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ABSTRACT 
 
Introduction:  
In the prenatal diagnosis some countries use a new screening-test called Noninvasive prenatal 
testing (NIPT). The Norwegian Directorate of Health wants to introduce the NIPT into the 
national prenatal diagnoses program, but the government has not allowed this yet. NIPT 
analyzes cell-free DNA circulating in maternal blood. With only a blood draw from the 
pregnant woman it is possible to get information about the fetus – is there any risk of 
chromosomal aneuploidies such as trisomy 13, 18 or 21 for example? The testing can be done 
from the 10th week of pregnancy. It does not involve any risk to the pregnancy. The debate of 
legalization raises ethical problems. Who should get the test? What kind of information 
should the women have a right to know about their unborn child? Would more women choose 
to have a termination of the pregnancy? Would it change our behavior towards those already 
born with chromosomal aneuploidies? As a contribution to the debate of whether to introduce 
NIPT, the opinions from pregnant women are important.   
Methods: 
This is a qualitative study. 10 pregnant women were interviewed using a semi structured 
interview. The women were presented with three fictitious close-to-reality cases and were 
asked to answer some associated questions. The aim of the study was to expose the attitudes 
of pregnant women concerning NIPT, as well as the thoughts and feeling about introducing 
the new prenatal test.  
Results 
All of the women who were positive to prenatal testing would have preferred to be offered 
NIPT instead of the prenatal diagnostic tests presently offered. There was disagreement 
whether or not every pregnant woman should be offered prenatal testing, or if the offer should 
remain the same as it is today – an offer to pregnant women aged 38 or older, or with special 
risk factors. All of the women agreed that there would be an increased risk of abortion if 
prenatal testing were offered to pregnant woman in all ages. If all pregnant women get the 
opportunity to test their fetus, some of the women thought that there would be a possible risk 
of a more difficult life with functional disabilities – fewer to share experiences with and fewer 
groups to research on.  
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On the other hand if there were born fewer children with disabilities, there would be fewer to 
share resources with. The women were asked questions about if they would have continued 
with the invasive amniocentesis if the NIPT were positive - seven of the women would have 
proceeded with invasive testing to confirm the diagnosis, despite the risk of miscarriage.  
Conclusion 
The women in this study do not take the prenatal testing and ethical problems lightly – they 
have given serious consideration to why they want to test the fetus, and to the consequences.   
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1 INNLEDNING 
1.1 Bakgrunn Dagens teknologiske fremskritt innen fosterdiagnostikk gir den gravide kvinnen mulighet til 
informasjon om sitt foster, og videre kan det besvare eventuelle bekymringer. Norske gravide 
som er 38 år eller eldre ved termin får i dag tilbud om fosterdiagnostikk. Tilbudet består av en 
KUB-test (kombinert ultralydundersøkelse og blodprøver) med en eventuell påfølgende 
fostervannsprøve, eller man kan velge å gå direkte til en fostervannsprøve. KUB-testen 
utføres mellom uke 11 og 14, og brukes for å undersøke sannsynligheten for at fosteret har et 
av de vanligste kromosomavvikene. Positive funn ved KUB-test må verifiseres med en 
fostervannsprøve eller morkakeprøve for å kunne fastslå en diagnose. Det fosterdiagnostiske 
tilbudet med KUB-test gis også til kvinner som har spesiell risiko for å få barn med 
utviklingsavvik eller alvorlige sykdommer.  
I dag finnes det nye fosterdiagnostiske tester som baserer seg på muligheten til å få 
opplysninger om fosterets genetiske egenskaper ved å ta en blodprøve av kvinnen. Metoden er 
kjent som ikke-invasiv prenatal test/non-invasiv prenatal test (NIPT), og baserer seg på 
analyse av fritt foster DNA i mors blod for å undersøke om fosteret har kromosomavvik – i 
hovedsak trisomi 13 (Patau syndrom), 18 (Edwards syndrom) og 21 (Downs syndrom). NIPT 
er i bruk i flere land – blant annet i Danmark og Sverige (1). 
Mulig innføring av NIPT i Norge har skapt debatt i lengre tid. Universitetssykehuset i Nord-
Norge (UNN) ønsker å erstatte dagens testmetoder, den såkalte KUB-metoden, og har søkt 
om å få benytte NIPT. Ved innføring av NIPT vil man potensielt kunne erstatte, evt redusere 
bruken av de testene som de gravide kvinnene tilbys i dag. I svangerskapsomsorgen vil dette 
bidra til at invasive tester med abortrisiko, som fostervannsprøve (fører til spontanabort i 0,5–
1% av tilfellene) vil gjennomføres sjeldnere. Samtidig vil det også bidra til at vi får en får 
enklere og mer treffsikker test som kan tas tidligere i svangerskapet, nemlig fra uke 10, i 
motsetning til KUB-test som tas mellom uke 11 og 14 (1).  
Det diskuteres om helsevesenet skal få ta i bruk denne nye teknologien. Hva skal den brukes 
til og hva skal det være lov til å få opplysninger om? I lys av innføring av NIPT vil også 
spørsmålet om alle norske kvinner bør få et slikt tilbud bli mer aktuelt. Hvem bør egentlig få 
tilbudet? Tanker og spørsmål rundt det etiske er sentralt i debatten. Vil flere ta abort? Vil 
holdninger og tilbud til de som er født med kromosomavvik påvirkes?  Som et innlegg i 
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debatten er gravides tanker og holdninger til innføringen av nye fosterdiagnostiske tester 
nyttige. Er det virkelig bare en blodprøve? 

1.2 Fosterdiagnostikk i Norge – Bioteknologiloven og KUB 
I Norge er fosterdiagnostikk lovregulert i Lov om human medisinsk bruk av bioteknologi mm 
(bioteknologiloven). I bioteknologiloven av 11. desember 2015 § 4‐1 defineres 
fosterdiagnostikk 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». (2) Ved utførelse av prenatal diagnostikk 
foreligger det krav om godkjennelse av undersøkelsestyper og metoder, samt godkjennelse fra 
Helse- og omsorgsdepartementet (§7) til de institusjonene som gjennomfører diagnostikken 
(2, 3).  Ultralydundersøkelser i den vanlige svangerskapsomsorgen ved svangerskapsuke 18 
anses ikke som fosterdiagnostikk og er derfor ikke regulert av Bioteknologiloven (2). 
Dagens praksis for fosterdiagnostikk i Norge er at alle gravide kvinner over 38 år ved termin 
får tilbud om screeningtest med kombinert ultralydundersøkelse og blodprøve (KUB). Dette 
tilbudet gis også til kvinner med spesielle risikofaktorer. Indikasjoner for hvem som skal få 
tilbudet er regulert via retningslinjer foreslått av Sosial- og helsedirektoratet, og inkluderer 
blant annet:  

 Foreldre som tidligere har fått barn med kromosomsykdom, nevralrørsdefekt, medfødt 
stoffskiftesykdom eller alvorlig X-bundet recessiv sykdom (eller at kvinnen er høyst 
sannsynlig bærer av slikt sykdomsanlegg)  

 Dersom én av foreldrene er bærer av et kromosomavvik (vanligst en 
translokasjon/inversjon).  

 Foreldre med økt risiko for kromosomsykdom på grunn av den gravide kvinnens 
alder. Som nevnt tidligere tilbys i dag kvinner fosterdiagnostikk hvis de er over 38 år 
ved termin.  

 Dersom kvinnen bruker medikamenter med teratogen effekt – som for eksempel 
antiepileptika.  

 Dersom den alminnelige ultralydundersøkelsen ved svangerskapsuke 18 har vist at det 
kan foreligge kromosomavvik.  
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 I enkelte tilfeller der foreldrene er i en vanskelig livssituasjon, og de mener at det vil 
bli for vanskelig med den ekstra belastningen et funksjonshemmet barn kan medføre.  

1.3 Invasive og ikke-invasive tester 
Fosterdiagnostiske tester kan deles inn i to grupper: invasiv og ikke-invasiv metode.  
Ultralydundersøkelser og analyse av blodprøver er eksempler på ikke-invasive tester, og dette 
er metoder som anses å ikke ha noen risiko for hverken mor eller foster. Ikke-invasiv metode 
er en form for risikovurdering. Morkakeprøve og fostervannsprøve er eksempler på invasiv 
testmetode, og dette er metoder som innebærer en medisinsk risiko for mor eller foster (3, 4). 

