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Hovedbudskap

I denne artikkelen beskriver vi hvordan en casebasert workshop, som ble
gjennomført �ere ganger, var nyttig for å øke sykepleierinvolvering i bruk av
antibiotika på to medisinske sengeposter. Erfaringene våre er at når sykepleiere
får økt kunnskap om bruk av antibiotika, involverer de seg mer, og det blir et økt
tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper.
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Målet med prosjektet var å bidra til riktig bruk av antibiotika gjennom et tverrfaglig
samarbeid mellom leger og sykepleiere – og ved å øke graden av
sykepleierinvolvering i antibiotikastyring. Prosjektet støttet opp om Helse
Stavangers mål om å redusere bruken av bredspektret antibiotika med 30 prosent
innen 2020.

For sju år siden publiserte Helse- og omsorgsdepartementet (1) en handlingsplan
mot antibiotikaresistens i helsetjenesten. Handlingsplanen kom etter et
internasjonalt initiativ fra Verdens helseorganisasjon om å jobbe for å verne om
antibiotika som et globalt felles gode som også fremtidige generasjoner skal nyte
godt av: en global handlingsplan mot antibiotikaresistens (2).

Hovedmålet med den nasjonale handlingsplanen var å redusere den totale bruken
av antibiotika i befolkningen. For å nå målet ble �ere konkrete tiltak beskrevet. Et
av tiltakene som ble anbefalt spesialisthelsetjenesten, var å innføre et
antibiotikastyringsprogram. Det vil si en struktur i organisasjonen som skulle
«sikre optimal antibiotikabehandling til den enkelte pasient, slik at seleksjonen av
resistente mikrober begrenses» (1, s. 14).

Videre skulle spesialisthelsetjenesten opprette tverrfaglige antibiotikateam, også
kalt A-Team, og drive kompetanseheving rettet både mot forskrivere av antibiotika
og annet helsepersonell som er involvert i både forskriving og administrering av
antibiotika, inkludert sykepleiere (1).

I årene etter utgivelsen av både den globale og vår egen nasjonale handlingsplan ble
det publisert �ere internasjonale fagartikler og studier som alle pekte på
sykepleierinvolvering som en viktig, men oversett ressurs i arbeidet med å
optimalisere antibiotikabruken i helsetjenestene (3–5).

Argumentene for å involvere sykepleiere var og er mange: vår pasientnære
arbeidsform, vår koordinerende rolle i det tverrfaglige teamet rundt pasienten og
vår særegne observerende funksjon relatert til pasientens helsetilstand (5, 6).

Til tross for vår naturlige rolle i antibiotikastyringsarbeidet fant �ere studier at
sykepleiere manglet kunnskap om antibiotika. Rollen sykepleiere skulle ta innen
antibiotikastyring, var i for liten grad beskrevet og gjort kjent (7).

Antibiotikaplan kom etter internasjonalt initiativ

«Argumentene for å involvere sykepleiere var og er
mange.»



I 2018 konkluderte en revisjon av antibiotikastyring gjort av Nasjonal
kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), med at
Helse Stavanger i større grad måtte involvere sykepleiere i antibiotikastyring (8).

De argumenterte for at det var behov for kompetansehevende tiltak rettet mot
denne yrkesgruppen. Revisjonen var bakgrunnen for at et prosjekt om
sykepleieinvolvering i antibiotika ble iverksatt i Helse Stavanger.

Prosjektet ble gjennomført som et forbedringsprosjekt. Vi tok utgangspunkt i en
forbedringsmetodikk der vi brukte en systematisk fremgangsmåte som er basert på
modellen for kvalitetsforbedring (9). Forbedringsmodellen er en anerkjent metode
for å planlegge og gjennomføre systematisk forbedringsarbeid i praksis, hvor målet
er å øke kvalitet og pasientsikkerhet. Prosjektet ble gjennomført i 2019 og var
�nansiert av såkornmidler. Midlene ble utdelt av Helse Vest for å stimulere til
forbedringsarbeid i klinisk arbeid (10).

Vi ga sykepleiere et spørreskjema. Spørsmålene var utviklet for å måle endringer i
sykepleiernes kunnskap og selvopplevde deltakelse i antibiotikastyring ved
sengepostene. Sykepleierne skulle besvare spørsmålene med skaleringen ingen
grad, i mindre grad, i noen grad, i stor grad. Prosjektet hadde dermed en kvantitativ
tilnærming til å måle forandring. Spørsmålene som ble stilt sykepleierne, er
fremstilt i tabell 1.

Spørreskjemaet ble delt ut til 60 sykepleiere i klinisk stilling på to medisinske
sengeposter over en periode på 2 uker, før og etter gjennomføring av en workshop.
Svarene var anonyme. Gjennomsnittlig svarprosent var 73 prosent.

Endringer i sykepleiernes kunnskap ble målt
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De samme 60 sykepleierne deltok på en casebasert workshop i små grupper. Casen
var praksisnær og tok utgangspunkt i et gjenkjennelig, men oppdiktet pasientkasus.
Deltakerne fulgte et pasientforløp fra akuttmottak til sengepost og videre mot
utskrivelse.

Sykepleierne diskuterte kunnskap og re�ekterte rundt utfordringer knyttet til blant
annet antibiotikaresistens, vårt lokale antibiotikastyringsprogram, mikrobiologisk
prøvetaking, riktig administrering av antibiotika og evaluering av
antibiotikabehandling.

Resultatene fra spørreskjemaene som ble delt ut før og etter deltakelse i
workshopen, viser en bedring i sykepleiernes egenopplevde kunnskap og
involvering. I etterkant av workshopene var det for eksempel �ere sykepleiere som
oppga at de bidro til riktig antibiotikabruk i noen eller stor grad, sammenliknet
med før intervensjonen (�gur 1).

Videre viser undersøkelsene i forkant og etterkant av workshopene at sykepleierne
i mindre grad opplever barrierer som hindrer dem fra å involvere seg i pasientenes
antibiotikabehandling (�gur 2).

Workshoper styrket egenopplevd kunnskap

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2022-10/Tangeraas_Hansen_Fig1_MH_0.jpg?itok=atEBgKaj


I etterkant av intervensjonen var det også �ere sykepleiere som rangerte sin
kunnskap som god eller veldig god når det gjaldt antibiotikaresistens,
mikrobiologiske prøvetaking og prøvesvar, riktig administrering av antibiotika og
evaluering av antibiotika (�gur 3).

Generelt kan vi se at det er en bedring i sykepleiernes selvopplevde kunnskap og
involvering relatert til antibiotikastyring i etterkant av workshopen.
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Casen vi brukte, ble utviklet av sykepleiere i samarbeid med infeksjonsmedisiner og
smittevernlege. Vi fulgte en oppdiktet pasient fra akuttmottaket og gjennom et
typisk infeksiøst pasientforløp. Den oppdiktede pasienten, Aksel Pedersen, ble lagt
inn i akuttmottak med tung pust, slapphet og feberfølelse. I løpet av oppholdet på
sykehuset møter han og sykepleierne en del utfordringer relatert til den aktuelle
tematikken.

