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Abstract 
 

Objective: The aim of this review is to present the historical development and method of 

chorionic villus sampling (CVS) with a specific look on the changing trends in Norway.  

Background: In Norwegian law, the Biotechnology Act of 2003 regulates all prenatal 

diagnostics. Prenatal diagnostics is divided into two sub-groups: non-invasive and invasive.  

Method: A literature search in McMaster Plus and Medline was performed in June 2016, and 

in January 2017 using the words ”chorionic villus sampling”, ”CVS” and ”prenatal 

diagnostics”. Data from OUS-Rikshospitalet and Ullevål was used to describe CVS rates 

since it was introduced in Norway in 1986. Data was also collected from the Norwegian 

Health Directorate and “SSB” – Statistics of Norway.  

Results and conclusion: CVS refers to a procedure in which chorionic tissue (placenta) is 

obtained for prenatal genetic diagnosis. It is considered an invasive test with an associated 

risk of fetal loss between 0.22% - 1.00%. The method was first introduced in 1969 as a 

transcervical endoscopic technique. Later, the method was developed into a procedure 

performed under real-time ultrasound guidance. It was not until 1984 that the procedure was 

performed transabdominally. Today chorionic tissue can be obtained both transabdominally 

and transcervically. The numbers from OUS show that CVS rates has been kept on a steady 

level the last 5 years, despite an overall decrease in the use of invasive tests. This is most 

likely due to an increased use of ultrasound early in pregnancy and the need for early 

available genetic information from the fetus.  
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1 Innledning 
 

Prenatal diagnostikk, også omtalt som fosterdiagnostikk, blir i Bioteknologiloven (1) definert 

som ”… undersøkelse av føtale celler, foster eller en gravid kvinne med det formål å få 

informasjon om fosterets genetiske egenskaper eller for å påvise eller utelukke sykdom eller 

utviklingsavvik hos fosteret”. Begrepet dekker med andre ord både ikke-invasive og invasive 

tester utført på enten den gravide kvinnen eller fosteret i den hensikt å undersøke føtale gener 

og/eller organer. Stadig nye metoder for fosterdiagnostikk aktualiserer debatten om hvem 

som skal få tilbudet og når undersøkelsen skal utføres. Hvilke retningslinjer har vi i Norge i 

dag? 
 

I Norge er det Helsedirektoratet (2) som utgir de norske retningslinjene over hvem som skal 

få tilbud om fosterdiagnostikk. Per dags dato tilbys fosterdiagnostikk til:  

- Gravide som vil være 38 år eller eldre ved termin. 

- Gravide, i de tilfeller der kvinnen selv eller hennes partner tidligere har fått barn/foster med 

alvorlig sykdom eller utviklingsavvik. 

- Gravide i de tilfeller der kvinnen selv eller hennes partner har økt risiko for å videreføre 

alvorlig arvelig sykdom til fosteret, dersom tilstanden kan påvises. 

- Gravide som bruker medisiner som kan skade fosteret.  

- Gravide som har fått påvist tegn til utviklingsavvik hos fosteret ved ultralydundersøkelse. 

- I spesielle tilfeller; gravide som er i en vanskelig livssituasjon og mener at de ikke vil klare 

den ekstra belastningen et sykt/funksjonshemmet barn kan medføre. 

 

I Norge er det kun godkjente sentre som kan utføre prenatal diagnostikk (1). Dette er 

begrenset til OUS (Rikshospitalet og Ullevål), Universitetssykehuset i Nord-Norge, St. Olavs 

hospital, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus (2). I 2015 ble det 

født 59100 barn i Norge, og det ble utført fosterdiagnostikk i ca 11% av svangerskapene 

(totalt 8316 undersøkelser utført på 6653 kvinner) (3).  

 

Da jeg begynte dette prosjektarbeidet ønsket jeg å finne ut av følgende om prenatal 

diagnostikk og chorionbiopsi: 

- Hva er forskjellen på non-invasiv og invasiv fosterdiagnostikk?  

- Hva er chorionbiopsi? 
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- Hvordan ble metoden utviklet (historikk)? 

- Hvordan utføres en chorionbiopsi? 

- Hva er de viktigste komplikasjonene ved chorionbiopsi? 

I det følgende skal jeg svare på disse punktene.  

 

I tillegg har jeg i samarbeid med veileder ”tatt et dykk” ned i arkivene ved fostermedisinsk 

avdeling, OUS-Rikshospitalet for å få en oversikt over antall chorionbiopsier utført ved 

Rikshospitalet, og ut fra dette si noe om trenden i Norge.  

 

I det følgende vil jeg benytte meg av ulike uttrykk og metoder for beregning av 

svangerskapsvarighet. I klinikken beregnes svangerskapsalder ut i fra siste menstruasjons 

første dag (SM) (4). I denne oppgaven angis derfor alder hovedsakelig basert på dato for SM, 

uttrykt i fullgåtte uker + dager (eks 9+0 tilsvarer 9 uker + 0 dager). I denne forbindelse 

refererer også uttrykkene ”gestasjonsalder”, ”gestational age” og ”svangerskapsuke” til 

samme metode for beregning av svangerskapsvarighet. På en annen side vil anatomer og 

embryologer forholde seg til post-ovulatorisk alder, fordi fertilisering skjer kort tid etter 

eggløsningen. I underkapittelet ”3.3.1 Aktuell anatomi og histologi” benyttes derfor 

anatomenes definisjon.   
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2 Metode 
Oppgaven baserer seg på ikke-systematisk litteratursøk i PubMed og søk i McMaster 

Plus/UpToDate, samt veileders utstrakte erfaring innen fagfeltet. Aktuelle artikler er funnet 

ved å bruke søkeordene ”prenatal testing”, ”prenatal screening”, ”prenatal diagnostics”, 

”chorionic villus sampling” og ”CVS”. Relevante artikler er hovedsakelig plukket ut basert 

på artikkelens ’abstract’. I tillegg ble jeg anbefalt en god del artikler av veileder fra hans 

personlige arkiv.  

 

De norske retningslinjene for prenatal diagnostikk er hentet fra nettsidene til 

Helsedirektoratet. Bakgrunnsstoff om placentas anatomi og histologi er hentet fra lærebok i 

histologi, Genesers histologi. 

