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Abstract 
Background: The ICD diagnosis P36, Neonatal sepsis, is defined by the Norwegian Interest 

Group in Neonatology in the Norwegian Paediatric Association and demands a positive blood 

culture or the presence of the following four criteria if blood culture is negative: clinical 

features suspicious of sepsis in a newborn, exclusion of other causes, CRP>30 in the course 

of events, 5 days or more with antibiotic treatment. In industrial countries neonatal sepsis 

affect 1-4/1000 live born children. 

Method: This paper made a retrospective cohort of the 843 patients registered with diagnosis 

P36 at Akershus university hospital in the years 2007-2014. Data was automatically retrieved 

from “DIPS”, “Partus” and the “Norwegian Neonatal Network”, a national quality registry 

that on a daily basis records diagnoses and on-going clinical activities for all admitted infants 

in the neonatal department which left us 207 of the patients that had data on CRP and also 

duration of antibiotic treatment. The duration of treatment was only checked in “DIPS” and 

not in the “Norwegian Neonatal Network” that would have provided additional information.  

All documents in the patient-charts from 2013 (65 patients) were read and the data registered 

in Excel before further analysis. 

Results: The result shows that 32,9% of patients does not fulfil the previously defined criteria 

of the P36 diagnosis. In 2013 35,9% (14/39) of the patients with verified P36 diagnosis had a 

positive blood culture, i.e. 64,1% were diagnosed as P36.9.  66,6% (26/39) of all the verified 

P36 patients in 2013 patients had early onset sepsis, admitted to hospital with sepsis-apparent 

symptoms within their first 3 days of life. 55% (20/39) of these patients were admitted 

already in their first day of life. The most common symptoms found were difficulty feeding 

(51%), respiratory difficulty (43,6%) and irritability (38,5%). Deviations in blood tests (23%) 

also lead to admittance to the neonatal unit. Median duration of hospitalization was 7 days. 

On average the patients from 2013 had 3,7 diagnosis. The most common diagnosis in 

combination with P36 was P21.1 “Mild and moderate birth asphyxia” (23,2%), P28.5 

“Respiratory failure of newborn” (19,6%), P08.1 “Other heavy for gestational age” (18,8%) 

og P92.9 “Feeding problem in newborn, unspecified” (13,8%). 

Among the existing blood tests there was not found any promise of other markers to predict 

true sepsis. We investigated if hyponatremia, hypoglycaemia, hyperglycaemia, low leukocyte 

count, low thrombocyte count or combinations of these without finding significant difference 

between the groups of true sepsis and the group of suspected sepsis.  
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Forord 
 

Dette er en studentoppgave som leveres som del av medisinstudiet ved Universitetet i Oslo 

(heretter kalt UiO).  

Formålet med prosjektoppgaven er at studenter skal få mulighet til å fordype seg i et 

medisinsk fagfelt som studenten har særskilt interesse for, få erfaring med innsamling og 

vurdering av vitenskapelige data og innsikt i vitenskapelig metode. Prosjektoppgaven utgjør 

18 studiepoeng i læreplanen for medisinstudiet ved UiO. 

  

Jeg valgte pediatri som det feltet jeg ønsker å fordype meg innenfor, med hovedfokus på de 

aller minste barna. Dette er en pasientgruppe som jeg har møtt lite i undervisningen og jeg 

kunne ikke noe om dette da tema for oppgaven ble valgt. Alvorlig sykdom i denne 

pasientgruppen er vanskelig å diagnostisere samtidig som gevinsten ved god behandling er 

enorm, i form av ekstra leveår. Noe mer inspirerende tema for oppgave kunne jeg ikke se for 

meg.  

 

Jeg er så heldig at jeg i denne prosessen har blitt veiledet av professor i pediatri, overlege 

Britt Nakstad (prosjektleder, hovedveileder) og overlege Morten Grønn ved Barne- og 

ungdomsklinikken ved Akershus Universitetssykehus. I 2006 utarbeidet Nakstad, sammen 

men professor Claus Klingenberg i Tromsø, diagnosekriterier for nyfødtmedisin, utgitt av den 

Norske Legeforening og tiltenkt brukt ved alle nyfødtavdelinger i Norge. Dette i egenskap av 

å lede Subgruppen (senere kalt Interessegruppen) i Neonatologi i den Norske 

Barnelegeforening. Retningslinjene er senere revidert i 2014. Studentoppgavens hovedmål 

var å kvalitetssikre at de diagnostiske kriteriene brukes korrekt ved nyfødtavdelinger, 

eksemplifisert ved praksis på Ahus. Dernest å se om man i det begrensete materialet kunne 

finne tegn til eventuelt nye, sikre og tidlige markører for nyfødtsepsis. 
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1 Bakgrunn  
1.1 Definisjoner 
1.1.1 Neonatal perioden  
Neonatal perioden defineres som de første 28 dagene etter fødsel. (1) Barnet må tilpasse seg 

den store overgangen fra det intrauterine til det ekstrauterine liv. Dette er en tid der barnet er 

svært sårbart, i både Norge og i USA skjer 2/3 av dødsfallene i barns første leveår i denne 

perioden (1, 2). I Norge var spedbarnsdødeligheten i årene 2011-2015 totalt ca. 2,4/1000 

levendefødte(3). Globale tall fra 2013 viser at 44% av alle dødsfall blant barn under 5 år skjer 

den første levemåneden. Det samme året var den globale dødeligheten blant barn under 5 år 

33 per 1000(4).  

 

1.1.2 Dagens norske diagnosekriterier for neonatal sepsis:  
I Norge definerte Subgruppen, senere kalt Interessegruppen, i neonatologi, Norsk 

Barnelegeforening (NBF) i 2006 kriterier for ICD-10 diagnoser innen neonatologi som igjen 

er blitt revidert i 2014. En av diagnosekodene var neonatal sepsis og det ble vedtatt på 

Interessegruppemøter i NBF at diagnosene skulle være førende i alle barneavdelinger i 

Norge. Dokumentet er begge ganger publisert via Den Norske Legeforening og etter 

forespørsel fra Barnelegeforeninger i andre skandinaviske land, sendt dem. Det var spesielt 

noen få diagnosekoder, inkludert P36.9, som har vært praktisert ulikt blant leger og ulike 

nyfødtavdelinger. De reviderte P36 kriteriene er nå som følger (5) : 

 

P36 Bakteriell sepsis hos nyfødt 

 

P36.0 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Streptococcus, serogruppe B (GBS)  

Diagnosen krever vekst i blodkultur. 

 

P36.1 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte streptokokker  

Diagnosen krever vekst i blodkultur. 

 

P36.2 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Staphylococcus aureus  

Diagnosen krever vekst i blodkultur. 
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P36.3 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte stafylokokker 

Denne diagnosekoden dekker i all hovedsak sepsis m/oppvekst av koagulase negative 

stafylokokker (KNS) i blodkultur. Vekst av KNS kan representere ”ekte sepsis” eller være 

uttrykk for forurensing (kontaminasjon). For å sikre at P36.3 brukes for en sepsis skal 

følgende kriterier for denne diagnosekoden benyttes. 

