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Anbefalinger 

 Vi anbefaler at diagnosen intrauterin fosterdød (IUFD) stilles ved ultralyd 

og bekreftes av to leger, eller lege og jordmor med ultralydkompetanse, 

der praktisk mulig (IV). 

 Vi anbefaler undersøkelse av mor, foster og placenta for å identifisere 

mulig patologi (IV). 

 Vi anbefaler obduksjon av fosteret samt undersøkelse av placenta på 

patologiavdelingen (III-IV). 

 Vi anbefaler at det gis nøye informasjon til foreldre om hvor viktig 

obduksjon og placentaundersøkelse er for å identifisere mulig patologi 

og for å planlegge oppfølging i neste svangerskap (III). 

 Vi foreslår at gravide med flere/multiple kjente risikofaktorer kan tilbys 

planlegging av fødsel/induksjon ved/rundt termin. 

 Vi foreslår uselektert basisutredning etter en liste av anbefalte 

undersøkelser (I-IV).   

Søkestrategi 
Ikke systematisk litteratur søk i: PubMed, Medline, Cochrane library 
Søkeord: stillbirth; fetal death; intrauterine fetal death; risk factors; infection. 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), RCOG 

Evidensgrunnlag 
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Kapittelets litteratur er hovedsakelig basert på observasjonelle studier, fordi 

randomiserte kontrollerte studier med fosterdød som utfall er utfordrende å 

gjennomføre. 

Definisjon 

Kapittelet handler om intrauterin fosterdød (IUFD, dødfødsel, stillbirth), som 

inkluderer både antepartum og intrapartum fosterdød.  

Kapittelet handler om enling-svangerskap. For flerlingsvangerskap, 

vennligst se kapittel «Tvillinger». 

 

Kapittelets formål: 

A) Oppsummere risikofaktorene for IUFD fra andre kapitler i Veilederen.  

 

B) Selektere gravide med økt risiko og lavere risiko for intrauterin fosterdød 

og for å identifisere gravide som kan tilbys planlegging av fødsel og evt 

induksjon ved termin. 

 

C) Gi veiledning ved utredning av intrauterin fosterdød (IUFD) etter ≥ 22+0 

svangerskapsuker eller fostervekt > 500 g og omhandler i hovedsak 

tilfeller der det ikke har vært tegn til liv før fødselsstart.  

 

Epidemiologi 
 

Forekomst av intrauterin fosterdød etter svangerskapsvarighet ≥ 22+0 uker 

er kraftig redusert over tid (1).  

I 1999 var forekomsten 5,4 per 1000 fødsler og i 2021 var forekomsten 3,1 

per 1000. Forekomsten har vært stabil siden 2017 (2).  

Over 60% av IUFD skjer før uke 37. 

I Norge forekommer de fleste intrauterine dødsfall før fødselen. Andelen 

intrapartum død er også kraftig redusert og utgjør nå under 5% av IUFD 

(3). 

Risiko for IUFD øker gradvis med økende svangerskapsvarighet, kalkulert 

av pågående svangerskap (fetus at risk; ongoing pregnancy) (4,5). 

 

Forekomsten av IUFD i Norge er lavere enn i mange andre land. Dette 

gjenspeiles også når man studerer enkelte risikofaktorer. Studier fra andre 

land kan rapportere høyere forekomst av IUFD ved enkelt risikofaktorer 
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enn i Norge. Derfor bør man tolke studier og resultater fra andre land med 

forsiktighet. 

 
Av alle IUFD i Norge hadde 35% (1495/4236) veksthemming (5-prosentil), 
og 42% var under 10-prosentilen (MFR data 1999-2018).  
 

Risikofaktorer  
 
Risikofaktorene for IUFD kan være pregravide maternelle, 

svangerskapsrelaterte faktorer eller postnatale funn. 