 

Når det gjelder tallene fra OUS-Rikshospitalet og Ullevål har veileder funnet disse i gamle 

rapporter over fosterdiagnostikk sendt inn til Helsedirektoratet. Årsrapport for 

fosterdiagnostikk ble funnet på Helsedirektoratets hjemmesider, og tall var tilgjengelig for 

årene 2011-2015. Søk i SSB ble utført for å finne frem til antall levendefødte per år.  
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3 Resultat 
 

3.1 Ikke-invasive tester 
Ikke-invasive tester er et samlebegrep over prenatale tester som ikke direkte griper inn i 

fosteret eller fosterets omgivelser. Disse testene anses som screeningtester (5, s.27), også kalt 

risikoberegning, fordi de kan benyttes som masseundersøkelser av den generelle gravide 

populasjonen for å finne de gravide med forhøyet risiko for å bære et foster med en anomali. 

En screeningtest vil som regel ha høy sensitivitet, det vil si at sannsynligheten for at et 

individ som har tilstanden man tester for vil teste positivt, er høy. Problemet med 

screeningtester er at de som regel også har en høy falsk positiv rate (FPR), eller sagt på en 

annen måte: de har lav spesifisitet (5, s.107-109). Spesifisiteten til en test angir 

sannsynligheten for at testen er negativ gitt at vedkommende som testes faktisk er frisk. FPR 

og spesifisiteten sier altså noe om testens evne til å utelukke sykdom. Dersom screeningtesten 

er positiv er det dermed ikke gitt at fosteret har en anomali. Ved et positivt resultat fra 

screeningtestene, eller dersom den samlede risikoberegningen vurderes som høy, vil den 

gravide bli tilbudt videre utredning med diagnostiske invasive tester.  

 

3.1.1 Maternelle blodprøver 
I første trimester kan man benytte seg av to maternelle serummarkører for å screene for 

trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) og trisomi 13 (Pataus syndrom): 

”pregnancy-associated plasma protein A” (PAPP-A) og fritt beta-human chorionic 

gonadotropin (beta-hCG) (6). PAPP-A vil i gjennomsnitt være lavere i graviditeter der 

fosteret har trisomi 21 (MoM på 0.4 ved uke 10) sammenlignet med ”normale” svangerskap. 

b-hCG vil på sin side øke ved et trisomi 21-svangerskap (MoM på 1.72 ved uke 10) (6, 7). De 

samme markørene vil ved trisomi 18 og trisomi 13 være lavere sammenlignet med ikke-

affiserte svangerskap (6, 8). Sammen omtales de to markørene som ”duotesten”, og kan 

utføres mellom uke 9+0 og 13+6. Kombinert med mors alder, har duotesten en sensitivitet på 

68% ved en FPR på 5% ved screening for trisomi 21 (9).  

 

3.1.2 Ultralyd 
Ultralyd i svangerskapsuke 17-19 omfattes ikke under begrepet prenatal diagnostikk da dette 

er en del av den rutinemessige svangerskapsomsorgen (1). Fosterdiagnostisk ultralyd utføres 
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mellom uke 11+0-13+6 for å kontrollere bestemte anatomiske markører for kromosomsykdom 

og strukturelle hjertefeil (10). Nakketransparens (”nuchal translucency”, NT) er en av 

markørene og gjenspeiler en subkutan væskeansamling i fosterets nakke (11). Denne må ses i 

sammenheng med fosterets alder målt ved ”crown-rump length” (CRL) da økende CRL gir 

økt NT (10). Med et økt NT-mål forstås en måling over 95 percentilen (11), og nesten 

uavhengig av CRL er 99 percentilen på 3.5mm (10). Risikoen for et uheldig 

svangerskapsutfall, inkludert aneuploidi, andre abnormaliteter tross normal karyotype og 

føtal eller postnatal død, øker med økende NT diameter. Denne risikoen er på ca 7% for NT 

tykkelse mellom 95 percentilen og opp til 3.4mm og 30% for NT diameter mellom 3.5 til 

4.4mm (12). Ved NT diameter på over 6.5mm er det 85% risiko for et uheldig 

svangerskapsutfall. Av fostre med trisomi 21 vil 71.2% ha et NT-mål over 95 percentilen. For 

trisomi 18 og 13 er tallene hhv. 74.8% og 71.7% (10). I tillegg til forøket NT finnes også 

andre markører, blant annet hypoplasi av nesebenet, unormal ”flow” i ductus venosus, 

exomphalos og funn av en enkelt umbilikal arterie (8).   

 

Kombinert ultralyd (NT-måling) og blodmarkører, KUB, i første trimester, sammen med 

maternell alder, har en høyere sensitivitet for Down syndrom enn testene hver for seg. KUB 

oppdager cirka 87% av Down syndrom ved en FPR på 5% (8). I Norge er cut-off grensen for 

risikovurdering ved KUB-test vanligvis 1:250, noe som betyr at invasiv testing tilbys den 

gravide ved en risiko på 1:250 eller høyere (13).  

 

3.1.3 Cellefritt føtalt DNA (cffDNA) 
Prenatal testing for trisomi 21, trisomi 18, trisomi 13 og numeriske kjønnskromosomavvik 

kan utføres ved å sekvensere cellefritt føtalt DNA (cffDNA) fra mors blodsirkulasjon. Denne 

undersøkelsen omtales også som ”NIPT” – noninvasiv prenatal testing. Under en graviditet 

vil det være sirkulerende cellefritt DNA både fra mor og foster (14). Fritt føtalt DNA 

produseres hovedsakelig ved apoptose av celler fra placenta (syncytiotrofoblaster) som 

deretter entrer den maternelle blodsirkulasjonen (15). Siden fosteret og placenta oppstår fra 

ett enkelt befruktet egg vil de som regel ha det eksakt samme genetiske materialet, og man 

kan dermed bruke cffDNA fra placenta for å undersøke fosterets arvemateriale. cffDNA kan 

isoleres fra den maternelle blodsirkulasjonen så tidlig som i uke 4 ”gestational age”. Etter 10 

uker vil den føtale fraksjonen av det totale sirkulerende cffDNA være på minst 4% (16). Per 

dags dato (2017-01-15) tilbys ikke denne metoden i Norge (2).  
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3.2 Invasive tester 
Invasive tester er et fellesbegrep over fosterdiagnostiske tester som medfører en viss 

medisinsk risiko for mor eller foster. Til denne gruppen hører amniocentese, føtale 

blodprøver og chorionbiopsi. I motsetning til de ikke-invasive testene er de invasive testene 

diagnostiske, og utføres ”dersom det foreligger en erkjent forøket risiko for en spesifikk 

sykdom hos fosteret eller hvor tidlig ultralyd eller KUB-test har vist forøket risiko for sykdom 

som kan diagnostiseres ved invasiv diagnostikk” (13).  

