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Endringer i nasjonale rutiner for svangerskapsundersøkelser av kvinner som er RhD-negative 

Helsedirektoratet ber landets kommuner informere aktuelle tjenester om ny rutine i 
svangerskapsundersøkelsene av kvinner som er RhD-negative.  

Ny rutine (midlertidig) 
Det etableres med dette skrivet et nytt rutinemessig tilbud om analyse av RhD-status hos foster 
der den gravide er RhD-negativ. For orientering om varighet av tilbudet vises det til avsnittet 
nederst i dette brevet.    

Den gravide skal fortsatt ta prøver til blodtyping i svangerskapets 8.-12. uke.  

Er den gravide RhD-negativ og ikke allerede har antistoff mot RhD, skal hun tilbys RhD-typing av 
fosteret i form av en ny blodprøve (12 ml EDTA blod) i svangerskapets uke 24. Blodprøven skal 
vanligvis tas på fastlegekontor eller hos jordmor, men kan også tas på sykehus hvis kvinnen 
likevel er der til oppfølging av svangerskapet i uke 241.  

Hvis testen viser at den RhD-negative gravide bærer et RhD-positivt foster, skal det tilbys 
forebyggende behandling (RhD-profylakse) mot at den gravide utvikler antistoff mot fosterets 
RhD-antigen. Det gis i form av en injeksjon med spesifikt immunglobulin mot RhD-antigen i 
svangerskapsuke 28 (heretter kalt profylaksen). 

Kontrollblodprøver av Rh-negative gravide i uke 32 og 36 utgår. 

De gravide som blir gitt anti-D-profylakse i uke 28 i svangerskapet, skal ha dose nr. 2 i 
forbindelse med fødselen enten den skjer på sykehus, fødestue eller hjemme. Det vil fortsatt 
tas navlestrengsblod til blodtyping og måling av Rh-antistoffer.  

Forskjellige rutiner i ulike deler av landet 
Det er forskjellige rutiner i de forskjellige regionale helseforetakene og mellom helseforetak 
hvordan tilbudet om profylaksen i 28. svangerskapsuke gis. I Sør-Norge vil den gravide som 
hovedregel få tilbud om profylakse ved fødepoliklinikken hun tilhører. I Nord-Norge er 
hovedregelen at profylaksen gis på fastlegekontor eller helsestasjon. Det er også forskjell 
mellom helseforetakene på om kvinnen kalles inn av fødepoliklinikken eller må bestille time 

                                                      
1 Om man ikke rekker å ta blodprøve i uke 24, er det likevel hensiktsmessig å ta prøven helt frem til uke 36. 
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selv. Det er viktig at det enkelte fastlegekontor/helsestasjon bringer klarhet i hvilke ordninger 
som gjelder lokalt. Detaljert informasjon for de enkelte RHFene finnes som vedlegg til dette 
brevet. 

Skriftlig samtykke 
Den gravide må gi skriftlig samtykke før det tas prøve til RhD-typing av fosteret fordi den nye 
metodikken er fosterdiagnostikk etter bioteknologilovens bestemmelser (§ 4-3). Samtykket kan 
gis i merknadsfeltet på helsekortet for gravide. Se «Veileder for utfylling av helsekort for 
gravide» (IS-2199 Helsedirektoratet 11-2015) for detaljer. 

Økonomiske forhold 
Kvinner som får profylakse, skal ikke ha utgifter til det spesifikke immunglobulinet som brukes i 
profylaksen.   

Konsultasjoner og kontakt med jordmor og fastlege i forbindelse med den nye rutinen inngår i 
svangerskapsomsorgen og dekkes av folketrygden på vanlig måte. 

Konsultasjoner ved sykehuspoliklinikkene (fødepoliklinikkene) i forbindelse med profylaksen 
dekkes som for andre polikliniske oppmøter i forbindelse med svangerskap. 

Kvinner som til nå har kjøpt det spesifikke immunglobulinet selv, kan sende krav m/ bilag for å 
få utgiften refundert av sin lokale fødeavdeling.  