Vekst av KNS i blodkultur (minimum 1) og begge tilleggskriterier: 

A. CRP > 10 mg/l ± 2 dager fra blodkulturen er tatt. 

B. Minst 5 dagers antibiotikabehandling, eller død av KNS-sepsis før 5 dager. 

 

P36.4 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Escherichia coli 

Diagnosen krever vekst i blodkultur. 

 

P36.5 Sepsis hos nyfødt forårsaket av anaerobe bakterier 

Diagnosen krever vekst i blodkultur. 

 

P36.8 Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt  

Diagnosen krever vekst i blodkultur.  

Navn på bakterie skal angis og legges inn i Neonatalprogrammet. En må vurdere om påvist 

agens mest sannsynlig har forårsaket en ekte sepsis eller om påvist agens er uttrykk for en 

forurensing (kontaminasjon).  

 

P36.9 Neonatal sepsis u/oppvekst  

Følgende 4 kriterier skal være oppfylt for å bruke denne diagnosekoden: 

1. Klinikk forenlig med infeksjon. 

2. CRP > 30 mg/l i forløpet (kan akseptere lavere CRP verdi hvis død av akutt sepsis før 5 

dager). 

3. Minst 5 dagers antibiotikabehandling, eller død av klinisk sepsis før 5 dager. 

4. Utelukke annen mulig årsak (for eksempel respirasjonsbesvær, traumatisk fødsel, etc.) 

 

1.2 Teori 
1.2.1 Prematur fødsel 
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Median svangerskapslengde er funnet å være 283 dager (6). En prematur fødsel er en fødsel 

før 259. svangerskapsdag eller før svangerskapsuke 37+0, dvs. minst 3 uker før beregnet 

termindato. Et slikt barn kalles et prematurt barn (7).  

 

1.2.2 Normal fødselsvekt:  
Gjennomsnittlig vekt for levendefødte norske barn i 2012 var 3480 gram. Statistisk sett 

regnes normal fødselsvekt for norske barn å være mellom 2500-4500 gram. (8) Men en 

fødselsvekt på 2500 gram tilsvarer 3% persentil for gutter, litt høyere persentil for jenter (9). 

Diagnosen P05.1 ”Liten i forhold til svangerskapslengde”  refererer til vekt og lengde under 

10-percentilen i forhold til svangerskapslengde (10), der man i praksis bruker en grense på 3 

kilo for terminfødte. 

 

1.2.3 Ulike klasser neonatal sepsis:  
Infeksjonen kan oppstå de første dagene etter fødsel, den antas da å ha en peripartum 

patogenese og kalles «early onset»/«tidlig innsettende sepsis». Infeksjon kan også oppstå in 

utero  I denne oppgaven forholder jeg meg  til at det det er snakk om de første 3 dagene etter 

fødsel(11), man finner det også hyppig definert som i løpet av den første uken. Sepsis med 

debut i løpet av den første uken etter fødsel er anslått å forekomme blant 0,5-1,2 per 1000 

levendefødt i industriland (12). Infeksjoner som oppstår senere klassifiseres som «late 

onset»/«sen innsettende sepsis», da regner man med at smitten har inntruffet etter fødsel. Når 

symptomene oppstår avhenger av tidspunktet for den vertikale smitten og virulensen til 

agenset det er snakk om. GBS som er en pyogen bakterie, vil oftest gi symptomatisk 

infeksjon i løpet av 1-24 timer etter smitte(1).  

 

1.2.4 Patofysiologi 
Første steg mot sepsis er vertens kolonisering av et potensielt patogen, dersom denne går over 

i blodbanen kan den få anledning til å formere seg der. Ved fagocytose av makrofager eller 

lysering av bakteriens cellemembran kan toksisk materiale, som endotoksiner, føres ut i 

sirkulasjonen. Der vil de interagere med vertens proteiner og adherere til vertens 

cellereseptorer, for eksempel på immunceller og endotel. Resultatet vil være en aktivering av 

disse cellene med følgende utslipp av proinflammatoriske cytokiner, i utgangspunktet 

hovedsakelig tumor nekrose faktor (TNF), interleukin-1 (IL-1) og interleukin-6 (IL-6), senere 

vil andre interleukiner og prostaglandiner også ta del (13). Disse proinflammatoriske 
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cytokinene vil føre til feber hos verten og utslipp av stresshormoner som noradrenalin og 

vasopressin(14). C-reaktivt protein (CRP) og procalcitonin er noen av akuttfaseproteinene, 

CRP stigning ser man først etter 6-12 timer (15). Prostaglandiner og leukotriener kan gi 

endotelskade og følgende organskade. Inflammasjon og koagulasjon korrelerer, IL-1 og TNF 

vil påvirke koagulasjonskaskaden og vil kunne gi mikrovaskulær trombose(14). Den 

systemiske inflammatoriske responsen (SIRS- systemisk inflammatorisk respons syndrom) til 

verten på infeksjonssykdommen er sykdomsbildet vi kaller sepsis, hos pediatriske pasienter 

foreslått som to eller flere av de fire følgende kriteriene (16);   

- Temperaturinstabilitet: <35 eller >38.5 grader Celsius 

- Respiratorisk dysfunksjon: Takypne (>2 standardavvik over gjennomsnitt for alder) 

eller hypoksemi (PaO2 <70mm Hg på romluft) 

- Kardial dysfunksjon: Takykardi (>2 standardavvik over gjennomsnitt for alder), 

redusert kapillær fyllingstid (>3sek) eller hypotensjon (>2 standardavvik under 

gjennomsnitt for alder). 

- Abnormal perfusjon: Oliguri (<0,5mL/kg/t), melkesyre acidose (forhøyet plasma 

laktat og/eller pH<7.25) eller endret mental status.  