Sykepleierne som deltok i workshopene om Aksel Pedersen, ble dratt med inn i
re�eksjoner rundt antibiotikabehandling, bærerskap av resistente mikrober,
prøvetaking, optimal administrasjon av ulike antibiotika og evaluering av
antibiotikabruken.

Hvilke prøver bør tas? Skal man ta hensyn til kolonisering ved valg av antibiotika?
Hvordan kartlegger man legemiddelallergier? Kan pasienter som står på penicillin,
ligge på hotellet, slik at dosene gis svært skjevt gjennom døgnet? Hvilke
observasjoner bør gjøres før behandlingen evalueres?

Ifølge resultatene i �gur 2 opplever sykepleierne i mindre grad at det �nnes
barrierer for å involvere seg i antibiotikastyring i etterkant av workshopen.
Barrierene det ble snakket om i workshopene, var hovedsakelig manglende
kunnskap, uklare roller og uklar avklaring av oppgaver mellom lege og sykepleier. I
tillegg kom en bekymring for at legene ville ta involvering som kritikk.

At vi ser en bedring i opplevelsen av barrierer etter intervensjonen, kan skyldes økt
egenopplevd kunnskap og en tydeligere avklaring rundt forventningene til
sykepleieres faktiske involvering i antibiotikastyring.

Erfaringene våre med å gjennomføre workshoper med få deltakere, i vårt tilfelle tre
til seks sykepleiere pr. gruppe, var utelukkende positive. Sykepleierne som deltok
på workshopene, var aktive i diskusjonene rundt pasienten og de kliniske
utfordringene vi støtte på gjennom arbeidet med kasuistikken. Tidligere studier har
vist samme tendens som prosjektet vårt.

For eksempel fant Sørø, Aglen og Haugan (11) at karaktersnittet økte og
strykprosenten falt blant sykepleierstudenter i faget anatomi, fysiologi og biokjemi
ved å legge om undervisningen fra en læreraktiv læringsform til mer studentaktive
læringsformer, inkludert bruken av workshoper.

«Sykepleierne ble dratt med inn i re�eksjoner.»

Strykprosenten falt blant sykepleierstudenter



En studie som er gjort av Michener og medarbeidere (12), kom frem til at
tverrfaglige, casebaserte workshoper om antibiotikastyring førte til at deltakerne
ønsket å endre sin praksis til det bedre i etterkant av workshopen.

Vi �kk mange positive muntlige tilbakemeldinger i etterkant av workshopene. Blant
annet sa deltakerne at det er positivt å være få være med. Det ga stort rom for å
være aktiv, og det var lav terskel for å stille de «dumme» spørsmålene.

Workshop som intervensjonsform var videre relativt billig for sengepostene.
Workshopene varte i gjennomsnitt 45 minutter, og ved å ta ut én, eventuelt to,
sykepleiere fra hver sengepost var det mulig for sengepostene å sende sykepleiere
uten å måtte leie inn ekstra ressurser. At workshopene ble planlagt i samarbeid
med lederne på sengepostene, slik at dager og klokkeslett ble satt ut ifra klinikkens
preferanser, mener vi var en suksessfaktor.

Å gjennomføre workshopene krevde ressurser til organisering og tilrettelegging. Vi
må ha en tilrettelegger til stede for å gjennomføre workshoper. Vi ser på det som en
fordel at tilretteleggeren er en sykepleier, eventuelt lege, med klinisk erfaring og
kompetanse innen infeksjonsmedisin. Med andre ord en person som kan faget som
skal diskuteres, slik at diskusjonene holdes praksisnære og faglig korrekte.

I tillegg kreves det ressurser for å sikre at oppmerksomheten holdes over tid, gjerne
i form av skriftlige påminnelser og korte innlegg bakt inn i hverdagen. I
fortsettelsen ser vi på muligheten for at prosjektet kan videreføres gjennom
sykehusets antibiotikastyringsteam. Workshopene bør gjennomføres tverrfaglig for
å sikre klarere rollefordeling mellom lege og sykepleier (13).

Resultatene viser at casebaserte workshoper er nyttige tiltak for å øke andelen
sykepleiere som opplever at de aktivt bidrar i antibiotikastyring. Våre erfaringer og
resultatene fra spørreundersøkelsen tyder på at økt kunnskap hos sykepleiere om
antibiotikabruk kan bidra til økt involvering og dermed tverrfaglig samarbeid. Det
kan samtidig tenkes at workshoper må holdes jevnlig for å sikre varige resultater.

«Det var lav terskel for å stille de ‘dumme’ spørsmålene.»

Workshoper krever ressurser

«Økt kunnskap hos sykepleiere kan bidra til økt
involvering.»
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FAGUTVIKLING

Sykepleiernes funksjon i antibiotikastyringen er ikke så
kjent eller anerkjent som den burde være. Tverrfaglig
samarbeid må til for å sikre optimal antibiotikabruk – og
kunnskapsrike sykepleiere bør sitte i førersetet.

Antibiotikastyring Infeksjonsforebygging Grunnleggende sykepleie

Antimikrobiell resistens, inkludert antibiotikaresistens, er en alvorlig trussel mot
den globale folkehelsen (2). Verdens helseorganisasjon (WHO) kom i 2015 med en
global handlingsplan mot antimikrobiell resistens. Målet med denne
handlingsplanen er å sikre at det iverksettes tiltak, både nasjonalt og internasjonalt,
med den hensikt at vi så lenge som mulig har e�ektive og skånsomme
antimikrobielle midler til behandling og forebygging av infeksjonssykdommer.

Delvis som et svar på den globale handlingsplanen fra WHO, kom Helse- og
omsorgsdepartementet i 2015 med en handlingsplan mot antibiotikaresistens i
helsetjenesten. Hovedmålet i denne handlingsplanen er å redusere
antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utløpet av 2020 (1).

Sykepleiere er viktige
bidragsytere i
antibiotikastyringen
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Ifølge Helsedirektoratet er det allment akseptert at antibiotikabruk, og dermed
forekomsten av antibiotika i miljøet, er den viktigste driveren for utvikling av
antibiotikaresistens (3). Noen bakterier er naturlig resistente mot enkelte typer
antibiotika, mens noen bakterier kan bli resistente grunnet mutasjoner eller
overføring av resistente egenskaper mellom bakterier, såkalt ervervet resistens.

Når man utsetter en tarm for antibiotika, vil de resistente bakteriene øke gjennom
seleksjon. De «sterkeste» bakteriene vinner.