1.4  Ikke-invasive tester – screeningtester i dagens svangerskapsomsorg  
I Norge brukes tidlig ultralyd og dobbeltest som ikke-invasive screeningtester i 
svangerskapsomsorgen. I helsedirektoratets «Veiledende retningslinjer for bruk av ultralyd i 
svangerskapet» sies det at når det foreligger indikasjon for fosterdiagnostikk bør det gis tilbud 
om fosterdiagnostisk ultralydundersøkelse tidlig i svangerskapet (svangerskapsuke 11+0–
13+6). Videre sier retningslinjene at tilbudet om tidlig ultralydundersøkelse bør gis som 
screening før en eventuell invasiv test gjennomføres, som for eksempel en fostervannsprøve. 
Denne screeningen med tidlig ultralyd gir en risikovurdering for kromosomsykdom (5, 6).  
Ultralydundersøkelsen som gjøres tidlig i svangerskapet, innebærer måling av crown rump 
length (CRL). CRL er fosterets størrelse målt som avstanden mellom hodet og det nederste 
punktet på setet, og brukes for å bestemme gestasjonsalder (3, 7).  
Ved en tidlig ultralydundersøkelse utføres en nakketranslusensmåling (nuchal translucency), 
som innebærer en vurdering av væskeansamling i nakkeregionen, som finnes hos alle foster. 
Nakketranslusensmåling brukes som en screeningmarkør, og ved økt væskeansamling så er 
det økt risiko for kromosomsykdom hos fosteret. Økt væskeansamling i nakkeregionen kan 
også sees ved andre tilstander som for eksempel strukturelle hjertefeil hos fosteret (3, 8).  
Eventuelle strukturelle avvik hos fosteret kan avsløres ved hjelp av en grundig gjennomgang 
av fosteranatomien ved tidlig ultralyd. En kan også identifisere spesifikke markører for 
kromosomsykdom, for eksempel mangel på forbening av nesebenet (3).  
Dobbeltest, også kalt duotest, er en test for beregning av risiko for trisomier. Duotest er en 
biokjemisk analyse der man måler konsentrasjonen av spesifikke proteinmarkører (hormoner) 
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i en blodprøve fra den gravide kvinnen. Markørene som måles i blodet er PAPP-A 
(pregnancy-associated plasma protein A) og fritt beta-hCG (chorion-gonadotropin). 
Tidspunktet for utførelse av testen er i svangerskapsuke 8 –13. Resultatet fra analysen 
jamføres med det normale for gestasjonsalderen og brukes, sammen med kvinnens 
aldersbetingede risiko, til å beregne risiko for trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 13 
(Pataus syndrom) og trisomi 18 (Edwards syndrom) (3, 9).  

1.5 KUB screeningtest – en kombinasjon av tidlig ultralyd og blodprøve.  
KUB- testen er en kombinasjon av tidlig ultralyd og biokjemisk analyse av en blodprøve 
(duotest). Isolert har duotesten en sensitivitet på ca 65% for trisomi 21, og 75% av alle 
tilfeller med trisomi 21 påvises ved kun tidlig ultralyd. Kombinasjonen av tidlig ultralyd og 
blodprøve øker sensitiviteten til 90–95 %. KUB-test er den mest brukte ikke-invasive 
metoden for fosterdiagnostikk i Norge per dags dato, og gjennomføres mellom uke 11 og 14 
av svangerskapet. Ved KUB-test er grenseverdien (cut-off grensen) for risikovurdering 
vanligvis 1:250. Hvis testen viser en risiko for trisomi på 1:250 eller mer tilbys den gravide 
kvinnen invasiv testing (3). Ikke-invasiv screening i form av KUB-test vil gi den gravide 
kvinnen et bedre grunnlag til å vurdere om hun ønsker å gå videre med en fostervannsprøve 
for å fastslå diagnosen helt sikkert. KUB-test vil på denne måten være med på å redusere 
risikoen for spontanabort ved fostervannsprøve.  

1.6 Invasive tester – diagnostiske tester i dagens svangerskapsomsorg i Norge.  
Invasiv testing innebærer en større risiko for fosteret enn ikke-invasiv testing – 0,5-1% av 
tilfellene fører til spontanabort (1). I den invasive prenatale diagnostikken benyttes 
fostervannsprøve og morkakeprøve.  
Fostervannsprøve, amniocentese, er en prosedyre som baserer seg på analyse av en prøve fra 
fostervannet (amnionvæsken). Prosedyren innebærer at en liten mengde fostervann hentes ut 
fra fostersekken ved hjelp av innstikk av en tynn nål gjennom bukvegg, livmorvegg og 
fosterhinne. Cellene i amnionvæsken analyseres for kromosomsykdom. Prosedyren er 
ultralydveiledet for å hindre skade av fosteret. Fostervannsprøven gjøres etter 15 fullgåtte 
svangerskapsuker (5, 10).  
Morkakeprøve, chorionbiopsi, er en analyse av en prøve som tas fra morkaken, placenta. I 
prøven analyseres celler fra placenta. Placenta stammer fra det befruktede egget, og en 
analyse av celler fra morkaken kan derfor fortelle noe om fosterets DNA. Cellene fra 
morkaken kan undersøkes for kromosomsykdom samt andre sykdommer som undersøkes ved 
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hjelp av DNA-analyse (5, 11). Chorionbiopsi kan gjennomføres ved hjelp av to ulike metoder 
– enten transcervikalt, via skjeden og opp til morkaken, eller transabdominalt gjennom 
bukveggen. Begge metodene gjennomføres ultralydveiledet, og man benytter også ultralyd for 
valg av metode som avhenger av fosterets størrelse og placentas plassering (5). 
Morkakeprøven gjennomføres etter 11 fullgåtte svangerskapsuker. I Norge gjennomføres 
denne prøven hovedsakelig i svangerskap med noe høyere risiko – over 5% risiko for alvorlig 
sykdom (11).  

1.7 NIPT –  Fosterdiagnostikk med analyse av cellefritt føtalt DNA i blodprøver  
NIPT “noninvasive prenatal testing” er et begrep innen fosterdiagnostikken som brukes om en 
metode der en unngår bruk av invasive inngrep som fostervannsprøve og morkakeprøve. Den 
prenatale undersøkelsen kan istedenfor gjennomføres ved en enkel ikke-invasiv blodprøve 
med mindre komplikasjonsrisiko for fosteret enn invasive inngrep.  
NIPT baserer seg på analyse av cellefritt foster-DNA som befinner seg i gravide kvinners 
sirkulasjon (12). Cellefritt foster DNA (cfDNA) finnes i blodplasma, og er DNA som ikke er 
bundet til cellekjernene (5). Sirkulerende cfDNA stammer både fra mor selv og fra 
trofoblastcellene i placenta. Hovedkilden for cfDNA i mors blod tenkes å være apoptose av 
syncytiotrofoblastceller, mens kilden til maternalt cfDNA er maternale hemocytoblaster 
(felles stamcelle for alle blodlegemer). CfDNA dannes også ved apoptose av føtale 
erytroblaster, som kan passere placenta og gå inn i den gravide kvinnens sirkulasjon. Fosteret 
og placenta stammer fra samme befruktede eggcelle og dermed er de genetisk identiske (12). 
Gjennomsnittlig kommer 11–13,4% av cfDNA i mors blod fra fosteret, men det finnes stor 
variasjon mellom de gravide kvinnene (13).   
Et troverdig testresultat ved NIPT er avhengig av at en adekvat mengde av fosterets cfDNA 
finnes i morens blod. Dette kalles den føtale fraksjonen av alt cfDNA i blodbanen (5, 12). I 
blodprøven fra mor undersøker man forholdet mellom føtalt og maternalt cfDNA. Den nedre 
grensen for å kunne utføre en analyse og rapportere et pålitelig resultat er en føtal fraksjon på 
4% cellefritt foster DNA (5, 13). 
Føtalt cellefritt DNA kan isoleres fra maternelt blod så tidlig som i uke 5 av svangerskapet, og 
nesten alltid ved svangerskapsuke 9. Konsentrasjonen øker gradvis gjennom svangerskapet; 
0,1% per uke inntil omtrent svangerskapsuke 20, og deretter 1% pr uke til termin (12). En 
antar at den føtale fraksjonen er mellom 10–20 % under svangerskapet (5). Gjennom studier 
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har man funnet ulike faktorer som systematisk kan redusere den gjennomsnittlige føtale 
andelen av cellefritt DNA i mors blod, noe som kan føre til falske negative resultater av 
undersøkelsen:  

 Undersøkelse utført for tidlig i svangerskapet: Den føtale andelen av cellefritt DNA 
er lavere jo tidligere man tar blodprøven i svangerskapet, og betydelig lavere før 
svangerskapsuke 10 (12). Fra uke 10 antar man at den føtale fraksjonen er rundt 10% 
(5). Med bakgrunn i dette krever de fleste laboratorier at de gravide kvinnene 
undersøkes ved svangerskapsuke ≥ 10, slik at man får en adekvat mengde cellefritt 
DNA i blodprøven for videre testing (12). 

 Overvekt: Høy vekt hos mor minsker den føtale andelen av cellefritt DNA. En studie 
utgitt i Prenatal Diagnosis i 2003, Gestational age and maternal weight effects on 
fetal cell-free DNA in maternal plasma, viser til resultater som kan være med på å 
bekrefte sammenhengen mellom økende maternell vekt og minkende andel av føtalt 
cellefritt DNA i mors blod. Studien viste blant annet at hos gravide kvinner med en 
vekt mindre enn 90 kg, så hadde 99,1% av kvinnene cellefritt føtalt DNA over 4 %. 
Hos de gravide kvinnene som veide mer enn 90 kg så var det en mindre andel som 
hadde cellefritt føtalt DNA over 4 %; blant annet hos kvinner med vekt ≥ 110 < 120 
var det 89,8%, og hos kvinner med vekt ≥ 140 var det 71,2%. (12, 13). 