 

1.2.5 Patogen og smittemåte:  
Patogen kan overføres fra mor til barn. De nyfødte er i mindre grad i stand til å respondere i 

tilstrekkelig grad på en infeksjon på grunn av svakheter i deres immunforsvar. Enhver 

mikroorganisme som har kolonisert mors urogenitalia eller nedre gastrointestinale system kan 

føre til intrapartum eller postpartum infeksjon hos barnet. Fosteret kan smittes in utero, ved 

oppadstigende infeksjon ved vannavgang, og kan fødes grovt asfyktisk. De vanligste 

patogenene er Gruppe B Streptokokker (GBS) og Escherichia coli (E.coli). Andre 

gramnegative bakterier og Listeria kan også fremkalle sepsis. Av virus er Cytomegalovirus 

(CMV) og Herpes simples virus (HSV) de mest utbredte. (1) 

Nosokomiale infeksjoner kan skyldes koagulase negative stafylokokker, Gram negative 

bakterier (E.coli, Klebsiella pneumonia, Salmonella, Enterobacter), Staphylococcus aureus, 

eller Candida. (1, 11)  

 

1.2.6 Risikofaktorer: 
Prematuritet eller lav fødselsvekt er de viktigste neonatale faktorer som predisponerer for 

infeksjon, med 3-10 ganger høyere risiko for infeksjon enn normalvektige fullbårne. (1) Dette 
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kan skyldes at infeksjon i mors genitaltrakt kan utløse for tidlig fødsel og øke 

sannsynligheten for vertikal smitte til fosteret. De premature barna som blir liggende på 

intensivavdeling etter fødsel er i særlig risiko for å pådra seg infeksjon, da de er svekket på 

grunn av umodenhet og lav fødselsvekt og miljøet de befinner seg i utgjør en risiko for 

infeksjon(1). Premature har ofte behov for invasive prosedyrer som intravenøs tilgang, 

vaskulære katetere, parenteral ernæring og intubering som alle gir inngangsport til infeksiøse 

agens. Frekvens av chorioamnionitt er størst ved fødsler  med lavest gestasjonsalder. Insidens 

av nosokomiale infeksjoner, på populasjonsnivå, er hyppigere jo lavere fødselsvekt barna har. 

Terminfødte gutter vil ha en dobbelt så stor risiko for infeksjon sammenliknet med jentene 

(1). Denne kjønnsforskjellen sees ikke blant de premature med lav fødselsvekt(1), hvor andre 

faktorer trolig er viktigere enn kjønnsforskjellen. Av maternelle risikofaktorer vil feber hos 

mor, urinveisinfeksjon, GBS kolonisering, preterm vannavgang og langvarig vannavgang 

disponere for sepsisutvikling hos barnet(17). 

 

1.2.7 Komplikasjoner:  
Komplikasjoner til sepsis kan være respiratorisk svikt, pulmonal hypertensjon, sjokk, 

nyresvikt, lever dysfunksjon, cerebralt ødem, trombose, svikt eller blødning i binyren, 

disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC), benmargssvikt (nøytropeni, trombocytopeni, 

anemi), i de mest alvorlige tilfeller også død(1). En artikkel fra Norge i “The Pediatric 

Infectious Disease Journal” publisert i 2016 fant ett dødsfall knyttet til GBS sepsis blant 91 

pasienter med tidlig sepsis bekreftet ved blodkultur (12), dette tilsvarer en mortalitet på 1,1%.  

 

1.2.8 Kliniske tegn på sepsis hos nyfødte:  
Nyfødte med bakteriell sepsis kan ha uspesifikke symptomer eller de kan ha symptomer på 

fokal infeksjon. Det kan være snakk om temperaturinstabilitet, hypotensjon, nedsatt perfusjon 

med blekhet og marmorert hud, metabolsk acidose, takykardi eller bradykardi, apné, 

pressende respirasjon eller respiratorisk distress syndrom, cyanose, irritabilitet, letargi, 

krampeanfall, petekkier, matingsproblemer, ikterus. De initiale symptomene kan være 

sparsomme og kan omfatte kun ett organsystem, men kan også debutere med multiorgan 

dysfunksjon (1, 13).  

 

1.2.9 Differensialdiagnostisk refleksjon:  
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De kliniske tegn på sepsis hos nyfødte, som beskrevet i forrige avsnitt, er på ingen måte 

patognomoniske for neonatal sepsis. Alle syke nyfødte kan ha funn som ligner sepsis.  

De mest vanlige tilstandene som kan ligne sepsis er urinveisinfeksjoner, viremi (enterovirus, 

respiratorisk syncytialt virus, herpes simplex), hjertesvikt, gastroenteritt med dehydrering og 

respirasjonssvikt(13). 

Irritabilitet er tegn på at spedbarnet har ubehag og kan forårsakes av alle lidelser som 

forårsaker smerter som infeksjon, meningeal irritasjon, abdominale plager, blødning og 

respirasjonssvikt (1). 

Letargi kan være manifestasjon av infeksjon, asfyksi, hypoglykemi, hyperkapni, cerebral 

defekt eller blødning og andre lignende og alvorlige tilstander(1).  

Matingsproblemer sees hos nesten alle syke nyfødte, derfor burde dette alltid følges opp med 

utredning for å finne årsaken. Dette kan skyldes infeksjon, nevrologisk tilstand eller en 

gastrointestinal obstruksjon eller misdannelse.  

Feber hos de minste barna kan være et resultat av høy temperatur i omgivelsene eller for mye 

tøy. Det kan oppstå ved dehydrering, eller en alvorlig infeksjon kan forligge. Man kan se 

infeksjon hos små barn uten noen febril reaksjon, noen ganger heller en temperaturinstabilitet 

med vanskeligheter med å opprettholde en normal kroppstemperatur. Sistnevnte oppfattes 

som særlig assosiert med sepsis (1).  

 

1.2.10  Sepsis behandling:  
På Akershus universitetssykehus er standard sepsisbehandling til nyfødte intravenøs 

penicillin G og gentamycin i 5-10 døgn, som vil dekke for både Gruppe B streptokokker og 

gramnegative bakterier. Ved alvorlig asfyksi/nyrepåvirkning kan cefotaksim være et godt 

alternativ. Behandling justeres ved funn av mikrobe og følgende resistensbestemmelse, men 

om det ses klinisk bedring på tross av resistens, så er det vanlig å fortsette med samme 

antibiotikabehandling. Dersom sepsismistanken ikke underbygges vil behandling seponeres 

etter 2-3 døgn. Sannsynligvis kan man seponere antibiotika behandling når CRP er 

normalisert (5).  

Behandling er ikke uten bivirkninger, data kan tyde på økt sykelighet/dødelighet ved unødig 

lang antibiotikabehandling uten verifisert infeksjon (18, 19). Unødvendig bruk av antibiotika 

vil også føre til en økning av resistente bakteriestammer. Det er derfor viktig å unngå falsk 

positive sepsisdiagnoser. 
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2 Metode 
Det kvantitative datamaterialet 

Inklusjonskriteriet i denne retrospektive kohorten er at pasienten har fått diagnosen P36, 

bakteriell sepsis hos nyfødt, i tidsrommet 01.01.2007-21.12.2014 ved Akershus Universitets-

sykehus (AHUS). Datamateriale er hentet fra pasientjournaler i DIPS, Partus og fra Neonatal-

programmet (Norwegian Neonatal Network), som er et nasjonalt register der pasientrettet 

aktivitet registreres daglig for pasienter innlagt på nyfødtavdelinger. Det finnes ikke en 

entydig koblingsnøkkel mellom disse tre systemene som ga utfordringer for dem som hjalp 

oss med denne delen av prosjektet. Før vi gikk i gang med arbeidet forelå godkjennelse av 

personvernombudet ved AHUS. Vi fikk hjelp av Ishtiaq Khushi fra datafangstteamet på 