  

For å redusere risikoen for fosterdød bør man identifisere de viktigste 

risikofaktorene, og individuell risiko bør evalueres ved å identifisere gravide 

med kombinasjon av flere risikofaktorer (6–9). Ved å kombinere pre-

gravide maternelle faktorer og svangerskapsrelaterte faktorer kan man 

identifisere gravide med høyest risiko (7,8). Risikofokusert 

svangerskapsomsorg istedenfor å behandle lavrisikogravide og 

høyrisikogravide likt vil antakelig kunne redusere IUFD også i høy-

inntektsland (6,10). 

 

Maternell alder og kroppsmasseindeks (KMI) er kontinuerlige variabler og 

risikoen for IUFD øker med økende alder og KMI. Ulike studier bruker ulike 

cut-off i analysene, (for eksempel 35 år eller 40 år; eller ulike grader av 

overvekt og fedme), noe absolutt og entydig grense kan dermed ikke 

fastslås. I Veileder kapittel «Overtidig svangerskap» anbefales det 

induksjon ved terminkontroll i uke 41 dersom mor er ≥38 år. 

 

Mors opplevelse av reduserte forsterbevegelser/lite liv kan øke risikoen for 

IUFD, ved sammenlikning med kvinner som ikke har opplevd/rapportert lite 

liv, (OR 2.36-5.53) (10–12). Gjentagende episoder med reduserte 

fosterbevegelser/lite liv kan øke risikoen for IUFD (OR 2.51-5.11) (12,13). 

Kombinasjon av lite liv med andre risikofaktorer for IUFD kan øke risikoen 

ytterligere, vennligst se kapittel «Lite liv». Perinatalkomiteene i Norge har 

observert sammenheng mellom mors opplevelse av lite liv og IUFD.  

 
Maternelle pre-gravid risikofaktorer: 
Lav sosioøkonomisk status/ lav utdanning (14–16) 
Mors fødeland i sør Asia eller Afrika sør for Sahara (17,18) 
Innvandrere med kort botid i Norge (17) 
Høy/økende alder (5,14,16,19) 
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Ung alder <20 (19) 
Overvekt og obesitet (16) 
Diabetes type 1 (4,10, 20) 
Kronisk hypertensjon (16) 
Autoimmune sykdommer (lupus, RA, thyroidea) (5) 
 
Obstetrisk anamnese (komplikasjoner ved tidligere svangerskap): 
Intrauterin fosterdød (16,21) 
Preterm fødsel (7,14) 
Placentaløsning (22) 
Spontan abort  (14) 
SGA (5,7,14,16) 
 
Svangerskapsrelaterte 
Placentaløsning (5,14,16,23) 
Overtidig svangerskap (19) 
Assistert befruktning (16) 
Velamentøs festet navlesnor (24) 
Single umbilical artery (25) 
 
Føtale:  
Føtal veksthemming (5,14,16,26)  
Mors opplevelse av reduserte fosterbevegelser (lite liv)(10–13) 
Medfødte misdannelser (14,23,27) 
Flerlingsvangerskap (5) 
 
Maternelle: 
Preeklampsi, svangerskapshypertensjon (5,14) 
Intrahepatisk kolestase (28)  
Narkotikabruk (16) 
Røyking (14,16) 
Hemokonsentrasjon med høy Hb-nivå under svangerskapet (29) 
Alvorlige maternelle infeksjoner i svangerskapet (pneumoni, sepsis, primær 
malaria, Covid-19), korionamnionitt (30) 
 
Organisatoriske faktorer 
Suboptimal fødselsomsorg (9,31,32) 
Manglende svangerskapskontroller (10)  
Perinatalkomiteene i Norge rapporterer at suboptimal svangerskapsomsorg 
kan være medvirkende til IUFD. 
 
Postnatale funn 
Man kan finne makroskopiske eller mikroskopiske abnormaliteter i placenta 
og navlesnor, infeksjonstegn i fostervann, hinner, placenta eller fosteret. 
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For mikrobiologisk utredning, placentapatologi, obduksjon av fosteret, 
vennligst se veiledning senere i dette kapittelet (f.o.m. side 8). 