Cellefritt føtalt DNA finnes kun i kvinnens blod under svangerskapet, og det fjernes hurtig fra 
kvinnens sirkulasjon etter fødselen. Hos friske kvinner er halveringstiden rundt en time, og 
vanligvis er all føtal DNA eliminert to dager etter fødsel (12). Denne mekanismen gir 
trygghet for at det foster DNA som analyseres er fra det aktuelle svangerskapet, og ikke fra 
tidligere svangerskap (5).   
Ved analyse av NIPT benyttes en metode som baserer seg på en type DNA-sekvensering. 
Analysemetoden kalles massiv parallell sekvensering (MPSS). Av denne typen sekvensering 
finnes det mange forskjellige varianter, men i den mest brukte MPSS så sekvenseres man hele 
genomet samtidig og man sammenligner det mot en referansesekvens. Eksempelvis ved 
trisomi 21 hos et foster, så vil man finne et overskudd av fragmenter fra kromosom 21 (5).  

1.8 NIPT – et verktøy for screening eller for bestemmelse av endelig diagnose?  
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NIPT kan benyttes som undersøkelsesverktøy for trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 13, 
trisomi 18 og ved kjønnskromosomsfeil. NIPT viser gode resultater når den brukes for å 
undersøke for mulig sykdom hos foster. Hvis den gravide bærer på et foster med trisomi 21 så 
er sannsynligheten for positiv NIPT 98.6 %, altså testen har en høy sensitivitet for trisomi 21. 
Videre er sensitiviteten for testen 94,9% ved trisomi 18 og 91,3% ved trisomi 13. Samlet 
sensitivitet for både trisomi 21,18 og 13 er 97% med en falsk positiv rate på 1,25%. Dette gjør 
NIPT til det mest sensitive alternativet for screening av de tre aneuploidiene trisomi 21,18 og 
13 prenatalt (12).  
Den diagnostiske nøyaktigheten av NIPT er høy, men til tross for dette så blir NIPT ansett 
som en screening test og ikke en diagnostisk test. Dette begrunnes blant annet med at testens 
sensitivitet ikke er 100%, og derfor bør ikke NIPT brukes som diagnostisk test istedenfor 
invasiv test hverken i en generell populasjon av gravide kvinner eller i en 
høyrisikopopulasjon.  
Ved bruk av NIPT som screeningtest vil det kunne gi både falskt positive funn og falskt 
negative funn. Falske negative og positive resultater opptrer sjelden ved NIPT (Trisomi 21: 
FNR (falsk negativ rate) 1,4% FPR (falsk positiv rate) 1,01%, Trisomi 18: FNR 5,1% FPR 
0,14%, Trisomi 13: FNR 8,7% FPR 0,14%) (12), men til tross for dette er ikke NIPT alene 
egnet som diagnostisk test for noen av de nevnte trisomiene (5). Ved positiv NIPT-test er det 
anbefalt at kvinnen gjennomfører en invasiv prosedyre som fostervannsprøve eller 
morkakeprøve for å bestemme den føtale karyotypen. De invasive testene som er nevnt regnes 
som gullstandarden for diagnostisk test av sykdom hos foster (12), og er særlig anbefalt før 
kvinnen avgjør om et svangerskap skal avbrytes (5).  
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2 MATERIALE OG METODE 
2.1 Forberedelser til studien – valg av studietype 
Utgangspunktet for å gjennomførelsen av denne studien var en interesse for 
medisinskteknologiske fremskritt innen fosterdiagnostikk, som NIPT, og hvilke nye 
muligheter dette vil kunne gi for gravide kvinner. I Norge debatteres det om helsevesenet skal 
kunne ta i bruk denne nye teknologien, og flere etiske dilemmaer dukker opp i kjølvannet av 
debatten. På bakgrunn av denne debatten ønsket jeg å sette fokus på den gravide kvinnen og 
hennes tanker, holdninger og erfaringer omkring nye fosterdiagnostiske tester. Det ble valgt å 
gjennomføre en kvalitativ studie der datainnsamlingen skulle skje ved hjelp av 
semistrukturerte intervjuer av gravide kvinner. Med tanke på eventuelle etiske dilemmaer som 
kunne oppstå ved intervju av disse gravide kvinnene ble det sendt en søknad (se vedlegg 
Forskningsprotokoll) til REK (Regional komite for medisinsk og helsefaglig 
forskningsteknikk). Prosjektet ble vurdert slik at det ikke krevdes deres godkjennelse for 
gjennomførelse.  

2.2 Utvalg 
Målpopulasjonen for studien er gravide kvinner som kommer til fosterdiagnostisk 
konsultasjon ved Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus (OUS). Det ble 
utarbeidet et informasjonsbrev med spørsmål om å delta i studien, samt en samtykkeerklæring 
som alle deltagerne måtte underskrive. Informasjonsbrevet ble sendt ut ved innkalling til 
konsultasjon, og det ble i tillegg lagt ut informasjon til pasientene på venteværelset. Det 
endelige utvalget ble 10 kvinner i alderen 27–42 år fra Oslo og Akershus-regionen.  

2.3 Datainnsamling 
I studien ble det benyttet semistrukturert intervju. Det vil si at det ble gjennomført et delvis 
strukturert intervju hvor det på forhånd var utarbeidet en intervjuguide. Det ble benyttet ulike 
fiktive, men virkelighetstro «caser» som deltagerne skulle sette seg inn i. Intervjuguiden tok 
for seg ulike kjernespørsmål i studien som ga deltageren mulighet til å drøfte rundt ulike 
holdninger, tanker og eventuelle erfaringer hun måtte ha.  
Det ble tatt lydopptak av intervjuene og samtlige intervjuer ble transkribert for videre 
analysering. Hvert intervju tok i gjennomsnitt 30–40 min. Intervjuene ble foretatt over en 
tidsperiode på 7 måneder.  
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2.4 Beskrivelse av intervjuguidens innhold 
Intervjuene omfattet tre ulike «caser» som ble presentert for de gravide kvinnene før de fikk 
muligheten til å svare på tilhørende spørsmål. Noen av kvinnene valgte kun å svare på 
spørsmålet som ble stilt, mens andre snakket mer fritt rundt dette slik at det åpnet seg 
muligheter for å stille ulike oppfølgingsspørsmål.  
Før selve presentasjonen av casene ble kvinnene spurt en rekke generelle spørsmål om alder, 
sivil status, yrke, tidligere graviditeter, svangerskapsuke, antall barn, arvelige familiære 
sykdommer og om de tidligere hadde vært gjennom fosterdiagnostisk testing. Kvinnene ble 
også spurt om de kjente til NIPT, og hva de eventuelt visste. Hvis dette var ukjent eller om det 
var noen fakta de var usikre på, så det ble dette gjennomgått før presentasjon av casene for at 
alle kvinnene skulle ha det samme grunnlaget for å kunne svare på spørsmålene.   
I den første casen skulle kvinnen tenke seg at hun var en kvinne på 38 år som kom til 
svangerskapskontroll. Hun hadde fra før to friske barn, og fikk beskjed om at det var en økt 
sannsynlighet for trisomi hos fosteret på grunn av hennes alder. Videre blir hun henvist til 
fosterdiagnostikk, og det tas en NIPT blodprøve av kvinnen. Kvinnene skulle her svare på 
spørsmål i forhold til om man burde teste for flere tilstander enn kun noen få, om man burde 
få informasjon om egenskaper som ikke er sykdom og hvor mye de selv hadde ønsket å få 
vite. Kvinnene ble også bedt om å tenke seg til at de fikk tilbud om å teste fosteret for 20 
alvorlige tilstander, hvor positivt svar ikke var ensbetydende med utvikling av sykdom, og om 
de ville ha takket ja eller nei til et slikt tilbud.  
I den andre casen skulle kvinnene sette seg inn i en situasjon der de var en gravid frisk kvinne 
på 24 år. Svangerskapet hadde ingen risikofaktorer, og den gravide får da heller ingen tilbud 
om fosterdiagnostisk konsultasjon slik det er i Norge i dag. De ble spurt om de skulle ønsket 
at de hadde fått tilbudet allerede som 24 år gammel, og hvem som eventuelt burde fått 
tilbudet. Videre skulle de tenke seg at alle kvinner fikk tilbudet, og drøfte rundt hva man 
eventuelt da skulle blitt testet samt om testingen ville kunne utløse flere 
svangerskapsavbrudd. De fikk også muligheten til å tenke litt rundt eksistensen til de med 
funksjonshemming – ville livene blitt vanskeligere hvis det fødes færre barn med 
funksjonshemninger? 
Den tredje casen omhandlet fostervannsprøve og NIPT. Kvinnene ble fortalt om risikoen ved 
en fostervannsprøve versus NIPT som ikke innebærer noen risiko for fosteret. Kvinnen får et 
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fiktivt tilbud om en NIPT blodprøve og det tenkes at dersom denne prøven viser at barnet har 
Downs syndrom, så er det ikke sikkert prøveresultatet stemmer. For å kunne gi en sikker 
diagnose må man derfor ta en bekreftende fostervannsprøve. Den gravide kvinnen skulle her 
tenke seg til om hun ville ha gått videre med fostervannsprøve, eller om hun hadde slått seg til 
ro med det positive svaret NIPT blodprøven ga.  
Avslutningsvis ble det stilt noen tilleggsspørsmål som ikke tilhørte noen fiktiv historie. 
Kvinnene ble spurt om de trodde en eventuell innføring av NIPT ville gjøre det lettere eller 
vanskeligere for gravide, og om det ville skape mer usikkerhet eller sikkerhet hvis den 
gravide kunne få vite om flere sykdommer hos fosteret. Videre ble kvinnene spurt om 
hvordan de synes dagens metoder for fosterdiagnostikk fungerer – om de ville benyttet seg av 
NIPT hvis de fikk muligheten. Helt til slutt fikk kvinnen muligheten til å komme med sine 
meninger og tanker angående selvbestemt abort. 
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3 RESULTATER 
3.1 Beskrivelse av de deltagende gravide kvinnene 
Ti gravide kvinner i alderen 27–42 år, med en medianalder på 39,5 år ble intervjuet i denne 
studien. 9 av kvinnene var 38 år eller eldre – som i Norge er grensen for å få tilbud om 
fosterdiagnostikk på grunnlag av alder. Samtlige av kvinnene hadde høyere utdanning, enten 
på høyskole- eller universitetsnivå. 4 av kvinnene var gift, 4 hadde samboer og to var enslige.  
Intervjuobjektene befant seg i svangerskapsuke 9–21 med en medianverdi på 11,5 uker. 
Tidligere graviditetshistorikk varierte mellom kvinnene – 4 hadde aldri vært gravide før. Tre 
hadde vært gravid minst en gang før, hvorav to av disse kvinnene hadde ett barn. En av 
kvinnene hadde gjennomgått to svangerskap hvorav resultatet ble en spontanabort og ett friskt 
barn, og en annen kvinne hadde gjennomgått tre svangerskap og hadde tre friske barn.  Én 
kvinne hadde vært gravid 5 ganger tidligere hvorav ingen av graviditetene førte frem.   
Når det gjelder sykdomshistorikk hos de gravide, oppga én av kvinnene at| hun hadde en 
slektning med sjelden kromosomfeil på kromosom 4, mens de øvrige kvinnene ikke oppga 
noen spesiell form for arvelig genetisk sykdom i familien. Resten av kvinnene oppga 
sykdomsopphopning i familien av MS, Leiden faktor V mutasjon, kreft, hjerte/karsykdom 
samt leddgikt.  
Kvinnene ble spurt om de tidligere hadde gjennomgått fosterdiagnostisk test eller 
konsultasjon, og for 6 av kvinnene var dette første gangen. To av de gravide hadde nylig vært 
gjennom en KUB-test, og én av dem hadde testet seg to ganger tidligere med KUB-testen. 
Blant intervjuobjektene fantes det én kvinne som nylig hadde vært i Sverige og tatt en NIPT. 
Hun hadde også tidligere gjennomført en DUO-test i Norge.  
Alle kvinnene hadde hørt om NIPT gjennom media eller lignende, men det var varierende i 
hvor stor grad de hadde satt seg inn i hva prøven dreide seg om. Tre av kvinnene var spesielt 
godt kjent med metoden.  