Ny metode for blodtyping 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har gjort en vurdering av metoden for RhD-typing 
fra cellefritt foster-DNA i plasmaet til den gravide. Helsedirektoratet har godkjent NIPT (Non-
Invasive Prenatal Testing) som metode for RhD-typing av foster hos RhD-negative gravide. 
Beslutningsforum, ved fagdirektørene i de regionale helseforetakene, har avgjort at metoden 
skal tas i bruk. 

Permanent ordning 
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utrede hvordan 
organiseringen og finansieringen av rutinen skal skje på permanent basis og skal levere sitt 
forslag til departementet innen 01. mai 2017. Arbeidet skjer i samarbeid med tjenestene og 
impliserte parter. Målsettingen er å ha klar en permanent ordning innen 01. juli 2017.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Per Magne Mikaelsen e.f. 
Avdelingsdirektør 
 
       Kjell Maartmann-Moe 
       Seniorrådgiver  
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
Kopi:   Helse- og omsorgsdepartementet 
  Fagdirektørene i de regionale helseforetakene 
 
Vedlegg:  Nye rutiner etter RHF-område og skjematisk fremstilling av den nye rutinen 
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Skjematisk fremstilling av den nye rutinen 
 

 

 

 
 

Fra Nordlandssykehusets informasjonsmateriell 2017 
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 Midlertidig prosedyre for å sikre at kvinner med behov for RhD-profylakse får 
dette i HMN  
Denne ordningen gjelder midlertidig og for å sikre medisinsk forsvarlighet inntil permanent ordning 
med administrasjon av RhD-profylakse i uke 28 hos fastlege/jordmor kommer på plass.  
For kvinner bosatt i opptaksområdene til St. Olavs Hospital HF, Helse Møre og Romsdal HF og Helse 
Nord-Trøndelag HF, sendes prøve fra fastlege/jordmor til Avdeling for immunologi og 
transfusjonsmedisin ved St.Olavs Hospital HF.  
RhD-profylakse gis i denne midlertidige ordningen ved kvinnens nærmeste fødeavdeling/ 
poliklinikk.  
• For St. Olavs hospital HF: Trondheim  
• For Helse Møre og Romsdal HF: Kristiansund, Molde, Volda eller Ålesund  
• For Helse Nord-Trøndelag HF: Levanger eller Namsos  
 
Fremgangsmåte:  
1. Prøve nr. 1 som tas i uke 12-16 sendes som vanlig til St. Olavs Hospital HF.  
2. Fastlege/jordmor sender prøve fra gravid (uke 24) som er RhD-negativ og som ikke har fått påvist 
immunt anti-D ved første prøve til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs 
Hospital. Rekvirenten oppfordres til å legge inn lokal fødeavdeling som kopimottaker av 
prøvesvaret.  
3. Når prøvesvar på føtal RhD-typing foreligger, sendes dette svaret til rekvirerende fastlege/ 
jordmor sammen med informasjon om kvinnen skal ha profylakse i uke 28 eller ikke.  
4. Kvinner som skal ha profylakse må henvises (primært fra fastlege) til aktuell fødepoliklinikk for 
profylakse.  
5. Kvinnen kalles inn av aktuell fødepoliklinikk i uke 28-30 og får profylakse. Den gravides 
fastlege/jordmor informeres skriftlig fra fødepoliklinikk når dette er gjort. Dette kan kvitteres for av 
jordmor som setter injeksjonen på «helsekort for gravide». I tillegg skal det dokumenteres under 
NB-notat i Natus at profylakse er gitt.  
6. Alle administrative forhold omkring dette oppmøtet, inkludert egenandel og refusjon for reise, 
håndteres som for alle andre polikliniske oppmøter i forbindelse med svangerskap.  
7. Ved oppmøte på svangerskapspoliklinikk brukes diagnosekode «Z 35.8 Kontroll av spesifikt 
høyrisiko svangerskap». Prosedyrekode «WAGX09 Vaksinasjon» brukes sammen med denne.  
 
