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FOSTERSCREENING I ÅBO FÖR KROMOSOMAVVIKELSER 

OCH GRAVA ANATOMIAVVIKELSER – GUIDE FÖR 

FÖRÄLDRARNA  
  

Alla screeningundersökningar under graviditeten är frivilliga. Gravida kvinnor kan delta i två 

avgiftsfria ultraljudsundersökningar, av vilka den ena görs i början av graviditeten och den andra i 

medelgraviditeten. Screening för kromosomavvikelser hos fostret sker i första hand som en kombi-

nerad screening i början av graviditeten och i andra hand som en blodscreening under medelgravidi-

teten. Den gravida kvinnan måste alltså avgöra om hon deltar i ultraljudsundersökningarna och/eller 

fosterscreeningen som avslöjar kromosomavvikelser hos fostret eller om hon överhuvudtaget deltar 

i någon av dessa undersökningar. 

 

1. Om den gravida kvinnan inte vill delta i kromosomscreeningen eller ultraljudsundersökningar-

na, följs hennes graviditet upp på vanligt sätt av en hälsovårdare och läkare på hennes rådgiv-

ningsbyrå. 

 

2. Om den gravida kvinnan inte vill delta i kromosomscreeningen har hon en möjlighet att delta 

både i en allmän ultraljudsundersökning under graviditetsvecka 10 – 14 och i en ultraljudsun-

dersökning av fostrets anatomi i medelgraviditeten antingen under graviditetsvecka 19 – 21 eller 

först efter graviditetsvecka 24. 

 

3. Om den gravida kvinnan önskar genomgå kromosomscreening kan hon under tidig graviditeten 

delta i en kombinerad screening (blodprov + NUPP-ultraljud). Om hon först senare söker sig till 

rådgivningsbyrån, har hon en möjlighet att delta i ett dubbelblodtest under graviditetsvecka 15 – 

16. 
 

 

ALLMÄN ULTRALJUDSUNDERSÖKNING UNDER TIDIG GRAVIDITET 

 

Ultraljudsundersökningen under tidig graviditet görs under graviditetsvecka 10 – 14. Undersök-

ningen utförs av en skötare som är specialiserad på ultraljud. Undersökningen ger information om 

bl.a. fostrets tillstånd, graviditetens längd och antalet foster. Även om undersökningen inte systema-

tiskt är inriktad på anatomiska avvikelser hos fostret, kan det i samband med undersökningen dyka 

upp sådana fynd som tyder på avvikelser hos fostret, och om vilka personalen inte kan underlåta att 

berätta för föräldrarna. 

 

SCREENING FÖR KROMOSOMAVVIKELSER 

 

Kromosomavvikelser sållas fram antingen under den tidiga graviditetens kombinerade screening 

eller som blodscreening under graviditetsvecka 15 – 16, beroende på tidpunkten av moderns första 

besök på rådgivningsbyrån: 

 

Kombinerad screening under tidig graviditet består av blodprovet (PAPP-A och -HCG) som tas 

under graviditetsvecka 9+0 – 11+6 vid TYKSLAB:s laboratorium och mätningen av fostrets nack-

uppklarning, dvs. nacksvullnaden (NUPP-mätning) under graviditetsvecka 11+6 – 13+6. Undersök-

ningen utförs av en specialistläkare i gynekologi. Undersökningen omfattar en systematisk kontroll 

av fostret och letning efter sådana avvikelser som kan påvisas i början av graviditeten. NUPP-
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undersökningen utförs i allmänhet via slidan. I undersökningen fastställs graviditetens längd och 

konstateras antalet foster.  

 

Den kombinerade screeningen upptäcker cirka 85 % av fostren med Downs syndrom (21-trisomi). 

Dessutom kan vissa svåra utvecklingssjukdomar kan konstateras redan i början av graviditeten. 

NUPP-undersökningen ersätter dock inte ultraljudsundersökningen av anatomiska avvikelser som 

görs under graviditetsvecka 19 – 21. 

