
  

 

Kvalitetsforbedringsprosjekt ved Sykehuset Innlandet 
Kongsvinger om overgang til individualisert 

tromboseprofylakse etter elektive keisersnitt 

 

 

 Bente Bilben, Maria Fjellvang, Andreas Nydal, Nadia Paulsen, 

Agnete Prydz, Julie Rosmæl og Anders René Wiik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLOK-oppgave 11. sem., gruppe K1 

UNIVERSITETET I OSLO  

 

Høsten 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Forfattere 

År: 2016 

Tittel: Kvalitetsforbedringsprosjekt ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger om overgang til 

individualisert tromboseprofylakse etter elektive keisersnitt 

Forfattere: Bente Bilben, Maria Fjellvang, Andreas Nydal, Nadia Paulsen, Agnete Prydz, Julie Rosmæl 

og Anders René Wiik 

http://www.duo.uio.no/ 

http://www.duo.uio.no/


Sammendrag 

Tema – Bruk av heparin som tromboseprofylakse er i dag svært vanlig etter kirurgi i Norge. Praksisen 
for tromboseprofylakse ved elektivt keisersnitt er noe forskjellig mellom norske sykehus. Bruk av 
antikoagulasjonsprofylakse kan redusere risiko for trombose postoperativt, men vil kunne øke risiko 
for større blødninger etter gjennomført keisersnitt. Nyere retningslinjer anbefaler en individualisert 
vurdering av pasienter som har gjennomgått keisersnitt, og fraråder at kvinner uten andre 
risikofaktorer blir tildelt antikoagulasjonsprofylakse. Denne oppgaven skisserer en plan for 
implementering av disse nye retningslinjene ved Kongsvinger sykehus.  
Kunnskapsgrunnlag – Internasjonale og norske retningslinjer anbefaler at det ikke brukes 
medikamentell tromboseprofylakse etter keisersnitt hos kvinner uten tilleggsrisiko. Bakgrunnen for 
dette er hovedsakelig at det er en lav utgangsrisiko for symptomatisk trombose hos denne 
pasientgruppen, samt en økt risiko for større blødning postpartum ved bruk av medikamentell 
tromboseprofylakse.  
Dagens praksis - Innlandet sykehus Kongsvinger praktiserer i dag en risikostratifisering der de med økt 
risiko for trombose får utvidet profylakse, mens alle kandidater for elektivt keisersnitt får en 
grunnprofylakse på 5 000 IE Fragmin daglig i tre dager uavhengig av risiko. 
Tiltak, kvalitetsindikatorer og mål - Vi ønsker å innføre oppdatert skjema for risikostratifisering av 
tromboserisiko for pasienter til elektive keisersnitt. Vi benytter tre prosessindikatorer for å måle 
praksisendringen. Vi skal telle andelen pasienter som blir skåret med nytt risikostratifiserings-skjema 
pre- og perioperativt, andelen pasienter som får tromboseprofylakse oppført i kurven tross bedømt 
som lavrisikopasient og til slutt antall keisersnitt mellom hver unødvendige Fragmin-sprøyte. Etter seks 
måneder, sikter vi på at 100% av pasientene til elektive keisersnitt skåres med nytt skjema, og at kun 
10% av pasientene får oppført tromboseprofylakse i kurven tross lav risiko for trombose.  
Implementering av tiltaket - Det opprettes en prosjektgruppe ved sykehuset for å implementere 
tiltaket, bestående av leger og sykepleier ved avdelingen. Disse avholder et informasjonsmøte for alt 
relevant personell, der de legger frem kunnskapsgrunnlag og bakgrunnen for at tiltaket ønskes innført, 
i tillegg til tentativ plan for implementering med målsetninger. Det lages en modifisert utgave av 
sjekklisten for tromboserisiko som allerede brukes ved SIK, der kvinner i lavrisikogruppen skilles ut. Det 
blir gitt opplæring i bruk av ny sjekkliste på morgenmøteundervisning. Lavrisikokvinnene skal ikke ha 
tromboseprofylakse. Alle medisinkurver merkes med klistremerker, plakater henges opp lett synlig i 
ansattområder, og prosjektgruppen avgir statusrapport til de ansatte etter tre og seks måneder.  
Konklusjon - På grunnlag av en helhetlig gjennomgang av fordeler og ulemper ved endringsforslaget, 
velger vi å anbefale SIK å gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjektet. Til tross for kun minimal gevinst 
i antall blødningstilfeller, har tiltaket overveiende gunstige konsekvenser der forhindring av 
gjennomføring av invasiv behandling uten indikasjon veier tungt. Tiltaket vil kunne implementeres 
gjennom marginal justering av eksisterende praksis og fremstår derfor realistisk gjennomførbart.  
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Forkortelser 
 
ACCP    American College of Chest Physicians 

ACOG    American Congress of Obstetricians and Gynecologists 

DVT    dyp venetrombose 
 
LE    lungeemboli 
 
LMVH/LMVH   lavmolekylært heparin 

NGF    Norsk gynekologisk forening 

NSTH    Norsk selskap for trombose og hemostase 

OUS   Oslo Universitetssykehus 

PDSA    Plan Do Study Act 

RCOG    Royal College of Obstetricians and Gynaecologists 

SIK    Sykehuset Innlandet Kongsvinger 

SOGC    Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada 

UFH    ufraksjonert heparin 
 
VT/VTE    venøs trombose/tromboembolisme 

 
 
 

  



Innledning 
Flesteparten av kvinner som i dag gjennomgår kirurgiske inngrep får antikoagulasjonsbehandling 
basert på risikostratifisering for postoperativ trombose og klinisk relevante blødninger. Det 
gjennomføres noe ulik praksis mellom norske sykehus når det kommer til tromboseprofylakse hos 
pasienter som har gjennomgått keisersnitt (akutt og elektivt). Tromboseprofylakse kan innebære bruk 
av lavmolekylært heparin (LMVH) og ufraksjonert heparin (UFH), bruk av kompresjonsstrømper og 
tidlig mobilisering (1)  
 
Heparin ble oppdaget av James McLean og William Howells i 1916. Flere større studier ble 
gjennomført, og i 1940-årene var heparin klart for klinisk bruk (2). Heparin virker på flere trinn i 
koagulasjonsprosessen, viktigst er at den forsterker den fysiologiske koagulasjonshemmeren 
antitrombin som hemmer flere av koagulasjonsfaktorene. Fraksjonerte hepariner (lavmolekylært 
heparin) skiller seg fra ufraksjonert heparin mht. antikoagulerende effekt og farmakokinetikk. Heparin 
administreres subkutant eller intravenøst (1). 
 
Bruk av tromboseprofylakse etter kirurgi kan i mange tilfeller redusere risiko for postoperative 
komplikasjoner som dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE)(3). Risiko for venøs trombose etter 
keisersnitt hos pasienter med høy risiko estimeres til 30/1000 uten profylakse og ved moderat risiko 
for trombose er tallet 15/1000. Bruk av tromboseprofylakse er imidlertid ikke risikofritt. Det finnes i 
utgangspunktet en risiko for større blødninger etter keisersnitt, en risiko som øker med bruk av 
profylakse (3). Andre og mindre vanlige bivirkninger ved bruk av heparin som bør nevnes er 
heparinindusert trombocytopeni, anafylaksi, osteoporose ved langvarig behandling, reversibel alopeci 
og aldosteronhemming (1). 
 