Risikoindeks/ risikokalkulator 

Kombinasjon av flere risikofaktorer hos en gravid øker risikoen for IUFD.  

Tabell 1. Risikokalkulator basert på: mors fødeland Afrika sør for Sahara eller Sør Asia, lav 
utdanning, mors alder >39 år, diabetes type 1 eller 2, IVF-svangerskap, tidligere IUFD, 
tidligere senabort, røyking i svangerskapet. Alle enlingfødsler i Norge 1999-2018 (N= 
1 133 749), etter uke 21+6. 

 

Antall 

risikofaktorer 

IUFD, per 1000 (N) 

Hele populasjon 

3,74 (4 236) 

IUFD per 1000,  

SGA ved 5-prosentil 

22,82 (1495) 

Levende fødte 

1 129 513 

0 2,99 (1891) 19,2 (604) 631 323 

1 3,90 (1290) 23,80 (484) 329 678 

2 5,52 (684) 27,14 (271) 123 317 

3 7,54 (264) 36,00 (104) 34 737 

4 10,00 (83) 33,95 (24) 8 249 

 5 10,63 (24) 40,81 (7) 2233 

 
Konsekvensanalyse: 
Tabell 2. Antall gravide med flere/multiple risikofaktorer (fra risikokalkulator 
over) på ett år (2018), hele Norge: 
 
Antall risikofaktorer Hele populasjon 

% (N=53892) 

Ved uke 39 

% (N=41800) 

0 56.5 (30438) 58.1 (24283) 

1 30.1 (16230) 29.9 (12512) 

2 9.9 (5309) 9.0 (3779) 

3 2.8 (1507) 2.4 (989) 

4 0.6 (316) 0.4 (184) 

 5 0.17 (92) 0.04 (54) 
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Sammenlikning av risikofaktorer for IUFD i Norge 

Tabell 3 gir en oversikt over risikoen (beskrevet i ujustert odds ratio og 

konfidens intervaller) knyttet til ulike faktorer. Odds ratio som er oppgitt i 

tabell 3 for de enkelte risikofaktorer må fortolkes i kontekst. For enkelte 

risikofaktorer er det allerede etablert forebyggende tiltak (f.eks. diabetes, 

mors alder), mens noen av faktorene ikke er inkludert i anbefalingene om 

tiltak i Veilederen. 

Det er rimelig å tilstrebe lik behandling av ulike grupper, basert på hvilken 

risiko gruppen har for IUFD. Gravide med flere risikofaktorer kunne være 

en gruppe som kan tilbys kontroll rundt termin og/eller induksjon før uke 42.  

Tabell 3. Risikofaktorer basert på data fra Medisinsk fødselsregister Norge 

Risikofaktor IUFD 
Crude OR (95% CI) 

Veksthemming  

   Veksthemming 3-perc 11,83 (11,08-12,64) 

   Veksthemming 5-perc 9,08 (8,52-9,67) 

   Veksthemming 10-perc 5,59 (5,28-5,93) 

Oligohydramnion 5,16 (4,73-5,63) 

Obstetrisk anamnese  

   Tidligere dødfødsel 3,61 (3,00-4,34) 

   Tidligere preterm fødsel 2,09 (1,90-2,30) 

   Tidligere senabort (1 eller flere) 2,05 (1,79-2,35) 

   Tidligere 3 senaborter 4,93 (2.71-8.95) 

Mors fødeland:  

    Sør Asia 1,80 (1,54-2,10) 

    Afrika sør for Sahara 1,76 (1,54-2,02) 

    Ukjent fødeland 1,83 (1,50-2,22) 

Lav utdanning/ manglende utdanning 1,48 (1,38-1,60) 

Mors alder  

    Mors alder <20 1,50 (1,23-1,83) 

    Mors alder 20-24  Ikke signifikant 1,08 (0,98-1,20) 

    Mors alder 25-29   Ref 

    Mors alder 30-34  Ikke signifikant 1,07 (0,99-1,16) 

    Mors alder 35-39 1,48 (1,35-1,62) 