AHUS til å hente ut kvantitative data fra 2007-2014, med relevans for sepsisdiagnosen. Det 

var spesielt komplisert å hente ut data på behandlingslengde med antibiotika og CRP verdier 

da disse kan finnes i hhv neonatalprogrammet og DIPS. De parameterne vi var interesserte i 

var: 

• Fødselsdato 

• Fødselsvekt 

• Kjønn 

• Gestasjonsalder 

• Eventuelle tilleggsdiagnoser 

• Antall liggedøgn på sykehus 

• Innleggelsesdato og utskrivelsesdato   

• Varighet av antibiotikabehandling  

Av blodprøveresultater 

• Høyeste og laveste CRP 

• Høyeste og laveste Na+ 

• Høyeste og laveste K+ 

• Høyeste og laveste glukose 

• pH i blodet 

• Base excess (BE) og annen relevant syrebase status 

• PCO2 (målt i blodet og transkutant) 

• Høyeste og laveste leukocytter 

• Høyeste og laveste trombocytter 
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• Høyeste og laveste hemoglobin 

• Blodkultur (med kommentar dersom den er positiv) 

Det kvantitative datamateriale består av 843 pasienter, men kun 207 pasienter hadde data for 

CRP og antall dager med antibiotikabehandling.  Dette skyldes trolig utfordringer med å 

samle data fra både DIPS og neonatalprogrammet for samme pasient.  

 

Det kvalitative datamaterialet 

Jeg fikk også tillatelse (personvernombudet på AHUS) til å lese igjennom og hente ut 

kvalitative data fra journalene til pasienter innlagt fra 01.01 2013 - 31.12.2013, som har blitt 

registrert med en diagnose P36. Jeg brukte DIPS til å hente ut rapport med personalia på 

pasientene med registrert P36 i 2013 og gikk systematisk igjennom deres journaler. Jeg 

noterte de samme parameterne som listet opp over, men her ble også informasjon om kliniske 

tegn og vurderinger fra helsepersonell dokumentert. Varighet av antibiotika behandling ble 

dokumentert i antall halve døgn med behandling. Det kvalitative datamateriale består av 65 

pasienter. Disse dataene har jeg sett på selvstendig og satt opp tabeller i Excel for å få 

oversikt og gjort beregner.  

 

Pasienter med P36 som tilfredsstilte diagnosekriteriene 

Pasientene ble skilt i to grupper i henhold til om deres P36 diagnose var stilt i tråd med 

diagnosekriteriene eller ikke. Alle som hadde positiv blodkultur og en følgende P36.0-36.8 

diagnose tilfredsstilte P36. Deretter ble alle pasientene som tilfredsstilte kriteriene for P36.9 

identifisert, det vil si at de hadde CRP>30 og antibiotikabehandling i >5 dager. De fleste 

pasientene med diagnose P36.0-36.8 tilfredsstilte også CRP>30 og antibiotikabehandling i >5 

dager. Pasienter uten oppvekst i blodkultur og som enten hadde høyeste CRP<30 eller 

antibiotikabehandling <5 dager, eller begge, utgjør gruppen med kun mistenkt eller ikke 

verifisert sepsis.  

 

De kvantitative dataene fikk vi hjelp til å analysere av statistiker Jonas Lindstrøm, for å se om 

det var ulikheter mellom gruppen med “sann sepsis”, det vi si tilfredsstilte kravene til 

neonatal sepsis slik de er definert av Norsk Barnelegeforening (interessegruppen neonatologi) 

og pasientgruppen som ikke tilfredsstilte diagnosekriteriene. 
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3 Resultater 
 

3.1.1 ”Sann” sepsis:  
”Sann” (verifisert) sepsis defineres i denne studentoppgaven som en sykdomstilstand hos den 

nyfødte der diagnosekriteriene for P36 definert av Interessegruppen for Neonatologi i den 

Norske Barnelegeforening er fulgt. ”Usann” (mistenkt eller ikke verifisert) sepsis blir etter 

dette hvor man har brukt P36 men diagnosekriteriene er ikke fulgt.  

 

Det kvantitative datasettet, 2007-2014 

I det kvantitative datasettet forutsetter vi at det er gjort godt klinisk arbeid og at diagnose-

kriteriene om tilstedeværelse av kliniske tegn på sepsis og utelukkelse av andre årsaker til 

symptomene er innfridd. I datasettet var det 843 pasienter med P36 diagnose, men kun 207 

pasienter hadde registrerte data i DIPS for både antall dager med antibiotikabehandling og 

CRP. Hvis man definerer sepsis etter P36 diagnosekriteriene i Norsk Barnelegeforening, og 

spesielt for P36.9 som de med CRP> 30 og antall dager på antibiotika > 5, så var det  66,6% 

(138/207) som hadde ”sann” sepsis og 33,3% (69/207) som hadde ikke verifiserbar sepsis, 

P36.  

Det ble så kontrollert hvorvidt alle pasienter med diagnose P36.0-36.8 (med krav om 

oppvekst i blodkultur, uten krav til CRP og behandlingslengde med antibiotika) var inkludert 

i denne gruppen. Dette førte til inklusjon av en ekstra pasient, dette gir 67,1% (139/207) 

pasienter med ”sann” sepsis, 32,9% (68/207) pasienter med mistenkt sepsis.  

Dette innebærer at 32,9% av pasientene registrert med P36 ikke innfrir diagnosekriteriene. 

 

 
Figur 1: Andel ”sann” sepsis i det kvantitative datasettet  

 

 

Det kvalitative datasettet, 2013 

Sann	sepsis	

Sepsis	diagnose	ikke	i	hht	
diagnosekriteriene	
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I det kvalitative datasettet hvor det ble gjort journalgjennomgang for P36 pasienter i 2013, så 

hadde 71% (46/65) av pas hadde CRP > 30 i løpet av forløpet. 38 av disse fikk antibiotika i > 

5 dager. Det ble kontrollert at alle med positiv blodkultur var inkludert, dette medførte 

inklusjon av en ekstra pasient til gruppen med ”sann” sepsis, det gir oss en andel på 58% 

(39/65) med ”korrekt” P36 diagnose. 

 

3.1.2 Kjønnsfordeling 
I det kvantitative datasettet var 86/139 pasienter gutter, det vil si 61,9%. Blant pasientene fra 

2013 med ”sann” sepsis var 55% (22/39) gutter. 

 
Figur 2: Kjønnsfordeling i det kvantitative datasettet 

 

3.1.3 Gestasjonsuke: 
I det kvantitative datasettet forelå data for gestasjonsuke kun for 66/139 pasienter med ”sann” 

sepsis, gjennomsnittlig gestasjonsuke blant disse var 39+6 (279,6 dager) med standardavvik 

18,2 dager. Median svangerskapslengde på 285,5 dager. 9,2% (6/66) pasienter var født før 

259. svangerskapsdag, det vil si prematurt. Alle de 139 pasienten fra det kvantitative 

datasettet hadde informasjon om utskrivelsesdiagnoser og ved å se på disse var 10% (14/139) 

premature.  

