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Sammendrag 
 

Problemstilling: Andelen postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt ved 

Kvinneklinikken på Ahus har i lengre tid ligget høyt. I 2018 var insidensen på 6.0%, 

som er høyere enn landsgjennomsnittet på ca. 4 %. Det er derfor behov for 

målrettede tiltak for å redusere de postoperative infeksjonene etter keisersnitt ved 

vårt mikrosystem, Kvinneklinikken på Ahus.  

Kunnskapsgrunnlaget: Vi valgte å utføre et litteratursøk i søkemotoren 

Pyramidesøket. Søkeresultatet gjør at vi ønsker å implementere antibiotikaprofylakse 

ved alle keisersnitt (GRADE 1A), samt doseøkning for kvinner som veier >120 kg. 

Praksisendringene baserer seg på litteratur fra oppslagsverket UpToDate, som igjen 

er basert på referanser fra kunnskapsbaserte retningslinjer og systematiske 

oversikter.  

Tiltak/kvalitetsindikatorer: I praksis skal endringene implementeres ved hjelp av 

undervisning, oppdatering av retningslinjer, standardisering av prosessene rundt 

profylakse og bruk av sjekklister. For å monitorere endringenes effekt registreres 

henholdsvis antall pasienter som får profylakse i vanlig og økt dose 

(prosessindikatorer), og antallet overfladiske og dype sårinfeksjoner (inkludert organ-

hulrom) (resultatindikatorer).  

Ledelse/organisering: Det skal opprettes en prosjektgruppe som er ansvarlig for 

implementering av endringene. Prosjektet skal struktureres etter modellen for 

kvalitetsforbedring til Kunnskapssenteret, med fem faser bestående av forberedelse, 

planlegging, utføring, evaluering og oppfølging. Prosjektgruppen skal informere og 

sørge for arbeidsfordeling. Prosess- og resultatindikatorene skal registreres hver uke. 

Planlagt prosjektvarighet er satt til 16 uker, med evaluering av gjennomføringen hver 

fjerde uke. Målsetningen er at etter to måneder skal insidensen av postoperative 

infeksjoner etter keisersnitt være redusert til 4.5 %, og etter fire måneder til 4.0 %.  

Konklusjon: Foreslåtte endringer med bakgrunn i kunnskapsgrunnlag kan potensielt 

gi reduserte økonomiske kostnader og redusert infeksjonsrate. Til tross for eventuelle 

motargumenter om økt bruk av antibiotika og ressurser, anbefaler vi at prosjektet 

gjennomføres.  
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1 Tema og problemstilling 
Keisersnitt anses som et sikkert og vanlig inngrep i Norge, og de siste årene er det 

gjennomført ca. 9000 av dem årlig. Av disse utføres ca 60 % som akutte keisersnitt, 

mens de resterende er elektive. Som alle kirurgiske inngrep er også keisersnitt 

forbundet med en viss risiko for komplikasjoner, der de vanligste er infeksjon i 

operasjonssåret, urinveisinfeksjon grunnet kateter og innvendig blødning i såret (1). 

For postoperative infeksjoner (POI), definert som infeksjon oppstått innen 30 dager 

etter keisersnitt, har insidensen på landsbasis vært 3.8-4.1 % de siste årene (2). 

 

Det er vanlig å skille mellom organ-hulromsinfeksjoner, samt dype og overfladiske 

sårinfeksjoner (2). Dype infeksjoner utgjør de alvorligste postoperative infeksjonene, 

og gir de høyeste kostnadene for helsetjenesten med økt behov for legebesøk, 

behandling og medikamenter (3). Infeksjonene har i tillegg en fysisk og emosjonell 

byrde for mor. Langtidskomplikasjoner er også vanlig å se ved keisersnitt, og den 

mest betydningsfulle konsekvensen er risikoen for annengangs keisersnitt (45%) (4). 

 

POI etter keisersnitt har ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus) 

ligget over landsgjennomsnittet over lengre tid, og har siden 2. tertial 2016 variert 

mellom 4.9-8.0 %. Her defineres POI i to grupper; overfladiske sårinfeksjoner og 

dype sårinfeksjoner (sistnevnte er inkludert organ-hulrominfeksjoner) (5). Vi har tatt 

utgangspunkt i tall fra 2018, hvor det ble utført 713 keisersnitt ved Ahus, og av disse 

fikk 6.0 % POI (2), som tilsvarer ca. 42 kvinner i året. Kvinneklinikken er selv bevisste 

på den økte insidensen, og har prøvd å sette inn infeksjonsreduserende tiltak. I følge 

Helsedirektoratet er det ikke definert en konkret nasjonal målsetting for POI etter 

keisersnitt (2), men Kvinneklinikken ved Ahus har som internt mål å oppnå < 4 % i 

året. 

På bakgrunn av dette har vi valgt ut kvinneklinikken ved Ahus som mikrosystem for 

vår oppgave. Vi ønsker derfor å basere oppgaven på å implementere endringer i 

deres rutine, der målet er å redusere POI etter alle keisersnitt. 
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1.1 Gjeldende praksis i Norge  
I dag gis antibiotikaprofylakse ved alle akutte keisersnitt og ved elektive keisersnitt 

hvor det foreligger spesifikke risikofaktorer i Norge. Helsedirektoratet anbefaler 

antibiotikaprofylakse hos kvinner med følgende risikofaktorer (figur 1) (5): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Risikofaktorer  

 

I Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus begrunnes det med at 

det er høyere infeksjonsfrekvens, og infeksjonene er mer alvorlig og har større 

konsekvensene for disse kvinnene. I følge Helsedirektoratet ser man at insidensen 

av infeksjoner er lavere ved elektive keisersnitt, og effekten av profylakse i hovedsak 

gir signifikant reduksjon av insidens av POI med mindre alvorlige konsekvenser (6).  