    Mors alder 38 1,74 (1,56-1,94) 

    Mors alder 40 år 1,75 (1,50-2,04) 

Paritet, para 1 en som referanse  

Para 4 eller mere 1,82 (1,25-2,52) 

Para 5 2,39 (1,71-3,33) 

Para 6 2,77 (1,98-3,89) 
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Overvekt / obesitet. Normal vekt som referanse  

KMI 25-29.9 1,29 (1,12-1,49) 

KMI 30 1,70 (1,46-1,97) 

KMI 35 2,18 (1,73-2,75) 

Røyking, daglig 1,64 (1,50-1,79) 

Hypertensive komplikasjoner  

Kronisk hypertensjon 1,63 (1,18-2,24) 

Preeklampsi 1,54 (1,34-1,78) 

Svangerskapshypertensjon 1,30 (1,06-1,59) 

Diabetes  

Diabetes type 1 2,83 (2,16-3,72) 

Diabetes type 2 1,97 (1,34-2,91) 

GDM                        Ikke signifikant  1,03 (0,84-1,26) 

Revmatoid artritt    Ikke signifikant  1,21 (0,76-1,93) 

Thyroidea sykdom Ikke signifikant  0,92 (0,71-1,18) 

IVF/ART 1,42 (1,20-1,68) 

Diskrepans 14-20 dager mellom UL og SM termin 1,61 (1,18-2,18) 

Medfødte misdannelser 1,95 (1,74-2,18) 

Navlesnor  

   Single umb artery 5,6 (4,7-6,7) 

   Velamentøs festet navlesnor, ved termin fødsel, perinatal død 3,3 (2,5-4,3) 

 
 
Diagnostikk 
Diagnosen stilles ved ultralyd og bør bekreftes av to leger, eller en lege og 
jordmor med ultralydkompetanse, der det er praktisk mulig. 
 
Basisutredning 
Hensikten med utredning er å evaluere mors kliniske tilstand og identifisere 
patologi som kan ha assosiasjon med fosterdød. Det vil være nyttig i 
veiledning til foreldre med tanke på oppfølging i senere svangerskap, men 
et unormalt prøvesvar er ikke alltid forklaringen på fosterdød. 
Man kan finne patologi hos opptil 32-68% av placentaer hvor fosteret døde 
før fødsel (10,27,33–36).  
Intrauterin infeksjon kan oppstå gjennom to veier: hematogent gjennom 
placenta eller oppadstigende gjennom cervix (30). 
 
Det vil være nyttig å etablere en mikrobiologisk «screeningpakke» for IUFD 
for mest relevante agens. 
 
Resultatet av mikrobiologisk diagnostikk må tolkes med forsiktighet da 
placenta kan ha blitt kontaminert ved vaginal fødsel. 
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En rekke bakterier og virus er foreslått å øke risikoen for IUFD (37). Direkte 
årsakssammenheng mellom funn av mikrober i hinner, navlesnor eller 
placenta og IUFD er imidlertid vanskelig å påvise, fordi man kan finne 
mikrober også ved undersøkelser hvor barnet er levende født og frisk. En 
del studier har en design hvor kun IUFD kasus er studert, uten 
kontrollgruppe med levende fødte barn. 
 
En studie fra Norge med gjennomgang av journaler fra 150 kvinner med 
senabort og perinatal død viste at det kun hos halvparten var undersøkt for 
parvovirus B19-infeksjon i svangerskapet. Prøvetaking er viktig og første 
skritt for å kunne påvise infeksjoner som årsak til IUFD (38). 

Transplacentære infeksjoner og maternelle infeksjoner som kan øke risikoen 
for IUFD: Parvovirus B19 (38–41), cytomegalovirus (CMV), infuensavirus (42) 
syfilis (Lues), listeria, rubella, toksoplasma gondii, primær malaria, zika-virus, 
covid-19, varicella zoster virus (VZV), enterovirus, leptospira, Q-feber, Lyme 
sykdom, lymphocytic choriomeningitis virus. 