Hilsen  
Kristian Onarheim Kst ass fagdirektør Helse Midt-Norge RHF  
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Midlertidig prosedyre for å sikre at kvinner med behov for RhD-profylakse får dette inntil 
permanent ordning kommer på plass.  
Denne ordningen gjelder midlertidig og for å sikre medisinsk forsvarlighet, inntil permanent ordning 
med administrasjon av RhD-profylakse i uke 28 hos jordmor/fastlege kommer på plass.  
For kvinner bosatt i Helse Stavangers opptaksområde, sendes prøve fra fastlege/jordmor til 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) i Helse Stavanger.  
For kvinner bosatt i Helse Fonna, Helse Bergen eller Helse Førdes opptaksområde, sendes prøve til 
Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (AIT) i Helse Bergen.  
Inntil videre gjøres selve analysen (føtal RHD-typing) ved Oslo universitetssykehus.  
RhD-profylakse gis i denne midlertidige ordningen ved kvinnens nærmeste fødeavdeling/poliklinikk.  
• For Helse Stavanger: Stavanger  
• For Helse Fonna: Haugesund eller Stord  
• For Helse Bergen: Bergen eller Voss  
• For Helse Førde: Førde  
 
Fremgangsmåte:  
1. Fastlege/jordmor sender prøve på gravid (uke 24) til AIT i Helse Stavanger/- Bergen.  
2. Når prøvesvar på føtal RHD-typing foreligger, sendes dette svaret til rekvirerende 
fastlege/jordmor sammen med informasjon om denne kvinnen skal ha profylakse i uke 28 eller ikke. 
For kvinner som skal ha profylakse, skal det i informasjon til fastlege/jordmor eksplisitt fremgå at 
kvinnen vil bli innkalt til aktuelle fødepoliklinikk for å få profylakse, og at henvisning til dette fra 
fastlege/jordmor ikke er nødvendig.  
3. Hvis hun skal ha profylakse, sender AIT i Stavanger eller Bergen i tillegg svaret til aktuelle 
fødeavdeling, med anmodning om å kalle inn kvinnen til fødepoliklinikken for å få profylakse i uke 
28.  
 
For kvinner bosatt i opptaksområdet for Helse Fonna eller Helse Bergen, må AIT i Helse Bergen 
sørge for at henvisningen kommer til riktig sted, jf. at det her er flere alternativer: Haugesund og 
Stord i Fonna, og Bergen og Voss i Helse Bergen.  
5. Kvinnen kalles inn av aktuelle fødepoliklinikk i uke 28 og får profylakse. Den gravides 
fastlege/jordmor informeres skriftlig fra fødepoliklinikk når dette er gjort.  
6. Alle administrative forhold omkring dette oppmøte, inkludert egenandel og refusjon for reise, 

håndteres som for alle andre polikliniske oppmøter i forbindelse med svangerskap.  
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Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 
968  

 

 
Midlertidig prosedyre for å sikre at kvinner med behov for RhD-profylakse får dette.  
 
Rutiner for RhD-profylakse er endret ved at kvinner tar prøve i svangerskapets uke 24. De som skal ha 
profylakse får dette i uke 28.  
 
Den optimale løsning er at blodprøve tas i primærhelsetjenesten (fastlege/jordmor) i uke 24, at analysen 
deretter gjøres i spesialisthelsetjenesten og at kvinner som skal ha profylakse får dette hos 
fastlege/jordmor.  
 
Dette ivaretar også prinsippet om at svangerskapsomsorgen er en del av primærhelsetjenesten. Den 
praktiske gjennomføring av et slikt opplegg er ikke på plass, og det er nødvendig å gjennomføre en midlertidig 
ordning for å ivareta endret rutine for RhD-profylakse.  
 
Den permanente løsningen forventes å komme innen 1. juli 2017.  
 
Foster RhD-typing gjøres ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Blodbanken, Oslo 
universitetssykehus, Ullevål.  
 
Før utsendelse av dette opplegg har det vært dialog mellom helseregionene, og denne midlertidige 
løsningen settes også i verk i de andre helseregionene.  
 
Midlertidig prosedyre for å sikre at kvinner med behov for Rhesusprofylakse får dette før 
permanent ordning kommer på plass.  
 
Denne ordningen gjelder midlertidig og for å sikre medisinsk forsvarlighet inntil permanent ordning med 
administrasjon av Rhesusprofylakse i uke 28 hos jordmor/fastlege kommer på plass.  
 
Oppdaterte rutiner  
Den første prøven tas (som før) i uke 12-16.  
Types den gravide til RhD positiv og det ikke påvises irregulære blodtypeantistoff, skal det ikke tas flere 
prøver i svangerskapet. Types den gravide til RhD negativ, og det ikke påvises immunt  
anti-D, tas to EDTA prøver a 6 ml i svangerskapsuke 24. Den ene prøven vil bli brukt til foster RhD-
typing og den andre til blodtypeantistoffscreening.  
 
