
     
 

 
 
 
 

 

 
Postadresse  
Helgelandssykehuset HF                                  E-post postmottak@helgelandssykehuset.no   
Postboks 601                                  Internett https://helgelandssykehuset.no/   
8607 Mo i Rana                                                            Organisasjonsnummer 983974929                                           
Telefon 75 12 51 00                                                                                                                                                       

Side 1 
 

Pasientinformasjon: 
Tilbud om tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk/ 
Non-Invasive Prenatal Test (NIPT)  
 
 
Tilbud om tidlig ultralydundersøkelse til alle gravide i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Alle gravide over 35 år vil fra 15. november få tilbud om tidlig ultralydundersøkelse i 
spesialisthelsetjenesten i svangerskapsuke 11-14.  Tidlig ultralyd kan påvise risiko for 
kromosomavvik, for eksempel Downs syndrom, eller andre avvik hos fosteret.  
 
Les mer på Helgelandssykehuset.no: https://helgelandssykehuset.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-
med-nakketransslusensmaling  

 
Tilbud om fosterdiagnostikk/NIPT. 
 
Hva er NIPT og hva sier testen noe om? 
NIPT er en screeningtest som gir informasjon om sannsynlighet for tre utvalgte 
kromosomavvik hos fosteret. Kromosomavvikene som det undersøkes for i Norge er Down 
syndrom (trisomi 21), Edwards syndrom (trisomi 18) og Patau syndrom (trisomi 13). Disse tre 
kromosomavvikene utgjør til sammen ca. en tredel av kromosomavvik hos foster.  
 
På HelseNorge kan du lese mere om kromosomavvikene: 
https://www.helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk/#nipt-for-
trisomi-13-18-og-21  
 
NIPT testen krever en blodprøve av den gravide. Blodprøven medfører ingen risiko for 
svangerskapet. Tilbudet om NIPT er et tilbud til den gravide og helt frivillig.  
  
Hvem får NIPT?  
Alle gravide har mulighet til å ta NIPT. Utvalgte gravide vil få tilbud om gratis NIPT i det 
offentlige (se under). Andre gravide kan tilbys NIPT test gjennom private virksomheter som 
er godkjente for å bestille undersøkelsen av et genetisk laboratorium. Den gravide må da 
selv betale for testen. 
 

• Alle gravide som er 35 år eller eldre ved forventet fødselstidspunkt har tilbud om NIPT i 
offentlig spesialisthelsetjeneste (ved sitt lokalsykehus) i forbindelse med tidlig 
ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 11-14.  
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• gravide som, på bakgrunn av tidligere historie har økt risiko for trisomi hos fosteret, kan 
også få tilbud om NIPT i offentlig spesialisthelsetjeneste.  

• Gravide som i svangerskapet får påvist fosteravvik som er forbundet med økt risiko for 
trisomi kan få gratis NIPT. 

 
Når tas prøven? 
Prøven tas i svangerskapsuke 11-14 i forbindelse med tidlig ultralydundersøkelse som tilbys 
ved lokalsykehuset. Noen private virksomheter tilbyr testen fra svangerskapsuke 10. Prøven 
kan også tas senere dersom ultralydundersøkelser avdekker økt risiko for trisomi hos 
fosteret senere i svangerskapet. 
  
Gir testen et sikkert svar? 
Testen har svært høy treffsikkerhet for de tre trisomiene som det undersøkes for 
(sensitivitet og spesifisitet er >99 %). Dersom NIPT testen og ultralydundersøkelsen er 
normal kan du stole på resultatet - det er da lav sannsynlighet for trisomi 21, 18 og 13 i 
svangerskapet, og videre undersøkelser anses ikke nødvendig. 
 