 

3.2.1 Amniocentese 
Amniocentese, fostervannsprøve, er en teknikk der man under ultralydveiledning stikker en 

nål transabdominalt inn i fostervannshulen for å hente ut fostervann. Fostervannet inneholder 

avstøtte celler fra fosteret og kan derfor brukes til diagnostiske formål (17). Teknisk sett er 

det mulig å utføre amniocentese så tidlig som i uke 9, men grunnet en signifikant høyere 

spontanabortrate ved tidlig amniocentese (<15 uker) sammenlignet med amniocentese utført i 

andre trimester (RR 1.29, 95% konfidensintervall 1.03-1.61), frarådes dette på det sterkeste 

(18). Gjeldende retningslinjer anbefaler derfor å utføre amniocentese etter fullgåtte 15 ukers 

svangerskap (17).  

 

3.2.2 Føtale blodprøver  
Cordocentese, føtale blodprøver også kjent som ”PUBS” (percutaneous umbilical blood 

sampling), er en teknikk der man får tilgang til fosterets blod via navlestrengen. Blodprøven 

tas transabdominalt under konstant ultralydveiledning (19). Det anbefales at prøven tas fra 

umbilikalvenen i stedet for umbilikalarterien da punksjon av arterien øker risikoen for føtal 

bradykardi (20). Blodet kan benyttes til diagnostikk av genetiske sykdommer, i tillegg til at 

man kan analysere blodets sammensetning av blodceller, mikroproteiner og andre 

biokjemiske parametere. Den vanligste indikasjonen for cordocentese er alvorlig føtal anemi 

hvor teknikken benyttes for transfusjon av blodprodukter til fosteret (21). PUBS er assosiert 

med en prosedyre-relatert risiko for spontanabort på over 1.3% (21). Per dags dato er ikke 

cordocentese en godkjent metode for fosterdiagnostikk i Norge (2). Metoden benyttes likevel 

i spesielle tilfeller som ikke faller inn under det vanlige begrepet fosterdiagnostikk, men mer i 

retning av fostermedisin.  
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3.3 Chorionbiopsi 
Chorionbiopsi (”chorionic villus sampling”, CVS) er et lite inngrep der man tar prøver av 

morkaken (placenta) med den hensikt å benytte materialet til fosterdiagnostikk. Prosedyren 

kan teknisk sett utføres allerede fra svangerskapsuke 6 (22), men utsettes som regel til etter 

10 fullgåtte svangerskapsuker. Dette for å eliminere graviditeter som av naturlige årsaker 

ville endt med spontanabort da disse som regel finner sted før uke 10 (23).  

 

3.3.1 Aktuell anatomi og histologi 
Placenta består av en maternell del og en føtal del (24). Den føtale delen av placenta, samt 

deler av den ytre fosterhinnen, chorion, oppstår fra trofoblastcellene. Disse cellene 

differensieres til et indre lag av celler, cytotrofoblasten, og en ytre cellemasse, 

syncytiotrofoblasten. Dannelsen av chorionvilli begynner allerede rundt dag 14 når 

cytotrofoblastcellene prolifererer og strekker seg inn i syncytiotrofoblastlaget slik at det 

dannes cellesøyler. Rundt samme tidspunkt kommer dessuten primitivt embryonalt bindevev 

derivert fra det ekstraembryonale mesoderm i kontakt med trofoblastlaget, nærmere bestemt 

cytotrofoblastcellene. Til sammen utgjør disse to komponentene chorion, en hinne som 

omslutter hele fosteret. Tidlig i uke 3 vokser det primitive embryonale bindevevet ned i 

cellesøylene av cytotrofoblast og syncytiotrofoblast, og danner en løs bindevevskjerne. 

Mesodermale celler i denne kjernen differensierer til blodkar, og ved slutten av uke 3 er det 

utviklet et kapillærsystem med føtale blodceller i cellesøylene. Dermed er de tertiære 

stammevilli ferdig utviklet.  

 

Ved uke 13 dekker de tertiære stammevilli hele overflaten av chorion. Etter hvert vil 

imidlertid villi over det meste av chorion degenerere og dermed danne den glatte chorion 

laeve. De gjenværende villi, svarende til villi tilknyttet decidua basalis, begynner derimot å 

øke i antall og størrelse, samtidig som de forgrener seg betraktelig. Dette gir opphavet til 

chorion frondosum som endelig utgjør den føtale delen av placenta.  

 

Det er chorion frondosum som inneholder de mitotisk aktive chorionvilli, og følgelig er dette 

det foretrukne stedet for biopsitaking (25). Fra cytotrofoblastcellene kan det utføres rask 

karyotyping, det vil si karyotyping av de føtale cellene uten at det først er nødvendig å dyrke 

dem i vevskultur. Dette er mulig fordi cytotrofoblastcellene har en høy mitotisk aktivitet og 

derfor kan undersøkes i metafase. Den mesenchymale kjernen i chorionvilli er embryologisk 
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distinkt for fosteret, og egner seg av den grunn til vevskultur. Vevskultur gir en endelig 

diagnose, og er spesielt viktig i de tilfellene der chorionbiopsi utføres grunnet en tidligere 

positiv cffDNA-screeningtest, da fritt føtalt DNA også deriverer fra syncytiotrofoblastcellene 

(15).  

 

3.3.2 Historikk 
Endoskopisk teknikk 

Teknikken for chorionbiopsi er utviklet siden slutten av 1960-årene. De første forsøkene på å 

utvikle en teknikk for å få tak i placentavev ble utført av to skandinaviske forskningsgrupper, 

Hahnemann og Mohr i 1969 (26) og Kullander og Sandahl i 1973 (27). Begge gruppene 

benyttet seg av en transcervikal endoskopisk teknikk, bare med ulike instrumenter. 