3.2 Hva bør man teste for ved NIPT? 
Ved å ta en NIPT kan man få opplysninger om et utvalg sykdommer hos fosteret. 
Bruksområder for en slik kartlegging kan for eksempel være for å bestemme fosterets kjønn 
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med tanke på diagnostikk av kjønnsbundne sykdommer, for å påvise unormalt kromosomtall 
(trisomi 13,18 og 21) eller enkeltgenssykdommer, eller for RhD-typing av fosteret (5).  
Ved spørsmål om man bør teste for flere tilstander enn bare noen spesifikke, var det spredte 
meninger blant kvinnene. Tre av kvinnene syntes ikke noe om å teste for mer enn hva som 
gjøres i dag – det ble uttrykt en redsel for utvikling av et sorteringssamfunn og at det ville 
bidra til en økt usikkerhet for den gravide.  
Sju av kvinnene mente man gjerne kunne teste for flere tilstander, men 3 av dem mente at det 
kun burde dreie seg om de mest alvorlige tilstandene. Fire av kvinnene ville gjerne ha mest 
mulig informasjon.  
«Jeg ser ingen grunn til å ikke teste. Jeg skjønner ikke hva vi er redde for. Når det kommer til 
all annen sykdom og møte med lege, så er det jo ingen som lar være å teste for noe. Her er det 
snakk om å sjekke om et barn i magen er friskt eller sykt, Jeg ser ingen grunn til å holde 
informasjon tilbake. Det betyr ikke at man skal ta abort om barnet er sykt» 
«I dette caset har man jo allerede to friske barn å ta vare på. Det er ikke sikkert man har 
kapasitet til å ta seg av et sykt barn til. Det at folk er forskjellige, det er bare bra. Men det er 
ting som kan føre til at barnet trenger pleie døgnet rundt. Jeg tenker at vi bor i Norge og 
burde få muligheten til å ta dette valget selv.   
«Jeg tenker at man bør teste for alt som kan ha en betydning for fosterets utvikling» 
«Jeg tror ikke at det at du vet nødvendigvis gjør at du tar abort». 
Da de gravide kvinnene skulle tenke seg at de fikk et tilbud om å teste fosteret for tyve 
alvorlige tilstander, hvor positivt svar ikke var sikkert ensbetydende med utvikling av 
sykdom, svarte 8 av 10 at de ville takket ja til et slikt tilbud. En av kvinnene svarte nei på 
grunnlag av generell skepsis til fosterdiagnostiske undersøkelser, og en annen kvinne beskrev 
erfaring med at det skapte mye unødvendig og økt psykisk stress i svangerskapet dersom man 
får vite noe som kanskje ikke skjer allikevel.   
Ved undersøkelse av foster-DNA har man i utgangspunktet tilgang til all informasjon om 
fosteret, og blant kvinnene var det enighet om at det ikke var viktig å få opplysninger om 
egenskaper som var intetsigende om fosterets tilstand. Kvinnene var allikevel åpne for å få 
informasjon om kjønn. Å bli opplyst om fosterets kjønn var viktig dersom hensikten var å 
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finne genfeil som nedarves i bestemte kjønn, men ikke viktig å få vite bare for kjønnets del.  
Risikoen for selektering av kjønn kom opp som tema hos tre av de gravide kvinnene. De 
fryktet at noen ville misbruke NIPT dersom man fikk muligheten til å få informasjon om 
fosterets kjønn før den øvre grensen for selvbestemt abort på 12 uker.   
«Det er et dilemma hvis man kan få vite kjønnet tidlig slik at man kan ta abort. Egentlig 
kunne jeg tenkt meg å vite kjønnet, men det finnes jo mennesker som kanskje ville ha brukt det 
med gale intensjoner. I Danmark får jo alle lov, og da blir det problematisk hvis kjønn skal 
være en del av det.» 

3.3 Bør alle gravide få tilbudet om NIPT?  
I Norge må man være 38 år eller eldre ved termin for å få tilbud om fosterdiagnostisk testing. 
På spørsmål om kvinnene kunne ønske å få tilbud om fosterdiagnostikk som ung kvinne på 24 
år sa 6 av kvinnene at de hadde ønsket det. De resterende fire kvinnene hadde ikke ønsket det. 
Det var uenighet blant kvinnene om hvem som burde fått tilbudet. Kvinnene som mente de 
hadde ønsket å få et tilbud ønsket også at fosterdiagnostisk testing skulle være et tilbud til 
gravide kvinner i alle aldre. «Det hadde vært fint å få et tilbud. Alle burde få det. Jeg tenker at 
som 24-åring har man lite risikofaktorer, men når det treffer deg så treffer det deg like fullt 
om du er gammel eller ung». En kommentar fra en av kvinnene var at hvis alle skulle få 
tilbud, så måtte de gravide være «godt informert om hva det faktisk går ut på» før testing. Et 
motargument for at alle kvinner ikke burde få tilbudet var «Folk får jo barn hele tiden. Dette 
er jo det normale.. Det er mer naturlig at de som har økt risiko får tilbudet». 
Dersom alle gravide kvinner i Norge hadde fått tilbudet, hva skulle man da testet for? Det var 
stor enighet blant de gravide at man da kun skulle teste for sykdom, primært alvorlige 
sykdommer som gir store innvirkninger på livet – både for foreldre og barn.  