De mest vanlige oppadstigende infeksjonene som er funnet ved IUFD i 
industrielle land er E. coli, gruppe B-Streptokokker og mykoplasma/ 
ureaplasma. 

Mikroskopisk infiltrasjon av neutrofile granulocytter i chorioamnion (akutt 
chorioamnionitt) er tegn på en maternell reaksjon på en bakteriell 
oppadstigende infeksjon. Neutrofile granulocytter i navlesnors-kar og 
kargren i chorionplaten er tegn på føtal reaksjon på mors infeksjon. Funn 
av inflammasjon i barnets kar kan indikere hvor lenge fosteret har vært 
dødt. 
Obduksjon av fosteret i kombinasjon med placentafunn (makroskopisk og 
histologisk) kan supplere klinikken om mulig årsak til IUFD.  

En tidligere gjennomgått virus infeksjon kan ikke utelukkes med negative 
morfologiske funn. Primære forandringer i barnets organer og/eller placenta 
er som regel mikroskopisk kun synlig i virusreplikasjonsfasen. Sekundær 
reaksjon kan ses som betennelsesreaksjon med lymfocytter i placenta som 
villitt og /eller intervillositt. (Hit-and-Run) (34). 

Placentaundersøkelsen bør utføres av patologer med spesial kompetanse 
innenfor perinatal patologi. I tilfelle manglende kapasitet eller manglende 
spesialfunksjon bør materialet sendes til Faggruppen Perinatal på OUS. 
Forsendelsen bør skje på hvit bøtte, uten formalin eller annen type væske. 
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Basisutredning - undersøkelser som anbefales for IUFD ved 

diagnosetidspunkt 

Anamnese og klinisk undersøkelse 
Hendelser/sykdom i svangerskapet, obstetrisk historie, familiesykdommer, 
utenlandsreiser, sosiale forhold, røyking, rusmisbruk, medikamentbruk, 
infeksjonstegn, blodtrykk, trombosetegn. 
  
Ultralyd 
For bekreftelse av fosterdød. Det foreslås vurdering av fostervannsmengde 
samt orienterende undersøkelse av føtal anatomi. Vurder utvidet 
undersøkelse dersom det er sannsynlig at foreldre ikke ønsker obduksjon. 
  
Amniocentese 
For mikrobiologisk undersøkelse og eventuelt DNA analyser (se eget 
avsnitt om DNA analyser). Vurderes der det er kompetanse til dette. Kan 
være eneste mulighet for å få uforurenset prøve til mikrobiologisk 
undersøkelse. Bemerk at dyrkning kan vært negativ til tross for kliniske 
tegn på chorioamnionitt. Fostervann til mikrobiologisk diagnostikk; virus og 
toxoplasma påvisning ved PCR. 
  
Maternell bakteriologi 
Blodkultur ved feber hos mor, urin-, cervix- og vaginal/perianalprøve til 
mikrobiologisk dyrkning, inklusiv klamydia, ureaplasma, mycoplasma og 
listeria. Angi Listeriadyrkning spesielt, kan evt utføre PCR i sterile 
materialer  

En egen prøve/pinne for gonokokker, ureoplasma- og mykoplasma arter til 
PCR.  
 
Maternell serologi og agenspåvisning ved PCR  
Parvovirus B19, rubella, CMV og herpes simplex virus, varicella zoster 
virus) toksoplasmose syfilis og enterovirus (kun PCR). Andre agens på 
indikasjon, f.eks. hvis utenlandsopphold. Be også om at prøver tatt i tidlig 
svangerskap eller ved tidligere graviditeter undersøkes hvis tilgjengelige. 
(Mikrobiologiske avdelinger er anbefalt å arkivere screeningprøven av 
gravide i 5 år). 
  
Blodprøver 
 Hemoglobin, hematokrit med maskinell diff. telling (blodstatus) og 

infeksjonsstatus (blødning, HELLP, sepsis, infeksjoner, kronisk 
sykdom). 