I Norge ble det i 2014 gjennomgått keisersnitt på 16.6 % av alle gravide kvinner med variasjon fra 12,4 
til 22,1 i de forskjellige fylkene. Av disse var andelen akutte 64,9 %, elektive 34,8 %, og uspesifisert 0,2 
% (4). Til sammenligning hadde Danmark i 2013 en keisersnittfrekvens på 22,4 % (5) og Sverige 17,7 % 
i 2014 (6). Andelen keisersnitt i Norge var i 1980 på 8,2 %, og har etter dette økt jevnt fram til 2010 
som hadde en andel på 16,6 % (4). Man kan tenke seg flere ulike årsaker til denne økningen. Det kan 
være faktorer hos den gravide populasjonen (økende BMI, økende alder, tidligere keisersnitt), endret 
klinisk praksis, og endrede holdninger blant leger og preferanser hos den gravide. I følge norske 
retningslinjer sies det at «normal fødsel er førstevalg ved ukompliserte svangerskap», «kvinnen kan 
ikke kreve keisersnitt» men at «pasientens ønsker skal legges til vekt, faglig forsvarlighet avgjørende» 
(7). 
 
Retningslinjer fra 2015 anbefaler at kvinner uten tilleggsrisiko for trombose ikke skal ha medikamentell 
tromboseprofylakse, men kun tidlig mobilisering (3). Det er imidlertid noen sykehus som likevel 
praktiserer å gi medikamentell tromboseprofylakse etter alle gjennomgåtte keisersnitt, blant annet 
Sykehuset Innlandet Kongsvinger (SIK) som vi samarbeider med i forbindelse med dette 
kvalitetsforbedringsprosjektet. 
 
Oppgaven skisserer en plan for implementering av nye retningslinjer for bruk av medikamentell 
tromboseprofylakse etter keisersnitt ved SIK. Dette gjelder elektive keisersnitt i pasientgruppen 
kvinner uten andre risikofaktorer.  

  



Metode 
For å kartlegge kunnskapsgrunnlaget for tromboseprofylakse har vi brukt «Nasjonale faglige 

retningslinjer», «Norsk gynekologisk forenings veileder i fødselshjelp fra 2014», McMaster Plus og 

«Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse (2013)» 

Som bakgrunn for våre søk formulerte vi et PICO-spørsmål som vi videre har brukt som veiledning i 

søkeprosessen.  

 

 

 

 

 

22.10.16 ble det gjort et søk i «Nasjonale faglige retningslinjer» av Helsedirektoratet med søkeordene 

«trombose», «blodpropp», og «keisersnitt». Det var ingen treff på funn som omhandlet 

tromboseprofylakse ved keisersnitt. 

22.10.16 ble det gjort et oppslag i «Norsk gynekologisk forenings veileder i fødselshjelp fra 2014». 

Under kapittel 19, «Trombose, antikoagulasjon og svangerskap» (8) ble det funnet én artikkel relevant 

for oppgaven (9). Etter gjennomgang av denne ble ytterligere seks artikler funnet via referanselisten 

(10-15).  

22.10.16 ble det gjort et søk i McMaster Plus med søkeordene «thromboprophylaxis cesarean 

section». Herfra valgte vi to anbefalinger og én systematisk oversikt. Første anbefaling fant vi i 

UpToDate under «Cesarean section: Preoperative issues», og videre til kapittelet om 

«thromboembolism prophylaxis»(16). Andre anbefaling fant vi i BMJ Best Practice, med tittelen 

«Hypercoagulable state» (17).  Den systematiske oversikten som virket mest relevant var en Cochrane 

review om «Prophylaxis for venous thromboembolic disease in pregnancy and the early postnatal 

period» (18). Fra UpToDate-artikkelen gikk vi videre inn i RCOGs retningslinjer (19), i tillegg til at en 

artikkel fra RCOGs referanser ble inkludert i oppgaven (20). 

Vi har også brukt «Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse (2013) fra Norsk selskap 

for trombose og hemostase» via Den norske legeforeningens «MagicAPP» som oppslagsverk (3) 

 

  

P Populasjon Kvinner med gjennomgått elektivt keisersnitt uten 
ytterligere risiko for trombose 

I Intervensjon Ingen medikamentell antikoagulasjonsbehandling 

C Kontroll Bruk av medikamentell antikoagulasjonsbehandling 

O Utfall Trombose, større blødninger 

TABELL 1 FORMULERING AV PICO-SPØRSMÅL 



Kunnskapsgrunnlag 

Norske retningslinjer 

Det finnes i dag ingen nasjonale retningslinjer for tromboseprofylakse ved keisersnitt. 

Norsk selskap for trombose og hemostase (NSTH) har retningslinjer for antitrombotisk behandling og 
profylakse (2015) som sier følgende om keisersnitt og tromboseprofylakse (3):  
 

- Kvinner som ikke har tilleggsrisiko for trombose frarådes tromboseprofylakse og anbefales kun 
tidlig mobilisering (sterk anbefaling).  

- For kvinner som har økt risiko for venøs trombose etter keisersnitt pga. minst én risikofaktor 
foreslås tromboseprofylakse (LMVH) under hele sykehusoppholdet. For de med 
kontraindikasjon mot LMVH foreslås kompresjonsstrømper (svak anbefaling).  

- For kvinner med svært høy risiko for venøs trombose pga. multiple, sterke risikofaktorer 
foreslås tromboseprofylakse (LMVH) i kombinasjon med kompresjonsstrømper under hele 
sykehusoppholdet (svak anbefaling).  

- For kvinner som har svært høy risiko for venøs trombose, og hvor risikoen vedvarer, foreslås 
forlenget tromboseprofylakse med LMVH inntil 6 uker postpartum (svak anbefaling).  

Risiko vurderes ut fra følgende: 

Sterke risikofaktorer (OR>6): Tilstedeværelse av minst 
1 faktor tilsvarer risiko på 3 % 

Svake risikofaktorer: Tilstedeværelse av 1 faktor tilsvarer 
risiko på 1,5 %, 2 faktorer tilsvarer risiko på 3 % 

Immobilitet (strengt sengeleie >1 uke før sectio) BMI >30 kg/m2 

Postpartumblødning >1000 ml i kombinasjon med 
kirurgi (reoperasjon) 

Postpartumblødning >1000 ml 

Tidligere VT Røyking >10 sig/d 

Preeklampsi med vekstretardert barn Vekstretardasjon (<25-percentil) 

Trombofili: 
- Antitrombinmangel 
- Faktor V Leiden (hetero- eller homozygot) 
- Protrombin genmutasjon (hetero- eller 

homozygot) 

Trombofili: 
- Protein S-mangel 
- Protein C-mangel 

Medisinske tilstander: 
- Systemisk lupus erythematosus 
- Hjertesykdom 
- Sigdcelleanemi 

Preeklampsi 

Blodtransfusjon  

Postpartuminfeksjon  

TABELL 2. RISIKOLISTE FRA NORSK SELSKAP FOR TROMBOSE OG HEMOSTASE (3) I TABELLFORM 

Den sterke anbefalingen om ikke å bruke tromboseprofylakse hos kvinner uten tilleggsrisiko er basert 
på at det ved behandling er en økt blødningsrisiko, behov for selvinjeksjoner med LMVH og manglende 
klinisk viktig effekt på forebygging av tromboser (3). 