 

3.1.4 Fødselsvekt  
Gjennomsnittlig fødselsvekt i gruppen med ”sann” sepsis i det kvantitative datasettet hvorav 

data fra 66/139 pasienter var tilgjengelig: 3657 gram, standardavvik 771 gram.  Laveste 

fødselsvekt 895 gram, høyeste fødselsvekt var 5510 gram. 15,2% (10/66) pasienter hadde 

fødselsvekt under 3000 gram. 

Ved å se på utskrivelsesdiagnosene var 10,8% (15/139) av pasientene ”lett i forhold til 

svangerskapslengde” og 8,7% (12/139) hadde diagnose lav eller ekstremt lav fødselsvekt.  

Kjønn	

Gutt	

Jente	
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3.1.5 Kliniske tegn 
Basert på gjennomgang av journaler for pasienter med P36 diagnose i 2013 ble følgende 

fordeling av kliniske tegn funnet blant pasienten med ”sann” sepsis:  

 

Symptom Andel pasienter 

Matingsproblem 51% (20/39) 

Pressende respirasjon (og/eller behov for CPAP/intubasjon) 43,6% (17/39) 

Irritabilitet 38,5% (15/39) 

Avvikende blodprøver: stigende CRP og/eller leukocyttavvik 25,5% (10/39) 

Rask respirasjon 23% (9/39) 

Lav metning 23% (9/39) 

Hypoton 18% (7/39) 

Feber 18% (7/39) 

Blek/cyanotisk 15,5% (6/39) 

Stivhet  7,5% (3/39) 

Nesevingespill og subcostale inndragninger: 5% (2/39) 

Apné 2,5% (1/39) 

Kvalme/oppkast 5% (2/39) 
Tabell 1: Andel pasienter i det kvalitative datasettet med ulike kliniske tegn på sepsis 

 

12,8% (5/39) av pasientene hadde i forløpet behov for CPAP, en av dem ble senere intubert. 

10,3% (4/39) av pasientene i 2013 ble intubert.  

 

3.1.6 Antall døgn før symptomer som fører til innleggelse:  
66,6% (26/39) av pasientene med ”sann” sepsis i det kvalitative datasettet fra 2013 hadde 

tidlig sepsis,  det vil si at de ble innlagt på Avdeling for Nyfødte, Barne- og 

ungdomsklinikken AHUS i løpet de første tre dagene av sitt liv på grunn av symptomer og 

funn forenlig med sepsis. Median innleggelsesdag var første levedøgn, 55% (20/39) av 

pasientene ble innlagt i løpet av deres første levedøgn. 

I datasettet på 39 pasienter fra 2013 er det 3 premature barn som ved henholdsvis 32, 35 og 

49 dagers alder fikk påvist sepsis. Disse er inkludert til tross for at neonatalperioden er 

definert som de første 28 dagene, grunnet at deres biologiske alder er lavere enn kronologisk 

alder. Tre barn mangler fullstendige data, ett av disse grunnet overflytting fra Oslo 

Universitetssykehus, Rikshospitalet.  
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Figur 3: Antall døgn før innleggelse med symptomer på sepsis (fra det kvalitative datasettet) 

 
Jeg undersøkte om andel ”sann” sepsis blant de som legges inn i løpet av det første døgnet 

var mindre enn de som ble lagt inn senere. Jeg valgte først å ekskludere de som ble lagt inn 

det første døgnet og fant en andel av ”sann” sepsis på 65,4% (17/26) i dette datamaterialet. 

Ved å se på kun de med innleggelse > 3 døgn fant jeg en andel av ”sann” sepsis på 64,3% 

(9/14).   

 

3.1.7 Blodkultur  
Andel med positiv blodkultur blant pasientene i 2013 var 35,9% (14/39) av de med verifisert 

P36 diagnose.  

Patogen Andel av positive 

blodkulturer 

Gruppe B Streptokokker 36% (5/14) 

Escherichia Coli 14% (2/14) 

Staphylococcus Aureus 14% (2/14) 

Klebsiella Oxytoca 7% (1/14) 

Streptococcus Mitis  7% /1/14) 

Staphylococcus Hominis  7% (1/14) 

Staphylococcus Epidymidis 7% (1/14) 

Blandingsflora;	-	Staphylocossus	Epidermidis	
																															-	Staphylococcus	Haemolyticus 

7% (1/14) 

Tabell 2: Relativ andel av agens funnet i blodkultur fra pasienter i 2013 
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I det kvantitative datasettet fra 2007-2014 var 106 av de 843 pasientene registrert med en 

sepsis-diagnose som innebærer krav om oppvekst i blodkultur. Dette tilsvarer 12,6%. Det var 

følgende fordeling blant dem; 

 Antall Andel av 

total 

P36.0: Sepsis hos nyfødt forårsaket av streptococcus, 

serogruppe B 

32 30,2% 

(32/106) 

P.36.1 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte 

streptokokker 

3 2,8% 

(3/106) 

P36.2 Sepsis hos nyfødt forårsaket av Staphylococcus aureus 12 11,3% 

(12/106) 

P36.3 Sepsis hos nyfødt forårsaket av andre og uspesifiserte 

stafylokokker 

15 14,2% 

(15/106) 

P36.4: Sepsis hos nyfødt forårsaket av Escherichia coli 14 13,2% 

(14/106) 

P36.5 Sepsis hos nyfødt forårsaket av anaerobe bakterier 

 

1 1%   

(1/106) 

P36.8: Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfødt 29 27,4% 

(29/106) 
Tabell 3: Fordeling av diagnoser med krav til oppvekst av blodkultur, 2007-2014 

3.1.8 Liggetid  
Det forelå data for alle pasientene i det kvantitative datasettet. Median liggetid var 7 dager. 

Det var spredning fra 4 dager, til maksimalt 75 dager som anses som forlenget innleggelse av 

andre årsaker enn sepsis.  

• 58,3% (81/139) av pasientene var innlagt >7 dager. 

• 12,9% (18/139) av pasientene var innlagt >14 dager.  

• 8,6% (12/139) var innlagt >30 dager. Blant pasientene med liggetid >30 dager har 

91,7% (11/12) en diagnose innenfor gruppen P07 “Tilstander knyttet til kortvarig 

svangerskap og lav fødselsvekt, ikke klassifisert annet sted”, som man kan tenke seg 

at vil ha større betydning for deres lange innleggelse enn sepsis.  
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Figur 4: Fordeling av antall liggedøgn, fra det kvantitative datasettet 

 

3.1.9 Tilleggsdiagnoser:  
Median antall diagnoser var 3 og gjennomsnittlig antall diagnoser var 3,7 i det kvantitative 

datamateriale. 77,7% (108/139) av pasientene hadde P36 som sin hoveddiagnose. To 

pasienter var registrert med to P36 diagnoser, den ene med P36.9 og P36.8, den andre med 

P36.9 og P36.4. Det forslå data på alle pasientene og det var spredning fra ingen bidiagnoser 

til maksimalt 13. 