 

Det er skapt hjemmel for innsamling av data fra sykehusenes overvåkning av 

helsetjenesteassosierte infeksjoner til et nasjonalt register. Dette er etter forskrift om 

innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for 

infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften) (7). Protokollen er en 

nasjonal mal som overvåker infeksjon i operasjonsområdet på en prospektiv måte. 

Protokollens mal er forenelig med den endelige protokollen fra det europeiske 

samarbeidsprosjektet for overvåking av infeksjoner ervervet i sykehus; Improving 

Patient Safety in Europe (IPSE) (7).  
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1.2 Dagens praksis ved Kvinneklinikken, Ahus 
Gjennom samtaler med avdelingsleder og jordmor ved Kvinneklinikken på Ahus, 

Nina Lund, har vi fått informasjon om mikrosystemet vårt. I 2018 var det 4656 fødsler 

ved Ahus, og av disse var 713 keisersnitt. Kvinneklinikken består av rundt 150 

jordmødre og 40 leger. Det er 10 fødestuer, 6 observasjonssenger (4 ekstra ved 

behov) og 40 barselsenger (2 ekstra ved behov). Normalt er det 4-5 operasjonsstuer 

som brukes til keisersnitt. “Trygg kirurgi”-sjekklisten brukes som hovedregel ved alle 

keisersnitt, men unntak kan være ved katastrofekeisersnitt. Dagens praksis 

vedrørende antibiotikaprofylakse er vist i figur 2.  

 
Figur 2: Flytskjema som viser dagens prosedyre for administrering av antibiotikaprofylakse på Ahus  
 

Lund har bekreftet at den høye insidensen av postoperative infeksjoner etter 

keisersnitt er et problem. Gjennom henne har vi vært i kontakt med 

smittevernsykepleier Silje Severin Sætre, som fortalte oss at det er en gruppe som 

arbeider med observasjon og tiltak for å senke POI etter keisersnitt. Sætre bekrefter 

at gruppen har igangsatt grunnleggende infeksjonsreduserende tiltak, som økt fokus 

på hygiene, i form av e-læringskurs om håndvask og bruk av håndsmykker, 

unngåelse av bruk av grønt tøy utenfor operasjonsavdeling, og gjennomgang av 

prosedyrer for utskiftning av bandasje. Pasientinformasjon (som omhandler 

informasjon om hva kvinnene kan forvente i etterkant av keisersnittet) og prosedyrer 
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for oppfølging på barselavdelingen er revidert. Hittil har ikke disse tiltakene medført 

en signifikant reduksjon i postoperative infeksjoner, og som vi ser av figur 3 svinger 

insidensen av postoperative infeksjoner betydelig.  

 

 
Figur 3: Andel keisersnitt med POI innen 30 dager etter utført keisersnitt. Viser prosentvis andel 

infeksjoner per år og tertial fra 2015-2018. (1) 

På Ahus drives prosedyrene for infeksjonsforebygging i henhold til 

smittevernforskriften §2-2a. Denne forskriften innebærer opplæring i Smittevernloven 

med forskrifter for nyansatte, tiltak ved blodsmitte, Ahus sitt 

infeksjonskontrollprogram, isoleringsretningslinjer, samt årlig håndhygienekampanje 

og e-læring om håndhygiene for alle ansatte. Ledelsen holder de ansatte oppdatert 

innen smittevern ved internundervisning holdt av smittevernkontakten på 

posten/avdelingen (8). 

 

Etter gjennomført keisersnitt oppretter jordmor et infeksjonsregistreringsskjema i 

DIPS i samarbeid med lege (9). Pasientene orienteres om oppfølging av 

sårinfeksjoner, og mottar et spørreskjema om egenregistrering av data 30 dager etter 

operasjon. Det er sykehusets smittevern som har ansvar for å sende ut brev med 

tilknytning til den primære operasjonskoden til pasienten (9).  
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2 Kunnskapsgrunnlaget  
2.1 Kunnskapsgrunnlag for infeksjonsreduserende 
endringer  
2.1.1 Søkestrategi 

For å besvare problemstillingen vår, startet vi hele søkeprosessen med å lete etter 

nasjonale råd, retningslinjer eller veiledere. Her fant vi blant annet “veileder i 

fødselshjelp” skrevet av Norsk gynekologisk forening (10), samt et relevant 

delkapittel om antibiotikaprofylakse ved keisersnitt i “nasjonal faglig retningslinje for 

antibiotika i sykehus” (11). En egen nasjonal faglig retningslinje for gjennomføring av 

keisersnitt var dessverre ikke opprettet. Ved gjennomgangen av disse fant vi blant 

annet ut at referanselisten fra den nasjonal faglige retningslinjen ikke stemmer 

overens med det som er referert i teksten, og vi anså den derfor som et lite egnet 

utgangspunkt for vår oppgave. I tillegg var nyeste referanse fra de to ovennevnte 

kildene datert til henholdsvis 2011 og 2012.   