Norsk gynekologisk forenings (NGF) «Veileder i fødselshjelp» fra 2014 tar for seg tromboseprofylakse 
ved keisersnitt i kapittel 19 om trombose, antikoagulasjon og svangerskap. I denne veilederen 
anbefales følgende:  



- Ved elektivt keisersnitt hos lavrisiko pasienter (< 1 % risiko for VTE) anbefales ikke 
medikamentell profylakse, bare tidlig mobilisering. (Antatt risiko for VTE ved elektivt 
keisersnitt uten tilleggsrisiko er 0,5 %).  

- Ved keisersnitt med moderat til høy risiko (> 1 % risiko, én eller flere risikofaktorer, se tabell 2) 
foreslås medikamentell profylakse til fullt mobilisert pasient. Hvis tilstedeværelse av stor 
blødningsrisiko foreslås kompresjonsstrømper de første dagene i stedet.  

- Keisersnitt med svært høy risiko (flere tilleggsfaktorer) anbefales forlenget profylakse i inntil 
seks uker.  

For vurdering av risiko blir det vist til en tabell tidligere i samme kapittel: 

Ervervede Arvelige 

Tidligere trombose (OR 24) 
Immobilisering (>7 dager sengeleie) (OR 7) 
Familieanamnese (OR 5) (1.gr.slektning) se trombofili 
Antifosfolipid antistoffsyndrom (OR 16) 
Blødning > 1000 ml (OR 4) 
Blodtransfusjon (OR 7) 
Postpartuminfeksjon (OR 6) 
Alvorlig preeklampsi (OR 3) 
Ovarielt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) Malign sykdom 
Hjertesykdom (OR 7) 
Adipositas (BMI >30 kg/m2) pregravid vekt (OR 3-5) 5) 
Store varicer 
Nefrotisk syndrom 
Hjertesykdom (OR 7) 
Myeloproliferativ sykdom (trombocytemi/polycytemia vera) 
Dehydrering (OR 5) 
Inflammatorisk tarmsykdom 
Alder > 35 år (OR 1,3) 
Røyking (OR 2) 
Keisersnitt planlagt (OR 2) 
Keisersnitt akutt (OR 4) 
 
Husk: kombinasjon av risikofaktorer gir ekstra risiko! 

Antitrombinmangel 
Protein C-mangel 
Protein S-mangel 
Faktor VLeiden mutasjon 
ProthrombingenG20210Amutasjon 

TABELL 3 NORSK GYNEKOLOGISK FORENING (8) 

NGFs veileder forstås slik at dersom pasienten kun har elektivt keisersnitt og ingen andre risikofaktorer 
skal eneste form for tromboseprofylakse være tidlig mobilisering. Dersom man har flere risikofaktorer 
havner man enten i intermediær eller høy risikogruppe, og skal ha medikamentell profylakse, eller i 
svært høy risikogruppe, hvor man skal ha forlenget medikamentell profylakse (8).  

Internasjonale retningslinjer 

Både retningslinjene til NSTH og veilederen til NGF er basert på retningslinjer fra ACCP (American 
College for Chest Physicians) fra 2012. De norske anbefalingene og ACCP sine er svært like, og 
hovedforskjellen er at der de norske krever kun én risikofaktor i tillegg til elektivt keisersnitt for å gå 
fra lavrisiko til moderat-/høyrisiko krever ACCP minst én sterk eller to svake (se tabell 2). 

NSTH har også basert seg på styrken av anbefalingene fra ACCP. ACCP anbefaler sterkt at kvinner som 
gjennomgår keisersnitt uten øvrige risikofaktorer ikke får annen tromboseprofylakse enn tidlig 
mobilisering, og dette vurderes til en Grade 1B-anbefaling. Gruppene med risikofaktorer gis svake 



anbefalinger, med Grade 2B og 2C. Risikovurderingstabellen (tabell 2) til NSTH er en direkte 
oversettelse fra ACCPs. 

ACCPs retningslinjer er i stor grad basert på observasjonsstudier og ekstrapolering fra generell kirurgi, 

og av denne grunn oppgir de å ha nedgradert anbefalingene sine (9). To av referansene de legger til 

grunn ser på keisersnitt og tromboseprofylakse, og finner at det er få fordeler med 

tromboseprofylakse kontra ingen behandling ved keisersnitt enten hos kvinner uten flere 

risikofaktorer eller hos hele gruppen av kvinner (12, 13). ACCP anser ingen av disse studiene som 

signifikante, da den ene har for få deltagere og den andre har lav kvalitet på analysen (9). En annen 

referanse som ser på generell kirurgi fant en ikke-signifikant reduksjon i mortalitetsraten hos de som 

fikk LMVH kontra de som ikke fikk LMVH, men har ikke delt inn lav- og høyrisikogrupper (14). Det som 

ser ut til å være hovedkilden er en annen artikkel fra ACCP som tar for seg risikospesifikke anbefalinger 

vedrørende tromboseprofylakse hos ikke-ortopediske kirurgiske pasienter. Denne bruker også Grade-

systemet, og den mest relevante anbefalingen for dette kvalitetsforbedringsprosjektet er at det ved 

lav risiko for VTE (< 0,5%) anbefales ingen farmakologisk (Grade 1B) eller mekanisk (Grade 2C) 

profylakse annet enn tidlig mobilisering (15). 

BMJ Best Practice baserer sine retningslinjer på ACCP sine og er dermed enige i disse (17). 

UpToDate støtter i hovedsak ACOG (American Congress of Obstetricians and Gynecologists) sine 
anbefalinger om at kvinner med lav risiko for VT bør få pneumatisk kompresjon dersom de ikke 
allerede får medikamentell tromboseprofylakse forut for keisersnittet, og at kvinner med høy risiko 
bør få både mekanisk og medikamentell tromboseprofylakse. Altså sier ACOG ikke at kvinner med lav 
risiko ikke skal ha medikamentell profylakse. 

I tillegg til dette viser UpToDate også til ACCP sine anbefalinger og til at RCOG (The Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists) og SOGC (Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada) 
anbefaler medikamentell tromboseprofylakse til kvinner med ekstra risikofaktorer for VT etter elektivt 
keisersnitt (16).  

