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• Sakkunnig för Socialstyrelsen inom Nationellt 
Högspecialiserad Vård; Fostermedicin

• Sakkunnig NAG – Nationell Arbetsgrupp Fosterdiagnostik

• Thermo-Fischer, Roche och Perkin Elmer sponsrar 
analyser inom IMPACT-studien 

• Involverad i SMART-studien (NIPT)

• Chiese bekostat resa och boende vid Nordiska 
fetalmedicinska  mötet 2017 för föreläsning ”Mg som 
neuroprotektion”

• Arvoderad föreläsare för Astellas rörande ”invasiv 
placenta”

Deklaration potentiella intressekonflikter
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Hur stor andel av de gravida kvinnorna gör fosterdiagnostik?

Vad är Fosterdiagnostik för dig?

Västsvenska Gyn

Alla gravida erbjuds information om fosterdiagnostik inom mödrahälsovården
Frivillighet betonas
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Västsvenska Gyn

Fosterdiagnostik - varför

• Medicinsk vinst; graviditetslängd, 
flerbörd

• SoS föreskrifter

• I vissa fall fördelar att veta om avvikelser 
innan barnet föds tex med tanke på 
förlossningssätt och omhändertagande
• Ca 3% med någon form av avvikelse inkl

kromosomavvikelse

• 0,7-0,8% kromosomavvikelse
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•Anencefali 100%

•Gastrochisis 95%

•Myelomeningocele 80%

•Diafragmabråck 50%

•Allvarlig hjärtmissbildning 25%

SBUs mål för upptäckt av fostermissbildningar

Västsvenska Gyn
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• Nationell checklista avseende organbedömning 
och bilddokumentering både för rutinultraljud 
och tidigt ultraljud (Ultra-ARG)

• Bilddokumentation (eftergranskning, third
opinion)

• Kvalitetskontroll

Checklista

Västsvenska Gyn
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• Undersökningen beroende av fostrets läge och kvinnas kroppskonstitution

• Hjärtfel fra vissa typer såsom coarctatio aortae, mindre VSD

• CNS-avvikelser tex corpus callosum agenesi

• Esofasusatresi och andra tarmatresier som inte presenterar sig vid RUL-tid

• Diafragmabråck med enbart tarm uppe i thorax

• Polydactyli/oligodactyli

• Ovanligare syndrom med tex stigmata som lågt sittande öron/brett mellan ögonen, 
men även VACTERL

• Occulta Ryggmärgsbråck 

Vad upptäcker vi mer sällan?
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• Säkrare datering vid BPD 21-33mm?

• Chorionicitet

• Fosteranatomi

• https://efscan.com/100-anomalies/

• 30-60% hittas tidigt enligt litteratur (Karim et al UOG 2017)

• Psykologisk fördel för moder

• etik

• Riskscreening SGA samt preeklampsi?

Ultraljud första trimestern - Vinster…
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Västsvenska Gyn

SBU rapporten – ultraljud första trimestern

SBU. Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21. 
Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2015. SBU Alert-rapport nr 2015-03. 

ISSN 1652-7151.
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• Skåne alla kvinnor erbjuds KUB. NIPT till dem med KUB-risk >1:1000 

• Halland, Östergötland alla kvinnor erbjuds KUB. NIPT till dem med KUB-
risk >1:300

• Stockholm kvinnor över 33 år samt oro erbjuds KUB. NIPT till dem med 
KUB-risk >1:200

• Blekinge erbjuder alla kvinnor NIPT, ej KUB

• VG-region kvinnor över 35 år KUB. NIPT till dem med KUB-risk >1:200 
Kvinnor under 35 år eller kvinnor över 35 år som inte önskar KUB 
erbjuds ett TIDIGT ULTRALJUD – TUL 12+4 - 13+6 (14+6)

• Datering

• Organscreening enligt checklista

Västsvenska Gyn

Sverige – ojämlik vård?
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• CVS 11+0 (10+0) och AC 15+0

• Antalet invasiva prover sjunker som förväntat efter införandet av 
KUB och därefter NIPT– ca halvering

• Lägre risk för missfall än tidigare trott
• CVS 0,22% dvs 1/450

• AC 0,11 dvs 1/900

(Meta-analys Salomon et al UOG 2019 och Akolekar et al UOG 2015)

• Info till patient <0,5%

Invasiv provtagning

Västsvenska Gyn
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Karyotypering (kromosomanalys)

KUB hög risk

Amniocentes/CVS

Ålder/oro UL-fynd Känd avvikelse

Riktad analys

QF-PCR (trisomi 13, 18, 21, XY)

Microarray (molekylär karyotypering)

NIPT

Helexom/Helgenom sekvensering
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• Kromosomanalys 5-10 Mbp
• Ålder/oro

• QF-PCR
• Ålder/oro. Vid förhöjd KUB-sannolikhet (majoriteten är trisomier) alt som bekräftelse 

efter positivt NIPT. Även för kontroll av maternell kontamination vid CVS/AC

• NIPT
• Vid ökad KUB-sannolikhet >1:1000, mjuka markörer

• Array-analys 20-200 kbp
• Vid ultraljudsavvikelse efter normal QF =>Upp till 10% fler kliniskt signifikanta avvikelser 

än konventionell karyotyp (Wapner et al 2012 NEJM)

• Vid förhöjd KUB-sannolikhet? Hittar 1,7% fler (Wapner et al 2012 NEJM)

• Riktade analyser
• Vid specifika UL-avvikelser, vid känd sjukdom i familjen tex Krabbes sjukdom? Hemofili?