 

I håp om å finne god, oppsummert og, forhåpentligvis, nyere kunnskap, vurderte vi 

det hensiktsmessig å gjøre et internasjonalt søk. Vi valgte å gjennomføre søket i 

søkemotoren Pyramidesøket med følgende søkeord:  

 

«Cesarian section AND surgical site infection» 

 

Å søke på infeksjon generelt, og ikke en gitt intervensjon, var et bevisst valg, da det 

muliggjorde treff på flere ulike tiltak for å redusere postoperative sårinfeksjoner. 

Søket resulterte i treff på øverste nivå i pyramiden, og i oppslagsverket UpToDate 

forelå en, mer eller mindre, fullstendig redegjørelse for beste praksis av 

gjennomføring av keisersnitt (12). Herfra fant vi også potensielle endringer som ble 
utgangspunkt for videre, men mer målrettet søking.   
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2.1.2 Søkeresultat og vurdering av referanser 

Det som skulle vise seg å bli vårt viktigste og mest relevante funn var anbefaling om 

antibiotikaprofylakse. UpToDate anbefaler rutinemessig administrering av Cefazolin 

(1. generasjons cefalosporin) som antibiotikaprofylakse ved alle keisersnitt. 

Medikamentet skal gis i løpet av de siste 60 minuttene før hudincisjon (12).  

 

Evidensen for anbefalingen om antibiotikaprofylakse er blant annet basert på en stor 

systematisk oversikt fra Cochrane, som for første gang ble publisert i 1995, og sist 

oppdatert i oktober 2014 (13). Oversikten sammenlikner forekomsten av infeksiøse 

utfall etter keisersnitt med og uten antibiotikaprofylakse. Antall inkluderte pasienter 

overstiger 15 000 som fordeler seg på totalt 95 randomiserte kontrollerte studier. 

Resultatet viste at bruk av antibiotikaprofylakse reduserte risikoen for sårinfeksjon 

(Relativ risiko (RR) 0.40, 95 % konfidensintervall (KI) 0.35-0.46, 82 studier, 14407 

kvinner), endometritt (RR 0.38, 95 % KI 0.34-0.42, 83 studier, 13548 kvinner) og 

alvorlige maternelle infeksiøse komplikasjoner (RR 0.31, 95 % KI 0.20-0.49, 32 

studier, 6159 kvinner), og risikoreduksjonen forble signifikant, uavhengig av type 

keisersnitt (akutt eller elektiv) (13)(14). Oversiktens konklusjon ble at 

antibiotikaprofylakse, rutinemessig, bør gis for å forhindre infeksjon, og at dette kan 

redusere insidensen av sårinfeksjon, endometritt og alvorlig infeksiøse 

komplikasjoner med 60-70 % (13). Dersom vi overfører disse tallene til vårt 

mikrosystem vil dette teoretisk bety en reduksjon i forekomsten av infeksiøse 

komplikasjoner hos ca. 25 kvinner (60 % reduksjon av totalt 42 kvinner) (2).  

 

Vi vurderer den systematiske oversikten til å være av god kvalitet. Den inkluderer et 

stort antall pasienter og studier, og er en velkjent studie som har vært publisert to 

ganger tidligere. Tittel og formål er klart formulert, og to uavhengige forfattere har 

jobbet med inklusjon av studier, risiko for bias og dataekstraksjon. Studien har en 

grundig redegjørelse for søkestrategi, inklusjons- og eksklusjonskriterier, 

kvalitetsvurdering av inkluderte studier og deres karakteristika. GRADE-systemet er 

brukt i kvalitetsvurderingen. Fordi det forelå en inadekvat metodebeskrivelse på flere 

av studiene, ble disse vurdert til å ha en uklar risiko for bias, og fikk derfor 

rangeringen moderat kvalitet (13). 
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Anbefalingen fra UpToDate om å gi antibiotikaprofylakse rutinemessig til alle er 

rangert til GRADE 1A (12), og samsvarer med veilederen “Use of prophylactic 

antibiotics in labor and Delivery” skrevet av American College of Obstetricians and 

Gynecologists (ACOG) (14). UpToDate sitt anbefalte regime er fremstilt nedenfor 

(figur 4): 

 
Figur 4: Antibiotikaprofylakse - anbefalt regime (12) 
 

Viktigheten av administreringstidspunktet for Cefazolin bunner blant annet i å sikre 

adekvat vevskonsentrasjon i det hudincisjonen utføres, og anbefalt tidspunkt har vist 

seg å gi lavere infeksjonsrate sammenlignet med administrering etter avnavling 

(12)(14). Dersom det ikke er mulig å gi medikamentet til anbefalt tidspunkt, bør det 

gis så fort som mulig etter incisjon. Tidspunkt for administreringen bør heller ikke 

overskride 60 minutter før incisjon, da dette er assosiert med dobbelt så høy 

infeksjonsrate (14).  

 

Evidensgrunnlaget for dosering av Cefazolin etter vekt, er fra en retningslinje for bruk 

av antibiotikaprofylakse for kirurgi generelt. Retningslinjen er utarbeidet av American 

Society of Health-System Pharmacists (ASHP), Infectious Diseases Society of 

America (IDSA), Surgical Infection Society (SIS) og Society for Healthcare 

Epidemiology of America (SHEA) (15). Vi vurderer denne retningslinjen til å være av 

god kvalitet. Den er utarbeidet av flere grupper med mutlidisiplinær bakgrunn, 

søkestrategien og tidsrammen er nøye beskrevet og de har gradert anbefalingene 

sine for valg av preparat. Anbefalingen av økt dose er basert på farmakokinetiske 

data, den er ikke gradert, men forsvares med hensyn på lave kostnader og gunstig 

sikkerhetsprofil ved bruk av økt dose Cefazolin (15). Det finnes andre studier som 
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har sett på infeksjonsrate etter dosering med 2g og 3g, resultatene fra disse er 

inkonsekvente og kan ikke brukes for å underbygge det farmakokinetiske 

resonnementet (12).  