Noen antibiotikagrupper er sterkere assosiert med slik seleksjon av resistente
bakterier enn andre. Bredspektrede antibiotikagrupper har for eksempel et
omfattende selektivt trykk på normal�oraen. Det vil si at bruk av noen typer
antibiotika, som bredspektret antibiotika, i større grad medfører «survival of the
�ttest»-tilstander blant bakteriene på tarmen enn andre (3, 4).

Unødvendig bruk av antibiotika omfatter både overforbruk og feil bruk, og fører til
økt resistens. Vi har i hovedsak to strategier å lene oss på som er av særlig relevans
for sykepleiere for å sikre brukbare antibiotika også i fremtiden. Vi kan forebygge
infeksjoner, og vi kan sørge for at vi ikke bruker antibiotika feil og unødvendig (4).

Som tidligere nevnt har Helse- og omsorgsdepartementet, sammen med
fagmiljøene i Norge, satt seg som mål å redusere antibiotikabruken i befolkningen
med 30 prosent innen 2020 (3).

Denne reduksjonen skal ikke gi negative helsee�ekter i befolkningen, og målet
hviler dermed på forutsetningene om at det er mulig å forebygge infeksjoner som
per i dag krever antibiotikabehandling, og at antibiotika per i dag brukes
unødvendig eller feil (3, 4). Men har sykepleiere en rolle i dette?

Infeksjonsforebygging er et kjent begrep for sykepleiere. Vi forebygger daglig
infeksjoner gjennom god, grunnleggende sykepleie. Vi er opptatt av
ernæringstilstand, søvnkvalitet, munnstell, mobilisering og fysisk aktivitet,
trykksårforebygging og toalettvaner, og vi vet at summen av alt dette er med på å
forebygge at pasientene får infeksjoner.

Bakterier blir resistente

«Når man utsetter en tarm for antibiotika, vil de resistente
bakteriene øke gjennom seleksjon.»

Hvordan sikre antibiotika i fremtiden?

Vi forebygger infeksjoner



Koronapandemien har også vist oss hvor viktig et velfungerende og praktisk
forankret smittevern er for både pasientsikkerheten og ansattsikkerheten.

Vi utfører håndhygiene, tenker på pasientplassering, desin�serer utstyr og isolerer
pasienter etter beste evne, med det målet å forhindre at mikrober, også de
resistente, spres.

Vi vet at pasientene våre er utsatt for å få helsetjenesteassosierte infeksjoner, og vi
er godt opplært i hvordan vi skal iverksette tiltak for å forebygge dette. Vi kan nok
bli bedre, men infeksjonsforebygging er en godt etablert sykepleiefunksjon (5, 6).

Så kommer vi til den andre strategien, den som omhandler riktigere bruk av
antibiotika, eller antibiotikastyring som noen så �nt kaller det. En legeoppgave,
tenker du? En selvsagt sykepleieroppgave, tenker vi.

Flere artikler i Sykepleien har allerede påpekt at dette også er en sykepleiers
anliggende. Et godt eksempel er Jörn Klein, som i 2018 beskrev hvordan vi kan
påvirke legers forskrivningspraksis gjennom grunnleggende sykepleie (7).

I tabell 1 gir vi noen eksempler på spørsmål vi stiller oss i løpet av en helt vanlig dag
på jobb for å bidra til optimal antibiotikabehandling, der pasientene får rett
medikament i rett dose til rett tid i rett administrasjonsform og i rett
behandlingslengde (2) (tabell 1).

«Vi kan nok bli bedre, men infeksjonsforebygging er en
godt etablert sykepleiefunksjon.»

Sykepleiere kan påvirke behandlingen

Spørsmål du bør stille deg selv



Vi er sykepleiere og bidrar aktivt til antibiotikastyring blant annet ved tidlig å ta
korrekte mikrobiologiske prøver og gjennom grunnleggende
sykepleieobservasjoner av pasientens tilstand.

Vi stiller kritiske spørsmål til legen under visitt, og vi engasjerer oss i å forbedre
praksisen i vår avdeling. På den måten bidrar vi til korrekt antibiotikabehandling.

Slik tverrfaglig samarbeid med en aktiv sykepleieinvolvering rundt antibiotikabruk
medfører en reduksjon i antibiotikabruken og bedret pasientsikkerhet (7). Det er
også tenkelig at dette vil redusere kostnader for helseinstitusjonene og liggetiden
for pasientene.

Vi engasjerer oss

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/2020-12/Tangeraas-Hansen_Tabell1.png?itok=zDiy9qrI


Sykepleiere har, som beskrevet over, allerede en viktig rolle i arbeidet med å
forebygge utviklingen og spredningen av resistente mikrober.
Infeksjonsforebygging er allerede en godt etablert sykepleieoppgave og en naturlig
del av dagens sykepleiepraksis.

Vår opplevelse er at sykepleierens funksjon i antibiotikastyringen fremdeles ikke er
så kjent eller anerkjent som den burde være. Tverrfaglig samarbeid, med
kunnskapsrike sykepleiere i førersetet, hvor målet er å sikre en optimal
antibiotikabruk, bør settes i søkelyset av engasjerte sykepleiere i det ganske land.

Vi oppfordrer alle sykepleiere til å sette seg inn i mikrobiologi og nasjonale
retningslinjer for antibiotikabruk.

En del nyttige ressurser og lenker er å �nne på antibiotika.no, som er en felles
plattform for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) og Nasjonal
kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS). Blant
annet er e-læringskurset for antibiotikabruk i sykehus og ressursbanken for
sykepleiere verdt å ta en titt på.

Vi vil videre oppfordre sykepleiere til å involvere seg mer aktivt i pasientens
antibiotikabehandling i tiden som kommer, og lanserer derfor emneknaggen
#jegbidrartilantibiotikastyring – slik at vi kan synliggjøre det viktige arbeidet vårt.
Vi er sykepleiere og viktige bidragsytere i antibiotikastyring!
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Vår innsats må bli anerkjent

«Sykepleierens funksjon i antibiotikastyringen er ikke så
kjent eller anerkjent som den burde være.»

Lær mer om antibiotikabruk
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Postoperative sårinfeksjoner (POSI) er en av de hyppigst forekommende
helsetjenesteassosierte infeksjonene (HAI) ved norske sykehus (1). Norges
nasjonale pasientsikkerhetsprogram «I trygge hender 24/7» har utformet en
tiltakspakke for «Trygg kirurgi og forebygging av postoperative sårinfeksjoner»,
som påpeker at riktig valg og administrasjon av antibiotikaprofylakse er et viktig
tiltak i forebygging av POSI (2). «Nasjonal faglig retningslinje for bruk av
antibiotika i sykehus», som ble utgitt av Helsedirektoratet i 2014, skal blant annet
hjelpe helsepersonell til å sikre riktig valg og administrasjon av
antibiotikaprofylakse.