 Koagulasjonsstatus (preeklampsi, DIC (10 % utvikler DIC de første fire 
ukene etter IUFD dersom barnet ikke er født). 



 10 

 Nyrefunksjonsprøver (preeklampsi (urinsyre er bedre prediktor for 
perinatal utfall enn blodtrykk)). 

 Leverfunksjonsprøver med fastende gallesyre (lett forstyrrelse i 
leverfunksjonsprøver kan være markør for intrahepatisk kolestase, viral 
hepatitt, CMV og Toksoplasmose i tillegg til akutt fettlever og HELLP). 

 Blodsukker og HbA1c. 
 Thyreoideaprøver: TSH, FT4 og FT3. 
 Blodtype om ikke utført tidligere og antistoffanalyse (for eksempel D og 

Kell) (spesielt viktig ved hydrops føtalis). 
 Blodplatetyping og blodplateantistoffer (alloimmun trombocytopeni hos 

fosteret kan forårsake intrakraniell blødning). 
 Måling av føtale blodlegemer i mors blod. (indikerer føto-maternell 

blødning, som kan være ”silent”). Nå brukes flowcytometri (utføres ved 
OUS, Haukeland, Tromsø og St. Olavs) som erstatter Kleihauer-Betke. 
For diagnose av føtomaternell blødning anbefales prøven tatt så tidlig 
som mulig fordi a) føtale blodlegemer kan komme inn i mors sirkulasjon i 
forbindelse med selve fødselen og b) føtale blodlegemer kan forsvinne 
fort ut av mors blod hvis det er maternelle antistoffer til stede (f.eks. 
ABO eller Rh immunisering) (22). Spesielt viktig hos RhD negative 
mødre for kvantifisering med tanke på dosering av anti D. 

 Antifosfolipid antistoffer (antikardiolipin- og anti β2 glykoprotein 1 
antistoffer og Lupus antikoagulant. IUFD er en av kliniske kriterier for 
antifosfolipid antistoff syndrom (APS) (23). 

Basisutredning - prøver som tas etter fødselen 

Placenta 
 Makroskopisk undersøkelse og beskrivelse av placenta og navlesnor, 

med bruttovekt, eventuelt med bilder. 
 Mikrobiologisk undersøkelse. Allmenn dyrkning, listeria og virologi. 

Placentabiopsi (biter på minst 1 cm tatt fra føtal side etter at hinnen er 
fjernet sterilt, sendes i sterilt glass med litt sterilt saltvann (helst ett glass 
til virologi og ett til bakteriologi) – bør sendes raskest mulig til 
laboratoriet for optimalisert dyrkning – angi om placenta er forløst 
vaginalt eller ved keisersnitt). 

 Penselprøve (til bakt) (i tillegg til biopsi) tatt dypt fra placenta (for å 
sikre anaerob dyrkning) 

 Penselprøve fra hinnene (til bakt) (tas i mellom chorion og amnion). 
 En bit av navlesnor (5 cm) til DNA analyse*. 
 Biopsi fra placenta til DNA analyse* (ca. 1 cm i diameter (kan være mer) 

fra den føtale siden i nærheten av navlesnorfestet for å unngå å få med 
maternelt vev) (legges på saltvann).    

 Histologisk undersøkelse av morkake, hinner og hele 
navlestrengen. Sendes fersk (uten formalin eller annen væske) i en 
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bøtte, merket med barkodelapp og rekvisisjon til patologiavdelingen. 
Føtal blodtap kan i placenta påvises som føto-maternell transfusjon med 
immunfarging av Hemoglobin F (HbF). Men tolkningen må 
sammenliknes med klinikk.  

Barn 
 Ytre beskrivelse (med vekt og lengde) og klinisk fotografering (bilder 

som viser fram detaljer i barnets ytre utseende), i tillegg til bilder til 
foreldrene. Det anbefales at barnet undersøkes kort tid etter fødsel av 
helst to helsearbeidere (jordmor, gynekolog, sykepleier eller neonatolog) 
og ytre utseende og kjønn beskrives detaljert i journal. Dette kan være 
viktig for patologen særlig dersom det drøyer mellom fødsel og 
undersøkelse. Spesielt viktig hvis foreldrene ikke ønsker obduksjon. Det 
foreslås at barnets ytre undersøkes (hvis tilgjengelig) av 
perinatalpatolog, neonatolog eller barnelege dersom det ikke blir utført 
obduksjon. 