3.4 Økt risiko for svangerskapsavbrudd 
Samtlige av de ti gravide kvinnene hevdet at hvis alle kvinner fikk tilbud om fosterdiagnostisk 
testing, så kunne det føre til flere svangerskapsavbrudd. «Det er jo en grunn til at man 
undersøker, og da må man jo ha tenkt at det kan være en mulighet for svangerskapsavbrudd 
Man tester seg vel ikke bare fordi man synes det er gøy. Jeg håper det er en tanke bak. Da er 
det naturlig nok at det også blir flere avbrudd.» En av kvinnene hevdet at det ikke 
nødvendigvis bare var negativt dersom et tilbud til alle kvinner fører til flere 
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svangerskapsavbrudd. Hun la vekt på innføring av NIPT i sin begrunnelse av påstanden – en 
treffsikker test som kan tas tidligere i svangerskapet enn dagens tester. Testen kan tas før 
grensen for abort, og den gravide kvinnen kan tidlig i prosessen få velge selv om hun ønsker å 
fullføre svangerskapet eller ikke. «Man ville kanskje fått flere tidligere avbrudd enn i dag. Da 
tenker jeg på de som man uansett må avbryte senere i svangerskapet. Jeg tenker på de som 
sikkert ikke vil overleve, og jeg tror det vil være en fordel for alle egentlig når det uansett ikke 
er forenelig med liv.» Den samme kvinnen har erfart at god veiledning er essensiell hjelp når 
man står i vanskelige vurderingssituasjoner som svangerskapsavbrudd, og videre syntes hun 
at god informasjon kanskje kan bidra til å redusere antall svangerskapsavbrudd.  
Til tross for at alle kvinnene mente en innføring av fosterdiagnostisk testing vil øke faren for 
svangerskapsavbrudd, så var det ingen av dem som trodde at selve avgjørelsen om 
svangerskapsavbrudd blir noe lettere dersom man har mer informasjon om fosteret. «Det er 
ikke et valg man ville gjort med letthet». Informasjonen om fosteret vil kunne bygge opp et 
grunnlag for et mer gjennomtenkt valg. «I Norge har man mulighet til å velge selv om man vil 
eller ikke. Jeg tror de fleste i utgangspunktet vil ha barna. Hvis ikke ville de tatt abort 
tidligere, og ikke ventet på et svar fra en test».  

3.5 Hvordan blir livet til funksjonshemmede hvis det fødes færre barn med 
funksjonshemninger?  
Det kan tenkes at livet vil bli vanskeligere for funksjonshemmede hvis det fødes færre barn 
med funksjonshemning. I denne delen av intervjuet kom det fram tanker om dette faktisk 
kunne være en reell risiko. Det ville blitt færre som er i samme situasjon – «færre å forske på 
og sammenligne med». Det kom også frem at dette kunne man se på fra to ulike vinklinger – 
en hvor det ble et vanskeligere liv og en hvor det ble et lettere liv. Hvis det fødes få med 
funksjonshemning kan man tenke seg at «tilbudet vil bli større til de som er 
funksjonshemmet» på grunn av at «det blir færre å knive om eventuelt hjelp». Hvis det fødes 
mange funksjonshemmede så «blir det kanskje få ressurser til hver enkelt».  
En av kvinnene hadde erfaring fra hvordan livet er med en funksjonshemmet i nær familie. 
«Det er en kamp for å få hjelpemidler, og du må være med hele tiden». Hvis vordende 
foreldre skal tenke at det går fint å sette et funksjonshemmet barn til verden, så mente hun at 
det kommer an på «hva samfunnet kan tilby i andre enden – hvor lett det er å få et 
funksjonshemmet barn». Videre uttalte hun at «når politikerne sier at vi ikke skal selektere, så 
er det de samme politikerne som ikke er med på dette med tilrettelegging for 
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funksjonshemmede barn. Mange handikap er jo til å leve med, det er jo ikke sånn at vi må 
utrydde alt som ikke er normalt. Men hvor går grensen? Det er vanskelig, men jeg tenker at 
hvis man har lagt til rette for at det skal være lett å leve med barn med spesielle utfordringer, 
så vil nok flere se på det som lettere å få det barnet også.  

3.6 Positiv NIPT– godt nok svar? 
Hvis en kvinne tar en NIPT som gir positivt svar kan det allikevel være en liten sjanse for at 
barnet er friskt. NIPT regnes foreløpig kun som en screeningtest, og det er kun 
fostervannsprøve eller morkakeprøve som kan gi et endelig diagnostisk svar. På spørsmål om 
de ville ønsket å gå videre med invasiv fostervannsprøve etter en positiv NIPT, så ville 7 av 
de 10 kvinnene ønsket å gå videre for å få et sikkert svar. Kvinnene som ville gått videre med 
fostervannsprøve, ville ha ønsket å gå veien om NIPT først– «mye lettere å ta noe som ikke 
innebærer risiko». 
«Jeg tenker at hvis NIPT bare blir tilbudt til de som allerede blir tilbudt DUO-test, så ser jeg 
ikke problemet i det hele tatt. Det er bare en fordel for kvinnen å få vite det sikrere og 
tidligere».  
Tre av kvinnene ville ikke valgt å gå videre med en fostervannsprøve og begrunnet risikoen 
for abort som årsak til valget. «Grensen ville vært høy for meg før jeg ville tatt en 
fostervannsprøve. Det ville kanskje holdt med NIPT for meg, så kunne man heller forberede 
seg ut i fra det svaret man fikk».  

3.7 Innføring av NIPT – vil det gjøre det lettere eller vanskeligere for gravide? 
Dersom den nye metoden for fosterdiagnostisk testing innføres tenkte 6 av kvinnene at det 
ville bli lettere for den gravide, og én av kvinnene at det ville bli vanskeligere. Argumentasjon 
for at det ville bli et lettere valg var at man får tidligere svar og at man ikke utsetter fosteret 
for risiko. «Jeg tror det blir lettere fordi du kan ta test fra uke 10, og resultatet kommer om 10 
dager. Så du får mye tidligere informasjon om hva som skjer, og det gir mer sikkerhet». 
De resterende tre kvinnene mente det ville være lettere for noen, men vanskeligere for andre. 
«For de som vet hva det innebærer og har tenkt godt gjennom det så tror jeg det blir lettere, 
Jeg tror kvinner vil se på det som lettere på grunn av tilgjengeligheten – det er lettere å ta en 
blodprøve. Men det at du har et såpass enkelt valg gjør det også vanskeligere». En av disse 



22 
 

tre kvinnene mente at man må stille seg selv et viktig spørsmål før man tar prøven «hva gjør 
jeg med resultatet?» 

3.8 Informasjon om flere sykdommer – mer sikkerhet eller bekymring for den 
gravide? 
Hvis den gravide kvinnen hadde hatt muligheten til å få informasjon om flertallige 
sykdommer, ville dette skape mer bekymringer for den gravide ifølge 5 av kvinnene. «Jeg vil 
helst ikke vite, bare tenkte at det går bra. Akkurat under svangerskapet blir det jo mer 
bekymring». To av kvinnene falt på det at det ville skape mer sikkerhet, mens de resterende 3 
kvinnene synes det var vanskelig å svare og at det kunne bli både bekymringer og økt 
sikkerhet.  
«Begge deler. Det kommer an på svaret av prøven. Det er fint hvis alt er fint, da blir det mer 
sikkerhet. Det går jo en grense en plass, og hvor den grensa går der det vanskelig å svare 
på». 
«Handler litt om hvor grensene går for den enkelte. Du får flere svar, men får kanskje noen 
nye spørsmål». 
«Det vil jo trygge, men samtidig den bekymringa du går med ved å ikke få vite. Jeg er kjempe 
nervøs og spent nå, men da vet jeg. Bekymringa er det uansett, men da får man svar.»  

3.9 Dagens metoder for fosterdiagnostikk versus NIPT. 
7 av kvinnene synes at dagens metoder for fosterdiagnostikk fungerer godt – man får god 
informasjon og blir godt ivaretatt. «Jeg synes det er kjempe fint at vi bor i Norge og har dette 
tilbudet. Så er jeg glad for at man automatisk blir tilbudt det når man har passert en viss 
alder». 
Tre av kvinnene synes ikke dagens tilbud er tilfredsstillende i forhold til hvilken kunnskap og 
hvilke muligheter som eksisterer.  
«Jeg skulle så gjerne ønske at denne blodprøven, NIPT, var lovlig å bruke i Norge. Det er jo 
lov i både Sverige og Danmark. Vet ikke hvordan statistikken er det med Downs syndrom og 
lignende, men jeg skulle allikevel ønske at det var lov. Jeg tror valgene må ligge hos de 
gravide. Den kan i alle fall gis i første omgang til risikogrupper. De fleste over 38 år velger 
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uansett denne DUO-testen, og ved NIPT kan man få et sikrere svar. Det er det samme, bare 
sikrere. Det er litt gammeldags tankegang – vi gjør det jo allerede». 
«Det er 95% sikkerhet med DUO-test som er det eneste aktuelle for oss som har prøvd så 
lenge å få barn som ikke ønsker invasiv test. Jeg tenker at det er jo ikke tilfredsstillende når 
man kan dra over grensen å få vite det med 99% sikkerhet. Det er ikke bra nok». 
En av kvinnene resonnerte rundt bruk av ressurser, og mente at dagens fosterdiagnostiske 
metoder er både tidskrevende og ressurskrevende. «Når jeg var til konsultasjon så var det en 
sykepleier som forklarte risiko, en som tok blodprøve, så ble det ultralyd, og deretter analyse 
av blod. NIPT test er jo bare en blodprøve, og vil innebære færre poster enn dagens 
metoder». 
Ni av kvinnene ville ønsket å benytte seg av NIPT hvis de fikk tilbudet. Den siste kvinnen var 
usikker på om hun ville la seg undersøke i det hele tatt – enten om det var NIPT eller dagens 
metoder.  
3.10 Selvbestemt abort 
Samtlige av de ti gravide kvinnene talte for selvbestemt abort, og kvinnens rett til å kunne 
velge selv.  
 
 «Jeg er glad for at jeg har muligheten til å velge selv hvis det ikke er bra». 
 
«Jeg synes det er bra. At man kan bestemme selv. Men jeg synes det er greit å få litt 
rådgivning og en å snakke med før man gjør det». 
 