Antibiotikaprofylakse de�neres i denne sammenhengen slik: «Bruk av antibiotika
umiddelbart før, under og kort tid etter et operativt inngrep for å forebygge
infeksjon ved å redusere bakterieantall i operasjonsfeltet og hindre spredning til
blod og vev.» (3)

Antibiotikaprofylakse skal anvendes ved inngrep som har høy infeksjonsrisiko, eller
ved inngrep der en infeksjon kan ha spesielt alvorlige konsekvenser for pasienten
(3). E�ekten av profylaksen er imidlertid avhengig av valg av type antibiotika, dose,
tidspunkt for administrering og varighet av profylaksen.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og nasjonale faglige retningslinjer gir
føringer for det systematiske arbeidet som skal bidra til trygge tjenester og god
kvalitet i det norske helsevesenet (4). Helsepersonell har et individuelt ansvar for å
utføre faglig forsvarlig arbeid basert på disse føringene. Likevel er det ledelsens og
helseforetakets ansvar å tilrettelegge systemet i den enkelte virksomhet, slik at
helsepersonell har mulighet til å etterleve de kravene som stilles til faglig
forsvarlighet og ønsket kvalitet.

Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital publiserte et antibiotikastyringsprogram i
mai 2016 der de etablerer «Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i
sykehus» som universell veileder (5). Antibiotikaprofylakse ved kirurgi skal derfor
administreres i henhold til den nasjonale faglige retningslinjen. Likevel er det i
tidligere studier identi�sert �ere utfordringer knyttet til etterlevelse av
retningslinjer for valg og administrasjon av antibiotikaprofylakse ved kirurgi (6, 7).

«Antibiotikaprofylakse skal anvendes ved inngrep som har
høy infeksjonsrisiko.»

Skal følge retningslinje



•

•

Denne studien har derfor som hensikt å undersøke etterlevelsen av
nasjonal faglig retningslinje for antibiotikaprofylakse ved helseforetaket, og
faktorer som kan påvirke dette. Samtidig viser �ere studier spesielle utfordringer
knyttet til det å administrere antibiotikaprofylakse til riktig tid (8–11). Det er derfor
i denne studien spesiell oppmerksomhet på faktorer som påvirker dette.

I samarbeid med Fremtidens operasjonsrom (FOR) ved St. Olavs hospital ble det
utført en strukturert observasjonsstudie ved en operasjonsavdeling. I forbindelse
med studien ble det også utført formelle og uformelle ressurssamtaler der
hensikten var å komplementere eventuelle funn ved observasjonene. Innsamling av
data foregikk over ti dager ved den aktuelle operasjonsavdelingen.

Observerte inngrep ble valgt ut etter følgende kriterier:

pasienten var over 18 år

pasienten hadde indikasjon for antibiotikaprofylakse i forbindelse med elektiv
kirurgi

Ut fra anbefalinger fra «Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i
sykehus» ble følgende punkter for observasjon plukket ut: type inngrep, type og
dose antibiotika, administrasjonsmåte, oppsatt og faktisk forberedelsestid (pasient
hentes i sluse – operasjonsstart), tid for administrasjon av 1. (og eventuelt 2.) dose
antibiotika, infusjonstid, om pasienten har fått administrert antibiotika innen 60
minutter før incisjon, og om ny dose antibiotika ble gitt ved behov ut fra
anbefalinger fra antibiotikatypens halveringstid og operasjonens varighet.

På observasjonsskjemaet ble det i tillegg satt av et åpent område for uformelle
ressurssamtaler og eventuelle notater om relevante omstendigheter rundt
pasienten og inngrepet. Observasjonen startet da pasienten ankom operasjonsstua,
og ble avsluttet etter incisjon eller ved operasjonsslutt. Det ble utført en formell
samtale, der det ble utarbeidet åpne spørsmål på forhånd.

Før oppstart av datainnsamling ble forskningsprotokoll for studien godkjent av
fagrådet ved FOR og sykepleierutdanningen ved NTNU. Datamaterialet er
analysert ved å måle frekvensen av administrert antibiotikaprofylakse i henhold til
anbefalinger fra nasjonal faglig retningslinje. Ressurssamtalene ble analysert ved at
alle notatene ble samlet og lest, og det utvalgte materialet presenterer
hovedinntrykket fra disse. Helsepersonell som ble observert, er anonymisert, og
data er behandlet kon�densielt.

Slik ble studien utført



Det ble i denne studien inkludert 19 inngrep utført ved den aktuelle
operasjonsavdelingen. Helsepersonell involvert i valg og administrasjon av
antibiotikaprofylakse tok utgangspunkt i lokale handlingsprosedyrer, der ikke alle
anbefalinger sammenfalt med den nyeste nasjonale faglige retningslinjen for
antibiotikaprofylakse. Det var derfor 19 inngrep der pasienten �kk administrert
type og dose antibiotika etter standardregime fra lokale handlingsprosedyrer, men
dette var i 16 tilfeller ikke etter de nyeste anbefalingene fra nasjonal faglig
retningslinje. All antibiotika ble administrert intravenøst, og anestesisykepleier/-
lege hadde ansvaret for dette ved operasjonsstua. Antibiotika ble i de �este
tilfellene sendt med pasienten fra sengeposten, men først startet opp etter
ankomst til operasjonsstua.

Det var i denne studien ingen antibiotikainfusjoner som ble avsluttet over 60
minutter før operasjonsstart, noe som samsvarte med de generelle anbefalingene
for administrering av antibiotikaprofylakse. Ved 13 inngrep �kk pasienten
administrert antibiotikaprofylakse før incisjon, men var ikke ferdig administrert før
incisjon i seks tilfeller (�gur 1). Disse seks tilfellene samsvarte ikke med gjeldende
anbefalinger. Tid for ferdig infusjon i forhold til incisjon er illustrert i �gur 2.

I 12 tilfeller var det mulig å observere hele operasjonen til operasjonsslutt. Av disse
var det etter nasjonal faglig retningslinje behov for ny dose antibiotika i
seks tilfeller på grunn av antibiotikatypens halveringstid og operasjonens varighet.
Det ble ikke gitt ny dose i noen av disse seks tilfellene. Antibiotikaprofylakse ble
avsluttet ved operasjonsslutt i alle 12 tilfeller der det var mulig å være til stede
under hele operasjonen. Dette samsvarte med anbefalinger fra nasjonal faglig
retningslinje.

Resultater

https://sykepleien.no/sites/default/files/styles/lightbox/public/fag_andre_figur1.png?itok=fHQKm9XO


Det ble utført seks uformelle ressurssamtaler med anestesisykepleiere på
operasjonsstua og én formell ressurssamtale med en sykepleier på sengepost.