 Obduksjon. Foreldrene skal informeres nøye om den kliniske 
nytteverdien av en obduksjon. Skriftlig informasjon til foreldre er en 
fordel. Se for øvrig ”Veileder ved obduksjon av fostre og barnʺ  

 MR- undersøkelse. Anbefales kortest mulig tid etter fødsel dersom 
foreldre ikke ønsker obduksjon. Obduksjon er beste undersøkelsen. MR 
er ikke likestilt med obduksjon og anbefales ikke tilbudt i stedet for 
obduksjon. Kan også være en god tilleggsundersøkelse til obduksjon, 
spesielt med hensyn til hjerne og ryggmarg. 

 Røntgen skjelettundersøkelse. Anbefales utført ved en hver 
dødfødsel. Supplerer obduksjon/MR undersøkelse og kan gi 
tilleggsinformasjon.  

 Mikrobiologisk undersøkelse fra øre og svelg 
 Blodprøver fra navlestreng eller barnets hjerte (hvis ikke mulig å få 

navlestrengsblod) til mikrobiologi, serologi og analyse av kjente 
genetiske sykdommer (samme prøve som tas av nyfødte).  

 Blodprøver (EDTA-fullblod) fra navlestreng eller barnets hjerte (hvis ikke 
mulig å få navlestrengsblod) til agenspåvisning( virus, ),og 
infeksjonsserologi.  

 Blodprøve (EDTA-fullblod), analyse av kjente genetiske sykdommer 
(samme prøve som tas av nyfødte).  

 Vev fra fosteret til DNA analyse. Vev fra milt foretrekkes (sendes fra 
patologen ved obduksjon). Evt. annet vev fra fosteret (hud-, 
hælsenebiopsi). Se eget avsnitt om DNA analyser. 

 Vev fra fosteret kan også sendes til virusanalyse (PCR). 

Innsamling av materiale/forsendelse til patolog 
Det kan ta flere døgn fra død/fødsel til fosteret ankommer patologisk 
avdeling. Derfor er det viktig at kliniker sikrer materiale til genetiske og 
mikrobiologiske undersøkelser. Det er større sannsynlighet for vellykkede 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/20b6a2fc462b4029a6318026baaa88ff/veiledervedobduksjon.pdf
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undersøkelser jo kortere tid fra fødsel til prøve tas. Forsendelse til 
patologisk anatomisk avdeling bør skje så fort som mulig. Barnet skal, etter 
obduksjon, være i en slik tilstand at det kan vises foreldrene (”Veileder ved 
obduksjon av fostre og barn” 2004; fosterobduksjonsprosedyre aktualisert i 
2019, tilgjengelig på Patologiforeningens nettside). Viktig at fullstendige, 
relevante kliniske opplysninger om mor og far, det aktuelle svangerskap og 
evt. tidligere svangerskap gis til patologen. 

Basisutredning – prøver 8-12 uker postpartum 
 Antifosfolipidantistoffer (lupus antikoagulant, anticardiolipin- og anti-

β2 glykoprotein 1 antistoffer) dersom positive ved diagnosetidspunkt. 
Diagnostiske kriterier for APS tilsier positive prøver ved to anledninger 
med minst 12 uker i mellom, i tillegg til kliniske kriterier (23). Profylakse 
med heparinpreparater i tillegg til albyl-E anbefales kvinner med 
habituelle aborter (>3) som fyller laboratoriekriterier for APS. Det er 
usikker effekt, men mangelfull evidens, av heparinprofylakse blant 
kvinner med APS og andre placentarelaterte 
svangerskapskomplikasjoner (en enkel fosterdød etter uke 10, IUGR 
eller preeklampsi). 