«Hvis det er noe, som alvorlige kromosomfeil, om barnet egentlig vil få noe igjen for å leve et 
år eller en uke så synes jeg det er greit. Men det bør være noen kriterier for å kunne ta abort, 
jeg synes ikke at man skal være ukritisk. Tenke litt på det». 
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4  DISKUSJON 
 
Formålet med denne kvalitative studien var å undersøke hvilke tanker gravide kvinner har om 
fosterdiagnostikk og NIPT. Hvem skal få tilbudet, og hva skal man undersøke fosteret for? 
Ved forespørsel om innføring og bruk av NIPT i Norge har det dukket opp mange spørsmål 
som er vanskelige å besvare, men hva mener egentlig de gravide selv? 
I Norge vurderes det om NIPT skal innføres som test for trisomi 13,18 og 21 (14). I prinsippet 
kan NIPT benyttes til å kartlegge mange genetiske egenskaper ved fosteret; alt fra 
kromosomfeil og sykdommer til kjønn og øyenfarge. Flertallet av de gravide kvinnene ønsket 
informasjon om kromosomfeil og sykdom hos fosteret, mens opplysninger om andre 
egenskaper sto ikke sentralt for noen av dem. Ved diskusjon om hva man skal få lov til å 
undersøke hos fosteret kommer en frykt for sorteringssamfunn og «designerbarn» frem – er 
det en reell risiko for en slik utvikling i fremtiden ved innføring av NIPT?  

4.1 Hvem bør få tilbud om fosterdiagnostikk? 
I norsk helsevesen får gravide kvinner som er 38 år eller eldre ved termin, samt gravide med 
spesielle risikofaktorer, tilbud om KUB-test. I Danmark derimot tilbys KUB-test til alle 
gravide som spør om det. Grunnlaget det danske helsevesenet har lagt for at tilbudet skal gis 
til alle gravide er at den gravide kvinnen skal få muligheten til å avgjøre selv hva som er best 
for seg og sin familie. Målet ved innføring av tilbudet til alle gravide var ikke å hindre at barn 
med kromosomfeil eller andre sykdommer skulle komme til verden, men resultatet av danske 
gravide kvinners valgfrihet er at det allikevel fødes færre med Downs syndrom i Danmark (1). 
Overlege Olav Bjørn Pedersen ved Aarhus Universitetssykehus uttalte i 2014 at 95% av 
danske kvinner ønsker å benytte seg av fosterdiagnostisk test for risikovurdering av 
kromosomsykdommer (15). Hvis man bruker Danmark som eksempel for hvordan det kan bli 
hvis alle får et tilbud, så vil det kanskje vise at samfunnet bør sette grenser for valgfriheten 
ved fosterdiagnostisk undersøkelse – slik som Norge har gjort med aldersgrensen på 38 år. 
Blant de intervjuede kvinnene var det noe uenighet om hvem som bør få tilbudet. De av 
kvinnene som kunne tenke seg å få et tilbud om fosterdiagnostisk test i en alder av 24 år 
ønsket at dette skulle være et tilbud til alle gravide. I et intervju ble viktigheten med at den 
gravide skal være «godt informert om hva det faktisk går ut på» poengtert. Hos unge kvinner 
er det få risikofaktorer ved en graviditet, og sannsynligheten for å finne noe galt er minimal. 
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Et argument for at alle gravide allikevel bør få tilbudet er at når sykdom først inntreffer, «så 
treffer det deg like fullt enten du er gammel eller ung».  

4.2 Svangerskapsavbrudd 
Samtlige av de gravide kvinnene fryktet økt sannsynlighet for svangerskapsavbrudd dersom 
fosterdiagnostisk undersøkelse blir et tilbud til alle. «Det er jo en grunn til at man undersøker, 
og da må man jo ha tenkt at det kan være en mulighet for svangerskapsavbrudd». I Norge har 
alle kvinner rett til selvbestemt abort før utgangen av 12.svangerskapsuke. 
Svangerskapsavbrudd kan også skje etter uke 12, men da skal det foreligge tungtveiende 
årsaker som for eksempel at barnet har en alvorlig sykdom. Rettigheten til selvbestemt abort 
var noe alle de intervjuede kvinnene talte for. Det er et viktig standpunkt for kvinners rett til å 
velge selv – «Jeg er glad for at jeg har muligheten til å velge selv hvis det ikke er bra». Tross 
mulig risiko for flere svangerskapsavbrudd ved et fosterdiagnostisk tilbud til alle gravide 
kvinner, så påpekte en av kvinnene at dette nødvendigvis ikke ville bare ville være negativt. 
Grunnlaget for påstanden var om NIPT ble innført som metode så kunne det tenkes at man 
ville få flere tidligere avbrudd før uke 12. Et svangerskap som allikevel må avbrytes grunnet 
sykdom eller uforenelighet med liv, kan oppdages tidligere med NIPT. Tidligere oppdagelse 
av sykdom kan føre til svangerskapsavbrudd før grensen for selvbestemt abort, og det kan 
tenkes at dette gir et mer positivt utfall for den gravide kanskje redusert usikkerhet og 
bekymring. «Jeg tenker på de som sikkert ikke vil overleve, og jeg tror det vil være en fordel 
for alle egentlig når det uansett ikke er forenelig med liv». Den gravide vil ikke utsettes for 
belastingen det kan være å bære på et sykt, ikke-levedyktig barn lenger enn nødvendig. Selv 
om risikoen for svangerskapsavbrudd kan øke, så tror ikke de gravide kvinnene at avgjørelsen 
om avbruddet blir noe lettere om man har mer informasjon – «Det er ikke et valg man ville 
gjort med letthet». Informasjon om fosteret kan tenkes å gi et bedre grunnlag for å gjøre et 
valg som er godt gjennomtenkt – et informert valg.  

4.3 Livet som funksjonshemmet om det fødes færre med funksjonshemninger 
 I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende 
økt fra 24,3 år i 1980 til 28,9 år i 2015 (16). Tall fra Medisinsk føderegister viser at antall 
svangerskap med Downs syndrom har steget de siste tjue årene. Økt fødealder er en sentral 
risikofaktor for utvikling av kromosomfeil, og dermed kan stigningen i forekomst av 
svangerskap med Downs syndrom forklares med økende alder hos gravide kvinner. Tross økt 
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antall svangerskap med Down syndrom har antall levendefødte allikevel holdt seg stabilt. 
Omtrent 90% av alle svangerskap der fosteret viser seg å ha Downs syndrom avbrytes (17).   
Som nevnt tidligere så fødes det færre barn med Downs syndrom i Danmark etter at det 
danske helsevesenet innførte KUB som et valg til alle kvinner. Det kan tenkes at livet til de 
med funksjonshemning vil bli vanskeligere når det er færre med samme behov i samfunnet -  
færre å dele erfaringer med og en mindre gruppe å forske på for å finne nye hjelpemidler, 
medisiner osv. Hvis en vinkler det litt annerledes så kan det tenkes at «tilbudet vil bli større til 
de som er funksjonshemmet» om det fødes færre med funksjonshemninger – det blir færre å 
dele ressursene med og «færre å knive om eventuelt hjelp». Fødes det for mange med 
funksjonshemninger som Downs syndrom kan en risikere at de tilgjengelige ressursene ikke 
er tilstrekkelig til alle – «det blir kanskje få ressurser til hver enkelt».  

4.4 Kvinnenes ønske om veien om NIPT 
NIPT er en metode som benyttes for screening, og en endelig diagnose må bekreftes med en 
invasiv test hvis NIPT er positiv. Sammenlignet med dagens KUB-test gir NIPT et sikrere 
svar på om fosteret har et kromosomavvik. Ved innføring av NIPT ser man da for seg at 
unødvendige invasive prøver vil minke, og dermed vil også spontanabortrisikoen bli mindre. I 
praksis kan NIPT innføres på ulike måter – enten som en ekstra test etter positiv KUB og før 
en eventuell invasiv prøve, eller som en egen test alene istedenfor KUB. Blant de intervjuede 
kvinnene så ville 7 av dem ha ønsket å gå videre med en fostervannsprøve etter en positiv 
NIPT. Flertallet ønsket å bekrefte diagnosen med en invasiv prøve. Kvinnene som ønsket å gå 
videre med fostervannsprøve villet gått veien om NIPT om det hadde vært et tilgjengelig 
tilbud – «mye lettere å ta noe som ikke innebærer risiko».  
Hvis NIPT kommer inn sammen med KUB-test, eventuelt istedenfor, så kan det tenkes med 
grunnlag i informasjonen om at flertallet av kvinnene ønsket invasiv test etter positiv NIPT, at 
invasiv testing ikke vil minke på grunn av at kvinners lit til testsvaret øker, men at det er 
testens egenskaper i seg selv som vil bidra – altså hvor god den er til å fange opp sykdom.  
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5 KONKLUSJON - NIPT I FREMTIDEN? 
 