 

Ut i fra ovennevnte redegjørelse av dagens praksis og kunnskapsgrunnlaget, ses et 

gap mellom kunnskap og praksis. Gapet gjelder både på nasjonalt nivå og for vårt 

mikrosystem.  

 

2.2 Kunnskapsgrunnlag for forbedringstiltak 
2.2.1. Søkestrategi  

Innledende søk på ulike tiltak for implementering og deres effektivitet i 

Pyramidesøket ga ikke fullverdige treff. Vi valgte derfor å basere 

kunnskapsgrunnlaget for våre tiltak på informasjon fra en nettside som omtaler Root 

Cause Analysis (RCA) (16), funnet på forelesningen om kvalitetsforbedringsverktøy 

av Rune Bruhn Jakobsen, der det er listet opp mindre, moderat og meget effektive 

tiltak.  

2.2.2 Resultater 

Av tiltakene som er aktuelle for vårt mikrosystem, er undervisning og nye 

retningslinjer rangert som mindre effektive, sjekklister er vurdert som moderat 

effektive og standardisering av utstyr, prosesser og journaler er vurdert som meget 

effektive (16).  

2.2.3 Vurdering  

Root Cause Analysis Tools er basert på praktisk erfaring fra organisasjoner som 

driver troverdig arbeid av høy kompleksitet, samtidig som de har veldig lave rater av 

uhell og ulykker, tolket som få feil innenfor arbeidet de utfører. Slike organisasjoner 

er for eksempel driften av atomkraftverk og flyselskaper (16). Ettersom dette er 

erfaringsbasert, er det ikke gjort randomiserte kontrollerte studier som utprøver 

tiltakene validitet og styrke, noe som må tas i betraktning. 
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3 Tiltak og indikatorer 
3.1 Tiltakenes relevans og gjennomførbarhet 

Vi har gjennom våre søk kommet frem til noen endringer med godt 

kunnskapsgrunnlag som vi mener vil være forholdsvis lette og kostnadseffektive å 

implementere. Disse er antibiotikaprofylakse pre-incisjon ved både akutte og elektive 

keisersnitt, og økning av antibiotikadose hos kvinner som veier ≥ 120 kg. Det er 

ovenfor belyst en høyere insidens av POI ved Ahus enn ønsket, og våre endringer 

oppleves derfor som meget relevante. Det er vist at antibiotikaprofylakse pre-incisjon 

gitt ved alle keisersnitt reduserer insidensen av infeksjoner, og siden adipositas er 

økende i samfunnet, og samtidig er en risikofaktor for POI (17), ønsker vi å rette en 

av våre endringer inn mot nettopp disse kvinnene.  

 

Gjennom litteraturen om årsaksanalyse (RCA) har vi funnet frem til noen tiltak som vil 

kunne være effektive og potensielt føre til at målet vårt oppnås (16):  

• Standardisering av prosesser: Det er allerede prosedyre å gi 

antibiotikaprofylakse ved alle akutte og enkelte elektive keisersnitt, så det 

anses som overkommelig å innføre antibiotikaprofylakse til alle. Dette vil i 

tillegg minske behovet for skjønnsmessige avgjørelser, og man oppnår at alle 

får berettiget behandling. Elektive keisersnitt vil få antibiotikaprofylakse på 

sengepost, og ved akutte keisersnitt tilstrebes det å gi så snart man kan. Dette 

vil standardisere prosessen rundt keisersnitt og antibiotikaprofylakse.  

• Bruk av sjekklister: Registrering av gitt antibiotikaprofylakse gjøres allerede i 

”Trygg kirurgi”-sjekklisten, og det er ønskelig at man fortsetter å benytte seg 

av disse og krysser av for riktig dosering før keisersnitt utføres.  

• Undervisning: Internundervisning på morgenmøter ansees som nødvendig 

for å sikre informasjon til alle de ansatte på Kvinneklinikken. Dersom man ikke 

tar med dette tiltaket, kan man risikere at de involverte mister forståelsen for 

kunnskapsgrunnlaget som endringene baserer seg på. Dette kan føre til at de 

ansatte ikke ser nødvendigheten og fordelen av endringene.  

• Oppdatering av retningslinjer: Den lokale retningslinjen for bruk av 

antibiotikaprofylakse ved keisersnitt må endres i EQS (elektronisk 



 
 

14 

kvalitetssystem) på Ahus. Vi anser dette som essensielt for å unngå forvirring, 

samt for å bidra til at endringene er enkelt tilgjengelige for alle ansatte. 

3.2 Kvalitetsindikatorer 

Et kvalitetsindikatorsystem er et verktøy man kan bruke for å monitorere og 

dokumentere kvaliteten i helsetjenesten, og da gjerne som ledd i intern 

kvalitetsforbedring. National Quality Measures Clearinghouse (NQMC) og 

Kunnskapssenteret for helsetjenesten har gjennom innhenting, systematisering og 

oppsummering av eksisterende rammeverk og forskning kommet frem til 

hovedkriterier for gode indikatorer; betydning (helsepolitisk, økonomisk, klinisk), 

vitenskapelig dokumentasjon (validitet, reliabilitet, tydelig kunnskapsgrunnlag) og 

gjennomførbarhet (18). 

