteret utfordrer ikke etiske 
hensyn som bioteknologiloven 
skal beskytte 
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Hdirs vurdering av RHD-typing forts. 

• For RHD-typing er det ikke 
nødvendig å begrense hvilke 
virksomheter som kan 
rekvirere/sende inn blodprøve til 
analyse 

• For denne undersøkelsen vil ikke 
godkjenning av 
jordmor/fastleger/andre aktører 
bidra til å ivareta formålet med 
godkjenningsordningen 

• Spesialisthelsetjenesten har 
ansvar for analysen 

 

Konklusjon: 
 

• Laboratorier knyttet til 
universitetssykehus kan 
godkjennes for RHD-typing ved 
hjelp av NIPD 
 

• Ikke hensiktsmessig å godkjenne 
mer enn ett laboratorium i hver 
region 
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Forutsetninger 

Ivareta krav om informasjon og 
veiledning, jf. § 4-4 

• godkjente virksomheter har ansvar 
for informasjons- og 
veiledningsmateriale om RHD-
typing til 
fastlege/jordmor/gynekolog  
 

• fastlege/jordmor/gynekolog har 
ansvar for å veilede den gravide 
om RHD-typing og følge opp 
prøvesvar 

• laboratoriene må rapportere til 
Hdir, jf. § 7-2 
 

• fagmiljøene er ansvarlige for å 
etablere de nye rutinene, sørge for 
å ivareta felles problemstillinger og 
ha beslutningsprosesser som sikrer 
lik praksis 
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Nytt helsekort for gravide 

• Veileder: 
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 
immunisering . Kvinnen oppbevarer 
originale laboratoriesvar sammen 
med helsekortet. 
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