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Sammendrag 

Tema: Kvinner med postpartum jernmangelanemi behandles i dag enten med 

transfusjon av erytrocyttkonsentrat oppbevart i saltvann-adenin-glukose-mannitol-

løsning (SAG) eller jern per oralt eller intravenøst. Behandling med SAG har lav 

risiko, men potensielle bivirkninger kan ha alvorlige konsekvenser. Vi har observert 

ulik praksis vedrørende behandling av postpartum jernmangelanemi og ønsket 

dermed å se nærmere på dagens praksis og kunnskapsgrunnlaget for denne 

praksisen. Ved vårt mikrosystem ved barselavdelingen ved Ahus opererer de med 

grensen på Hb-verdi <7g/dl for å vurdere intervensjon.  

Kunnskapsgrunnlag: Flere store systematiske oversiktsartikler og randomiserte 

kontrollerte studier tyder på at det ikke er nødvendig å behandle hemodynamisk 

stabile pasienter uten symptomer på alvorlig anemi med SAG. Kvinner med 

postpartum jernmangelanemi burde i utgangspunktet behandles med peroralt eller 

intravenøst jern uavhengig av Hb-verdi. Dersom pasienten er hemodynamisk ustabil 

eller har symptomer på alvorlig anemi kan SAG vurderes.  

Tiltak/kvalitetsindikator: Etter vår mening er de viktigste tiltakene for å endre dagens 

praksis til beste kunnskapsbaserte praksis å oppdatere retningslinjer og å gi en god 

innføring i de nye retningslinjene til de ansatte. Det bør også gis informasjon om 

hvorfor tiltaket ansees som en endring til det bedre. Effekt av disse tiltakene vil bli 

evaluert gjennom ulike kvalitetsindikatorer.  

Ledelse/organisering: Kvalitetsforbedringsprosjektet vil struktureres etter Langley og 

Nolan sin modell for forbedring. En prosjektgruppe vil sikre at prosjektet følges opp i 

alle ledd og planlegge og strukturere arbeidet. Kontroller vil gjennomføres underveis 

i prosessen. Ledelsen vil også forberede seg på mulig motstand for gjennomføring 

og utarbeide tiltak for håndtering av dette. 

Konklusjon: Vi anbefaler å oppdatere dagens retningslinjer. Ny praksis skal basers 

på en symptomatisk vurdering av pasientene. Dersom hemodynamisk stabil pasient 

anbefales det behandling med jern dersom det ikke foreligger symptomer på alvorlig 

anemi. Prosjektet bør gjennomføres grunnet sterkt kunnskapsgrunnlag og med en 

potensiell stor gevinst av endring.  
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1 Introduksjon 
1.1 Bakgrunn  
I forbindelse med vår kliniske erfaring har vi opplevd sprikende praksis vedrørende 

behandling med Saltvann-Adenin-Glukose-Mannitol-transfusjon (heretter kun referert 

til som SAG) ved jernmangelanemi og stor ulikhet i lokale retningslinjer. Når en 

pasient fikk konstatert jernmangelanemi var vår oppfatning at det i stor grad var 

standard praksis å transfundere SAG når pasienten hadde hemoglobin (Hb) under et 

visst nivå.  

Under arbeidet med denne oppgaven har vi fått tilgang til rutiner ved flere sykehus i 

Norge. Mange av retningslinjene vi har fått tilgang til har fokus på behandling med 

jerninfusjon. Det er likevel variasjon i anbefalingene mellom de forskjellige 

sykehusene. Noen opererer med faste transfusjonsgrenser for SAG og jern. 

Transfusjonsgrensen for blod ligger ofte ved en Hb på 7 g/dl, men flere avdelinger 

har retningslinjer som anbefaler at transfusjon skal vurderes individuelt med tanke på 

hemodynamisk instabilitet. Jerntransfusjon nevnes i de fleste retningslinjene, men 

indikasjonen varierer dersom Hb er under 7-9 g/dl.  

Gjennom innspill fra fagansvarlige leger ved flere avdelinger og basert på den nylige 

«Gjør kloke valg»-kampanjen fra Legeforeningen ønsket vi å se nærmere på 

kunnskapsgrunnlaget for denne praksisen. Det foreligger allerede en restriktiv 

praksis vedrørende transfusjon av SAG og vi vil se nærmere på om denne kan 

skjerpes ytterligere. 