Risiko for trombose versus blødning  
Med medikamentell behandling følger risiko for bivirkninger og uheldige hendelser; denne risikoen må 
vurderes opp mot forventet nytte. Maternelle komplikasjoner til antikoagulasjonsbehandling ligner de 
man ser hos ikke-gravide (9). Noen bivirkninger, som trombocytopeni og osteoporose, sees 
hovedsakelig ved lengre tids bruk av antitrombotiske medikamenter (18). Når man vurderer om en 
kvinne bør få medikamentell tromboseprofylakse etter keisersnitt er det spesielt blødningsrisiko som 
må vektes mot risiko for trombose (9). 



 

TABELL 4 HENTET FRA RETNINGSLINJENE TIL NSTH (3) 

Insidens av svangerskapsassosiert venøs tromboembolisme varierer mellom ulike studier. I 
retningslinjene til helsedirektoratet (3) angis estimert risiko for symptomatisk VTE etter keisersnitt hos 
lavrisiko-pasienter til 5 av 1000 uten profylakse. Ved bruk av LMVH vil 3 per 1000 færre få trombose. 
Risikoen for større blødning postpartum angis derimot til 2 % uten profylakse, med 11 per 1000 flere 
blødningsepisoder med LMVH. I retningslinjene er ikke omfanget av større blødning postpartum 
definert. Estimatene er basert på indirekte dokumentasjon ettersom det ikke finnes store 
randomiserte studier på profylakse hos pasienter som gjennomgår keisersnitt. Tallene er ekstrapolert 
fra studier fra generell kirurgi. 

Det er som nevnt tidligere et relativt stort sprik i studiers angitte insidens av VTE. Det samme gjelder 
for risikoøkningen for trombose som følge av keisersnitt. En svensk studie angir at keisersnitt øker 
risikoen 2 til 5 ganger (11). Ifølge James m.fl. dobler keisersnitt tromboserisikoen (10). Denne studien 
beskriver at doblingen ikke nødvendigvis er nok til å forsvare medikamentell tromboseprofylakse med 
mindre andre risikofaktorer er til stede, dette i motsetning til hva retningslinjene tradisjonelt har 
anbefalt. 

Valg av medikamentell tromboseprofylakse 
Ifølge retningslinjene til NSTH skal ikke kvinner som på bakgrunn av risikofaktorer defineres som 
lavrisiko-pasienter ha medikamentell tromboseprofylakse. Likevel er det noen som etter klinisk skjønn 
vurderes til å kunne ha nytte av medikamentell profylakse.  

Ved gjennomgang av litteraturen ser man at både LMVH og ufraksjonert heparin (UFH) kan brukes til 
profylakse og behandling av tromboemboliske tilstander relatert til svangerskap (9, 16, 18). Når det 
foreligger indikasjon for medikamentell tromboseprofylakse under svangerskap og postpartum 
kommer NSTH med en sterk anbefaling om å bruke LMVH over UFH, dette med tanke på 
sikkerhetsprofil (3). 

Varighet av medikamentell tromboseprofylakse 
ACCP beskriver at den optimale varighet av profylakse etter keisersnitt ikke er etablert (9). 
Randomiserte kontrollerte studier på tromboseprofylakse etter keisersnitt foreligger ikke, men ACCP 



vurderer at resultater fra studier på andre populasjoner kan overføres til disse kvinnene. Basert på 
ekstrapoleringer fra generell kirurgi er det angitt at behandling til utskrivelse kan være 
utgangspunktet. Det er beskrevet at utvidet profylakse kan være aktuelt ved vedvarende 
risikofaktorer, uten at varighet er nærmere spesifisert.  
 
De protrombotiske forandringene som følger et svangerskap normaliseres først flere uker etter fødsel. 
Risiko for VTE er størst i det tidlige puerperium; altså er risiko for VTE per dag størst de første ukene 
etter fødsel. I sitt flytskjema har RCOG tatt hensyn til dette ved at pasienter med indikasjon for 
medikamentell tromboseprofylakse skal få LMVH i minst ti dager, og ved flere og persisterende 
risikofaktorer skal man vurdere å forlenge profylaksen (19).  

 

FIGUR 1 FORDELINGEN AV VTE ANTE- OG POSTPARTUM (20).  DE POSTNATALE RISIKOFAKTORENE FOR VTE 

KORRELERER SANNSYNLIGVIS MED MATERNELL MORBIDITET OG KOMPLIKASJONER UNDER OG ETTER 

FØDSEL. 

Dagens praksis 
Fødeavdelingen ved Sykehuset Innlandet Kongsvinger (SIK) har innført Norsk gynekologisk forenings 
«Veileder i førstehjelp 2014» (8) som retningsgivende for avdelingens praksis og retningslinjer. 
Sykehuset har ikke en egen e-håndbok med lokale rutiner og retningslinjer for gynekologi og 
obstetrikk. 

Når det gjelder tromboseprofylakse ved elektive keisersnitt har man ikke tilpasset praksis på 
avdelingen etter veilederen fra 2014, men holdt fast ved tidligere, etablert praksis. Den består i å gi 
lavmolekylært heparin (Fragmin) profylaktisk til alle elektive keisersnitt uavhengig av risikovurdering.  

Vurdering og gjennomføring av profylakse gjøres på følgende måte: 

1. Ved innleggelse gjør behandlende lege en vurdering av pasienten og hennes tromboserisiko. 
Om det ikke foreligger ekstraordinær, høy risiko, planlegges administrasjon av 5 000 IE 
Fragmin etter keisersnitt daglig i tre dager.  

2. Under utføring av sjekkliste for trygg kirurgi gjentas en rask vurdering av tromboseprofylakse 
hvorpå operatør bekrefter profylakse. 

3. Anestesilege noterer således i pasientens kurve at tromboseprofylakse skal gis etter 
keisersnitt. 



4. Etter utført keisersnitt noterer anestesilege klokkeslett for administrasjon av 5 000 IE Fragmin 
til seks timer etter seponering av epiduralkateter. Ved komplikasjoner under keisersnitt vil 
dose og profylakseregime revurderes og evt. oppjusteres. 

5. Ved notert klokkeslett setter sykepleier på sengepost injeksjon av standarddose med Fragmin 
på 5 000 IE subkutant. 

6. Dette gjentas i to dager såfremt det ikke har blitt vurdert å være svært høy risiko for 
trombose. I så tilfelle gis Fragmin i inntil seks uker.      