Flere studier viser et behov for økt etterlevelse av retningslinjer for
antibiotikaprofylakse blant helsepersonell (6, 7). Det er �ere faktorer som kan
påvirke dette, men etterlevelsen av retningslinjen er naturlig nok avhengig av
implementeringen av den (9, 11). Funn i denne studien viser at helsepersonell ved
operasjonsavdelingen og tilhørende sengeposter tok utgangspunkt i lokale
handlingsprosedyrer for valg og administrering av antibiotikaprofylakse.

Rom for forbedring
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Disse prosedyrene var ikke fullstendig oppdatert ut fra den nyeste nasjonale faglige
retningslinjen. Derfor �kk pasienten administrert type og dose antibiotika etter
lokale handlingsprosedyrer i 19 tilfeller, men ikke etter de nyeste anbefalingene fra
nasjonal faglig retningslinje for antibiotikaprofylakse i 16 tilfeller. Dette viser en
god etterlevelse av lokale retningslinjer, men svakheter i implementering av
nasjonale retningslinjer. I seks tilfeller var det også etter nasjonal retningslinje
anbefalt å administrere nye doser antibiotika på grunn av operasjonens varighet.
Dette ble ikke administrert i noen av tilfellene og kan også skyldes at lokale
handlingsprosedyrer ikke var oppdaterte.

Helseforetakets antibiotikastyringsprogram etablerte «Nasjonal faglig retningslinje
for bruk av antibiotika i sykehus» som universell veileder for helseforetaket i 2016
(5), men denne observasjonsstudien tyder på svakheter i implementering av denne.
Nasjonale faglige retningslinjer skal fungere som et hjelpemiddel for helsepersonell
og bidra til økt faglig forsvarlighet og kunnskapsbasert praksis (4). Retningslinjene
har likevel liten e�ekt dersom informasjon om dem ikke formidles til
helsepersonellet det gjelder.

Funn i denne studien tyder på at helsepersonellet ønsket å følge gjeldende
retningslinjer, men at svakheter i implementering av den nyeste nasjonale faglige
retningslinjen forhindret dette. Helsepersonell har et selvstendig ansvar for faglig
kvalitet, men ledelsen og helseforetaket har som ansvar å legge til rette for at dette
kan etterleves (4). Dette er støttet av studien til Ploeg og medarbeidere (12), der
helsepersonell beskrev støtte fra ledelsen som en svært tilretteleggende faktor for
implementering av retningslinjer. Støtten besto i å integrere retningslinjen i
dokumentasjon og prosedyrer ved avdelingen tidlig og samtidig sørge for
tilstrekkelig bemanning, slik at det var tid og ressurser til opplæring og innføring av
den nye retningslinjen. Det var viktig at ledelsen la til rette for at avdelingen var
organisert slik at det var mulig å etterleve retningslinjen.

Samarbeid mellom sykepleieren og hele behandlingsteamet er en viktig
forutsetning for å utføre gjøremål på vegne av pasienter som gjennomgår kirurgi.
Det å arbeide mot et felles mål for å forbedre pleie og behandling kan tilrettelegge
for implementering av retningslinjer (12).

«Nasjonale faglige retningslinjer skal fungere som et
hjelpemiddel for helsepersonell.»

Behov for mer samarbeid



Funn i denne studien kan tyde på et økt behov for samarbeid mellom ulike nivåer i
helseforetaket, og kan inkludere antibiotikateamet, ledelse og helsepersonell
involvert i valg og administrasjon av antibiotikaprofylakse. I ressurssamtalen med
sykepleier på sengepost ble det blant annet foreslått å utføre et samhandlingsmøte
med alle involverte parter. Hensikten med et slikt møte ville være å tydeliggjøre de
ulike ansvarsområdene for riktig valg og administrering av antibiotikaprofylakse
ved ulike stadier i det kirurgiske forløpet.

Denne studien hadde også som hensikt å undersøke etterlevelse av administrasjon
av antibiotikaprofylakse til anbefalte tidspunkter, og faktorer som påvirker dette.
Initiering av første dose antibiotika må times slik at pasienten har optimal serum-
og vevskonsentrasjon ved operasjonsstart (3, 15).

Funn i denne studien viser at antibiotika var ferdig administrert før incisjon i bare
13 av tilfellene. I seks av tilfellene var ikke antibiotikaprofylakse ferdig administrert
før etter incisjon, og det kan derfor tenkes at pasienten ikke hadde optimal e�ekt
av antibiotikaprofylaksen ved operasjonsstart.

Disse resultatene støtter opp under at det ligger utfordringer i å administrere
antibiotikaprofylakse til riktig tid (8–11). Anestesisykepleiere oppga i
ressurssamtalene at de ønsket å administrere det til riktig tid, men at det kunne bli
nedprioritert under forberedelse av pasienten på operasjonsstua.

Dette er støttet av funn i studien til Tan og medarbeidere (13), der en av de største
utfordringene knyttet til å administrere antibiotikaprofylakse til riktig tid var at
oppgaven ble nedprioritert. I deres studie oppga anestesipersonell og kirurger at de
fokuserte mer på innledning av anestesi og selve operasjonen under
forberedelsestida på operasjonsstua. De opplevde at de hadde svært mange
ansvarsområder og oppgaver som skulle utføres innen operasjonsstart, og at disse
var utfordringer som kunne påvirke prioriteringen av administrasjon av
antibiotikaprofylakse.

Disse utfordringene ble også trukket frem i ressurssamtaler med
anestesisykepleierne i denne studien. Deres opplevelse av at det ikke var nok tid og
ressurser tilgjengelig for å prioritere administrasjon av antibiotikaprofylakse, kan
tyde på at det ikke er tilrettelagt nok for å integrere retningslinjen i praksis. Funnet
kan også ses i sammenheng med at økte krav til e�ektivitet og produktivitet ved
sykehus kan gi mindre tid til preoperative forberedelser (14).

Oppgaven blir nedprioritert

«Det ligger utfordringer i å administrere
antibiotikaprofylakse til riktig tid.»



På systemnivå kan arbeids�yt være hovedutfordringen ved administrering av
antibiotikaprofylakse til riktig tid. Det ble sett på som en hindring i arbeids�yten
for operasjonsteamet at pasienten ankom operasjonsstua uten at noen
forberedelser var utført tilknyttet administrasjon av antibiotikaprofylakse (13).
Dette støtter funn fra ressurssamtaler i denne studien, som viser at
anestesisykepleierne skulle ønske at �ere forberedelser var gjort på forhånd.

Dersom pasienten allerede hadde fått innlagt PVK på sengeposten, ville det bare
være igjen å starte infusjonen når pasienten ankom operasjonsstua. En annen
utfordring knyttet til arbeids�yt og administrering av antibiotikaprofylakse til riktig
tid kan være uventede hendelser og uforutsigbarhet som rammer den faktiske tiden
som er tilgjengelig for preoperative forberedelser (13).

