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Anbefalinger 
Vi anbefaler at diagnosen intrauterin fosterdød (IUFD) stilles ved ultralyd og bekreftes av to 
leger (IV). 
Vi anbefaler at årsak søkes med en utfyllende undersøkelse av mor, fosteret og placenta (IV). 
Vi anbefaler at det går kortest mulig tid imellom død og utredning (IV). 
Vi foreslår uselektert basisutredning etter en liste av anbefalte undersøkelser (I-IV). 
Vi anbefaler obduksjon av fosteret sammen med 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 avdekke årsak og for å unngå gjentagelsesrisiko (III). 

 
Søkestrategi 
 

Søk i retningslinjer fra Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE),The Perinatal Society of Australia and New 
Zealand (PSANZ), Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG), Svensk förening för 
obstetrik og gynekologi (SFOG), American College of Obstetricians and Gynecologists 
(ACOG), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) og 
Kunnskapssenteret. 
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Definisjon 
Dette kapittelet er tenkt å gi veiledning ved utredning av årsaken til intrauterin fosterdød 
(IUFD) etter fullgåtte 22 (≥ 22+0) svangerskapsuker eller fostervekt > 500 g og omhandler i 
hovedsak tilfeller der det ikke har vært tegn til liv før fødselsstart1. Alle fødsler/aborter etter 
utgangen av 12. svangerskapsuke skal meldes til Medisinsk fødselsregister.   
 

Epidemiologi 
I 2017 var det registrert i Norge 3,1 dødfødsler per 1000 fødsler2 og 4,4 perinatale dødsfall 
per 1000 fødsler. I vestlige land utgjør dødfødsler halvparten til to-tredjedeler av perinatal 
mortalitet (intrauterin fosterdød og død i første 4 leveuker)3. I Norge forekommer fleste 
dødsfall antepartum, spesielt  i 3. trimester. Risiko for IUFD øker gradvis fra 36 uker4. 
Internasjonalt har det vært gradvis nedgang i dødfødselsrater i vestlige land frem til 20005, 
men uendrede rater etter det6. I Norge har forekomsten fortsatt å falle de siste årene7.    
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Hyppigste årsaker til IUFD i høyinntektsland er placenta patologi, 11 – 65% avhengig av 
hvilket klassifiserings eller rapporteringssystem brukes 8 9. Placentaårsaker varierer med 
svangerskapslengde. Andre hyppige årsaker for IUFD er infeksjoner (12%), 
navlesnorskomplikasjoner (9%), maternell sykdom (for eksempel diabetes eller 
hypertensjon) (7%), medfødte misdannelser (6 %), intrapartum patologi (fleste hos ekstremt 
premature) (3%) og føtal patologi (4%)10. I 20-30 % av tilfellene forblir dødsårsaken ukjent 
tross utredning10 11.  
Placentapatologi som årsak til IUFD i sen svangerskap er for eksempel morkakeløsning (12%), 
infeksjoner (57%) og maternell vaskulær malperfusjon (70%)8 9.     
Transplacentære infeksjoner som har vært assosiert med IUFD er Cytomegalovirus (CMV), 
Syfilis (Lues), Parvovirus B19, Listeria, Rubella, Toksoplasma Gondii, Herpes Simplex (HS), 
Coxsackievirus, Leptospira, Q-feber, Lyme sykdom og Malaria.  
De mest vanlige oppadstigende infeksjonene som årsak til IUFD i industrielle land er E. coli, 
Klebsiella, gruppe B-Streptokokker, Enterokokkus, Mykoplasma/ Ureoplasma, Hemophilus 
influensae og Clamydia12. 
 
Risikofaktorer4 10 13-15 
• Svangerskap med veksthemming 

• Mors alder over 35 - 40 år 

• Overvekt/fedme (BMI > 25) 

• Tidligere dødfødsel 

• Flerlingsvangerskap 

• Preterm fødsel 

• Dårlig sosioøkonomisk forhold og lav utdanning 

• Suboptimal omsorg 

• Etnisitet  

• IVF 

• Overtid 

• Røyking 

• Maternell bruk av narkotika, alkohol, medikamenter 

• Maternelle systemiske sykdommer (f. eks. diabetes, hypertensjon, intrahepatisk 
kolestase, autoimmunsykdom)  

• Hb > 13,5 eller manglende fysiologisk hemodilusjon 
 

Diagnostikk 
Diagnosen stilles ved ultralyd og bør bekreftes av to leger. 
 
Basisutredning 
Generelt er det en fordel med kortest mulig tid mellom død og prøvetaking, men dette må 
avstemmes i forhold til foreldrenes ønsker og behov. 
Hensikten med utredning er å evaluere mors kliniske tilstand og finne dødsårsaken. Det vil 
være nyttig i forebyggende arbeid generelt og spesielt i veiledning til foreldre med tanke på 
gjentakelsesrisiko og forebygging/oppfølging i senere svangerskap12. 