Pasientgruppen vi ønsker å se nærmere på er jernmangelanemi hos postpartum 

kvinner som er hemodynamisk stabile. Dette er en aktuell pasientgruppe der det er 

stor bruk av blodtransfusjon. Det er også en gruppe hvor det er særdeles ønskelig å 

unngå eventuelle komplikasjoner som kan forekomme ved blodtransfusjon, og 

dermed foreligger det et stort forbedringspotensial. Vi har valgt å se nærmere på 

rutinene ved barselavdelingen ved Akershus universitetssykehus HF (heretter 

referert til som Ahus) som i 2018 hadde 4636 fødsler, cirka 385 fødsler per måned, 

viser tall fra Medisinsk fødselsregister.  

 



1.2 Postpartum jernmangelanemi  
Postpartum defineres som første 6 uker etter fødsel. Jernmangelanemi defineres 

som Hb <10 g/dl og ferritin <30 g/dl. Jernmangel er den hyppigste årsaken til anemi 

(1). I denne oppgaven fokuserer vi på at pasientgruppen er hemodynamisk stabil. 

Med dette menes at pasient har stabilt blodtrykk, puls og diurese.  

En tysk studie viste at jernmangel forekommer svært hyppig. Av 48 000 kvinner 

hadde 22.1% en Hb <10 g/dl og 3,4% hadde en Hb<8 g/dl (2). Eksakte tall for Norge 

foreligger ikke, men en anslår at omtrent 15% av kvinner i fertil alder i Norge har 

jernmangel (3). Postpartum kvinner har en økt hyppighet av jernmangelanemi 

grunnet økt forbruk i form av tap og utilstrekkelig inntak/lagre (3). Ved å bruke disse 

beregningene for insidens kan man estimere at cirka 1 av 4 pasienter ved vårt 

mikrosystem vil kunne ha jernmangelanemi. 

Det finnes flere ulike årsaker til postpartum jernmangelanemi, vanligst er jernmangel 

fra tidligere som vedvarer etter svangerskapet eller jernmangel grunnet blødning 

under fødsel. Andre årsaker kan være B12 mangel, folsyremangel eller cøliaki (4). 

En av årsakene til reduksjon av jern skyldes fysiologisk hemodilusjon og økt forbruk 

av jern grunnet økt erytropoiese (5).  

Jernmangelanemi disponerer pasientgruppen for en rekke komplikasjoner som økt 

infeksjonsrisiko (spesielt endometritt og urinveisinfeksjon) og økt sårbarhet for 

fatigue. Postpartum jernmangelanemi kan også disponere for psykiske sårbarhet slik 

som postpartum depresjon (5). 

1.3 Generelt om SAG 
Behandling med blodprodukter er en viktig del av behandling, men skal brukes til rett 

tid og i rett mengde. Et konsentrat av erytrocytter for transfusjon er en svært kostbar 

ressurs. Av 450 mL fullblod fremstilles én enhet som har en holdbarhet på ca. 35 

dager (6). I kontakt med Elisabeth Rosvold fra avdeling for Immunologi og 

Transfusjonsmedisin, fikk vi oppgitt at prisen for å fremstille en enhet er på ca.1700 

kr ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 
 
Behandling med transfusjon av SAG bør være basert på en samlet klinisk vurdering 

der pasientens symptomer og funn tolkes i sammenheng med 
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hemoglobinkonsentrasjonen. SAG har som hensikt å behandle anemiske 

symptomer, ikke å normalisere hemoglobinkonsentrasjon (6). 

1.4 Risiko ved SAG 
SAG er forbundet med lav risiko for bivirkninger, men til gjengjeld kan disse få fatale 

følger. Legeforeningens transfusjonshåndbok viser til at en liberal 

transfusjonspraksis ikke har fordelaktig effekt og kan være assosiert med økt 

morbiditet og økt antall liggedøgn (1). 

I 2017 var det totalt transfundert 163 542 enheter SAG. Tall for 2018 foreligger ikke 

på nåværende tidspunkt. Det ble i 2018 rapportert om 150 komplikasjoner til 

blodtransfusjon som utgjorde 66 komplikasjoner per 100 000 transfusjoner. Det 

skilles ikke mellom hva slags produkt som har blitt transfundert (trombocytter, 

plasma og erytrocytter). 

Av de meldte komplikasjonene var de fleste milde allergiske reaksjoner. Det ble 

meldt om 18 alvorlige tilfeller, hvorav 4 av disse var kategorisert som livstruende (se 

figur 1 og 2). Per 2018 er det ikke meldt noen tilfeller med ABO hemolytisk 

transfusjonsreaksjon. Da dette kommer av ABO-uforlikelig transfusjon forventes det 

få av disse (7). 