Majoriteten av de gravide kvinnene synes dagens metoder og tilbud for fosterdiagnostikk 
fungerer godt.  Allikevel er kanskje ikke dagens tilbud tilfredsstillende nok i forhold til 
hvilken kunnskap og hvilke muligheter som eksisterer. Kvinnene som ville latt seg undersøke 
i dag ville benyttet seg av NIPT dersom det var et aktuelt tilbud.  
I Norge vurderes det nå om NIPT skal innføres som screeningtest for trisomi 13, 18 og 21. I 
oktober 2016 anbefalte et flertall i Bioteknologirådet at NIPT burde implementeres i dagens 
svangerskapsomsorg (18).  Helsedirektoratet oversendte den samme anbefalingen til Helse- 
og sorgsdepartementet i januar 2017, og videre er det de som har siste avgjørende ord i om 
testen skal godkjennes. Anbefalingen gjelder godkjenning av NIPT til bruk for påvisning av 
trisomier, og at indikasjonene for fosterdiagnostikk blir som i dag (19).  
Forespørselen etter fosterdiagnostikk vil sannsynligvis øke i fremtiden. Økende andel av eldre 
førstegangsgravide gjør at behovet blir større, samt at videre medisinsk utvikling gir større 
muligheter. NIPT vurderes som en nøyaktig og trygg metode som gir et sikrere svar på 
kromosomavvik enn KUB. NIPT testen kan tas før grensen for selvbestemt abort og medfører 
ingen risiko for fosteret. Etisk sett kan man tenke seg at en metode der man har mulighet til å 
undersøke store deler av genomet, vil kunne bli brukt med gale intensjoner. I all hovedsak tar 
ikke gravide kvinner lett på fosterdiagnostisk testing, og ønsker heller ikke all informasjon de 
kan få – de har en idé og tanke om hvorfor de tester.  
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7 VEDLEGG 
7.1 Forskningsprotokoll 
 

FORSKNINGSPROTOKOLL 
Charlotte Andreassen, medisinstudent v/UiO 

 
 
 

TITTEL: 
Bare en blodprøve? Gravide kvinners meninger om fosterundersøkelse ved hjelp av 

fosterDNA i mors blod – en kvalitativ studie. 
 
BAKGRUNN:  
Denne studien er en obligatorisk prosjektoppgave ved profesjonsstudiet i medisin, UiO.  
Dagens teknologiske fremskritt innen fosterdiagnostikk gir den gravide kvinnen muligheter til 
informasjon om sitt foster, og kan gi svar på de eventuelle bekymringer som finnes. Alle 
norske gravide kvinner som er over 38 år ved termin får i dag tilbud om KUB test (kombinert 
ultralydundersøkelse og blodprøver). Dette tilbudet gis også til kvinner med spesielle 
risikofaktorer.  
 
I dag finnes det nye fosterdiagnostiske tester som baserer seg på å avdekke mulige 
sykdomstilstander ved å ta en blodprøve av den gravide kvinnen. Metoden er kjent som ikke-
invasiv prenatal test (NIPT, Non-Invasive prenatal testing), og baserer seg på analyse av fritt 
foster DNA som finnes i mors blod under graviditeten. NIPT-blodprøven er i bruk i flere land, 
blant annet Danmark og Sverige, for å undersøke om fosteret har kromosomavik, som for 
eksempel Downs syndrom.  
 I Norge har Universitetssykehuset i Nord-Norge søkt om å få benytte NIPT-blodprøven i 
fosterdiagnostikken. Ved innføring av NIPT-blodprøven vil man potensielt kunne erstatte, evt 
redusere bruken av de testene som de gravide kvinnene tilbys i dag. I svangerskapsomsorgen 
vil dette bidra til at invasive tester med abortrisiko, som fostervannsprøve (fører til 
spontanabort i 0,5% av tilfellene) vil gjennomføres sjeldnere. Samtidig vil det også bidra til at 
vi får en får enklere og mer treffsikker test som kan tas tidligere i svangerskapet, nemlig fra 
uke 10, i motsetning til KUB-test som tas mellom uke 11 og 14. 
 
Bioteknologirådet diskuterer om helsevesenet skal få ta i bruk denne nye teknologien. Hva 
skal den brukes til og hva skal det være lov til å få opplysninger om? I lys av innføring av 
NIPT-blodprøven, og i all dens enkelthet og lave risiko, vil også spørsmålet om alle norske 
kvinner bør få et slikt tilbud bli mer aktuelt. Hvem bør egentlig få tilbudet? Tanker og 
spørsmål rundt det etiske er sentrale i debatten. Vil flere ta abort? Vil holdninger og tilbud til 
de som er født med kromosomavik påvirkes? Som et innlegg i debatten er gravides tanker og 
holdninger om innføringen av nye fosterdiagnostiske tester nyttig.  
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FORMÅL OG PROBLEMSTILLING 
Formålet med undersøkelsen er å finne ut hva gravide som søker prenataldiagnostikk mener 
om ikke-invasiv prenataldiagnostikk. Mange vanskelige spørsmål dukker opp i debatten om 
helsevesenet skal ta i bruk ny metode for fosterdiagnostikk:  
- Hvem skal få tilbudet?  
- Hvor mye skal man få vite? Hvilke tilstander skal man få vite noe om?  
- Skal man få informasjon om egenskaper som ikke er sykdom, for eksempel kjønn? 
- Vil flere søke om svangerskapsavbrudd? 
- Vil holdninger og tilbud til de som fødes med kromosomavik påvirkes? 
- Hvordan fungerer dagens fosterdiagnostiske tilbud? Vil ny metode bedre noe i de gravides 
møte med helsevesenet? Vil det skape flere bekymringer hos den gravide? 
Formålet er å finne nye og nyttige tanker rundt de krevende etiske spørsmål ved innføringen 
av den nye metoden.  
 
DESIGN: 
Designet som skal benyttes er en kvalitativ studie.  
 
UTVALG: 
Målpopulasjonen er gravide kvinner som kommer til fosterdiagnostisk konsultasjon ved 
avdeling for medisinsk genetikk, OUS. Det skal sendes ut informasjonsbrev ved innkalling til 
konsultasjon med spørsmål om de ønsker å delta i studien. Det er ønskelig at minimum 10 
kvinner velger å delta i studien.  
 
DATAINNSAMLING: 
I studien skal det benyttes semistrukturert intervju. Det skal benyttes ulike fiktive, men 
virkelighetstro «caser» som forsøkspersonen skal sette seg inn i. Det skal brukes en 
intervjuguide som tar for seg ulike kjernespørsmål i studien og som gir forsøkspersonen 
mulighet til å drøfte rundt ulike tanker, opplevelser og holdninger hun måtte ha. 
 
Det skal tas lydopptak av intervjuene som senere skal transkriberes.  
 
ANALYSE:  
Transkripsjonene skal gjennomleses og sammenlignes for å se etter ulikheter og likheter i 
forhold til de tanker, holdninger og opplevelser kvinnene måtte ha. Et steg i analyseringen av 
de kvalitative data er at ved gjennomlesing av transkripsjonene så skal relevante 
intervjuuttalelser kategoriseres (kodes) slik at teksten brytes ned i mindre enheter. Spesielt 
viktige uttalelser som måtte finne sted skal noteres i sin helhet for senere i bruk i 
artikkelteksten. Deretter skal de ulike intervjuuttalelsene sammenlignes og vurderes og 
funnene skal presenteres med utdrag fra datamaterialet.  
 
PROSJEKTORGANISASJON: 
Alle arbeidsoppgavene skal i hovedsak gjennomføres av undertegnende under veiledning av 
overlege Øivind Braaten, PhD, MHA 
PERSONELL, UTSTYR, RESSURSER: 
Utsyr som skal benyttes under studiet er en lydopptager. Det er ikke behov for ekstra 
personell da alle intervjuene og analyseringen skal gjennomføres av undertegnede.  
 
TIDSPLAN 
Informasjonsskriv skal sendes ut fortløpende etter en eventuell godkjenning fra REK i 
mars/april 2016. Oppstart av intervjuene vil bli så snart kvinnene melder sin interesse for å bli 
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med i studien. Transkripsjonene skrives fortløpende i intervjuperioden. Når ønsket antall 
intervjuer en gjennomført starter analysen av datamaterialet. Ønskelig oppstart av analysering 
er sommeren/høsten 2016. Prosjektoppgaven skal ferdigstilles innen mars 2017. 
PUBLISERING: 
Resultatene skal publiseres i en vitenskapelig artikkel som en del av en obligatorisk 
prosjektoppgave ved profesjonsstudiet i medisin, UiO. 
ETIKK: 
I denne studien skal gravide kvinner som kommer for fosterdiagnostisk konsultasjon 
intervjues. For enkelte kan det være en påkjenning å bli intervjuet, men retten til 
selvbestemmelse vil bli tatt hensyn til. Deltakerne skal informeres grundig på forhånd hva 
som skal skje, og det skal innhentes samtykkende underskrift fra samtlige som deltar etter 
skriftlig informering.  Det skal på forhånd gjøres klart for alle deltagere at det er helt frivillig 
å delta og at det å takke nei til å delta i forskningsprosjektet ikke har noen negativ betydning 
for videre muligheter til å få hjelp/behandling. Det skal gjøres klart for deltageren at 
resultatene ikke skal formidles slik at enkeltpersoner kan kjennes igjen, og at eventuelle 
personidentifiserbare data skal oppbevares på en trygg måte. 
På gruppenivå og i samfunnsperspektiv vil denne studien appellere til gravide kvinner og 
deres familier, men også til de som planlegger graviditet, helsepersonell samt andre som er 
interesserte i temaet. Fosterdiagnostikk er et tema som skaper mye debatt på grunn av de 
krevende etiske spørsmål som stilles. Formidlingen av denne studien har ikke som mål å gi 
noen svar på om den nye teknologien bør innføres eller ikke, men heller å gi en oversikt over 
tanker, opplevelser og holdninger til de som er i den faktiske situasjonen.  
Charlotte Andreassen, medisinstudent v/UiO 
 
REFERANSER: 
http://www.bioteknologiradet.no/2015/03/tidleg-test-av-foster-dna/ 
http://www.kunnskapssenteret.no/prosjekter/diagnostikk-av-trisomi-21-18-og-13-og-
diagnostikk-av-kjonn-fra-foster-basert-pa-blodprove-fra-den-gravide 

7.2 Infoskriv til deltagere – samtykkeskjema.  
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet  
BARE EN BLODPRØVE?  