Types fosteret til RhD positiv eller analysen er inkonklusiv, og det ikke påvises immunt anti-D, skal det 
gis prenatal RhD profylakse i svangerskapsuke 28. Tidligere kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36 
vil utgå. 
  
Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, 
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse 
Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private 
leverandører og avtalespesialister.  

 
Types den gravide til RhD negativ, og det påvises immunt anti-D, tas to EDTA prøver a 6 ml i 
svangerskapsuke 18. Dette er i tråd med tidligere rutiner (bortsett fra at det tas to EDTA glass istedenfor 
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ett). Oppfølging av slike prøver skjer i henhold til tidligere prosedyrer, og laboratoriet vil gi særskilte 
anbefalinger for oppfølging av enkeltpasienter.  
 
Fremgangsmåte:  
1. Fastlege/jordmor sender prøve av gravid (uke 24) til blodbanken (som de alltid har sendt 
svangerskapsprøver til).  
 
2. Når prøvesvar på foster RhD-typing foreligger, sendes dette svaret til rekvirerende fastlege/jordmor 
sammen med informasjon om hvorvidt kvinnen skal ha profylakse i uke 28 eller ikke. Dersom den 
gravide skal ha profylakse, sender i tillegg blodbankene i Helse Sør-Øst svaret til fødeavdeling.  
 
3. For kvinner som skal ha profylakse vil det i informasjonen til fastlege/jordmor eksplisitt fremgå at 
kvinnen vil bli innkalt til den aktuelle fødepoliklinikk for å få profylakse og at henvisning til dette fra 
fastlege/jordmor ikke er nødvendig.  
 
4. Den gravide kalles inn av fødepoliklinikk i uke 28 og får profylakse. Dette registreres i Helsekortet for 
gravide og den gravides fastlege/jordmor informeres skriftlig fra fødepoliklinikk.  
 
5. Alle administrative forhold omkring dette oppmøtet, inkludert egenandel og refusjon for reise, 
håndteres som for alle andre polikliniske oppmøter i forbindelse med svangerskap.  
 
Helse Sør-Øst RHF ber helseforetakene implementere midlertidig ordning i tråd med midlertidig 
prosedyre og RhD-profylakse gis i denne midlertidige ordningen ved kvinnens nærmeste fødeavdeling-
/poliklinikk:  
• Akershus universitetssykehus  
• Oslo universitetssykehus: Ullevål, Rikshospitalet  
• Sykehuset i Vestfold: Tønsberg  
• Sykehuset Innlandet: Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger, Tynset  
• Sykehuset Telemark: Skien  
• Sykehuset Østfold: Kalnes  
• Sørlandet sykehus: Kristiansand, Arendal, Flekkefjord  
• Vestre Viken: Drammen, Bærum, Ringerike, Kongsberg  
 
 
Med vennlig hilsen  
Helse Sør-Øst RHF Alice Beathe Andersgaard           Kirsti Tørbakken  
fagdirektør medisin og helsefag           spesialrådgiver  
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ANTI-D PROFYLAKSE TIL GRAVIDE KVINNER I HELSE NORD OG INFO TIL HDIR. 
 
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med NLSH, UNN og SANO HF laget en ordning som vist i 
vedlagte link.  
 
https://nordlandssykehuset.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/oppdatertinformasjon- 
til-rekvirenter-av-svangerskapsanalyser-og-bestilling-av-rh-profylakse 
 
Denne linken gjelder for pasienter i Nordlandssykehuset og Helgelandssykehusets 
nedslagsfelt. 
 
En tilsvarende ordning har UNN for Troms (inkl. nordre Nordland) og Finnmark. Denne 
finnes på følgende link:  
 
https://unn.no/fag-og-forskning/fastlegenytt/oppdatert-informasjon-tilrekvirenter- 
av-svangerskapsanalyser 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jan Norum| Medisinsk rådgiver/professor II 
Helse Nord RHF | Fagavdelingen 
Mob: +47 954 04 205 

Medical advisor/professor II 
Northern Norway 
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