Funn i denne studien viser at tidspunktet for når infusjonene var ferdig
administrert, ofte var kort tid før incisjon. Dette kan være optimalt for
antibiotikatyper med kort halveringstid (3), men det kan gi et tidsintervall som er
sårbart for uventede forsinkelser. Små forsinkelser i preoperative forberedelser kan
påvirke tidspunktet for administrering av antibiotikaprofylakse (14). Likevel
anbefaler Helsedirektoratet og Verdens helseorganisasjon (WHO) at
antibiotikatyper med kort halveringstid administreres nærme tid for incisjon (3,
15). For å sikre at pasienten får antibiotika før incisjon kan det derfor være viktig å
utarbeide rutiner som tar høyde for uventede hendelser ved initiering av
antibiotikaprofylakse, og som bidrar til god arbeids�yt.

Tidspunkt for administrering av de ulike antibiotikatypene er avhengig av
antibiotikatypens halveringstid og farmakologiske egenskaper (3, 15). Ulike inngrep
og antibiotikatyper kan bidra til å gjøre det vanskelig for anestesipersonell å få en
konsekvent rutine for administrering av antibiotikaprofylakse til riktig tid (13).
Dette kan være en mulig faktor som kan forklare den manglende etterlevelsen ved
administrering av antibiotikaprofylakse til rett tid funnet i �ere studier (8–11).

Kan hindre god arbeids�yt

«Anestesisykepleierne skulle ønske at �ere forberedelser
var gjort på forhånd.»

Utydelige retningslinjer?



Det ble i denne studien tatt utgangspunkt i etterlevelse av den nasjonale faglige
retningslinjens generelle anbefalinger for tidspunkt for initiering av
antibiotikaprofylakse. Det vil si intravenøs administrasjon innen 60 minutter før
operasjonsstart, og at infusjonen skal være ferdig før incisjon. Under forberedelsen
av observasjonsstudien var det imidlertid utfordrende å tolke retningslinjens
spesi�kke anbefalinger for tidspunkt for administrering. Dette blir derfor
presentert som et funn i denne studien.

I retningslinjens langversjon er det anbefalt at for eksempel Cefalotin skal være
administrert intravenøst innen 0–30 minutter før incisjon ved ett inngrep, og innen
30–60 minutter før incisjon ved et annet inngrep (3). Kortversjonen anbefaler på
den andre siden innen 15–30 minutter før incisjon på et generelt grunnlag (16).
Dette er små nyanseforskjeller, men �ere alternative anbefalinger for
administrasjon av én antibiotikatype kan bidra til at retningslinjen oppleves som
mindre tydelig for helsepersonell.

For å kunne sikre anonymitet er det ikke ønskelig å presentere type inngrep eller
pasientgruppe, da dette er en liten studie. Indikasjon for, valg av og dose antibiotika
kan derfor ikke knyttes opp mot de spesi�kke tilfellene, noe som kan være av
interesse for videre forskning. Observasjonsstudien ble utført ved bare én avdeling.
Resultatene kan derfor ikke direkte overføres til hele helseforetakets etterlevelse av
den nasjonale faglige retningslinjen for antibiotikaprofylakse. Det kan tenkes at det
er variasjoner mellom ulike avdelinger med tanke på hvilke faktorer som har
innvirkning på etterlevelsen.

Funn i denne studien viser manglende etterlevelse av den nasjonale faglige
retningslinjen for antibiotikaprofylakse ved kirurgi. Det er �ere faktorer som kan
påvirke helsepersonellets praktisering av retningslinjen. Manglende etterlevelse
kan skyldes selve implementeringen av retningslinjen og er avhengig av
informasjon, tilrettelegging fra ledelsen og samarbeid.

Funn i denne studien viser også at ikke alle pasienter �kk antibiotikaprofylakse i
tide. Faktorer som påvirker dette, kan være knyttet til svakheter i
implementeringen av retningslinjen. Likevel viser studien at manglende
etterlevelse ved initiering av antibiotikaprofylakse også kan skyldes utfordringer
ved arbeids�yt og nedprioritering av administrering før det kirurgiske inngrepet.

Studiens begrensninger

Konklusjon

«Ikke alle pasienter �kk antibiotikaprofylakse i tide.»



Fremtidige og større studier bør inkludere �ere operasjonsavdelinger og se på alle
punkter for etterlevelse av retningslinjen samt mulige faktorer som påvirker dette.
Slike studier kan bidra til økt kunnskap om riktig bruk av antibiotikaprofylakse og
samtidig fremheve mulige tiltak som kan øke etterlevelsen av retningslinjen. Økt
etterlevelse kan bidra til å sikre riktig valg og administrasjon av
antibiotikaprofylakse og kan dermed føre til rasjonell antibiotikabruk og
forebygging av POSI. På bakgrunn av resultater fra denne studien blir lokale
handlingsprosedyrer ved avdelingen oppdatert ut fra nasjonal faglig retningslinje
for antibiotikaprofylakse.
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Kvalitet Antibiotika Fødsel Feber Tverrsnittsstudie

Feber i fødsel (intrapartum feber, de�nert som kroppstemperatur ≥38 °C) er en
klinisk diagnose som krever nøye oppfølging og behandling for å forebygge
alvorlige komplikasjoner for helsen til mor og barn (1–5).

Nyere kohortstudier viser en forekomst på rundt sju prosent ved fødsler til termin
(≥37. svangerskapsuke) (2, 5). Intrapartum feber kan skyldes infeksiøse eller ikke-
infeksiøse årsaker, og konsekvenser for mor og barn vil være avhengig av årsaken
(2).

Feber ved ikke-infeksiøse tilstander er forbundet med økt risiko for mor og barn,
som inkluderer operativ vaginal forløsning og keisersnitt (2, 3, 6), Apgar-skår <7
ved 5 minutters alder, behov for resuscitering, kramper samt �re ganger høyere
risiko for hjerneskade hos barnet (7, 8). Infeksiøs feber forsterker ytterligere
risikoen for komplikasjoner (2, 9).

Risikofaktorer for intrapartum feber er blant annet førstegangsfødende, langvarig
fødselsforløp, for tidlig vannavgang og gjentatte vaginalundersøkelser (3, 5, 10, 11).

Gravide med nevnte risikofaktorer har videre en forhøyet risiko for å utvikle
intraamniotisk infeksjon (IAI), altså in�ammasjon av hinner, morkake og
fostervann forårsaket av bakteriell infeksjon, og/eller få epiduralanestesi, som er de
to vanligste årsakene til intrapartum feber (1, 2). I fravær av en eksisterende
feberlidelse, som luftveisinfeksjon, vil de �este gravide som får feber i fødsel,
behandles med bredspektret antibiotika på grunn av antatt IAI.

I «Veileder i fødselshjelp» (12) og lokale prosedyrer anbefales
antibiotikabehandling ved mistanke om IAI og snarlig planlegging av forløsning.
Oppstår feber uten tegn på infeksjon, foreslås generelt feberreduserende tiltak med
paracetamol og væske peroralt eller intravenøst.