 

Årsaken til at man ikke har adoptert ny anbefaling fra «Veileder i førstehjelp 2014», der 
tromboseprofylakse kun gis til pasienter med særskilt indikasjon, vites ikke. En sannsynlig årsak kan 
være mangelfull informasjonsflyt slik at de behandlende legene rett og slett ikke kjenner til at det har 
blitt en endring i retningslinjene. En annen mulig årsak er at man kjenner til at det er nye anbefalinger, 
men at man fortsetter tidlig praksis av gammel vane. Det er også mulig at det har blitt gjort individuell 
vurdering i avdelingen der man har konkludert med at man ikke ser nødvendigheten av å endre 
tidligere praksis. Dette kan være fordi man mener at det ikke har særlig gevinst eller nytteverdi 
sammenlignet med den økte arbeidsbyrde ved å måtte gjøre en grundigere individuell vurdering for 
hver pasient, da komplikasjonene ved å heparinisere alle er marginale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistikk og fakta fra fødeavdelingen ved Sykehuset Innlandet 
Kongsvinger: 
SIK har fire regulære operasjonsstuer hvorav to brukes til elektive keisersnitt. I tillegg til dette er det 
en egen stue på selve fødeavdelingen hvor katastrofekeisersnitt utføres. Det er fire forskjellige 
overleger i gynekologi som utfører keisersnitt. To av disse er overlegene Damia Al-Heeti og Georgios 

Utstyr 

Metode 

Miljø 

 

Fokus: fortsatt bruk av 

generell trombose-

profylakse 

Menneske 

- Kjenner ikke kunnskapsgrunnlaget 
    - Manglende opplæring/innføring 
        - Generell profylakse ikke ansett        
ccccccc som alvorlig problem 
                  - Endringer innebærer merarbeid 

- Manglende skriftlige retningslinjer        
     ,/e-håndbok 
         - Ulik praksis mellom forskjellige 
……………sykehus i foretaket 
                  - Manglende sjekkliste for å skille de 
de………..de    med økt risiko fra de med lav 

         - Lite fokus på den nye veiledningen 
    - Lite tid til å gjøre individuell  
vurdering 

              - Mangelfull trygg-kirurgi-sjekkliste 
         - Medisinkurve med bedringspotensiale 
    - Manglende advarsel på medisinrom 
/ampulle for nødvendig indikasjon 



Diakakis. Disse har vært kilder til informasjonen rundt prosedyre ved elektive keisersnitt slik det har 
blitt referert her.  
 
Avdelingsjordmor, Hannele Polivinen, har gitt oss følgende statistikk fra fødeavdelingen ved SIK:  

2014: 401 fødsler, hvorav 38 var elektive 
keisersnitt (9,5 %) 

2015: 404 fødsler, hvorav 46 var elektive 
keisersnitt (11,2 %) 

2016 (per 31. oktober): 350 fødsler, hvorav 32 var 
elektive keisersnitt (9,1 %) 

Det har i denne treårsperioden ikke vært registrert 
et eneste tilfelle med komplikasjoner forbundet 
med denne standardprofylaksen etter elektive 
keisersnitt.  

 

 

 

Kvalitetsindikatorer 
 

Innledning 

Store norske leksikon definerer ordet kvalitet som «tings måte å være på». De utbroderer videre med 
norsk standards ISO-definisjon, nemlig at kvalitet er i hvilken grad en samling iboende egenskaper 
oppfyller behov eller forventninger som er angitt(21). 

Av dette forstår vi at kvalitet ikke er en enkel størrelse å måle direkte. Derfor benytter vi såkalte 
kvalitetsindikatorer som verktøy for å tilegne oss kunnskap om en virksomhets kvalitet. Vi skal benytte 
kvalitetsindikatorer både som styrende for tiltakenes utforming, og som indirekte mål på om tiltakene 
har vært vellykkede eller ei. På den måten fungerer kvalitetsindikator både som bestemmende for 
arbeidet og som evaluering av arbeidets resultat. Indikatorene vi velger bør være relevante og utsatt 
for minst mulig konfundering(22), altså i liten grad påvirket av andre faktorer enn det vi ønsker å måle. 
Det være seg hvor mange som er på jobb, ferieavvikling, utskiftning i stab eller endrede økonomiske 
rammer.  

Indikatorene vi velger bør heller ikke gjøre det vanskeligere å utføre forbedringen. Om vi velger en 
indikator som for å telles utgjør et unødig hinder for forbedringstiltaket, vil vi stikke kjepper i eget hjul. 
Derfor må vi lete etter indikatorer og metoder for implementering som medfører minst mulig ekstra 
arbeidsmengde sammenlignet med dagens praksis. Eller i det minste medfører minst mulig opplevelse 
av økt arbeidsmengde. Da en endring ofte vil oppfattes som en unødig belastning i begynnelsen, men 
kan vise seg å innebære mindre arbeid på sikt. 

Indikatoren må kunne måles likt av alle, uavhengig av hvem som tilfeldigvis er på jobb. Den må være 
egnet til å måle tiltaket. Og for å nærme oss en slags kausalitet, bør ikke indikatoren kun være delvis 
påvirkelig av tiltaket. Om vi for eksempel hadde målt dødelighet etter keisersnitt, eller opplevelse av 

BILDE: SIGMUND FOSSEN, ROMERIKSBLADET 28. DES. 2010, 
«DØDE TROLIG SOM FØLGE AV FOSTERVANNSEMBOLI» 

 



sykehusoppholdet, vil vi få liten kunnskap om tiltakets effekt. Dette betyr at en indikator må være 
ganske nøktern, om vi skal lære noe av tiltakets effekt. 

Indikatorene deles av Helsedirektoratet inn i følgende 3(23): 

Strukturindikatorer. Måler efisiens, altså måloppnåelse i lys av økonomiske forutsetninger. Dette er av 
interesse for departement, direktorat og sykehusledelse. 

Prosessindikatorer. Måler prosessen rent deskriptivt. Godt egnet for korte prosjekter som vårt. 

Resultatindikatorer. Godt egnet for langsiktig evaluering av et tiltak. Vanskeligere å fastslå 
årsakssammenheng mellom tiltak og resultat med så liten statistisk styrke som vårt prosjekt vil 
generere.  

 

Våre kvalitetsindikatorer: 

Vi har valgt følgende indikatorer, som begge er av typen prosessuelle:   

- Andelen pasienter til elektive keisersnitt som blir skåret med tanke på tromboserisiko med 

nytt skjema. 

- Andelen medisinkurver hvor tromboseprofylakse er oppført, tross skåret til lav risiko 

- Antall keisersnitt mellom hver gang en lavrisikopasient får tromboseprofylakse 

Andre indikatorer som er interessante, men som er valgt bort: 

Prosessindikator: Dager mellom hvert «bomskudd». Altså pasienter som ikke har indikasjon for 
tromboseprofylakse, men som får det likevel. 

Dager mellom hvert «bomskudd» er egnet dersom det går svært lang tid mellom hver gang en uønsket 
hendelse inntreffer, eller i situasjoner der en har null-visjoner.  

Resultatindikatorer:  

Antall trombotiske hendelser innen tre måneder etter keisersnitt 

Antall tilfeller blødninger innen tre måneder etter keisersnitt. 

Resultatindikatorer kunne vært uønskede hendelser som nevnt over. Dette ville blitt vanskelig av flere 
grunner. Det vil ta lang tid før de aktuelle hendelser inntreffer. Videre ville registreringen av nevnte 
tilfeller bydd på administrative utfordringer. Forbedringsprosjekter er bedre egnet til å registrere raske 
endringer som tyder på om tiltaket er vellykket eller ei. Å bedømme tiltakets nytte er 
kunnskapsgrunnlagets oppgave. Derfor velger vi kun de nevnte prosessindikatorer. 

 

Hvordan blir de målt? 
Andel av pasienter til elektive keisersnitt som blir skåret med hensyn til tromboserisiko med nytt 
skjema. 