GRAVIDE KVINNER OM FOSTERUNDERSØKELSE VED HJELP AV FOSTERDNA I 
MORS BLOD – EN KVALITATIV STUDIE. 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt om hva gravide tenker og mener 
om fosterundersøkelse ved hjelp av fosterDNA i blodprøve fra den som er gravid.  
 Hva innebærer PROSJEKTET? Studien er en del av en obligatorisk prosjektoppgave ved profesjonsstudiet i medisin, UiO. 
Hvis du sier ja til å delta vil du bli intervjuet av en medisinstudent. Du vil få muligheten til å 
drøfte rundt ulike tanker, holdninger og erfaringer du måtte ha rundt ulike fiktive «caser» som 
du vil bli presentert for under intervjuet. Intervjutiden er satt til ca 40 min.  
 



33 
 

Mulige fordeler og ulemper Fordelen med å delta i denne studien er å hjelpe til med å sette fokuset på den gravide kvinnen 
og deres tanker, holdninger og erfaringer omkring nye fosterdiagnostiske tester.  
En mulig ulempe er at noen kan føle ubehag med å snakke om dette temaet under intervjuet. 
Hvis dette skulle oppstå kan intervjuet avsluttes hvis og når du selv ønsker.  
  Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 
samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke 
ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du trekker 
deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. Dersom 
du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til prosjektet, kan du kontakte Charlotte 
Andreassen per mail charlotte.andreassen@studmed.uio.no 
 Hva skjer med informasjonen om deg?  Det vi lagrer om deg er bare det du har sagt på intervjuet. Vi lagrer ikke navnet eller 
fødselsdatoen din sammen med det du har sagt, der vil du bare være f.eks. deltager nummer 
11. Bare vi som gjør undersøkelsen kan slå opp hvem deltager nummer 11 er. Vi vil i en 
periode ha en navneliste hvor vi kan slå opp hvem som er hvem. Vi kommer til å slette denne 
listen innen 6 måneder etter at vi har gjort ferdig prosjektet.  
Prosjektleder har ansvar for den daglige driften av forskningsprosjektet og at opplysninger om 
deg blir behandlet på en sikker måte.   
 Godkjenning Prosjektet er vurdert av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk til at 
det ikke kreves deres godkjennelse for gjennomførelse.  
 Samtykke til deltakelse i PROSJEKTET 
 Jeg er villig til å delta i prosjektet  
 
Sted og dato Deltakers signatur 
 
 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
 

7.3 Intervjuguide  
INTERVJUGUIDE 
 
- PRESENTASJON/LITEN INTRO: 
Jeg er medisinstudent og dette intervjuet er en del av en prosjektoppgave ved 
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profesjonsstudiet i medisin, UiO. Vi vil gjerne høre hva du tenker om noen tenkte 
pasienthistorier som vi vil vise deg under intervjuet. 
 
 - LITT INFO: I dag finnes det nye fosterdiagnostiske tester som baserer seg på å avdekke 
mulige sykdomstilstander ved å ta en blodprøve av den gravide kvinnen.  
 
Har du hørt om NIPT? Metoden er kjent som ikke-invasiv prenataldiagnostikk, og baserer seg på analyse av fritt 
foster DNA som finnes i mors blod under svangerskapet. (evt forklare hva DNA er, 
oppbygning osv). Dette er i bruk i flere land for å undersøke om fosteret har en tilstand, for 
eksempel trisomi som Down syndrom. 
 I Norge har man søkt om å få benytte denne blodprøven, og dette vil kunne erstatte dagens 
metoder. Da vil man få en enklere og mer treffsikker test med mindre risiko enn dagens KUB-
test (kombinert ultralyd og blodprøver) og fostervannsprøve. 
Formålet med dette intervjuet og undersøkelsen vi gjennomfører er å finne ut hva gravide 
tenker om ikke-invasiv prenataldiagnostikk. Det er vanskelige spørsmål og en mulig frykt for 
misbruk av metoden som dukker opp i debatten om helsevesenet skal få ta i bruk fritt føtalt 
DNA i mors blod.  
 
Alder: 
Sivil status: 
Yrke: 
Gravid i uke: 
Tidligere graviditeter: 
Antall barn: 
Sykdommer i familien: 
Tidligere fosterdiagnostisk testet/konsultasjon: 
 Jeg skal nå presentere noen tenkte pasienthistorier som du skal få sette deg inn i 
og stille deg noen spørsmål: 
 
PASIENTHISTORIE 1:  
Du er en kvinne på 38 år som kommer til svangerskapskontroll. Du er fra tidligere frisk, 
og har ingen kjente arvelige sykdommer i familien. Du har fra før to friske barn. Ved 
svangerskapskontroll får du beskjed om at du har en økt sannsynlighet for at 
fosteret/barnet skal få en trisomi (for eksempel Downs syndrom) pga din alder og du får 
tilbud om en undersøkelse i svangerskapet. Du takker ja til dette og blir henvist til 
Avdeling for medisinsk genetikk. Ved avdelingen fortelles du om nye ikke-invasive 
metoder som er tatt i bruk, og det tas en NIPT-blodprøve av deg. 
 I dag tester man bare for noen spesifikke tilstander. Bør man teste for flere?  
 I ditt tenkte tilfelle var planen kun å undersøke for trisomier (for eksempel trisomi 21, 

Downs syndrom) Du får tilbud om at prøven kan bli undersøkt for tyve andre tilstander. 
Dette er alvorlige, men sjeldne tilstander. Positivt prøvesvar er ikke ensbetydende med at 
barnet vil utvikle sykdom, men viser til en risiko for utvikling. Hva ville du ha svart til et 
slikt tilbud? Hvis ja/nei – hvorfor?  

 Bør man få informasjon om egenskaper som ikke er sykdom, for eksempel kjønn? Hvor 
mye bør den gravide få vite/hva skal det være lov til å få opplysninger om? Hvor mye 
hadde du ønsket å få vite? 
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PASIENTHISTORIE 2:  
Du er en førstegangs gravid kvinne på 24 år, tidligere frisk. Det finnes ingen spesielle 
risikofaktorer, og du får ikke tilbud om fosterdiagnostisk konsultasjon. Du har hørt om 
den nye ikke-invasive testen innen fosterdiagnostikken. 
 Skulle du ønske at du hadde fått tilbud om å bli henvist for fosterdiagnostisk testing? 

Hvem bør få tilbudet? 
 Tenk deg at alle kvinner skulle fått tilbudet:  

- Hva skulle man testet for? Kjønn, flere sykdommer, alle sykdommer, andre 
genetiske egenskaper? 
- Vil det kunne føre til en fare for flere svangerskapsavbrudd? 
- Noen mener at livet vil bli vanskeligere til de som fødes med funksjonshemming 
hvis det fødes færre barn med funksjonshemninger? Hva mener du? 

 
PASIENTHISTORIE 3: 
 Du skal ta en fostervannsprøve. Du er bekymret fordi en fostervannsprøve innebærer 
en spontanabortrisiko på en halv prosent, det vil si at 1/200 kvinner som kommer til en 
fostervannsprøve spontanaborterer pga prøven.  
Du får tilbud om en blodprøve (NIPT). Blodprøven innebærer ingen risiko for fosteret. 
Du får vite at hvis denne prøven viser at fosteret ikke har en trisomi (som Downs 
syndrom), er svaret sikkert. Hvis denne prøven viser at barnet ditt har Downs syndrom, 
kan det tenkes at svaret ikke er riktig (det er for eksempel 80 % sannsynlighet for at 
barnet har syndromet). Hvis du får beskjed om at barnet har Downs syndrom med 
denne prøven må du derfor ta en fostervannsprøve. En fostervannsprøve regnes som 
sikker uansett.  - Hvilken prøve velger du? 
EKSTRA SPØRSMÅL: 
 Tror du at denne nye metoden innen fosterdiagnostikk vil gjøre det lettere eller 

vanskeligere for gravide? I tilfelle hvordan og hvorfor?  
 Hvis man kunne få vite om mange flere sykdommer ville dette kunne skape mer 

sikkerhet eller bekymring for den gravide?  
 Hvordan synes du dagens metoder for fosterdiagnostikk fungerer?  
 Ville du ha benyttet deg av denne nye metoden hvis du fikk tilbudet? 
 Hva mener du om selvbestemt abort?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