Indikation för olika analyser

Västsvenska Gyn
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• Variations of Unknown Significance (VOUS) 1,7%
• Incidental Findings 0,4-07% - patognomont men inte för det 

som vi letade efter
• Diagnos av hittills okänd genetisk sjukdom hos föräldern

• Ser inte balanserade translokationer, inversioner
• Ser inte punktmutationer såsom CF
• Ser inte trinukelotidexpansioner såsom Huntington, Fragil X

Array till alla?

Västsvenska Gyn
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Åldersindikation > 35 år
Sensitivitet : 30% vid 100% FPR

NUPP
Sensitivitet 75% vid 5% FPR

KUB
Nackuppklarning vecka 11+0-13+6 
+ fritt beta-hCG +PAPP-A vecka 9-10
+ moderns ålder

Sensitivitet : 85-90% vid 5% FPR

NIPT
Sensitivitet 99%, FPR <0,1%

Västsvenska Gyn

Screening för T21
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Västsvenska Gyn

• Rhesusfaktor, kön i samband med könsbundna 

genetiska avvikelser

• T21, T18 och T13

• Screening-test – måste konfirmeras med invasivt prov

• Inkonklusivt svar 1-5% 
• Inte tolkningsbart pga ej uppfyllda kvalitetskriterier (flera olika orsaker)

• För låg fetal fraktion dvs ej tillförlitligt beror på metod, BMI, maternell 

mosaicism, taget för tidigt

• NIPT kan ej göras vid
• Äggdonation (enbart vissa metoder)

• Blodtransfusion, stamcellsterapi, strålning, immunterapi, 

transplantation de senaste 3 månaderna

NIPT – Non Invasive Prenatal Testing
Blodprov från modern från vecka 10+0
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NIPT har en sensitivitet på 99% men är fortfarande ett screeningtest

Hur går det ihop?

Västsvenska Gyn
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Sensitivitet: 
andelen med sjukdom som har positivt test  

Positivt prediktivt värde (PPV): 

hur stor andel av de testpositiva som hade sjukdomen

High risk
≥ 1.200, Combined test, 

maternal age ≥ 35y

Average risk
No pretest

General population

Low risk
combined test or other 

pretest negative

Västsvenska Gyn
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Högriskpopulation Lågriskpopulation
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Sensitivity is set to 
99% in all examples

Prevalence = 1.00%

Prevalence = 0.5%

Prevalence = 0.1%

Prevalence = 0.01%

Specificity%

Västsvenska Gyn

Det positiva prediktiva värdet beror på prevalensen i populationen;
en hög prevalens ger högt PPV
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PPV 97.3%Sensitivity 99.8%

Norton et al 2015 NEJM

NIPT T21 – High Risk 
(from NEXT study)

NIPT T21 – Low Risk 
(from NEXT study) 

PPV 50%Sensitivity 100%
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Västsvenska Gyn

High risk T 21

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 96 (2017) 7-18

Falskt negativ ca 1/10 000-1/11 000
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ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

ALWAYS

Västsvenska Gyn

Positive Test needs invasive confirmation
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• Inga professionella organisationer inkl ACOG, RCOG rekommenderar NIPT 
screening för deletioner eller duplikationer i nuläget, inte heller för tvillingar

• Vid tvillingar ter sig T21 vara lika bra som singel (PPV 94,1%) men T18/T13 inte 
klarlagt ännu (PPV 90%? Resp 50%?) 

Gil et al UOG 2019

• NIPT är bra avseende könsbestämning, men dåligt för könskromosomavvikelser 
(hög andel falskt positiva fra för Turner) 

Reiss et al Prenatal Diagn 2017 

Västsvenska Gyn

NIPT
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• I dagsläget ej för screening pga lång svarstid, vid 
syndromal misstanke efter avbrytande/IUFD

• Paneler såsom skelettdysplasier, tuberös skleros, 
Noonans syndrom

• Inkludera föräldraprov i analysen Trio- helexom - triexom

• Specifika mutationer kan hittas med säkerhet med 
NIPT utan konfirmerande invasivt test, tex talassemi

Framtiden: NGS/helexom/helgenom
- arvsmassans kodande del analyseras/hela arvsmassan

Framtiden: NIPT
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• KUB hittar mer än bara trisomier tex triploidi (ses dock vid RUL) 
och könskromosomavvikelser (där NIPT har en hög andel falskt 
positiva)

• Patienter väljer att avstå KUB och föredrar enbart Tidigt Ultraljud?

• KUB kräver en högre utbildningsinsats?

Framtiden: Tidigt ultraljud + NIPT eller KUB?
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• Screening i tidig graviditet

• Skräddarsy kontroller under graviditet

• Verksam behandling som behöver ges till 
rätt patienter: Trombyl 150mg

www.impactstudien.se

Framtiden: Riskbedömningar tex Preeklampsi-screening

Senaste medlemsbladet
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• KUB och NIPT är en sannolikhetsbedömning

• KUB hittar mer än bara trisomier

• Sannolikhetsbedömningen mha NIPT beror på Positivt Prediktivt 
Värde dvs urvalsgrupp och sjukdomens prevalens

• Pos NIPT måste konfirmeras med invasiv provtagning

• Missfallsrisken vid invasiv provtagning är inte så hög (minimal?) som 
man tidigare trott

• Ultraljud är inte ett 100% diagnostiskt instrument och faktorer som 
fosterläge och moderns habitus påverkar. Tillstånd kan dessutom 
förändra sig under/efter födelsen

Västsvenska Gyn

Take-home message
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Västsvenska Gyn

Frågor?

ylva.carlsson@vgregion.se

TACK till Er för uppmärksamheten!

mailto:ylva.carlsson@vgregion.se