Kvalitetsindikatorene kan deles opp i strukturindikatorer, prosessindikatorer og 

resultatindikatorer (19). I vårt kvalitetsforbedringsprosjekt har vi valgt å bruke 

indikatorene hvor vi ser på prosess og resultat. 

3.2.1 Prosessindikatorer 

Prosessindikatorer beskriver momenter som for eksempel diagnostikk og behandling 

i pasientforløpet. Disse indikatorene synliggjør om pasientene har mottatt den 

behandlingen som de bør, ut ifra blant annet kliniske retningslinjer. Vi vil bruke 

følgende prosessindikatorer: 

1. Andelen pasienter som får antibiotikaprofylakse pre-incisjon ved akutte og 

elektive keisersnitt. 

2. Andelen pasienter som veier ≥ 120 kg som får Cefalotin (tilsvarer Cefazolin) 

(20)) 3 g. 

 

Bruk av antibiotika skal rapporteres inn til Norsk overvåkingssystem for 

antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS). I tillegg skal 

antibiotikaprofylakse registreres i infeksjonsmodulen i DIPS (klinisk 

dokumentasjonsprogram) ved Ahus, og dette er noe smittevernavdelingen kan 

analysere. 
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I neste steg vil vi undersøke andelen av pasienter med vekt ≥ 120 kg som får 

Cefalotin 3 g. Dette blir registrert i MetaVision/DIPS. Resultatet vil bli oppsummert og 

lagt frem for avdelingen. 

3.2.2 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer kan fortelle oss noe om hvilken effekt pasienten har hatt av 

helsetjenestene som er gitt. Dette kan måles ut ifra blant annet overlevelse, fysisk 

tilstand og tilfredshet med behandling. Vi ønsker å bruke følgende resultatindikatorer: 

1. Antall sårinfeksjoner 

2. Antall dype (inkludert organ-hulrom) infeksjoner 

Avhengig av mors allmenntilstand, så vil liggetiden på sykehus etter keisersnitt 

normalt være 2-3 dager. Som nevnt kan det bety at en del infeksjoner oppstår etter 

hjemreise og ikke blir registrert direkte i DIPS. Ved Ahus får alle kvinner som har 

gjennomført keisersnitt tilsendt et spørreskjema 4-6 uker etter inngrep hvor de skal 

svare på om det har vært tegn til infeksjon. Dette kan være krevende med tanke på 

registrering og oppfølging, men da vil man kunne fange opp alle eventuelle 

infeksjoner. Av Nina Lund har vi blitt fortalt at Ahus har en responsrate på ca. 96% av 

de som fikk utført keisersnitt.  

De to resultatindikatorene følges allerede opp og telles på Kvinneklinikken, så dette 

vil være tall som man får god og enkel tilgang til.  

4 Prosess, ledelse og organisering  
4.1 Ledelse og organisering 
For å få forankret prosjektet i ledelsen på Ahus, vil avdelingsoverlege på 

Kvinneklinikken, Pernille Schjønsby, innkalles til et møte med oss. Der vil vi drøfte 

dagens situasjon, og overbevise henne om at kvalitetsprosjektet bør gjennomføres. 

Videre må det sikres at prosjektet er i tråd med avdelingens verdier og mål, samt at 

avdelingen har nok ressurser til å gjennomføre prosjektet. Deretter skal det opprettes 

en prosjektgruppe bestående av representanter fra ulike fagområder som 

samarbeider på Kvinneklinikken. Gruppen kan bestå av jordmor, erfaren 

gynekolog/obstetriker, operasjonssykepleier, anestesisykepleier, 
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smittevernsykepleier, fagsykepleier og helsesekretær. På den måten får vi mulighet 

til å samle og avklare de ulike faggruppenes rutiner, oppfatninger og spørsmål. Etter 

samtale med avdelingsleder Nina Lund, fikk vi inntrykk av at hun er en god kandidat 

som leder av prosjektet. Hun er veldig opptatt av problemstillingen og disponerer 

mye av tiden sin på Kvinneklinikken, og har god oversikt over situasjonen.  

  

4.2 Strukturering av prosjektet  
For å få utført kvalitetsforbedringsprosjektet, ønsker vi å bruke modellen for 

kvalitetsforbedring utviklet av Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, som består 

av fem faser: forberedelse, planlegging, utføring, evaluering og oppfølging (se figur 

5) (21). Forbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess, og derfor er punktene satt 

sammen i en sirkel. Noen ganger må fasene gjentas før ønsket resultat oppnås.  

 

 
Figur 5 Kontinuerlig forbedring (21) 

4.2.1 Forberedelse 

I den første fasen er det essensielt å erkjenne et behov for forbedring. I samarbeid 

med ledelsen om dette, vil prosjektgruppen avklare og sikre at de ansatte på 

Kvinneklinikken opplever de høye infeksjonstallene som et problem de ønsker å 

gjøre noe med. Videre er det avgjørende at ledelsen setter av nok tid og midler 

(økonomiske og materielle) til å arbeide med kvalitetsforbedringsprosjektet (21).  
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Når ledelsen er orientert, skal prosjektgruppen sørge for gjennomføringen. De er 

ansvarlige for at endringene inkorporeres i den daglige driften (21). Deltakerne i 

prosjektgruppen vil få tilrettelagt sin arbeidsplan, slik at de har mulighet til å jobbe 

med å implementere endringene uten at det går utover deres vanlige arbeidsdag. 