Behandlende lege (operatør) vurderer allerede om pasienten har behov for tromboseprofylakse i 
enten tre dager eller seks uker. Vi ønsker å bytte ut eksisterende skjema med vårt nye. Vedkommende 
lege som utfører risikoskåringen anfører i journal at det gjort, nøyaktig som praksis er allerede.  



Andelen kurver med oppført fragmin, tross skåret til lav risiko 

Jordmor i prosjektgruppen, Hannele Polivinen, går gjennom de 5-10 elektive keisersnitt som er utført 
siste tre måneder (estimert ut ifra avsnittet «dagens praksis»). Oppgaven vil bli å sammenholde antall 
kurver med oppført fragmin med risikoskåringen. Med tanke på liten arbeidsmengde, trenger 
vedkommende ikke kjøpes fri fra vanlig arbeid, men kan få satt av en formiddag uken før tallene skal 
legges frem. Hun leverer så tallene til legen som skal legge frem evalueringen grafisk på 
prosjektgruppe-møtet etter tre og seks måneder (se avsnitt under). 
 
Antall keisersnitt mellom hver gang en lavrisikopasient får tromboseprofylakse 

Dette for å kunne fremstille eventuell virkning av tiltaket grafisk. Denne vil egne seg bedre enn noen 
av indikatorene over, da antallet keisersnitt er så lavt. Telles i samme runde som indikatoren over. 
 

Målsetning, tid og tallfesting 
Andel av pasienter til elektive keisersnitt som blir skåret med hensyn til tromboserisiko med nytt 
skjema. 

Vi sikter på at 80% av pasientene til elektive keisersnitt skåres med nytt skjema allerede etter tre 
måneder, altså 1. desember. Ved prosjektets slutt, 1. mars, sikter vi på at 100% skåres med nytt 
skjema. 

Andelen kurver med oppført fragmin, tross skåret til lav risiko 

Etter halvendt prosjekt, 1. desember, har vi mål om at ikke mer enn 40% pasientene fortsatt får 
Fragmin oppført i kurven, tross bedømt som lavrisikopasient. Ved prosjektets slutt, 1. mars, sikter vi på 
å få denne andelen ned i 10%.  

Antall keisersnitt mellom hver gang en lavrisikopasient får tromboseprofylakse 

Ved midtveis-evaluering håper vi å se minst seks keisersnitt på rad, før noen faller tilbake til gamle 
vaner. 
Ved slutt-evaluering håper vi å se 10-15 på rad, altså så mange keisersnitt det er i løpet av tre 
måneder.  

 

Implementering 

En vellykket gjennomføring av en kvalitetsforbedrende prosess i en organisasjon sikres best når det tas 
hensyn til følgende identifiserte faktorer (24): 

Prosess: Fordeler med endring utover fordelene for pasientene, troverdig dokumentasjon, 
tilpasningsevne, målbar utvikling. 

Personale: Systematisk involvering og opplæring, holdning og motivasjon til endring, toppledelsens og 
fagleders engasjement.  

Organisasjon: Infrastruktur som støtter vedlikehold av endring, endring tilpasset strategisk målsetning, 
verdigrunnlag og kultur. 

Med utgangspunkt i de ovenstående målområdene, vil implementering av en kvalitetsforbedrende 
endringsprosess enklere la seg gjennomføre og ikke minst opprettholdes i organisasjonen (24, 25).   



Kvalitetsforbedringsverktøy i praksis 

Kunnskapssenteret ved seksjon for kvalitetsutvikling har utviklet en modell for kvalitetsforbedring 

basert på Demings sirkel/PDSA-sirkelen (Plan Do Study Act) (26) (figur 1). Modellen er et 
brukerverktøy for å sikre økt sannsynlighet for vellykket implementering av en kvalitetsforbedrende 
endring. Implementeringsprosessen begynner i forberedelsesfasen, der erkjennelse av behov for 
forbedring og herunder endring, samt forankring av kvalitetsforbedringen i ledelsen står sentralt. Det 
vil i denne fasen også være nødvendig å klargjøre kunnskapsgrunnlaget kvalitetsforbedringen skal 
baseres på. Videre følger planleggingsfasen hvor det må kartlegges hvilke behov organisasjonen har og 
hva som er dagens reelle praksis og på bakgrunn av det utvikle et forbedringstiltak. Det må videre 
settes realistiske mål, samt bestemmes hvilke målingsverktøy som skal benyttes. Etter at 
endringstiltaket er implementert, må resultatene måles og vurderes; det må tas stilling til om 
forbedringen er tilstrekkelig og om den eventuelt må justeres. Endelig må implementeringen av ny 
praksis følges opp for å sikre videreføring av den kvalitetsforbedrende endringen. Underveis vil det 
ofte være nødvendig å gå tilbake til tidligere faser i prosessen, eksempelvis justering av målsetning 
underveis.  

 

 
FIGUR 2: MODELL FOR KONTINUERLIG FORBEDRING. IMPLEMENTERING AV ENDRINGSPROSESS BASERT PÅ 

DENNE MODELLEN FORDRER BEVEGELSE RUNDT SIRKELEN FLERE GANGER, SAMT KONTINUERLIG 

JUSTERING AV TILTAK UNDERVEIS, ILLUSTRERT MED DEN MOTSATT RETTEDE PILEN INNI SIRKELEN. FRA 

HELSEBIBLIOTEKET.NO (26). 

Forberedelse 

Utgangspunktet for alt gjennomføring av en kvalitetsforbedrende prosess er en felles erkjennelse i 

organisasjonen av behovet for forbedring (27). Kunnskapsgrunnlaget og motivasjon for endring må 

forankres i ledelsen, fagmiljøet, brukerne og andre involverte parter (25). Ved avdeling for føde- og 
barsel ved SIK, var det på ledelsesplan erkjent et forbedringsbehov i avdelingens gjennomføring av 
tromboseprofylakse etter planlagte, ukompliserte keisersnitt etter NSTH og NGF sine anbefalinger.  

Implementeringstiltakene som i det følgende er skissert, er utarbeidet som følge av at representanter 
fra vår KLoK-gruppe har vært i møte med avdelingssjefen ved føde/barsel på SIK, samt ved 
korrespondanse via telefon og e-post. Det ble konkludert med et ønske om å endre retningslinjer for 
tromboseprofylakse hos planlagte, ukompliserte keisersnitt i tråd med anbefalingene NSTH og NGF.  

I samråd med avdelingsoverlege ved føde- og barselavdelingen, Damia Al-Heeti, foreslås det at 
prosjektgruppen med ansvar for implementering av den nye retningslinjen skal bestå av avdelingssjef 

ved føde- og barselavdelingen Damia Al-Heeti og avdelingsjordmor Hannele Polivinen. Det er ønskelig 
at prosjektgruppen også inkluderer en lege til som ikke tilhører avdelingsledelsen, for at prosjektet 



skal tilhøre de ansatte og ikke bare være et direktiv ovenfra. Prosjektgruppen skal ha et felles ansvar 
for å gjennomføre det kvalitetsforbedrende tiltaket. Gruppen skal møtes en gang i uka det første 4 
ukene under forberedelse- og planleggingsfasen, deretter hvert kvartal.  

