Moderkaksprov eller fostervattenprov
När man är gravid kan man göra ett moderkaksprov/fostervattenprov för att upptäcka om
fostret har förändringar på sina arvsanlag, de så kallade kromosomerna. Moderkaksprov kan
göras tidigast graviditetsvecka 11 och fostervattenprov tidigast graviditetsvecka 15. Provet är inte
helt riskfritt, utan en av hundra provtagningar kan leda till missfall.
Hur går undersökningen till?
Vid provtagningen kontrolleras graviditetens längd med ultraljud.
Med hjälp av ultraljud sticks en tunn nål genom magen in i livmodern och det tas ut celler från
moderkakan eller en liten mängd fostervatten. Provtagningen orsakar endast liten till måttlig
smärta. Det är normalt att efteråt känna en lättare, övergående, mensliknande värk.
Efter undersökningen
Moderkaksprovet/fostervattenprovet skickas till Genetiska kliniken i Lund. Om provet inte visar
någon avvikelse får man efter 1-2 veckor ett brev med detta besked. Om något avviker på
provsvaret kontaktas man av läkare på Kvinnokliniken för information. Efter det kan man
behöva tala med en kurator eller barnmorska, som komplement till den information man fått av
läkaren. Vi hjälper till med denna kontakt.
Har du ett fysiskt lätt arbete kan du återgå till detta efter provtagningen. Vid tungt arbete
rekommenderar vi att du inte arbetar mer denna dag.
Vid mensliknande blödning och/eller mensliknande smärtor samt fostervattenläckage kan du
höra av dig nästföljande vardag, till kvinnokliniken i Växjö, tfn 0470-58 84 80. Vid kraftig
blödning, där du byter binda flera gånger inom en timme och/eller feber inom 2 veckor efter
ingreppet, ringer du omgående tfn 0470-58 84 80. Under jourtid kopplas samtalet vidare till
sjukvårdsrådgivningen, 1177, som då hjälper dig vidare.
När provsvaret kommit kan du ringa till Genetiska kliniken i Lund om du vill veta barnets kön.
Vi skickar sedan en kallelse för vecka 19 ultraljudet.
Du som är inskriven på barnmorskemottagningarna i Ljungby, Markaryd eller Älmhult ringer din
mottagning för tidsbokning till ultraljud.
Din partner eller någon annan nära anhörig är välkommen att vara med. För bästa möjliga
resultat krävs lugn och ro vid undersökningen och därför får barn inte närvara.
Ultraljudsmottagningen Växjö 0470-588482 telefontid kl. 10.00-14.00.
Läs mer
https://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Undersokningar/Fosterdiagnostik/
Här finns mer information och även en film om fosterdiagnostik (översatt på arabiska, engelska,
spanska).

Kvinnokliniken
Öppenvården
Ultraljudsenheten
2014-12