 

Figur 1 Antall meldinger om transfusjonskomplikasjoner 2004-18 (7) 



 

 
Figur 2 Alvorlige transfusjonskomplikasjoner 2018 

Ifølge Helsedirektoratets rapport om transfusjonskomplikasjoner (7) er de vanligste 

transfusjonsreaksjonene som er kjent i dag akutt hemolytisk transfusjonsreaksjon 

(AHTR), allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon, forsinket hemolytisk 

transfusjonsreaksjon, febril non-hemolytisk transfusjonsreaksjon, 

transfusjonsassosiert akutt lungeskade (TRALI), transfusjonsassosiert 

overbelastning av kretsløpet (TACO), hyperkalemi, posttransfusjonspurpura (PTP). 

Selv om transfusjonskomplikasjoner er svært sjeldne, forekommer de med jevne 

mellomrom. I forkant av blodgivning screenes pasienten for ABO- og RhD 

blodtypeantigen, kvinner i fertil alder screenes i tillegg for K-antistoff. Overnevnte er 

akutte komplikasjoner hos mor. Når det kommer til vår pasientgruppe er det 

særdeles viktig med tanke på risiko for isoimmunisering (se figur 3). Ved transfusjon 

med uforlikelig blodtypeantigener vil det kunne dannes antistoffer. Dette kan gi 

komplikasjoner ved senere transfusjon eller ved et senere svangerskap med antigent 

positivt foster, slik som fosteranemi, fosterdød eller hemolytisk sykdom hos nyfødt 

(8).  
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Figur 3 Viser prosess ved produksjon av antistoffer ved uforlikelighet av blodtype (8). 

1.5 Jerninfusjon  
Jerninfusjon kan brukes som et alternativ til SAG-infusjon. Det finnes en rekke ulike 

jernpreparater til infusjonsbehandling. Vi vil hovedsakelig fokusere på 

Jern(III)karboksymaltose solgt under handelsnavnet Ferinject siden dette preparatet 

går igjen i de fleste retningslinjer. Doseringen av preparatet avhenger av pasientens 

behov og vil derfor variere. Pris per pakning er mellom 1298-2560 kr (9). Det er 

sjeldent med alvorlige bivirkninger. I følge Felleskatalogen er den viktigste 

bivirkningen anafylaksi som forekommer sjeldent (≥1/10 000 til <1/1000) (9). Det 

underbygges av Guidelines fra Storbritannia som også angir at ≥1/10 000 til <1/1000 

får anafylaktoide reaksjoner (10). 

Vi vil senere i oppgaven gå kort igjennom hva kunnskapsgrunnlaget viser med tanke 

på jerninfusjon sammenlignet med peroral behandling.  

1.6 Mål for oppgaven  
I denne oppgaven ønsker vi å se nærmere på kunnskapsgrunnlaget for valg av 

behandling ved postpartum jernmangelanemi. Vi vil videre fokusere på hvordan 

oppdatert kunnskap kan implementeres og kvalitetssikres til vårt mikrosystem. 

2 Kunnskapsgrunnlag 
2.1 PICO-spørsmål  
Populasjon: Postpartum anemi 

Intervensjon: Allogen blodtransfusjon eller erytrocyttinfusjon  

Kontroll: Intravenøs jernbehandling evt. peroral jernbehandling 



Utfall: Hb, ferritin, fatigue, anafylaksi eller immunisering 

2.2 Søkestrategi 
Vi brukte et søk i PubMed som utgangspunkt for å finne relevante artikler. Vi valgte 

PubMed fremfor McMaster PLUS siden vi ønsket å benytte oss av logistiske 

operatører som gir et mer presist søk. McMaster PLUS virker videre å vise 

maksimalt 50 resultater for de ulike underkategoriene som var noe vi ikke ønsket å 

begrense oss til. Videre brukte vi henvisninger i artiklene vi fant til å finne resten av 

artiklene vi har vurdert.  

Population Postpartum Anemia 

Intervention Allogenic Blood Transfusion OR 
Erytrocyte Transfusion OR 
Red Blood Cell* Transfusion 

Control Intravenous Iron Therapy OR 
Ferric Compound* OR 
Iron Sucrose OR 
Iron Gluconate OR  
Ferric Carboxymaltose OR 
Dextran Iron OR 
Iron Preparation*   

Outcome Anaphylaxis OR 
Immunisation OR 
Hb OR 
Ferritin OR 
Fatigue  

 

2.3 Resultater  
Gjennomgang av søket på PubMed resulterte med 19 studier som etter 

gjennomgang av abstrakt ble vurdert relevant og notert. For fullstendig oversikt over 

de 19 studiene se vedlegg nummer 1.  