 

I den kombinerade screeningen beaktas resultaten av blodprovet och NUPP-undersökningen samt 

moderns ålder. Risken för trisomi-21 beräknas med ett dataprogram för alla graviditer. Om svaret är 

normalt, får den gravida kvinnan resultatet av screeningen hemsänt per brev senast 10 dagar efter 

provtagningen. Om svaret är avvikande, tar genetiska polikliniken vid ÅUCS genast kontakt med 

modern då resultatet är färdigt, och modern/föräldrarna hänvisas till genetiska polikliniken för att få 

råd och samtala om eventuella fortsatta undersökningar. En del av foster med ett avvikande scree-

ningsvar visar sig i fortsatta undersökningar vara helt normala. Modern själv avgör, om hon önskar 

fortsatta undersökningar. Alternativen är en kromosomundersökning av fostret med ett fostervatten-

prov eller ett prov från moderkakan. Enligt internationell statistik är risken för missfall i samband 

med de fortsatta undersökningarna ½ - 1 %.  

 

Dubbelblodtest. Om den gravida kvinnan söker sig till rådgivningsbyrån så sent, dvs. under gravi-

ditetsvecka 12 – 15, att det inte längre är möjligt att utföra en kombinerad screening under tidig 

graviditet, kan hon, om hon så önskar, genomgå en screening av Downs syndrom med att ta del i ett 

dubbelblodtest i medelgraviditeten (AFP och fritt-HCG) under graviditetsvecka 15+0 - 16+6. 

Blodprovet tas på TYKSLAB:s laboratorium. Dubbeltestet upptäcker cirka 65 % av fostren med 

Downs syndrom.  

 

ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV AVVIKELSER I FOSTRETS 

ANATOMI   
 

Det primära syftet med ultraljudsundersökningen under graviditetsvecka 19 – 21 är att identifi-

era grava anatomiska avvikelser hos fostret och möjliggöra fortsatta undersökningar före utgången 

av graviditetsvecka 24. Undersökningen utförs av en skötare som är specialiserad på ultraljud. Vid 

behov konsulterar hon en specialistläkare av ultraljudsenheten. Undersökningen utförs via utsidan 

av buken. I undersökningen kontrolleras antalet foster, fostrets tillstånd och anatomi, graviditetens 

längd, mängden fostervatten samt moderkakans läge och struktur. Screeningen som utförs under 

dessa veckor ger tillräckligt med tid för fortsatta undersökningar, rådgivning och beslut om fortsatta 

åtgärder. Om fyndet vid ultraljudsundersökningen är avvikande, hänvisas modern till fortsatta 

undersökningar på mödravårdspolikliniken vid ÅUCS. Om en gravid kvinna bestämmer sig för att 

graviditeten skall avbrytas, är detta möjligt med tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket för social- 

och hälsovården (Valvira) i sådana fall, då det hos fostret före utgången av graviditetsvecka tjugo-

fyra (24) har konstaterats en svår sjukdom eller ett svårt lyte (≤ 24+0; lagen om avbrytande av ha-

vandeskap 239/1970 5 a §). 

 

Syftet med fosterscreeningen för anatomiavvikelser efter graviditetsvecka 24 är att identifiera 

sådana avvikelser om vilka prognosen för det ofödda barnet kan förbättras genom att den gravida 

kvinnan hänvisas till graviditetskontroll och förlossning på ett välutrustat sjukhus, där både kvinnan 

och det nyfödda barnet utan dröjsmål kan få den vård som de behöver. 
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Sammandrag: 

* Det är helt frivilligt att delta i alla screeningundersökningar och fortsatta undersökningar. 

* Tid till fosterscreening beställs via rådgivningsbyrån för mödravård (eller direkt via ult-

raljudsenheten).  

* Förutsättning för att delta i undersökningarna är att den gravida kvinnan är registerad vid 

en rådgivningsbyrå för mödravård.  

 
Närmare upplysningar om fosterundersökningar ger bl.a.:

 

 Hälsovårdaren och läkaren på rådgiv-

ningsbyrån för mödravård  

 Mödravårdens ultraljudsenhet 

(tfn 2662176 må - fre kl. 12.00–13.00) 

 ÅUCS genetiska polikliniken 

(tfn 3131390, ti och to kl. 8.00–11.00) 

 ÅUCS genetiska poliklinikens webbsidor 

http://www.tyks.fi/fi/1719 

 ÅUCS mödrapoliklinikens webbsidor 

http://www.tyks.fi/fi/723#sikio 

 Webbtjänsten Kehitysvamma-alan verk-

kopalvelu 
http://verneri.net 

 Institutet för hälsa och välfärd (THL) på   

webbsidorna 
http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tieto

paketit/seulonnat/sikioseulonnat/oppaat 

perheille 
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