Feber under fødsel og
antibiotikabehandling –
en kvalitetssikringsstudie

Risikofaktorer for intrapartum feber
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Ved vedvarende feber der ikke andre kliniske tegn til infeksjon er til stede,
anbefales bruk av penicillin profylaktisk, mens ved feber med to av fem
tilleggskriterier (se tabell 1 for tilleggskriterier) anbefales bruk av bredspektret
antibiotika.

Feber er det viktigste kliniske tegnet på IAI, og ingen konkrete laboratoriefunn eller
kliniske tegn skiller pålitelig mellom IAI og epiduralrelatert feber (2, 11, 13).
Etiologien bak epiduralrelatert feber er uavklart, med det er identi�sert
underliggende ikke-infeksiøse in�ammatoriske prosesser (7).

Den lave terskelen for diagnostisering og antibiotikabehandling av IAI kan derfor
føre til overbehandling ettersom mange av disse pasientene senere viser fravær av
infeksiøs årsak (3, 5, 6, 9).

Hensikten med studien var å identi�sere omfanget av intrapartum feber og
kartlegge bruken av antibiotika med denne indikasjonen i en gitt tidsperiode ved
Fødeavdelingen Ullevål på Oslo universitetssykehus (OUS).

Studien har i tillegg et kvalitetssikringsperspektiv da vi undersøkte i hvilken grad
prosedyren for antibiotikabehandling etterleves ved fødeavdelingen. Etterlevelse av
prosedyrer er et viktig ledd i å kvalitetssikre den helsehjelpen som tilbys.

Hensikten med studien

Metode
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Studien var en deskriptiv tverrsnittsstudie med en retrospektiv
journalgjennomgang av alle fødslene i perioden 1.–30. april 2018 ved
Fødeavdelingen Ullevål, OUS. Fødeavdelingen Ullevål består av to fødeenheter og
én lavrisikoenhet.

Pasienter i aktiv fødsel, det vil si regelmessige rier og mormunnsåpning ≥3 cm (14),
med svangerskap til termin ble benyttet til å beregne forekomsten av intrapartum
feber og antibiotikabehandling med denne indikasjonen.

Detaljerte opplysninger ble innhentet fra den elektroniske fødejournalen Partus,
pasientjournalen DIPS og fosterovervåkningssystemet STAN Viewer (Neoventa),
som inkluderte informasjon om maternelle, obstetriske og neonatale karakteristika,
utfall og behandlingsmetoder.

Vi kvalitetssikret dataene ved manuell gjennomgang av alle journalene uten hensyn
til prosedyrekoder eller medisinske diagnoser relatert til feber, infeksjon og
antibiotikabehandling i aktiv fødsel.

Materialet ble strukturert og deskriptivt analysert. Vi presenterer resultatene med
median og variasjonsbredde for kontinuerlige data og med frekvens og
prosentandel for kategoriske data. Studien ble godkjent av Personvernombudet ved
OUS 5. februar 2019 (saksnummer 19/03137).

Vi registrerte og analyserte dataene anonymisert. Det var ingen koplingsnøkkel
eller registrering av personnummer eller navn. Da studien var en
kvalitetssikringsstudie, var den ikke fremleggingspliktig for Regionale komiteer for
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).    

I 2018 var fødselsantallet ved Ullevål sykehus 6861, noe som utgjorde 12,5 prosent
av alle fødsler i Norge (55 072) (15). Av totalt 621 fødsler i studieperioden ble 69
fødsler ekskludert (�gur 1).

De resterende 552 hadde ved oppstart av aktiv fødsel passert uke 37 + 0.
Journalgjennomgangen viste at 99 av 552 pasienter (18 prosent) mottok generell
febersenkende medikamentell behandling og/eller antibiotika grunnet mistanke om
infeksjon i fødsel eller IAI. En dokumentert temperatur ≥38 °C ble funnet hos 67 av
552 pasienter (12 prosent).

Maternelle, obstetriske og neonatale karakteristika hos pasienter som mottok
medikamentell behandling i forbindelse med forhøyet kroppstemperatur (n = 99),
er presentert i tabell 2.

Design og utvalg

Resultater
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Generell behandling av feber (feberreduserende behandling: paracetamol
kombinert med intravenøs væske) ble gitt til 92 av 99 pasienter (93 prosent) (tabell
3). Hos de resterende sju kvinnene var det dokumentert at fem �kk intravenøs
væske med feber som indikasjon uten at paracetamol var dokumentert.

I to tilfeller ble penicillin gitt på bakgrunn av feber uten at det var dokumentert
feberreduserende behandling. Ved oppstarten av generell behandling hadde 44
pasienter temperatur under 38,0 °C, mens 48 hadde temperatur mellom 38,0 °C og
38,7 °C.

Intrapartum feber og generell behandling
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Penicillin ble gitt til 53 av 99 pasienter (54 prosent) ved mistanke om infeksjon
(tabell 4). Av disse oppfylte 38 av 53 (72 prosent) kriteriene. Av de 15 pasientene
som ikke oppfylte kriteriene, ble det hos fem startet med penicillin før e�ekten av
generell behandling ble vurdert.

Åtte pasienter hadde temperatur <38 °C, mens to ikke hadde registrert temperatur.
Den høyeste temperaturen som ble målt under fødsel hos disse pasientene, var 38,1
°C. Tre pasienter oppfylte krav til penicillin uten å bli behandlet med dette.

Tjueen av 53 pasienter (40 prosent) �kk penicillin i kombinasjon med gentamycin
(tabell 4). Av disse var det 15 av 21 (71 prosent) som �kk behandling i tråd med
retningslinjene.

Av de seks pasientene som ikke møtte kriteriene, hadde to temperaturer under 38
°C. De tre andre hadde temperatur på 38,0–38,1 °C og null eller én tilleggsfaktor.
Hos én var ikke temperaturen registrert. Alle pasientene som skulle ha behandling,
�kk det.

Mistanke om infeksjon og profylaktisk antibiotikabehandling

Klinisk chorioamnionitt og behandling med penicillin og gentamycin
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Resultatene viser at intrapartum feber kompliserte nesten en av åtte fødsler til
termin, da 67 av 552 pasienter (12 prosent) hadde en temperatur ≥38 °C i aktiv
fødsel. Totalt mottok 99 av 552 (18 prosent) en eller annen form for medisinsk
behandling på bakgrunn av forhøyet temperatur. Etterlevelse av prosedyre ble i stor
grad fulgt, men det var utfordringer knyttet til overbehandling.

Internasjonale studier viser en samlet forekomst av intrapartum feber på rundt sju
prosent (1, 2, 5). Dette tallet er noe lavere enn det vi fant i vår studie. Ulike
studiedesign, studiepopulasjoner, forekomster av risikofaktorer samt obstetrisk
praksis varierer mellom studiene, slik at forekomsten ikke nødvendigvis er
sammenliknbar.