Hahnmann og Mohr (26) testet sin metode på 12 svangerskap i påvente av lovlig abort. Deres 

instrument ble funnet å være for bredt for primigravidae, og kunne dermed kun brukes på 

multiparae. En annen utfordring var den høye risikoen for spontan abort. Halvparten av 

pasientene aborterte i løpet av en uke etter inngrepet. Videre var det et problem at biopsiene 

de tok måtte dyrkes i vevskultur for å få nok cellemateriale til å utføre ytterligere testing. De 

forsøkte en metode med hurtig vevskultur, men hadde lite suksess. Dermed måtte de over på 

den tradisjonelle metoden med dyrkningstid på 4-6uker, og følgelig forsvant noe av poenget 

med første trimester prenatal diagnostikk. Det var også et problem at av de ferdig dyrkede 

biopsiene var det kun 12 av 34 prøver som hadde mitotiske celler gode nok for 

kromosomanalyse. Til slutt, tilstedeværelse av amnionhinne i flere av biopsiene tydet på at 

det var gått hull på fostersekken under prøvetaking, noe som ville vært et problem dersom 

chorionbiopsi faktisk skulle nyttes til prenatal diagnostikk.  

 

Kullander og Sandahl (27) hadde den samme transcervikale tilnærmingen som Hahnemann 

og Mohr, men benyttet seg av et endocervikoskop med diameter på 5mm. De tok selve 

biopsien med en biopsitang kombinert med et Hopkins 4mm teleskop. Studien deres 

inkluderte 39 gravide kvinner i svangerskapsuke 8-20, samtlige var oppsatt til lovlig 

medisinsk abort av psykososiale årsaker på et senere tidspunkt. Av 39 biopsier fikk de i 19 

dyrket frem placentaceller som kunne brukes til kjønnsbestemmelse av fosteret. I alle 19 

tilfeller var det 100% samsvar mellom karyotype funnet i biopsimateriale og det senere 

aborterte fosteret. To pasienter utviklet chorioamnionitt en uke etter biopsitaking, hvorpå den 

ene spontanaborterte mens den andre måtte evakuere fosteret ved utskrapning. Begge 
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pasientene hadde oppvekst av N. Gonorrhea. Etter disse to hendelsene ble det gitt 

profylaktisk antibiotika (Sulfamoxol 0.5g, to ganger daglig) 3-4 dager før biopsien skulle 

utføres. Etter dette hadde de ikke flere tilfeller av post-biopsi chorioamnionitt. Det ble heller 

ikke observert hverken blødning, smerter eller andre tegn til truende abort i alle unntatt de 2 

ovennevnte tilfellene, noe som virket lovende for metoden.  

 

Blind punksjon 

I 1975 ble det publisert en studie av kinesiske obstetrikere som hadde forsket på muligheten 

for å forutsi fosterets kjønn basert på X-kromosom gjenkjennelse (kjønnskromatin) i 

placentamateriale (28). Teknikken gikk ut på å innsette et metallkateter med diameter på 

3mm i den nedre delen av livmoren uten hjelp fra et endoskop, for så å føre inn et mindre 

kateter koblet til en sprøyte. Til tross for at man gikk blindt inn, rapporterte de meget gode 

resultater. Chorionbiopsi ble utført i 100 svangerskap på mellom 47-100 fullgåtte dager av 

graviditeten, og i 73% fikk man uthentet adekvat biopsimateriale på første forsøk. Av de 66 

graviditetene som var ment å fortsette etter prosedyren meldte de kun 4 spontanaborter i 

etterkant av biopsien, noe som tilsvarer en abortrate på 6%. I tillegg var de i stand til å 

uthente nok trofoblastmateriale til å bestemme fosterets kjønn. Utfallet var korrekt i 93.9% av 

tilfellene (i ett tilfelle var ikke kjønnet mulig å bestemme, i seks tilfeller stemte ikke 

forutsigelsen overens med fenotypisk bestemmelse).  

 

Ultralydledet transcervikalt 

Først i løpet av 1980-årene fikk man ideen om å benytte ultralydledet teknikk, og Kazy var 

den første som publiserte bruken av ultralyd for veiledning under biopsitaking av chorion 

frondosum (22). I sin studie fra 1981 med 165 pasienter forsket han på hvorvidt det var mulig 

å utvikle en trygg metode for å tilegne seg biopsimateriale. Teknikken han benyttet seg av 

gikk ut på å lokalisere og måle avstanden mellom os interna og den nedre delen av chorion 

ved hjelp av ultralyd. Deretter ble chorionbiopsien utført under konstant ultralydveiledning 

ved å bruke en fleksibel biopsitang med en ytre diameter på 2mm. I 127 av 165 pasienter ble 

det hentet ut nok prøvemateriale på første forsøk, noe som tilsvarer en førstegangs-

suksessrate på 77%. Av de 13 svangerskapene som fikk fortsette etter prosedyren hadde 

samtlige et normalt utfall. Ut i fra sine beregninger om størrelsen på chorion ved 8-10 ukers 

graviditet (16-25 gram) og biopsieksemplarets størrelse (0.07-0.1 gram) konkluderte han med 

at en så liten defekt i chorion umulig kan bidra til føtal hypoxi. Dessuten, ved å benytte seg 
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av ultralyd kunne man hele tiden visualisere målet og dermed ta biopsien uten å skade 

amnionsekken, noe som var et av problemene til Hahnmann og Mohr i 1969 (26).  

  

Nesten samtidig ble metoden forsket videre på og modifisert av Ward i London (29). I 

studien publisert i mai 1983 ble det benyttet en spesiallaget, myk kanyle, ”Portex”, med en 

fleksibel, avtagbar aluminiumsobturator i motsetning til Kazys fleksible tang (22). Teknikken 

til Ward (29) gikk ut på å innføre kanylen transcervikalt til den nedre kanten av chorion 

frondosum under konstant ultralydveiledning. Deretter ble obturatoren fjernet og erstattet av 

en 20ml sprøyte. Biopsimaterialet ble så aspirert, samtidig som operatøren utførte et 

longitudinelt drag på kanylen. Til slutt ble hele kanylen trukket ut under fortsatt sug fra 

sprøyten. Ward konkluderte med at det var en obstetrisk teknikk som var lett å lære, og 

materialet som ble innhentet kunne dessuten bli sendt direkte til biokjemisk analyse uten først 

å måtte dyrkes i vevskultur. Han så derfor på prosedyren som svært ønskelig for fremtidig 

fosterdiagnostikk, men kunne på dette tidspunktet ikke si noe om den eksakte obstetriske 

risikoen ved inngrepet.  

 

Ultralydledet transabdominalt 

Den transabdominale teknikken ble først foreslått og bevist funksjonell av Smidt-Jensen og 

Hahnmann i 1984 (30). I en studie med 58 kvinner, gestasjonsalder varierende fra 46 til 77 

dager, ble det utført totalt 95 punksjoner hvorav 78 inneholdt tilstrekkelig chorionvilli. 