Dette krever at ledelsen dekker deres normale vakter med andre ansatte i 

prosjekttiden. I tillegg må prosjektgruppen sette seg inn i kunnskapsgrunnlaget for 

prosjektet (se kapittel 2). De må også sørge for at alle ansatte får informasjon om 

prosjektet, samt kartlegge deres synspunkter rundt en slik gjennomføring.  

 

4.2.2 Planlegging 

Den andre fasen går ut på å kartlegge behovet for endring, sette konkrete mål og å 

bestemme seg for forbedringstiltak (21). I og med at det allerede føres statistikk over 

antall POI etter keisersnitt, finnes det tall på hvordan praksisen fungerer i dag. Tidlig i 

prosjektet må antallet pasienter som får antibiotikaprofylakse per dags dato, både 

ved akutte og elektive keisersnitt, telles opp slik at vi får “baseline”-data til 

sammenligning.  

  

Det er viktig at målene vi setter er konkrete, og vi vil derfor at de skal være 

”SMARTE”, som vil si at de oppfyller følgende kriterier (21): spesifikke, målbare, 

ansporende, realistiske, tidsbestemt og enighet om målet.  

  

Med bakgrunn i kvalitetsindikatorene beskrevet i kapittel 3, ønsker vi at hovedmålet 

skal være at antall POI etter keisersnitt skal reduseres til 4.5 % innen to måneder, og 

reduseres til 4.0 % innen fire måneder. Grunnen til at vi ønsker å sikte oss inn på 4.5 

% initialt, er for at målet skal være realistisk nok. Etter fire måneder ønsker vi derimot 

at antall POI skal komme på nivå med det nasjonale gjennomsnittet. Både 

overfladiske og dype (inkludert hulorgan) infeksjoner vil telles opp.  

  

Vi ønsker også følgende delmål: 

• 80 % av alle gravide som gjennomgår keisersnitt skal få antibiotikaprofylakse 

pre-incisjon innen to måneder, og at 95 % skal få innen fire måneder.  



 
 

18 

• 80 % av alle gravide med vekt ≥ 120 kg som gjennomgår keisersnitt, skal få 

økt antibiotikadose (3 g Cefalotin) innen to måneder, og at 90 % skal få det 

innen fire måneder. 

  

Vi har satt 80 % som mål for de ovennevnte endringene innen to måneder, fordi vi 

forventer en viss motstand i den første perioden, samtidig som det kan ta litt tid før 

de ansatte innarbeider de nye rutinene. Etter fire måneder forventer vi imidlertid at  

95 % av alle gravide som gjennomgår keisersnitt får antibiotikaprofylakse. Det vil i 

praksis finnes situasjoner der det ikke blir gitt, som ved noen akutte keisersnitt, og 

derfor er 95 % satt som mål. Når det gjelder den økte antibiotikadosen til gravide 

med vekt ≥ 120 kg, tror vi at 90 % vil være et mer realistisk mål enn 95 %, fordi det 

fraviker fra normal dosering og kan kreve mer tid å innarbeide.  

  

Som måleverktøy ønsker vi å benytte oss av sjekklister. Vi vil da registrere prosess- 

og resultatindikatorene (se kapittel 3). Dataene som samles inn skal presenteres som 

tidsserier, som er velegnet til å vise prosessens tidsutvikling, spesielt med tanke på 

variasjon før og etter intervensjonen (21).  

 

4.2.3 Utføring 

Fase tre går ut på å utføre endringene i praksis. Her er det viktig å informere alle 

involverte grundig og sikre at alle vet hvem som skal gjøre hva (21). Tabell 1 viser et 

forslag til arbeidsfordeling for utføringen. Fagsykepleieren i prosjektgruppen sender 

ut informasjonsmail om at det vil bli holdt innlegg på morgenmøtene til alle de 

involverte faggruppene i prosjektgruppen. På morgenmøtene vil tiltakene presenteres 

og diskuteres, og det skal fokuseres på at alle de ansatte blir kjent med 

kunnskapsgrunnlaget, slik at de forstår nødvendigheten av prosjektet. Eventuell 

motstand kartlegges og noteres for å kunne vite hvordan man skal imøtekomme 

denne.  
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Tabell 1 Arbeidsfordeling  
  

Planlagt prosjektstart er 20. januar 2020, med totalvarighet på 16 uker, og tentativ 

sluttdato 11. mai 2020. De fire første ukene er satt av til planlegging, 

informasjonsmøter og opplæring, og her skal antallet kvinner som får 

antibiotikaprofylakse ved akutte og elektive keisersnitt telles opp. Deretter iverksettes 

endringene fra og med uke 4, med registreringer av prosess- og resultatindikatorene 

hver uke og evalueringer etter 8, 12 og 16 uker. Milepæler er vist i figur 6. 

Prosjektgruppen møtes til et kort lunsjmøte hver torsdag gjennom de 16 ukene, og 

de skal hver uke sørge for påminnelser om prosjektet til de andre ansatte.  
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Figur 6 Gjennomføring av prosjektet med oversikt over milepæler.   
 