 

 
Figur 5: Fordeling av antall pasienter med antall bidiagnoser i det kvantitative datasettet 
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De vanligste tilleggsdiagnosene i det kvantitative datamateriale var: P21.1 ”Lett og moderat 

fødselsasfyksi” (23,2%), P28.5 ”Respirasjonssvikt hos nyfødt” (19,6%), P08.1 ”Andre barn 

som er store i forhold til svangerskapslengde” (18,8%), P92.9 ”Uspesifisert problem med 

næringsinntak hos nyfødt” (13,8%). Kun to pasienter hadde meningitt (1,4%), den ene 

streptokokkmeningitt, den andre uspesifisert bakteriell meningitt.  

 

Diagnose Andel pasienter 

(antall) 

P21.1 Lett og moderat fødselsasfyksi  23,0% (32) 

P28.5 Respirasjonssvikt hos nyfødt 19,4% (27) 

P08.1 Andre barn som er store i forhold til svangerskapslengde: 18,7% (26) 

P92.9 Uspesifisert problem med næringsinntak hos nyfødt 13,7% (19) 

P05.0 Lett i forhold til svangerskapslengde 10,8% (15) 

P07.3 Andre for tidlig fødte barn 10,0% (14) 

P08.0 Uvanlig stort barn 9,4% (13) 

P01.1 Foster og nyfødt påvirket av for tidlig vannavgang 9,4% (13) 

P22.0 Respiratorisk distress syndrom hos nyfødt 9,4% (13) 

P59.9 Uspesifisert gulsott hos nyfødt 7,9% (11) 

P70.4 Annen hypoglykemi hos nyfødt 7,2% (10) 

P22.1 Transitorisk takypné hos nyfødt 5,8% (8) 

P07.1 Annen lav fødselsvekt  5,8% (8) 

 P07.11 Fødselsvekt 1000-1499 g – 2,2% (3)  

 P07.12 Fødselsvekt 1500-1999 g – 2,2% (3)  

 P07.13 Fødselsvekt 2000-2499 g – 1,4% (2)  

P07.0  Ekstrem lav fødselsvekt  2,9% (4) 

 P07.01 Fødselsvekt < 500 g      - 0% (0)  

 P07.02 Fødselsvekt 500-749 g  - 0,7% (1)  

 P07.03 Fødselsvekt 750-999 g  - 2,2% (3)  

P96.8 Andre spesifiserte tilstander som oppstår i perinatalperioden 5,0% (7) 

P39.3 Urinveisinfeksjon hos nyfødt 4,3% (6) 

P08.2 Overtidig barn, som ikke er tungt i forhold til svangerskapslengde 4,3% (6) 

P74.2 Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfødt 3,6% (5) 

P61.0 Forbigående trombocytopeni hos nyfødt 2,9% (4) 
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P61.3 Medfødt anemi etter blodtap hos foster 2,9% (4) 

P25.1 Pneumotoraks som oppstår i perinatalperioden 2,9% (4) 

P59.0 Gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel 2,9% (4) 

P01.5 Foster og nyfødt påvirket av flersvangerskap 2,9% (4) 

P39.1 Konjunktivitt og tåresekkbetennelse hos nyfødt 2,2% (3) 

P92.8 Andre spesifiserte problemer med næringsinntak hos nyfødt 2,2% (3) 

P70.1 Syndrom hos barn av diabetisk mor 2,2% (3) 

P91.3 Cerebral irritabilitet hos nyfødt 2,2% (3) 

P24.0 Aspirasjon av mekonium hos nyfødt 2,2% (3) 

Q21.0 Ventrikkelseptumdefekt [VSD] 2,2% (3) 

P29.3 Vedvarende føtal sirkulasjon: 2,2% (3) 

Q38.1 Ankyloglossi 2,2% (3) 

P23.9 Uspesifisert medfødt pneumoni 2,2% (3) 
Tabell 3: andel pasienter med angitt tilleggsdiagnose til P36 Neonatal sepsis i det kvantitative datasettet 

 

 

3.1.10  Dødelighet 
I 2013 var det registrert én pasient med P36 som døde (1/39, 2,6%) etter 9 dagers innleggelse. 

Denne multimorbide pasienten hadde totalt 13 diagnoser, blant dem var ”ekstremt lav 

fødselsvekt” (500-749g), ”ekstrem immaturitet”, ”respiratorisk distress syndrom hos nyfødt”, 

”lett eller moderat fødselsasfyksi”, ”gulsott hos nyfødt i forbindelse med for tidlig fødsel”, 

”åpen ductus ateriosus” og ”foster eller nyfødt påvirket av flersvangerskap”.  

 

3.1.11 Andre prediktorer? 
Videre var det interessant for oss å se om det er noe som kunne skille pasientene med sepsis  

diagnose forenlig med diagnosekriteriene, fra pasientene der det trolig er snakk om annen 

infeksjon eller neonataltilstand (men som allikevel har fått en sepsisdiagnose i DIPS), for å 

kunne bruke denne forskjellen til å predikere ”sann” sepsis hos framtidige pasienter. 

I det kvantitative materialet så vi på om følgende verdier kunne predikere hvem som har 

sepsis slik det er definert ved diagnosekriteriene: 

• Natrium<130 

• Glukose<2,5 

• Glukose>10, ved minst to målinger 
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• Leukocytter<10 

• Trombocytter<100 

• Kombinasjonen Natrium <130 og Glukose <2,5 

• Kombinasjonen Natrium <130 og Trombocytter <100 

• Kombinasjonen Natrium <130 og Leukocytter<10 

• Kombinasjonen Glukose<2,5 og Trombocytter <100 

• Kombinasjonen Glukose<2,5 og Leukocytter<10 

• Kombinasjonen Trombocytter<100 og Leukocytter>10 

 

Logistisk regresjon ble gjort av Jonas Lindstrøm, statistiker ved Ahus, for å se på 

sammenhengen mellom sepsis og prediktorvariablene nevnt ovenfor. Han brukte en ”logit” 

funksjon for å estimere sannsynligheten for utfallsvariabelen, sepsis. 

Regresjonskoeffisientene man sitter igjen med kan tolkes ut fra hvilket fortegn de har.. 

Negativt fortegn betyr mindre sannsynlighet for utfallet, positivt fortegn betyr større 

sannsynlighet. Hvis man eksponensierer koeffisientene blir tolkningen hvor mye odds ratioen 

endrer seg ved én enhets økning. En koeffisient >1 betyr større sannsynlighet, <1 betyr lavere 

sannsynlighet.  

Alle prediktorvariablene ble kodet 1 for pasientene som oppfylte kriteriene og 0 for de som 

ikke tilfredsstilte kriteriene. Noen kombinasjoner var ikke mulig å undersøke fordi det ikke 

var pasienter i begge kategoriene.  