Gjennomsnittlig gikk det 4.2 dager fra transabdominal biopsi til kirurgisk abort ble utført, og 

samtlige embryo viste viabilitet ved ultralyd på abortdagen. Verken blødning, infeksjon eller 

tegn til skade av placenta ble observert. De mente derfor at den transabdominale teknikken 

viste fordeler fremfor den transcervikale. Blant annet hadde de en høyere førsteforsøks-

suksessrate (85%) sammenlignet med både de kinesiske obstetrikernes metode (blind 

punksjon, 73% suksessrate) (28) og Kazy sin ultralydeveiledede biopsitang (77% suksessrate) 

(22). Endelig mente de at teknikken var å foretrekke sett med pasientens øyne da pasienten 

slapp å bli utsatt for det ubehaget som medfølger litotomileie.  

 

3.3.3 Chorionbiopsi - metode 
Forberedelser før prosedyren 

Før undersøkelsen er det i Norge lovpålagt at kvinnen eller paret gis informasjon om 

undersøkelsens omfang, hvilken risiko som er forbundet med undersøkelsen, hva prøven kan 
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avdekke og hvilke konsekvenser dette kan ha for barnet, kvinnen og familien (1). I tillegg er 

det obligatorisk med genetisk veiledning dersom fosterdiagnostikk utføres grunnet mistanke 

om genetisk sykdom.  

 

Rett før biopsitaking utføres det en ultralydundersøkelse. Denne undersøkelsen skal bekrefte 

at hjertet til fosteret fremdeles slår, i tillegg til at det blir tatt mål av føtal crown-rump-length 

(CRL) for å sammenligne med tidligere mål og forventet vekst. Samtidig vil man definere 

placentas beliggenhet og utstrekning, som på ultralyd vises som en homogen, hyperekkoisk 

masse (25).  

 

Instrumenter ved transcervikal biopsi 

Det finnes to ulike metoder for å utføre transcervikal chorionbiopsi: enten ved hjelp av 

kateter (”cannula”) og sprøyte (”syringe”), eller ved bruk av biopsitang (”biopsy forceps”).  

Kateteret kommer i ulike materialer, og i en systematisk oversiktsartikkel fra 2013 (31) fant 

man ut at det mye brukte ”Portex kateteret”, et polyethylene kateter, oftere resulterte i 

inadekvat biopsimateriale (RR 2.234; 95% KI 1.25 – 3.98) sammenlignet med sølvkateter. 

Hovedprinsippet bak begge katetrene er at de benyttes sammen med en indre metall-obturator 

som avstiver kateteret og dermed gir enklere passasje via cervix (29, 32). Metallobturatoren 

stikker ut forbi kanten av kateteret, og har en stump ende for å hindre en potensiell 

perforering av fosterhinnen. Ved biopsitaking fjernes den indre metallobturatoren og en 20ml 

sprøyte med 5ml cellekultur-medium og heparin festes til kateteret for å suge ut chorionvilli.  

 

I en systematisk oversikt med 5 randomiserte studier fra Cochrane library i 2013 (31) der 

man sammenlignet bruk av ulike instrumenter og teknikker ved chorionbiopsi, fant man ut at 

bruk av kateter oftere gav utilstrekkelig biopsimateriale (under 5mg chorionvilli), enn ved 

bruk av biopsitang (gjennomsnittlig risk ratio (RR) 3.81; 95% konfidensintervall (KI) 1.52 - 

9.56). Likevel var det ingen forskjell i behovet for å re-innsette instrumentene 

(gjennomsnittlig RR 2.44; KI 0.83 – 7.20), og det var heller ingen forskjell i antall 

spontanaborter når ”cannula” ble sammenlignet med ”biopsy forceps” (RR 1.00; 95% KI 

0.14 – 6.96). De konkluderte med at det ikke var nok forskningsbevis til å endre dagens 

praksis, likevel foreslo de at nybegynnere bør lære seg å bruke biopsitang fremfor kateter. 

Begge metodene vil her bli beskrevet kort.  
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Transcervikal biopsi - prosedyren 

Pasienten inntar litotomileie, og de eksterne genitalia prepareres med aseptisk vask før et 

sterilt spekulum innsettes, hvorpå cervix direkte prepareres med antiseptika. Historisk sett 

benyttet man deretter rutinemessig et tenaculum på den anteriore leppen av cervix for å 

fiksere og bringe uterus i en mer aksial posisjon (22, 29). I dag er dette alternativt da det er 

spesielt ukomfortabelt for pasienten, i tillegg til at det som regel ikke er nødvendig (25). 

Kateteret eller biopsitangen blir deretter bøyd slik at kurvaturen følger den forventede ruten 

til chorion frondosum. Under visualisering ved hjelp av transabdominal ultralyd føres deretter 

kateteret eller biopsitangen frem til placenta. Kateteret skal føres parallelt med chorionplaten 

helt til enden av chorion frondosum. Når kateteret er på plass, fjernes obturatoren og den 

mediumsfylte sprøyten kobles på kateteret. Deretter aspireres chorionvilli samtidig som 

kateteret beveges frem og tilbake i placenta. Endelig trekkes kateteret ut i én bevegelse under 

fremdeles aspirasjon, såkalt negativt trykk (25). Dersom man i stedet benytter seg av en 

biopsitang, vil man ta biopsien fra chorion frondosum tangentielt på chorionplaten (33). 

Biopsitangen trekkes deretter forsiktig ut og biopsimateriale overføres til en petriskål med 

cellekultur-medium.  

 

Med litt erfaring identifiseres chorionvilli lett med det blotte øyet (27) og fremstår som fritt-

flytende, hvitt vev med en forgrenet struktur. Til sammenligning fremstår vev fra decidua 

basalis som mørkerødt med manglende forgrening (33). For å sikre adekvat prøvemateriale 

evalueres biopsien likevel direkte under mikroskop av en partner. Dersom det første forsøket 

ikke gir tilstrekkelig materiale, kan det utføres opptil 2 ekstra forsøk. Likevel skal man være 

forsiktig med å utøve mer enn 2 forsøk da raten spontanaborter øker proporsjonalt med antall 

forsøk. I en studie fra 1989 fant de at prosentandelen spontanaborter av fostre med normal 

karyotype etter transcervikal chorionbiopsi med kateter var på 10.8% blant kvinner der det 

var utført tre eller fire forsøk på å plassere kateteret, sammenlignet med 2.9% blant kvinnene 

der kateteret ble plassert på første forsøk (P<0.01) (34).  