4.2.4 Evaluering 

Evalueringsfasen dreier seg om å avdekke om endringene har hatt effekt. Tallene 

som samles inn fremstilles ved hjelp av statistisk prosesskontroll, slik at utviklingen 

over tid kan visualiseres. Dataene kan presenteres i diagram som viser antall 

keisersnitt mellom hver infeksjon, som figur 7 er et eksempel på. Vi vil at de grafiske 

fremstillingene oppdateres løpende, slik at de kan demonstreres på morgenmøtene 

hver 4. uke for å synliggjøre fremgangen i prosjektet.  
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Figur 7 Antall keisersnitt mellom infeksjoner (5)  

  

Etter to og fire måneder vil prosjektgruppen foreta en vurdering av måloppnåelse, og 

om det er behov for ytterligere forbedringer (21). Dette skal presenteres på eget 

lunsjmøte der alle involverte faggrupper er invitert, slik at alle orienteres om status på 

kvalitetsforbedringsprosjektet.  

  

Dersom målene ikke oppnås etter fire måneder, er det viktig med en gjennomgang 

av prosjektet, spesielt med fokus på andre bakenforliggende årsaker til høy 

infeksjonsinsidens. Prosjektgruppen må snakke med de ulike faggruppene i 

mikrosystemet og finne ut av hvorfor de eventuelt ikke har fulgt endringene. Det må 

også vurderes om utprøvningstiden har vært for kort. Eventuelt må det utvikles nye 

forbedringstiltak.  

4.2.5 Oppfølging 

Til slutt er det viktig å følge opp endringene. Dersom det observeres en reduksjon i 

POI, er det nødvendig å sikre at forandringene implementeres i den daglige driften. 

Dersom målene oppnås, må resultatene vedlikeholdes, og derfor skal prosess- og 

resultatindikatorene måles hver måned fremover, med presentasjon av resultatene 
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hver 3. måned. Dersom kvalitetsforbedringsprosjektet oppnår målene, må alle 

ansatte ved Kvinneklinikken orienteres om at endringene vil persistere, og at den 

lokale retningslinjen for antibiotikaprofylakse ved keisersnitt i EQS er i tråd med 

dette. Informasjonen om forbedringsarbeidet bør spres til andre sykehus som også 

har høy insidens av POI etter keisersnitt, slik at de kan lære av prosjektet og starte 

opp et eget forbedringsprosjekt (21).  

4.3 Ledelsesrelaterte aspekter knyttet til endringer 
4.3.1 Forventet motstand 
For at ledelsen og prosjektgruppen skal kunne implementere endringene, er det 

viktig at de har tatt stilling til hva de kan forvente av motstand når de nye endringene 

innføres. På den måten vil de være mer beredt til å kunne løse opp i motstanden, og 

eventuelt identifisere og ordne opp i momenter som vil fremstå som hindringer.  

 

Det er viktig å anerkjenne at endringsinnføring i avdelingsrutiner kan møte motstand 

hos ansatte, fordi det vil kreve en mulig kapasitetsøkning av menneskelige eller 

materielle ressurser. Grunnen til at de ansatte vil kunne motsette seg rutineendring, 

når det kommer til menneskelig ressursbruk, baserer seg på to ulike aspekter. Det 

første vil være at det kreves økt oppmerksomhet av de ansatte i oppstartsfasen, og 

at det vil kunne føre til at noen enkelte profesjoner/grupper vil få flere 

arbeidsoppgaver tillagt i sin vanlige rutine. Det andre vil være behov for økt 

bemanning. Motstand til endring i forhold til bruk av materielle ressurser kan være 

knyttet til at det kanskje vil kreve en tilvenningsperiode. Alternativt kan det være 

knyttet til økt økonomisk ressursbruk i form av antibiotikainnkjøp, og dermed 

omfordeling av økonomiske ressurser på bekostning av andre deler av budsjettet. 

  

Spesielt forventer vi å møte motstand i forbindelse med implementeringen av 

antibiotikaprofylakse ved alle typer keisersnitt. I Norge har man hatt en tradisjon for å 

være restriktive i antibiotika-forskrivelse på generell basis, og førstevalget er 

smalspektrede midler. Dette har vist seg å være en fordel med tanke på å forsinke og 

redusere utviklingen av antibiotikaresistens. Særlig forventer vi motstand blant 

legene, da dette kan oppfattes som en “krenkelse” av yrkesstoltheten, samt at de har 

ansvar for forskrivning.  
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4.3.2 Hvordan håndtere motstand? 
Det er viktig at alle som blir berørt av endringene i rutinen får eierskap til prosessen. 

Uten eierskap er det fare for svak «drivkraft» til endring hos de berørte. For å oppnå 

eierskap er det viktig at ledelsen har en inkluderende dialog som er åpen for 

tilbakemeldinger før, underveis og etter endringsprosessen. Med andre ord er det 

viktig å møte mulig motstand med et åpent sinn fra begynnelsen. Dette er ut av 

respekt for de ansatte, men også for at de ansatte som berøres skal kunne delta 

aktivt. Ofte kommer ikke motstand mot endringsprosesser fra et ønske om å 

motarbeide ledelsen, men fra begrunnede resonnementer om at endringer kan 

medføre ulemper. Derfor er det viktig at endringsprosessen er åpen og inkluderende i 

møte med de ansattes meninger, slik at man unngår grupper som utøver aktiv 

motstand på grunn av manglende kunnskap om og motivasjon til prosessen. 
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4.4 Innarbeiding i daglig drift 
For å implementere de nye endringene har vi valgt å følge John P. Kotters modell i 8 

punkter for varig innføring av endringer i organisasjoner, se figur 8 (22). Denne 

modellen er valgt fordi den strukturerer endringsprosessen tydelig og er et anerkjent 

verktøy for innføringen av endringer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 8 Kotters 8 punkter for innføring av større endringer 
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5 Diskusjon  
Det finnes argumenter både for og i mot at kvalitetsforbedringsprosjektet bør 

gjennomføres. Vi har valgt å belyse dette ut ifra et økonomisk perspektiv, med fokus 

på tidsbruk og med fokus på endringenes konsekvenser.  