Det er viktig å forstå at et unormalt prøvesvar ikke alltid er forklaringen på dødfødselen. Det 
er derfor viktig med en utfyllende undersøkelse selv om det tilsynelatende er en åpenbar 



årsak (navlesnorskomplikasjoner er f.eks. ganske vanlige uten at det nødvendigvis er årsak til 
dødsfallet). Sammenheng mellom prøvesvar og obduksjonsfunn hos fosteret bør søkes.  

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 virus replikasjonsfasen. Sekundær reaksjon kan ses som betennelses reaksjon med 
lymfocytter i placenta som villitt og /eller intervillositt. (Hit-and-Run)16.  
Det samme gjelder bakterielle infeksjoner. 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 bli avgjørende for tidsbestemmelse av IUFD. 

Obduksjon av fosteret i kombinasjon med placentafunn (makroskopisk og histologisk) kan 
best supplere klinikken om mulig årsak til IUFD. Placentaundersøkelse bør helst utføres av 
patologer i perinatalpatolog17-20. 
Følgende liste kan være til hjelp ved utredning av IUFD og er oppdatert etter PSANZ21 og 
RCOG Green-top Guideline No. 5512. 
 
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 bakterio- og virologisk dyrkning og soppundersøkelse. Bemerk at 
dyrkning ofte er negativ til tross for kliniske tegn på chorioamnionitt.   
 
Maternell bakteriologi 
Blod, urin-, cervix- og vaginal/perianalprøve til mikrobiologisk dyrkning, inklusiv Clamydia og 
Listeria. Positive prøver uten klinisk eller histologisk akutt chorioamnionitt er av usikker 
betydning og kan vurderes som artefakt. 
 
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). 

• 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 føtematernell 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. 

• Maternell serologi: Virusscreening (Parvovirus B19, Rubella, CMV og Herpes Simplex), 
Toksoplasmose og Syfilis. Sammenligne med prøver tatt i tidlig svangerskap hvis 
tilgjengelige. Andre på indikasjon, f.eks. hvis utenlandsopphold. 

 
Basisutredning - prøver som tas etter fødselen 
Morkake 

• Makroskopisk undersøkelse og beskrivelse av placenta og navlesnor, med bruttovekt, 
eventuelt med bilder. 

• Mikrobiologisk dyrkning (allmenn dyrkning/listeria)(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 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. 

     *Eget avsnitt angående DNA analyser.  Sjekk lokalt hva gjelder. 

 
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 kapittel 4 og 524. 

• 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).   

• 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. 

 
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 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)24. Viktig at fullstendige, relevante kliniske opplysninger om mor og far, det aktuelle 
svangerskap og evt. tidligere svangerskap gis til patologen. 
 
Basisutredning – prøver som tas 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 
kriterier23. 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 svangerskap25 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 kromosomfeil og kromosomanalyse fra foster er mislykket 

 
DNA analyser  
DNA analyse er viktig siden noen IUFD er forårsaket av kromosomfeil. DNA analyser utføres 
ved fem sykehus i Norge: Oslo Universitetssykehus - 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.  

• 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. 
Hælsene kan også benyttes, men gir lit forskjellig utbytte.  

• Uten obduksjon varierer det hva laboratoriene foretrekker til analyse 
o Haukeland: placenta, fostervann 
o OUS: Navlesnor (5 cm bit) og placentabiopsi (fortrinnsvis begge deler). Ønsker 

ikke fostervann.  
o St. Olavs: placenta, navlesnor, fostervann. 
o Sykehuset i Telemark: Foretrekker hælsene, tar også imot annet vev fra foster, 

placentabit og navlesnor. Ikke fostervann. 
o Tromsø: Fostervann (vil ikke ha navlesnor eller placenta) 

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 vanskelig å registrere riktig kjønn, spesielt ved ung gestasjonsalder. Men det er 
viktig og dersom kjønn ikke blir registrert velger fødselsregisteret automatisk gutt. Det 
anbefales at barnet undersøkes av to personer. 
Til hjelp: Gutter mangler vaginalåpning.  
Ved usikkerhet angående barnets kjønn kan hurtig kromosomanalyse anbefales ved bruk av 
kvantitativ fluorsent PCR (QF-PCR). 
 

Behandling  
Fødsel 
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 tilfellene27. 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 ”Cervixmodning/induksjon av fødsel”. 

Laktasjonshemming vurderes med dopamin agonist. Kabergolin (Dostinex®) foretrekkes.  
Bromokriptin (Parlodel®) er kontraindisert og skal ikke brukes. Dopamin agonister frarådes 



for kvinner med kjent psykose i anamnesen eller fare for postpartum psykose, hypertensive 
komplikasjoner og noen andre medisinske tilstander28. 
 

Gjentakelsesrisiko 
Kvinner som tidligere har opplevd dødfødsel har øket risiko for gjentakelse, opp til 5 ganger 
sammenlignet med kvinner som ikke har opplevd dødfødsel. Gjentakelses risiko etter 
dødfødsel av ukjent årsak er usikker, men det er mangelfulle data29.  
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