Kun én pasient hadde registrert to glukosemålinger over 10, det er derfor ikke gjort videre 

statistikk på dette. Men den ene pasienten hadde ”sann” sepsis. Det kan også nevnes at 5,0% 

av pasientene (7/139) med ”sann” sepsis hadde blodsukker >10, det samme gjaldt 1,5% 

(1/68) av de med mistenkt sepsis. 

	
Prediktorvariabel	 Koeffisient	 Exp(koeffisient)	 p-verdi	 #	missing	
Natrium<130	 -0.082 0.921 0.927 148 
Glukose<2,5	 -0.383 0.682 0.645 168 
Leukocytter<10	 -0.176 0.839 0.576 22 
Trombocytter<100	 -0.391 0.677 0.401 22 
Kombinasjonen Natrium 
<130 og Glukose <2,5	

- - - - 

Kombinasjonen Natrium 
<130 og Trombocytter <100	

-1.030 0.357 0.476   148 

Kombinasjonen Natrium 
<130 og Leukocytter<10	

0.368 1.444 0.752 153 

Kombinasjonen 
Glukose<2,5 og 
Trombocytter <100	

- - - - 

Kombinasjonen - - - - 
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Glukose<2,5 og 
Leukocytter<10	
Kombinasjonen 
Trombocytter<100 og 
Leukocytter>10	

-0.613 0.542 0.291     30 

Tabell 4: Prediktorvariablene med sine regresjonskoeffisienter og p-verdi.  
 

For å undersøke om prediktorene kan være nyttige ved andre cutoff-verdier ble logistisk 

regresjon brukt med variablene som kontinuerlige variabler.  

Det så ikke ut til at prediktorene var signifikante, og det er da tvilsomt at de kan brukes til å 

predikere sepsis. Dette inntrykket bekreftes av de vedlagte plottene. Et boksplott viser 

fordeling av observerte verdier, der boksen inneholder 50 % av dem og halen viser 

maksimum og minimumsverdier, i tillegg er det på noen tabeller tegnet inn ekstremverdier 

som punkter. Linjen i hver boks illustrerer medianverdien i gruppen. 

For hver parameter er verdiene fordelt i to grupper; ”sann” sepsis, definert som 

tilfredsstillelse av P36 kriteriene, er satt som 1, mistenkt sepsis som 0.  

 
Figur 7: Boksplott over minimumsverdi av s-Na+, for pasienter med mistenkt sepsis (0) og pasienter med 
”sann” sepsis (1). Y-akse viser mmol/L. 
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Figur 8: Boksplott over minimumsverdi av s-glukose, for pasienter med mistenkt sepsis (0) og pasienter med 
”sann” sepsis (1). Y-akse viser mmol/L. 

 

 
Figur 9: Boksplott over minimumsverdi av b-leukocytter, for pasienter med mistenkt sepsis (0) og pasienter med 
”sann” sepsis (1). Y-akse viser antall celler x 10^9/L. 
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Figur 10: Boksplott over minimumsverdi av b-trombocytter, for pasienter med mistenkt sepsis (0) og pasienter 
med ”sann” sepsis (1). Y-akse viser antall celler x 10^9/L. 

 

 
Figur 11: Scatterplott over pasienter med ”sann” sepsis (grønn) og mistenkt sepsis (rød) med deres 
minimumsverdi av s-glukose (y-akse, benevning mmol/L) og b-leukocytter (x-akse, benevning antall celler x 
10^9/L) 
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Figur 12: Scatterplott over pasienter med ”sann” sepsis (grønn) og mistenkt sepsis (rød) med deres 
minimumsverdi av s-natrium (y-akse, benevning mmol/L) og b-leukocytter (x-akse, benevning antall celler x 
10^9/L) 
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Figur 13: Scatterplott over pasienter med ”sann” sepsis (grønn) og mistenkt sepsis (rød) med deres 
minimumsverdi av b-trombocytter (y-akse, benevning antall celler x 10^9/L) og b-leukocytter (x-akse, 
benevning antall celler x 10^9/L) 

 

 
Figur 14: Scatterplott over pasienter med ”sann” sepsis (grønn) og mistenkt sepsis (rød) med deres 
minimumsverdi av s-glukose (y-akse, benevning mmol/L) og s-natrium (x-akse, benevning mmol/L) 
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3.1.12  Oppsummering:  
Hovedmålet med oppgaven var å beskrive barn med diagnosen P36 Neonatal sepsis og 

vurdere hvorvidt diagnosen var blitt stilt i tråd med diagnosekriteriene definert av 

Interessegruppen i Neonatologi i Norsk Barnelegeforening (5). Pasienter med verifisert P36 

har klinikk forenlig med sepsis og positiv blodkultur (P36.0-P36.8) eller CRP > 30 og 

antibiotikabehandling >5 døgn (P36.9). 32,9 % av pasientene som ble registrert med P36 i 

2007-2014 innfrir ikke disse diagnosekriteriene. I gruppen korrekt P36 diagnose fant jeg en 

liten overvekt av gutter (61,9%). Gestasjonsuke og fødselsvekt forelå kun for 66/139 

pasienter og gjennomsnittlig gestasjonsuke ved fødsel var 39+6. Seks pasienter var født 

prematurt. Gjennomsnittlig fødselsvekt i gruppen var 3657 gram, med spredning fra 895 

gram til 5510 gram. Median liggetid var 7 dager og de  hadde en median på 3 diagnoser. De 

fire vanligste tilleggsdiagnosene til P36 Neonatal sepsis var: P21.1 ”Lett og moderat 

fødselsasfyksi” (23,0%), P28.5 ”Respirasjonssvikt hos nyfødt” (19,4%), P08.1 ”Andre barn 

som er store i forhold til svangerskapslengde” (18,7%) og P92.9 ”Uspesifisert problem med 

næringsinntak hos nyfødt” (13,7%). 

 

Etter journalgjennomgang av pasienter i 2013 med P36 diagnose fant jeg at 66,6%  av 

pasientene hadde tidlig sepsis, det vil si at de ble innlagt på barneavdelingen i løpet de første 

tre dagene av sitt liv på grunn av symptomer forenlig med sepsis. For 55%  (20/39) av 

pasientene skjedde dette allerede i løpet av sitt første levedøgn. 35,9% (14/39) av pasientene 

med ”sann” sepsis i 2013 hadde positiv blodkultur. De vanligste symptomene var matings-

problemer (51%), pressende respirasjon (43,6%) og irritabilitet (38,5%) men for mange var 

det avvikende blodprøver (23%) som førte til innleggelsen ved barneavdelingen.  

 

Det ble ikke funnet at andre markører som vil kunne predikere ”sann” sepsis.  
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4 Diskusjon 
 

Det at vi fra et utgangspunkt med 843 pasienter, ikke hadde fullstendige data på mer enn 207, 

hvilket er 24,6% av det fullstendige utvalget fra årene 2007-2014, svekker styrken av 

konklusjonen som kan trekkes ut fra analysene i denne oppgaven.  