Planlegging 

Et hovedmoment i planleggingsfasen er fastsettelse av mål og metode for å måle prosessmålene. 
Målene bør være spesifikke, målbare, ansporende, realistiske, tidsbestemte og det bør være enighet 

om målet som er forankret i arbeidsgruppen, hos brukeren, medarbeiderne og ledelsen (26).  

I samarbeid med avdelingssjef ved gynekologisk og obstetrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus 
Ullevål (OUS), Anne Flem Jacobsen og avdelingssjef ved fødsels- og barselsavdelingen SIK Damia Al-
Heeti, er følgende konkrete og tidsavgrensede mål satt etter oppstart implementering: 

1) Alle pasienter som gjennomgår planlagt keisersnitt ved føde- og barselavdelingen SIK skal skåres 
etter sjekkliste for tromboserisiko. 

2) Ingen medisinkurver der pasienten er skåret til lavrisiko, skal inneholde forordning av LMVH.  

a) 80 % av pasienter som skåres som lavrisiko for trombose får ikke LMVH tre måneder etter 
oppstart implementering. 

b) 100 % av pasienter som skåres som lavrisiko for trombose får ikke LMVH seks måneder etter 
oppstart implementering.  

3) Antall keisersnitt mellom hver gang en lavrisikopasient får tromboseprofylakse 
a) Ved midtveis-evaluering håper vi å se minst seks keisersnitt på rad, før noen faller tilbake til 

gamle vaner. 
b) Ved slutt-evaluering håper vi å se 10-15 på rad, altså så mange keisersnitt det er i løpet av tre 

måneder.  

Målene samsvarer med kvalitetsindikatorene vi har valgt. Delmålene er realistiske sammenliknet med 
implementering av liknende tiltak ved OUS Ullevål. Målene kan om nødvendig justeres underveis av 
prosjektgruppen.  

Utførelse 

Følgende konkrete tiltak for implementering foreslås på bakgrunn av deres gjeldende praksis og nye 
nasjonale anbefalinger:  

1. Endre sjekkliste for tromboserisiko som allerede brukes ved SIK, basert på anbefalingene fra 
NSTH og NGF. Skåring av lavrisikopasienter uten behov for LMVH postoperativt skal inn i 
sjekklisten. Listen benyttes ved innleggelse og i forbindelse med sjekkliste for trygg kirurgi, i 
samsvar med etablert praksis. Sjekklisten skal inneholde et felt som tar for seg klinisk skjønn, 
da legen kan vurdere at kvinnen skal ha profylakse selv om hun ikke oppfyller noen av de 
spesifiserte kravene i sjekklisten. Pasientens profylaksestatus må revurderes under det 
postoperative forløpet dersom komplikasjoner oppstår, slik det allerede gjøres ved sykehuset.  

2. Informasjonsmøte for alle involverte i pasientforløpet ved planlagte keisersnitt ved føde- og 
barselavdelingen, inkludert anestesi. Her må kunnskapsgrunnlaget, målsetning og tidsrammen 
for prosjektet presenteres. På dette møtet er det viktig at ansatte fra alle yrkesgrupper får 
luftet sine tanker og eventuelle motforestillinger mot prosjektet, og at disse blir hørt. Ideelt 
sett vil resultatet være at prosjektgruppa kan møte disse med velbegrunnete argumenter, og 



at man får med seg alle ansatte på laget. For å øke muligheten for suksess ved 
implementering er det ønskelig at alle ansatte føler seg inkludert i prosessen og at det er 
enighet om bakgrunnen for tiltaket og hvordan det gjennomføres.  

3. Morgenmøteundervisning for leger: Opplæring i bruk av ny sjekkliste for tromboserisiko, 
inkludert informasjon om at klinisk skjønn er en del av sjekklisten. 

4. Morgenmøteundervisning for sykepleiere: Alle medisinkurver for pasienter som legges inn for 
planlagt keisersnitt skal ha klistremerke pålydende: «sjekkliste for tromboserisiko». 

5. Plakater på vaktrommet og pauserommet pålydende: «husk sjekkliste for tromboserisiko».  

6. Informasjon om måloppnåelse etter tre og seks måneder. Kake i lunsjen hvis målet er nådd 
(bakes av jordmor i prosjektgruppa).  

Vi ser for oss at prosjektet vil kunne møte motstand i argumenter fra ansatte om at tiltaket er 
unødvendig, det gjelder få kvinner, og at risikoen ved å gi profylakse på sviktende indikasjon uansett er 
lav, det vil si at gevinsten ved prosjektet anses som lavere enn ressursene som går inn i endringen. Vi 
håper å møte denne skepsisen helt i starten av prosessen ved å legge frem dokumentasjon på hvorfor 
vi mener tiltaket bør innføres, og å understreke at praksisendringen er liten. Skepsis blant ansatte bør 
møtes med åpenhet og gode argumenter for å overbevise den enkelte og få alle med på laget, heller 
enn et imperativ ovenfra og ned. En annen mulig utfordring er at det blir vanskelig å gå over fra 
gammelt til nytt skjema av praktiske grunner, fordi nytt skjema ikke blir skrevet ut eller er vanskelig 
tilgjengelig for legen. En mulig løsning på dette er å kvitte seg med gamle skjemaer og sørge for at nye 
skjemaer er lett tilgjengelig på konsultasjonsrom og operasjonsstuene der keisersnitt foregår.  

Evaluering og oppfølgning 

Dagens praksis ved føde- og barselavdelingen SIK er at alle pasienter som gjennomgår elektivt 
keisersnitt får tromboseprofylakse postoperativt (jfr. avsnittet «Dagens praksis»). Følgelig har man et 
klart sammenlikningsgrunnlag for måling av endring av praksis. Etter oppstart implementering skal 
prosjektgruppen evaluere delmålene etter tre og seks måneder. Leder for gruppa går gjennom de 5-10 
elektive keisersnitt som er utført siden oppstart prosjekt, og teller antall pasienter som er risikoskåret 
– indikator 1. Vedkommende mottar tall gjeldende indikator 2 fra sykepleier. Indikator 3 føres inn i et 
run chart, for å illustrere en eventuell endring i praksis.  

Agenda for første møte etter tre måneder:  

1. Lege legger frem et run chart med statistisk prosesskontroll.  

2. Jordmor lufter innspill hun har samlet opp fra alle som er involverte i prosjektet. Potensielle 
innspill kan være: 

a. Økt arbeidsbelastning. 

b. De involverte forstår ikke hvorfor endringen er hensiktsmessig. 

c. Vanskelig samhandling på tvers av yrkesgruppene. 

d. Legene tilbakeholden, men sykepleierne er engasjerte – eller motsatt. 

e. Bekymring for om dette er trygt for pasientene. 

3. Prosjektgruppen avgjør i plenum hvilke konsekvenser punkt 1 og 2 skal ha for de neste tre 
måneder.  



Med manglende måloppnåelse ved tre eller seks måneder, må prosjektgruppen starte en ny 
PDSA-sirkel for å vurdere årsaker til manglende måloppnåelse, alternative 
implementeringstiltak og eventuelt justere delmålene.  