I vår studie var majoriteten av pasientene som mottok feberbehandling,
førstegangsfødende (87 prosent) og �kk epiduralanestesi (90 prosent). Studier
viser at paritet og epiduralbruk er forbundet med intrapartum feber (6, 8, 11).

Diskusjon

«Resultatene viser at intrapartum feber kompliserte
nesten en av åtte fødsler til termin.»
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Det er mulig at den høye forekomsten av feber i vår populasjon delvis kan forklares
ut fra høy bruk av epiduralanestesi og høy andel førstegangsfødende.
Epiduralrelatert feber rapporteres med en forekomst på mellom 13 og 33 prosent
hos førstegangsfødende og ses i sammenheng med lengre varighet av fødsel, �ere
intervensjoner og mer utstrakt bruk av epiduralanestesi (8, 11, 16).

I tillegg var vår populasjon representert med en rekke kjente risikofaktorer:
Omtrent halvparten (47 prosent) ble indusert, hvorav en tredjedel på indikasjonen
langvarig vannavgang. Nesten to tredjedeler ble oksytocinstimulert (riestimulert)
grunnet langvarig fødselsforløp og et hyppig antall vaginalundersøkelser.

Flere studier viser at gjentatte vaginalundersøkelser er en selvstendig risikofaktor
for intrapartum feber og IAI og fant at antallet vaginale undersøkelser korrelerer
med prosentvis økning i andel IAI (17, 18).

En betydelig andel pasienter ble forløst med vakuum og/eller tang (32 prosent)
eller akutt keisersnitt (15 prosent). Resultatet samsvarer med studier som viser at
intrapartum feber gir økt risiko for obstetriske intervensjoner (3, 9).

Feber og intrauterin in�ammasjon kan være årsaken til dysfunksjonelle
kontraksjoner, langvarige fødselsforløp og alvorlige blødninger etter fødsel,
samtidig som det gir økt risiko for neonatal hypoksi. Neonatale utfall var gode med
få barn med Apgar <7 ved 5 minutters alder (2/99) og/eller behov for
antibiotikabehandling (2/99).

Ingen av barna som ble over�yttet til nyfødtintensivavdelingen, var i gruppen med
klinisk chorioamnionitt. Hos to av barna hadde mor fått penicillin, og hos ett
kvali�serte mor for penicillin, men �kk det ikke. Den lave andelen av neonatal
sepsis i febergruppen samsvarer med �ere studier som fant at antatt IAI senere
viser fravær av infeksiøs årsak (2, 5, 9, 19).

Generell behandling med paracetamol og intravenøs væske ble gitt til 92 av 99 (93
prosent), til tross for at bare omtrent halvparten (48 av 92, 52 prosent) oppfylte
kravene etter klinikkens prosedyrer. En hensikt om å forebygge intrapartum feber i
forbindelse med stigende kroppstemperatur i fødsel kan muligens forklare hvorfor
disse pasientene mottok denne behandlingen.

«Det er mulig at den høye forekomsten av feber i vår
populasjon delvis kan forklares ut fra høy bruk av
epiduralanestesi og høy andel førstegangsfødende.»

Generell behandling og antibiotikabruk



Selv om paracetamol og intravenøs væske anses å ha få bivirkninger, �nner man
liten evidens i litteraturen på at paracetamol har forebyggende eller
feberreduserende e�ekt på mors temperatur i fødsel (20, 21).

Studiens resultater indikerer at klinikkens jordmødre og leger legger stor vekt på å
identi�sere intrapartum feber og relevante prediktorer i fødsel, og følgelig �kk
majoriteten korrekt behandling ved mistanke om infeksjon.

Det var imidlertid en andel pasienter (28 prosent) hvor antibiotikabehandling ble
initiert tidvis unødvendig eller på et tidligere stadium enn prosedyren tilsier. Det er
rimelig å anta at årsaken til den utstrakte antibiotikabruken skyldes frykt for å
overse en intrauterin infeksjon, snarere enn manglende kjennskap til prosedyren.

Våre funn samsvarer med �ere studier som har undersøkt etterlevelse av
evidensbaserte retningslinjer for antibiotikabehandling blant helsepersonell. Disse
studiene konkluderte med at brudd på prosedyrene for antibiotikaforskrivning i
stor grad går i retning av overbehandling. Årsaken var til dels mistillit til
evidensbaserte retningslinjer og et føre-var-prinsipp (22, 23).

En viktig del av kvalitetssikringsarbeidet i fødselsomsorgen er å følge utviklingen
og evaluere praksis (24). Vi �nner at anbefalinger fra veilederen i fødselshjelp og
lokal prosedyre om feber under fødsel og chorioamnionitt ikke etterleves optimalt.

Økt innsats for å redusere og optimalisere antibiotikabruken – rett behandling til
rett pasient – blir en viktig oppgave fremover for å minimere uheldige bivirkninger
hos mor og barn og redusere utviklingen av resistens (25). Ved å følge anbefalte
retningslinjer og prosedyrer vil unødvendig antibiotikabruk bli redusert.

Studien gir en oversikt over gjeldende praksis ved Fødeavdelingen på Ullevål
sykehus. Ved gjennomgang av 621 journaler har vi for hvert enkelt kasus innhentet
informasjon fra en stor populasjonsbasert fødselsdatabase. Det er tenkelig at det i
enkelte journaler har forekommet feilaktig eller mangelfull dokumentasjon.

«Majoriteten �kk korrekt behandling ved mistanke om
infeksjon.»

«Rett behandling til rett pasient blir en viktig oppgave
fremover.»

Styrker og svakheter ved studien



Studien er en deskriptiv beskrivelse av et utvalg og har dermed ingen
kontrollgruppe. Studien kan derfor heller ikke bidra til å besvare sammenhenger
mellom maternelle og neonatale karakteristika, obstetriske variabler og risiko for
feber under fødsel.

Studien er en tverrsnittsstudie og re�ekterer klinisk praksis i en gitt tidsperiode.
Studieperiode er forholdsvis kort på én måned, og resultatene må derfor tolkes i lys
av dette. Enkelte fenomener varierer erfaringsvis fra måned til måned, og selv om
antallet datapunkter er forholdsvis stort, kan resultatene likevel representere et
utvalg som ikke kan generaliseres til andre populasjoner.

Vi fant en høyere forekomst av intrapartum feber enn beskrevet i litteraturen. Våre
funn viser at behandlingen av feber i stor grad ble utført i tråd med veilederen og
den lokale prosedyren, men at det er utfordringer knyttet til overbehandling med
antibiotika.

Det er viktig at avdelingen kjenner til i hvilken grad prosedyren etterleves, for å
kunne utarbeide forbedringstiltak og senere vurdere e�ekten av tiltak som
iverksettes.
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