 

Instrumenter ved transabdominal biopsi 

Det finnes to ulike teknikker man kan benytte ved transabdominal biopsi: ”single needle”-

teknikk eller ”double needle”-teknikk. ”Single needle”-teknikken ble introdusert av Brambati 

i 1987, og utført ved hjelp av en 20-gauge spinalnål (35). Dagens praksis varier og en 

spørreundersøkelse rettet mot spesialistsentre innenfor ”Maternal fetal medicine” i 
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Storbritannia i 2008 fant at alt fra 17G til 20G nåler brukes, og majoriteten foretrakk 18G 

(36). ”Double-needle”-teknikken benytter seg av prinsippet introdusert av Smidt-Jensen og 

Hahnmann i 1984, der man først punkterer hud/uterus/placenta med en større ”guiding 

needle”, for så å ta selve biopsien med en mindre ”sampling needle” (30). Dagens praksis 

benytter ulike kombinasjoner av sprøytestørrelser, hvorav kombinasjonen 17/19G ble funnet 

vanligst i spørreundersøkelsen fra 2008 (36).  

 

Transabdominal biopsi 

Prosedyren begynner med å plassere kvinnen i dorsal posisjon, samt å lokalisere placenta ved 

transabdominal ultralyd. Det gis lokal analgesi i dermis/muskulatur ved prosedyren, dog 

konkluderte en systematisk oversiktsartikkel fra Cochrane library i 2011 (37) med at 

transabdominal chorionbiopsi er assosiert med minimal smerte for pasienten, som ikke lettes 

betraktelig ved bruk av lokale analgetika. Lokal analgesi gir kun gir smertelindring til dermis 

og ikke uterinveggen. Abdomen prepareres deretter med en antiseptisk løsning. Steril gele 

samt en sterilt dekket ultralydprobe benyttes under resten av inngrepet. Nål og sprøyte er på 

forhånd preparert med heparin for å unngå koageldannelse (38). Nålen føres deretter inn 

under konstant ultralydveiledning gjennom abdomen, myometriet og til placenta. Målet er å 

føre nålen inn parallelt med chorionplaten, nesten til enden av chorion frondosum. Når nålen 

er på plass i placenta, kobles deretter en sprøyte med medium til nålen. Chorionvilli aspireres 

samtidig som nålen beveges opp og ned i placenta. Sprøyten trekkes deretter tilbake under 

fortsatt sug, og chorionvilli undersøkes ved mikroskopi (35).  

 

”Double-needle” teknikken begynner på samme måte som ved ”single-needle”, men den 

største og ytre ”guiding needle” føres kun inn til kanten av chorion frondosum. Deretter 

innsettes den mindre biopsinålen via den større nålen, og biopsien tas på samme måte som 

ved en ”single needle” (30). Dersom man ikke oppnår nok biopsimateriale ved første forsøk, 

kan biopsinålen gjeninnsettes via ”guiding needle” uten behov for repunksjon av hud og 

myometriet.  
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3.3.4 Komplikasjoner  
Spontanabort 

Et ønske om tidlig og definitiv diagnostikk må som regel veies opp mot den økte risikoen for 

spontanabort som følger en chorionbiopsi. En systematisk oversiktsartikkel fra 2007 over 

komplikasjoner etter chorionbiopsi inkluderte 16 kohorte-studier der transabdominal 

chorionbiopsi ble utført i svangerskapsintervallet 10-14 uker (39). De samlede resultatene 

viste en abortrate på 0.7% innen 14 dager, 1.3% innen 30 dager og 2.0% innen 

svangerskapsuke 24. Det var dog umulig å bestemme hvor stor andel av abortene som faktisk 

kunne tilskrives prosedyren og ikke andre årsaksforhold.  

 

Sammenlignet med amniocentese viste majoriteten av tidligere forskning at chorionbiopsi var 

forbundet med en noe høyere risiko for spontanabort (18, 39). Denne forskjellen var 

hovedsakelig begrenset til transcervikal metode. En systematisk oversikt fra Cochrane i 2003 

konkluderte med at totalt fostertap ved transabdominal chorionbiopsi var sammenlignbart 

med risikoen ved amniocentese (RR 0.90, 95% KI 0.66-1.23), mens transcervikal 

chorionbiopsi var assosiert med en signifikant høyere risiko for spontanabort (RR 1.40, 95% 

KI 1.09-1.81) (18). Imidlertid viste en nyere systematisk oversikt fra 2010 med data fra 

randomiserte kontrollerte studier at de reelle tallene er lavere. Konklusjonen var at både 

amniocentese og chorionbiopsi (uavhengig av metode) er forbundet med en risiko for 

spontanabort på 0.5%-1.0% (40). Den nyeste meta-analysen fra 2015 inkluderte kun studier 

publisert fra år 2000 eller senere, og konkluderte med at den faktiske prosedyre-relaterte 

risikoen for spontanabort etter amniocentese og chorionbiopsi var på hhv. 0.11% og 0.22%, 

altså mye lavere enn tidligere antatt (41).  

 

Føtale misdannelser 

Tidlig på 1990-tallet ble det rapportert en økt frekvens av amputasjonsskader på armer og 

bein hos fosteret etter chorionbiopsier (42). Skadene ble hovedsakelig rapportert etter 

chorionbiopsi utført før svangerskapsuke 9 i relativt små kohorte-studier (under 500 utførte 

chorionbiopsier). Man antok derfor at det var en sammenheng mellom tidspunkt for 

prøvetaking og risikoen for slike anomalier (42, 43). Av den grunn initierte WHO en 

registerstudie i 1992 der det ble inkludert data fra 138 996 svangerskap mellom mai -92 til 

mai -94 der chorionbiopsi var blitt utført (44). I rapporten fant de verken en generell økning i 

insidens for amputasjonsskader som følge av chorionbiopsi (1:1738 vs 1:1692 i 



	  15	  

normalpopulasjonen), ei heller et annerledes, spesifikt mønster av amputasjonsskader hos de 

affiserte fostrene. Med andre ord kunne de ikke påvise noen overhyppighet av 

amputasjonsskader hos fostre der det var utført chorionbiopsi. Likevel, den norske 

anbefalingen er fremdeles at chorionbiopsi ikke utføres før uke 10 (13).  