 

5.1 Økonomi 
Prosjektets to endringer vil kunne medføre en kostnadsøkning for vårt mikrosystem. 

Eksempelvis vil driftskostnader økes i form av økt innkjøp av antibiotika og annet 

nødvendig materiell. Vi ser også en mulighet for at lønnskostnader vil øke, da det 

kan være utfordrende for prosjektgruppen å gjennomføre sine gjøremål innenfor 

allerede avsatt arbeidstid. 

 

På den andre siden vil en påvist infeksjon blant annet kreve fullverdig 

antibiotikabehandling som varer over flere dager, samt kunne forlenge/øke antall 

liggedøgn. Dette vil være til ulempe for pasienten, og vil, fra et rent økonomisk 

perspektiv, medføre en betydelig kostnad for avdelingen (23). Dersom våre endringer 

resulterer i en lavere infeksjonsrate, vil avdelingen spares for kostnader knyttet til 

sanering av infeksjonen, noe som trolig utligner den skisserte kostnadsøkningen i 

forrige avsnitt.  

 

5.2 Tidsbruk 
Økt tidsbruk er et aktuelt motargument mot gjennomføringen av prosjektet. Det vil 

kreve tid å planlegge, organisere og utføre prosjektet, både fordi ansatte må 

informeres og læres opp i nye rutiner. Gjennomgang av sjekklistene, 

infeksjonsregistreringsskjemaene og spørreskjemaene vil også ta tid. Dersom 

ledelsen ikke er villig til å sette av tid i arbeidsplanene til de aktuelle ansatte eller 

bevilge penger til å ha flere på jobb samtidig, vil ikke prosjektet kunne gjennomføres 

fordi det blir for tidkrevende. Imidlertid er det viktig å være klar over at 

resultatindikatorene allerede telles ved avdelingen, og dermed finnes det systemer 

som det kan bygges videre på.  
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5.3 Konsekvenser av endringene 
I Norge har vi en tradisjon for en restriktiv antibiotikabruk for å forhindre 

resistensutvikling. I og med at økende antibiotikabruk medfører økende 

antibiotikaresistens (24), kan det være grunn for ikke å gjennomføre prosjektet. 

Imidlertid er det vist at én engangsdose med profylaktisk antibiotika ikke bidrar til 

utvikling av antibiotikaresistente infeksjoner postoperativt (25), i tillegg til at det er vist 

at enkeltdoser er mindre resistensdrivende enn flere doser antibiotika (26).  

 

Et ikke-neglisjerbart aspekt som skiller keisersnitt fra annen abdominalkirurgi, er det 

faktum at man har to liv å ta hensyn til. Litteraturen vedrørende utfall hos neonatale 

er noe begrenset, og det kan derfor være grunnlag for å være avventende til å 

gjennomføre prosjektet på bakgrunn av manglende dokumentasjon av effekter. En 

systematisk oversikt har imidlertid sett på utfall hos neonatale ved bruk av 

antibiotikaprofylakse, og det ble ikke funnet signifikant endring i risiko for neonatal 

sepsis eller infeksjon med resistente bakterier (12) (27). Flere forskningsmiljøer har i 

løpet av de siste årene rettet fokus på denne usikkerheten, og stiller seg spørrende til 

hva profylaksen har å si for neste generasjons mikrobiom (28). Til tross for dette står 

UpToDate og ACOG  fast ved sin anbefaling om antibiotikaprofylakse til alle, frem til 

videre data er tilgjengelige (12)(14). Med en GRADE 1A-anbefaling, anser vi det som 

verdifullt å gjennomføre prosjektet.  

 

Teoretisk vil implementeringen av antibiotikaprofylakse kunne redusere antall POI 

med 60-70 % (14). Da ca. 42 kvinner i året ved Ahus får POI etter keisersnitt, utgjør 

dette en absolutt reduksjon i antallet med infeksjoner på 25 kvinner i året. Dersom 

dette skulle bli tilfellet i praksis, ville det være en stor gevinst innenfor alle 

hovedtemaene i denne diskusjonen. Dog anser vi det nødvendig å ta høyde for at det 

kan oppstå infeksjoner på tross av antibiotikaprofylakse.  
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6 Konklusjon 
Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlagets GRADE 1A-anbefaling og de positive 

effektene ved å redusere POI etter keisersnitt, mener vi at endringene bør 

implementeres. Selv om det nok blir krevende å gjennomføre prosjektet i praksis på 

grunn av økt ressursbruk på organisering og opplæring, mener vi at det er mulig å 

gjennomføre fordi tiltakene våre er konkrete, enkle å iverksette i praksis og allerede 

kjente for mikrosystemet. Dersom ledelsen godkjenner prosjektet, det opprettes en 

prosjektgruppe og det settes av nok tid og penger, tror vi at prosjektet vil være mulig 

å gjennomføre. Avslutningsvis vil vi derfor anbefale mikrosystemet vårt å utføre 

kvalitetsforbedringsprosjektet.  
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