 Fastende homocystein dersom leppe/gane spalte, neuraltube defekter 
eller hjertefeil. Ved positiv prøve undersøkes det for MTHFR 
genmutasjon  

Tilleggsundersøkelser -prøver foreslått tatt på indikasjon 

 Trombofiliscreening. Kan tas ved vekstrestriksjon eller placentapatologi, 
men omdiskutert siden sammenheng mellom arvelige trombofilier og 
IUFD er svak og det er ikke vist nytte av antikoagulasjon i et nytt 
svangerskap (25, 26). Hensikten med screening for arvelige trombofilier 
er derfor usikker 

 Maternal anti-Ro og anti-La ved hydrops, endomyokardial fibro-
elastosis eller AV-node kalsifisering funnet ved obduksjon. Identifiserer 
skjult autoimmun sykdom hos mor 

 Urin for narkotikascreening ved mistanke om narkotikamisbruk 
 Mor og fars blod for kromosomanalyse ved translokasjon hos 

fosteret, føtal aneuploidi eller mistanke om kromosomavvik og 
kromosomanalyse fra foster er mislykket  

 

DNA analyser 

DNA analyse er viktig siden noen IUFD er forårsaket av kromosomavvik. 

DNA analyser utføres ved fem sykehus i Norge: Oslo Universitetssykehus - 
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Ullevål, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haukeland 

Universitetssjukehus, St. Olavs Hospital og Sykehuset Telemark HF. Ved 

IUFD gjør ingen kromosomanalyser, men isolerer DNA fra mottatt 

materiale. Det er noe forskjellig hvilket materiale de forskjellige 

laboratoriene foretrekker. Fødeavdelingene bør ha egne lokale prosedyrer 

avhengig av dette.  

 Blir fosteret obdusert foretrekker alle laboratoriene vev fra fosterets milt 

(sendes ikke fiksert), men kan ta imot annet vev fra fosteret. Alle indre 

organer gir bra DNA utbytte. Hæl-sene kan også benyttes. 

 Uten obduksjon varierer det hva laboratoriene foretrekker til analyse 

Preparatene må ikke fikseres. Avklar med laboratoriet hvilke prøve de 

ønsker og hvordan prøven oppbevares/sendes.  De som analyserer 

placentavev foretrekker det framfor fostervann. Diskuter med 

genetiker/laboratorie/fostermedisiner ved mistanke om konkrete genetiske 

sykdommer.   

 

Bestemmelse av kjønn 

Det kan være utfordrende å identifisere riktig kjønn, spesielt ved ung 

gestasjonsalder. Til hjelp: Gutter mangler vaginalåpning. 

Ved usikkerhet angående barnets kjønn kan hurtig kromosomanalyse 

anbefales ved bruk av kvantitativ fluorsent PCR (QF-PCR).  

Dersom kjønn ikke blir opplyst, velger fødselsregisteret automatisk gutt. 

Fødsel og postpartum 

Forløsningsmetode/induksjon avhenger av cervixmodning, mors tilstand og 
tidligere obstetrisk anamnese. Vaginal fødsel vil oftest være foretrukket og 
kan oppnås innen 24 timer fra induksjon i omtrent 90% av tilfellene (27). 
Mifepristone, prostaglandiner, amniotomi og oksytocin er aktuelle metoder. 
80 % går i spontan fødsel i løpet av 72 timer. Ønsker kvinnen å utsette 
fødsel mer en 48 timer foreslås det regelmessige prøver for DIC status. Se 

kapittel ”Induksjon/igangsettelse av fødsel – Modning av cervix/livmorhalsen før 
fødsel» 

  
Laktasjonshemming kan vurderes med dopamin agonist (kabergolin; 
Dostinex®). Bromokriptin (Parlodel®) er kontraindisert. Dopamin agonister 
frarådes for kvinner med kjent psykose i anamnesen eller fare for 
postpartum psykose, hypertensive komplikasjoner og noen andre 
medisinske tilstander (28). 
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