 

3.4 Tall fra OUS, Helsedirektoratet og SSB 
 

År	   Antall	  
levende-‐
fødte	  

Prenatal	  
diagnostikk	  
totalt	  
(svangerskap)	  

Invasive	  
prøver	  
	  

CVS	  
utført	  
i	  
Norge	  

CVS	  
utført	  
ved	  
Ullevål	  
(Avvik)	  

CVS	  utført	  
ved	  
Rikshospitalet	  
(Avvik)	  

CVS	  
utført	  
ved	  
OUS	  
(Avvik)	  

2016	  
	  

	   	   	   	   0	   254	   254	  

2015	  
	  

59.058	   8316	  (6653)	   1016	   381	   2	   223	  (73)	   225	  
(73)	  

2014	  
	  

59.084	   8572	  (6836)	   1080	   385	   2	   226	  (55)	   228	  
(55)	  

2013	  
	  

58.995	   8418	  (6439)	   1171	   379	   47	   206	  (48)	   253	  

2012	  
	  

60.225	   8229	  (6248)	   1242	   347	   51	  (8)	   164	  (35)	   215	  
(43)	  

2011	  
	  

60.220	   (6133)	   1319	   343	   50	   172	  (37)	   222	  

2010	  
	  

61.442	   	   	   	   48	  
(7)	  

145	  (40)	   193	  
(47)	  

2009	   61.807	   	   	   	   	   145	  (27)	   	  
2008	   60.497	   	   	   	   	   140	  (33)	   	  
2007	   58.459	   	   	   	   	   127	  (18)	   	  
2006	   58.545	   	   	   	   	   119	  (30)	   	  
2005	   56.756	   	   	   	   	   101	  (39)	   	  
2004	   56.951	   	   	   	   	   95	   	  
2003	   56.458	   	   	   	   	   70	   	  
2002	   55.434	   	   	   	   	   45	   	  
2001	   56.696	   	   	   	   	   42	   	  
2000	   59.234	   	   	   	   	   38	   	  
1999	   59.298	   	   	   	   	   33	   	  
1998	   58.352	   	   	   	   	   27	   	  
1997	   59.801	   	   	   	   	   24	   	  
1996	   60.927	   	   	   	   	   30	   	  
1995	   60.292	   	   	   	   	   20	   	  
1994	   60.092	   	   	   	   	   23	   	  
1993	   59.678	   	   	   	   	   30	   	  
1992	   60.109	   	   	   	   	   28	   	  
1991	   60.808	   	   	   	   	   27	   	  
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1990	   60.939	   	   	   	   	   35	   	  
1989	   59.303	   	   	   	   	   28	   	  
1988	   57.526	   	   	   	   	   17	   	  
1987	   54.027	   	   	   	   	   11	   	  
1986	   52.514	   	   	   	   	   1	   	  
Tabell 1:  
Antall levende fødte: tall hentet fra SSB.  
Prenatal diagnostikk totalt tilsvarer alle fosterdiagnostiske undersøkelser (både invasive og ikke-invasive) utført 
i løpet av et år ved alle de godkjente institusjonene i Norge, (svangerskap) er antallet kvinner som disse 
undersøkelsene er utført på. Tallene er hentet fra Årsrapport om fosterdiagnostikk à 2013, 2014 og 2015.  
Invasive prøver tilsvarer antall amniocenteser og chorionbiopsier tatt ved alle de godkjente institusjonene i 
Norge kombinert. Tall hentet fra årsrapport om fosterdiagnostikk à 2013, 2014 og 2015. 
CVS utført i Norge = antall chorionbiopsier tatt ved alle de godkjente institusjonene i Norge kombinert. Tall 
hentet fra årsrapport om fosterdiagnostikk à 2013, 2014 og 2015. 
CVS utført ved Ullevål/Rikshospitalet/OUS: antall chorionbiopsier tatt ved enten Ullevål eller Rikshospitalet, 
eller begge institusjonene kombinert. (Avvik) vil si antall chorionbiopsier der det ble funnet avvik ved fosteret, 
inkludert, men ikke begrenset til kromosomfeil og genetiske avvik.  
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4 Diskusjon 
 

I Norge ble de første chorionbiopsiene utført ved årsskiftet 1986-87 (overlege Sverre Stray-

Pedersen, Kvinneklinikken, Rikshospitalet). Antallet var stabilt lavt de neste årene, og i løpet 

av det første tiåret ble det utført totalt ca 350 biopsier på landsbasis. Antallet per år ved 

Rikshospitalet holdt seg deretter lavt frem til år 2000 hvoretter antallet ti-doblet seg frem til i 

dag. Likevel blir det utført relativt sett få CVS i Norge i dag sammenlignet med andre 

tilsvarende land.  

 

Flere av de skandinaviske landene, deriblant Danmark og Sverige, samt land som 

Storbritannia og USA tilbyr KUB til alle gravide som ønsker det. Norge fører på den annen 

side en restriktiv politikk med henhold til prenatal diagnostikk generelt. Bioteknologiloven 

setter klare begrensninger for hvilke fosterdiagnostiske metoder som kan benyttes, hvor 

fosterdiagnostikken kan utføres og hvem som skal få tilbudet. Med mindre det foreligger en 

kjent risiko for utviklingsavvik eller arvelig sykdom, tilbys KUB kun til gravide som fyller 

38år i løpet av svangerskapet (2). CVS tilbys deretter som regel kun dersom KUB eller annen 

screeningtest viser en høy samlet risikoberegning for utviklingsavvik/sykdom. Først etter 

fylte 42år ved termin, vil alder alene anses som høy nok risikofaktor for tilbud om CVS 

uavhengig av KUB. Av den grunn vil det av naturlige årsaker være færre kvinner som blir 

tilbudt CVS i Norge sammenlignet med andre tilsvarende land.  

 

Årsrapporten om fosterdiagnostikk fra 2015 viser en nedgang i andel invasive prøver totalt 

(16% av all fosterdiagnostikk i 2015 mot 17% i 2014, 18% i 2013, 20% i 2012 og 22% i 

2011) (3). Dog viser tallene fra både årsrapporten og OUS-Rikshospitalet at antallet 

chorionbiopsier holder seg på et stabilt nivå. Dette kan ses i sammenheng med flere faktorer.  