Selv om treffsikkerheten er høy kan feilsvar forekomme. Et unormalt resultat betyr ikke alltid 
at fosteret har trisomi. Den vanligste typen feilsvar er falskt positive testresultater (NIPT 
indikerer økt risiko, men fosteret har normale kromosomer). Falskt negative svar (NIPT 
indikerer lav risiko, men fosteret har kromosomavvik) forekommer, men er sjeldnere.  
Dersom NIPT resultatet er unormalt eller ikke-konklusivt (prøven gir ikke et svar) kan det ha 
flere årsaker. Unormale prøvesvar skal følges opp og anbefales bekreftet ved invasiv prøve 
(fostervannsprøve, evt. morkakeprøve). 
 
Mulige årsaker til et falskt positivt NIPT resultat er at noen morkakeceller har en annen 
kromosomsammensetning enn fosterets celler, DNA fra et opprinnelig tvillingsvangerskap 
med trisomi (avgått tvilling), kreftsykdom hos mor (eks blodkreft), kromosomavvik eller 
andre tilstander hos mor.  
 
Falske negative svar kan skyldes lite DNA fra fosteret i prøven (eks liten morkake eller 
veksthemming hos fosteret) eller mosaikk i fosteret (noen av fosterets celler har trisomi 
mens morkakecellene har normale kromosomer).  
  
Ikke-konklusive svar skyldes oftest at svangerskapslengden er kortere enn forventet, 
overvekt hos mor eller bruk av medisiner som forstyrrer DNA mengden i mors blod.  
NIPT testen er litt mindre sikker når man bærer på flere enn ett foster (flerlingesvangerskap) 
men det er likevel en treffsikker test. 
  
Hva sier testen ikke noe om? 
Det er viktig å huske at andre, mer sjeldne, kromosomavvik og genetiske tilstander også kan 
ramme fosteret og at disse tilstandene ikke avdekkes ved NIPT. Prøven gir altså ikke 
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informasjon om andre kromosomavvik hos fosteret enn de tre trisomiene. Den kan heller 
ikke avdekke andre avvik i arvestoffet eller andre tilstander hos fosteret. 
 
I noen tilfeller vil det være mer aktuelt å undersøke fosteret for andre genetiske avvik enn 
trisomi. Gravide dette gjelder skal ha informasjon og tilbys henvisning til regional 
fostermedisinsk enhet (UNN) for invasiv prøve (morkakeprøve eller fostervannsprøve) da 
genetisk analyse av slik prøve er nødvendig for å undersøke fosteret for andre tilstander 
/andre kromosomavvik enn trisomier. 
 
Når og hvordan får man svar? 
Svar på prøven foreligger innen 10 dager i de aller fleste tilfeller. En sjelden gang kan 
uventede problemer med analysen eller prøveforsendelsen medføre lengre svartid eller et 
ikke-konklusivt svar. Ved de fleste ikke-konklusive svar vil prøven bli analysert på nytt.  Om 
prøven viser lav risiko for trisomi vil du motta SMS på telefonnummeret du har oppgitt når 
svaret er klart. Ved hjelp av Bank-ID kan du logge deg på din kjernejournal via Helse-Norge 
og se svaret.  
 
Om prøven er unormal eller ikke-konklusiv vil du bli kontaktet for videre 
utredning/oppfølging. 
 
Informasjon og ivaretagelse før og etter prøven 
Informasjon om NIPT-testen og tilstandene det testes for vil bli gitt muntlig og skriftlig av 
jordmor, gynekolog, fostermedisiner eller genetiker i forkant av prøven. Du vil bli gitt 
anledning til å stille spørsmål og dersom du ønsker undersøkelsene vil du bli bedt om å 
avlegge et skriftlig samtykke.  
 
Om du får et unormalt svar vil du få tilbud om videre diagnostikk og oppfølging ved Regional 
fostermedisinsk enhet (UNN).  
  
For ytterligere informasjon om fosterdiagnostikk og NIPT se HelseNorge: 
https://helsenorge.no/undersokelse-og-behandling/fosterdiagnostikk  
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