 
FIGUR 3 OVERSIKT OVER PROSJEKTETS FASER I HENHOLD TIL PDSA-SIRKELEN 

Videre må forsøke å unngå Hawthorn-effekten. Nemlig at noen endrer adferd kun fordi de blir 
observert, ikke fordi tiltaket per se har resultert i endringen(28). Vi har vurdert følgende punkter i den 
sammenheng: 

- Sikre eierskap og motivasjon til endringen gjennom tiltak nevnt i implementeringen. 

- Vise at ny praksis er ikke er så ulik eksisterende praksis 

- Holde frem at sykehuset kan være en pionér med tanke på implementering av anbefalt 
praksis. Særlig med tanke på at OUS Ullevål ikke har innført tiltaket.  

1. Forberedelse

•Finne kunnskapsgrunnlag

•Sette sammen prosjektgruppe

2. Planlegging

Fastsettelse av mål: 

•Alle som skal gjennom elektiv keisersnitt 
skal skåres etter tromboserisiko-sjekkliste 

• Ingen som skåres som lavrisiko, får 
profylakse. 80% oppnåelse innen 3 måneder, 

100% innen 6 måneder

3. Utførelse

•Justere sjekkliste for 
tromboserisiko

• Informasjonsmøte for alt berørt 
personale

•Opplæring på morgenmøter for 
leger og jordmødre/sykepleiere 

separat

•Påminnelser i form av 
klistremerker på kurver og lett 

synlige plakater

4. Vurdering

Evaluering etter 3 måneder. Kake 
hvis mål er nådd

Målet skal være nådd for 100% av 
kvinnene innen 6 måneder.

5. Oppfølging

Ved manglende måloppnåelse etter hhv 3 og 6 
måneder skal prosjektgruppa starte ny PDSA-

sirkel: 

•Vurdere mulige supplerende/endrede 
implementeringstiltak

•Eventuelt justere delmål. 



Diskusjon 
Optimal gjennomføring av et kvalitetsforbedringsprosjekt av typen vi har skissert i denne oppgaven 

kan forbedre og individualisere pasientbehandlingen, samt føre til reduserte kostnader grunnet 

unngåelse av unødvendig behandling. På en annen side vil en suboptimal gjennomføring kunne 

medføre ugunstig ressursbruk uten oppnåelse av ønsket kvalitetsforbedrende resultat. Følgelig er det 

svært viktig at grunnlag for endringsprosjektet og praktisk gjennomførbarhet vurderes grundig før 

implementeringsoppstart. 

Ved Fødeavdelingen ved SIK gis tromboseprofylakse i form av LMVH til alle som gjennomgår elektive 

keisersnitt uavhengig av risiko. NGF og NSTH anbefaler kun tidlig mobilisering og følgelig ikke 

medikamentell tromboseprofylakse til kvinner som gjennomgår elektivt keisersnitt der det ikke 

foreligger annen tilleggsrisiko for trombose. Anbefalingen er basert på retningslinjer fra ACCP.  

Dagens kunnskap viser at absolutt reduksjon av VTE ved medikamentell tromboseprofylakse hos 

lavrisikopasienter er svært lav. Videre ser man at risiko for større postpartumblødninger øker med 11 

per 1000 flere blødningsepisoder hos lavrisikopasienter som får LMVH. Gjennomføring av behandling 

uten indikasjon reiser betydelige problemer på individuelt og samfunnsmessig plan, i særlig grad når 

behandlingen er invasiv/ubehagelig og sågar kan medføre risiko for pasienten. I et samfunn med 

økende antall elektive keisersnitt, blir problemstillingen ytterligere aktualisert.  

Til tross for at ACCP sine retningslinjer i stor grad er basert på observasjonsstudier og er ekstrapolert 

fra generell kirurgi, høster tiltaket bred internasjonal enighet. Avdelingssjef ved Føde/gynekologi –

avdelingen ved OUS Ullevål Anne Flem Jacobsen ønsker å implementere prosjektet ved OUS Ullevål 

som første ledd i prosessen mot en mer individualisert tromboseprofylaktisk behandling.  Innføring av 

kvalitetsforbedringsprosjektet ved SIK kan følgelig fungere som et pilotprosjekt for en bredere 

innføring i hele Helse Sør-Øst.  

Implementering av kvalitetsforbedringsprosjektet krever endring av eksisterende, godt innarbeidet 

klinisk praksis som lenge har vært anerkjent som riktig ved avdelingen. Dagens standardbehandling på 

SIK med tre dagers LMVH –behandling gir kun minimal økning i blødningsrisiko. Forslaget til endring vil 

følgelig kunne møte motstand, hvilket kan vanskeliggjøre implementeringen. Det er imidlertid kun tale 

om marginal endring i allerede eksisterende praksis der SIK allerede benytter seg av kirurgisk 

skåringsskjema og postoperativ vurdering av tromboseprofylakse. Prosjektet bør derfor kunne la seg 

gjennomføre dersom behovet for individualisert behandling og kunnskapsgrunnlaget for 

endringsforslaget forankres godt blant personalet ved avdelingen og gjennomføres i henhold til den 

skisserte PDSA-sirkelen.  

Konklusjon 
På grunnlag av en helhetlig gjennomgang av fordeler og ulemper ved endringsforslaget, velger vi å 

anbefale SIK å gjennomføre kvalitetsforbedringsprosjektet. Til tross for kun minimal gevinst i antall 

blødningstilfeller, har tiltaket overveiende gunstige konsekvenser der forhindring av gjennomføring av 

invasiv behandling uten indikasjon veier tungt. Tiltaket vil kunne implementeres gjennom marginal 

justering av eksisterende praksis og fremstår derfor realistisk gjennomførbart.  
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Vedlegg – Forslag til ny risikostratifisering 
 

Vurderes preoperativt: 

 

Vurderes postoperativt: 

Sterke risikofaktorer Svake risikofaktorer 

Postpartumblødning >1000 ml i kombinasjon med kirurgi 
(reoperasjon) 

Postpartumblødning >1000 ml 

Blodtransfusjon  

 

Vurderes på post: 

Sterke risikofaktorer Svake risikofaktorer 

Postpartuminfeksjon  

 

 

 

Sterke risikofaktorer Svake risikofaktorer 

Immobilitet (strengt sengeleie >1 uke før sectio) BMI >30 kg/m2 

Tidligere VT Røyking >10 sig/d 

Preeklampsi med vekstretardert barn Vekstretardasjon (<25-percentil) 

Trombofili: 
- Antitrombinmangel 
- Faktor V Leiden-mutasjon (hetero- eller 

homozygot) 
- Protrombin genmutasjon (hetero- eller 

homozygot) 

Trombofili: 
- Protein S-mangel 
- Protein C-mangel 

Medisinske tilstander: 
- Systemisk lupus erythematosus/SLE 
- Hjertesykdom 
- Sigdcelleanemi 

Preeklampsi 