 

Det ble funnet at 32,9% av barna skrevet ut med diagnosen neonatal sepsis, ikke tilfredsstilte 

diagnosekriteriene. Det reiser spørsmål om det kan være en overdiagnostisering av 

nyfødtsepsis. Skyldes funn som kan være forenlig med nyfødtsepsis snarere en tilpassing til 

ekstrauterint liv som går over av seg selv? Eller kan det være snakk om for strenge 

diagnosekriterier? Er kravet om CRP > 30 for P36.9 for strengt? Det fantes 33/207 pasienter i 

P36.9 gruppen med maksimal 20<CRP<30 og av disse ligger CRP for 15/207 pasienter svært 

nær referansegrensen for CRP, dvs maksimal 25<CRP<30). 26 av de 33 med CRP mellom 20 

og 30 ble behandlet med antibiotika i 5 eller flere dager og tilfredsstiller dermed de andre 

diagnostiske kriteriene for P36.9 sepsis. Med andre ord ville antall med ”sann” sepsis økt 

med 12,7% (26/207) og andel ”sann” sepsis totalt ville økt til ca. 80% dersom kriteriet for 

maksimal CRP i løpet av sykdomsforløpet ble senket til 20.  

 

For pasienter med kliniske tegn på sepsis og kortere behandlingstid enn 5 dager og/eller 

CRP< 30 har Barnelegeforeningen forslått å bruke P96.8 ”Andre spesifiserte tilstander som 

oppstår i perinatalperioden”, spesifisert ”observasjon med tanke  på sepsis <5 dager”. Det er 

allikevel trolig at en del klinikere beholder sepsisdiagnosen i mangel av noe som enkelt 

beskriver situasjonen mer passende.  

 

Det var kun 35,9% av pasientene i sepsisgruppen som hadde positiv blodkultur i løpet av sitt 

sykdomsforløp. Her er det naturlig å kommentere den utfordring man står overfor med 

neonatale pasienter, nemlig at man ofte har små volum av blod tilgjengelig for analyse (20). I 

praksis blir det sjelden mer enn 0,5-1mL i en blodkulturflaske. En barneflaske vil trekke 3mL 

blod og det er anslått at man bør ha dette volum blod, ja helst enda mer, for å kunne påvise 

bakterier i en blodkultur. Jo større volum desto større sjanse vil man ha for oppvekst av 

bakterier. Men det er lite aktuelt å ta mer enn 1-2mL blod til analyse av en nyfødt. I en studie 

fra Østerrike har man sett på volum av blod i neonatale blodkulturer og funnet at mer enn 

50% hadde 0,5mL blod eller mindre med følgende lav sannsynlighet for oppvekst (21). Blant 
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pasientene med positiv blodkultur dominerte GBS og E.coli som de vanligste agensene, i tråd 

med forventningene (1, 22). 

 

Den hyppigste tilleggsdiagnosen P21.1, ”Mild til moderat fødselsasfyksi”, har i klinisk 

praktisk betydning ”lav Apgar-score”. Assosiasjonen mellom neonatal sepsis og lav Apgar 

score er også funnet å være sterk i tidligere studier, I Chicago på 1980-tallet fant man en odds 

ratio på 35 for sepsis blant pasienter med Apgar <6 etter 5 minutter (23). 

 

Det ble funnet en overvekt (66,6%) av pasienter med ”early onset” sepsis. Det reiser 

spørsmål om pasienter legges inn for sikkerhetsskyld, noe som innen nyfødtmedisin i mange 

tilfeller kan være korrekt. Kan det være riktigere diagnosesetting, det vil si ”sann” sepsis, 

blant de som legges inn senere enn 3 dager etter fødsel? Jeg fant allikevel kun svært små 

forskjeller i andel ”sann” sepsis ved å dele opp datasettet i henhold til tid fra fødsel til 

innleggelse. 

 

Hvorfor er matingsproblemer den viktigste prediktor i mine undersøkelser? I annen litteratur 

er hypertermi, respiratorisk distress syndrom og tachykardi i større grad assosiert med sepsis 

(>50%) enn matingsproblemer som er anslått med en assosiasjon mellom 25-50%, 

tilsvarende letargi, apné, bradykardi, hypotensjon/nedsatt perfusjon, gulsott og hepatomegali 

(22). I min oppgave registrerte jeg matingsproblemer når det var dokumentert bruk av sonde 

eller satt en diagnose P92.9 Uspesifisert problem med næringsinntak hos nyfødt. Pressende 

respirasjon dokumentert i journal og/eller behov for respirasjonsstøtte som CPAP eller 

intubasjon ble gruppert sammen og ble funnet i 43,6% av pasientene. Det er mulig at den 

høye andelen matingsproblemer mer er et tegn på et lokalt satsningsområde, at man på 

nyfødtavdeling ved Ahus er spesielt oppmerksomme på matingsproblemer? Det hadde derfor 

vært interessant å se på data også fra andre sykehus i Norge.  

 

”Det kliniske blikket” er alltid viktigst, og alle P36 diagnosene forutsetter at det er funn 

forenlig med sepsis. At det i denne oppgaven ble funnet en liten overvekt av gutter blant 

barna med P36, ”sann” sepsis, er i tråd med annen forskning som viser en kjønnsforskjell i 

neonatal morbiditet som man antar kan ha sammenheng med en noe forsinket 

modningsprosess i fosterlivet for guttefostre (24). Det er også beskrevet spesifikt i litteraturen 

tidligere at det særlig blant terminfødte gutter er en overhyppighet av sepsis sammenliknet 

med jentene (1, 16).  
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Vi var interessert i å finne om enkelte blodprøveanalyser som klinikere erfaringsmessig 

assosierer med sepsis, kan hjelpe oss å skille mellom ”sann” sepsis (korrekt P36) og mistenkt 

sepsis. Derfor undersøkte vi for å finne en prediktor for sepsis som kan bedre diagnostikken 

uten ekstra kostnader eller forsinkelse. Dette ville heller ikke betinge bruk av avansert ny 

teknologi og opplæring av personell. CRP er ikke en god nok prediktor for tidlig sepsis hos 

nyfødte idet kun 2/3 av barna med P36.9 diagnose hadde CRP >30. Det finnes 

inflammatoriske markører som kanskje kan være prediktorer, men de er ikke undersøkt 

grundig nok enda, eksempelvis interleukiner (IL-6 og IL-8) og procalcitonin (22). De er ikke 

tilgjengelig i vanlig klinisk arbeid på norske sykehus. Vi fant ingen nye prediktorer for sepsis 

hos nyfødte. Gruppene som sammenliknes i denne oppgaven, pasienter med mistenkt sepsis 

og pasienter med verifisert sepsis, er relativt like og vi kunne med fordel undersøkt et større 

utvalg av pasienter. Vi kunne dessuten undersøkt flere og andre parametere.  
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