 

For det første har bruk av tidlig ultralydundersøkelse/KUB med funn av forøket NT økt 

behovet for CVS. Tidlig ultralyd utføres mellom uke 11+0-13+6 (10,13) og duotesten kan 

utføres i svangerskapsintervallet 9+0-13+6 (9,13). Resultatene fra disse screeningtestene 

kommer som regel tilbake før svangerskapsuke 15. Amniocentese utføres først etter fullgåtte 

15 ukers svangerskap (17,18), i motsetning til CVS som kan utføres så tidlig som i uke 10 

(13). Man ser derfor at flere av kvinnene som får positivt utslag på tidlig ultralyd/KUB velger 

å få utført CVS i stedet for amniocentese. Dermed slipper den gravide å vente i flere uker på 
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endelige resultater, og en eventuell abort kan utføres i et fortsatt tidlig stadium av 

graviditeten. Endelig er CVS (og de andre invasive testene) en utmerket metode for prenatal 

diagnostikk av monogenetiske sykdommer, eksempelvis cystisk fibrose.  

 

Tallene fra OUS-Rikshospitalet gir en god indikasjon på trenden over bruk av 

chorionbiopsier i Norge helt siden metoden først ble introdusert på slutten av 1980-tallet. 

Rikshospitalet er det desidert største senteret for fosterdiagnostikk, og i 2015 ble 35% av alle 

fosterdiagnostiske undersøkelser utført ved OUS (3). Svakheten ved tallene er at de er 

senterbaserte, ikke landsdekkende, noe som kan gi et bilde av over- eller underrepresentasjon 

i forhold til resten av landet. I dette tilfellet viser sammenligning med tallene fra årsrapport 

om fosterdiagnostikk à 2015 at Rikshospitalet står for en betydelig del av utførte CVS på 

landsbasis, og gir derfor et bilde med overrepresentasjon. En annen svakhet ved tallene er at 

de ikke sier noe om svangerskapsutfallene i etterkant av fullført CVS. Dermed er det ikke 

mulig å si noe spesifikt om spontanabortraten ved CVS i Norge. 

 

Styrken ved tallene fra Helsedirektoratet er at de er landsdekkende, og har på generelt 

grunnlag stor troverdighet. Svakheten ved tallene er at det er lite bakgrunnsinformasjon 

knyttet til de enkelte tallene. Dessuten inneholder materialet noe dobbelt-rapportering da 

noen kvinner har fått undersøkelser ved mer enn ett sykehus og de kan av den grunn være 

rapportert fra mer enn ett sted. Dette gjelder især tallet over totalt antall fosterdiagnostiske 

undersøkelser per år. Videre er det en usikkerhet knyttet til rapporteringen av nettopp alle 

fosterdiagnostiske undersøkelser. Eksempelvis kan det være mer slurv ved rapportering av 

ultralyd utført med fosterdiagnostisk formål enn ved rapportering av invasive undersøkelser. 

Styrken ved tallene fra SSB er at dette er et utfall det er lett å vurdere – enten er barnet født 

levende eller så er det ikke det. I tillegg benyttes tallene i Folkeregisteret, og anses av den 

grunn som sikre.  

 

Da CVS først ble tatt i bruk på Rikshospitalet på slutten av 1980-tallet, ble alle prosedyrene 

utført transcervikalt. I dag ser vi en utvikling over mot den transabdominale metoden, og i 

2015 ble kun 33 av 254 chorionbiopsier ved Rikshospitalet utført transcervikalt. Dette kan ha 

en sammenheng med at den transabdominale metoden er mindre ressurskrevende, i tillegg til 

at placentaer med krevende beliggenhet oftere kan nås ved transabdominal metode.  
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Det har lenge vært, og er fremdeles i dag, en utfordring å bestemme den eksakte 

prosedyrerelaterte risikoen for spontanabort ved CVS. Dette skyldes flere forhold. Først og 

fremst mangler gode tall på bakgrunnsrisikoen for spontanabort i den aktuelle gruppen med 

gravide. Ulike indikasjoner for prøvetagning (eks alder alene, økt risiko ved KUB, arvelige 

sykdommer), er med på å vanskeliggjøre denne beregningen. Dette kompliseres ytterligere av 

en relativt høy bakgrunns-spontanabort rate i disse gruppene. Begrensninger i studiedesign 

vil dessuten begrense mulighetene til en korrekt beregning av prosedyre-relatert 

spontanabort. Eksempelvis kan det være problematisk å finne hensiktsmessige kontroller, dvs 

kvinner med lik risiko som velger å ikke gjennomføre den invasive prosedyren. Dermed er 

det vanskelig å si noe om årsaken til spontanabort i etterkant av en CVS faktisk skyldes selve 

prosedyren, eller om dette er en spontanabort som ville hendt uavhengig av prosedyren. I de 

aller fleste studiene utført på området er dette en svakhet, og de aktuelle prosentangivelsene 

på antall spontanaborter er altså ikke korrigert for bakgrunnsrisiko (34, 39). Følgelig vil den 

reelle risikoen for spontanabort i etterkant av CVS være lavere enn hva studiene faktisk viser.  

 

Per dags dato er ikke analyse av cellefritt føtalt DNA (NIPT) en godkjent metode for 

fosterdiagnostikk i Norge (2). Foreløpige studier viser at cffDNA er en mer treffsikker 

metode for å påvise kromosomfeil, spesielt trisomi 21, enn KUB (hhv. sensitivitet på 99.4% 

ved en FPR 0.1% (45) vs sensitivitet på 87.0% ved en FPR på 5% (8)). Dersom cffDNA tas i 

bruk i Norge kan behovet for invasiv prenatal diagnostikk reduseres ytterligere. Foreløpig er 

det dog et problem at cffDNA basert test har en FPR på 0.1%. Dette betyr at alle som tester 

positivt ved NIPT må verifiseres med en invasiv test for å utelukke falskt positivt svar. I dag 

er det kun de invasive testene som har høy nok spesifisitet til å utføre denne oppgaven, og 

enn så lenge forblir chorionbiopsi/amniocentese gullstandarden for fosterdiagnostikk. Dog er 

fosterdiagnostikk, og spesielt NIPT, et felt i stadig utvikling. Blant annet er et dansk firma i 

ferd med å utvikle en non-invasiv test basert på føtale celler i mors blod. Foreløpig er 

utviklingen på et meget tidlig stadium, men dersom de lykkes vil dette sannsynligvis 

eliminere behovet for invasiv fosterdiagnostikk og følgelig bety slutten på CVS (Haugen, G. 

2017 personlig meddelelse).  
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