Basert på de utvalgte studiene kom vi til følgende konklusjoner: 

1. Intravenøst jerntilskudd er gunstig ved jernmangelanemi postpartum (11-17) 

2. Restriktiv transfusjonspraksis er gunstig ved anemi postpartum (18-21) 

3. Blodtransfusjon er å betrakte som behandling mot symptomer på anemi (10, 

20, 22, 23) 

4. Intravenøst jerntilskudd er trygt (12, 13, 15-17, 21, 24, 25) 
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2.3.1 Intravenøst jern er gunstig ved jernmangelanemi postpartum 

At intravenøst jern er gunstig ved jernmangelanemi postpartum ble blant annet 

demonstrert av Van Wyck et al. (2009) (17) i en RCT som inkluderte 477 kvinner 

med postpartum jernmangelanemi som ble fulgt opp i 42 dager. De fant at flere av 

pasientene som fikk behandling med intravenøst jern, sammenliknet med peroralt 

jern, hadde en økning av Hb på 2,0 g/dl eller mer (82% vs. 62%, p <0,001). Flere 

hadde en økning på 3,0 g/dl eller mer (53% vs. 36%, p <0,001) og flere oppnådde 

korreksjon av sin anemi (73% vs. 50%, p <0,001). Pasientene rapporterte også om 

lavere forekomst av fatigue og bedre fysisk funksjon hos de som ble behandlet med 

intravenøst jern (p <0,05). Gjennom hele studien økte ferritin-nivået raskere hos de 

behandlet med intravenøst jern og forble høyere enn de behandlet med peroralt jern 

(p <0,01). Svakheter ved studien er at den ikke var blindet og at førsteforfatteren 

hadde en interessekonflikt ved at han tidligere jobbet som konsulent for et 

legemiddelselskap (Luitpold Pharmaceutical) som markedsfører intravenøse 

jernpreparater. 

  
Flere studier støtter imidlertid deres funn. Blant annet viste Bhandal og Russel (11) i 

en RCT der 44 kvinner med postpartum jernmangelanemi ble inkludert at Hb var 

signifikant økt dag 5 (fra 7,3 til 9,9) blant de som fikk intravenøs jernbehandling, 

mens det ikke var noen signifikant økning av Hb hos de som ble behandlet med 

peroralt jern. Tilsvarende funn ble gjort dag 14, men ved dag 40 var det ingen 

signifikant forskjell mellom de to gruppene. Sistnevnte studie er for liten til å kunne 

konkludere, men støtter opp under funnene til Van Wyck et al. (17). To store 

multisenter RCT utført av Breymann et al. (12) og Seid et al. (16) som inkluderte 

henholdsvis 349 og 291 kvinner med postpartum jernmangelanemi støtter også 

funnene til Van Wyck et al. Seid et al viste i tillegg lavere forekomst av 

gastrointestinale bivirkninger hos de behandlet med intravenøst jern (0,7% vs. 3,4% 

for magesmerter og 1,4% vs. 2,0% for kvalme), men estimatene kan være noe 

usikre grunnet få pasienter med bivirkninger i begge grupper. Breymann et al (12) 

demonstrerte bedre etterlevelse hos de som ble behandlet med intravenøst jern 

(90% vs. 100%). Imidlertid var heller ikke her noen av studiene blindet og Seid et al. 

(16) fikk økonomisk støtte av Luitpold Pharmaceutical.  



2.3.2 Restriktiv transfusjonspraksis er gunstig ved anemi postpartum 

En systematisk oversiktsartikkel av Carson et al. (18) publisert i Cochrane Reviews 

med 12587 inkluderte fant ingen forskjell i 30 dagers morbiditet og mortalitet hos 

pasienter med jernmangelanemi behandlet med liberal (Hb <9 g/dl) versus restriktiv 

(Hb <7 g/dl) transfusjonspraksis. Kun RCT-studier ble inkludert og forfatterne 

vurderte det til at hovedparten av studiene benyttet seg av gode metoder for å 

minimere potensielle skjevheter.  

En multisenter RCT med non-inferiority-design utført av Prick et al. (20) 

sammenliknet blodtransfusjon mot ingen intervensjon hos 521 kvinner med anemi 

postpartum (Hb-verdier ned til 4,8 g/dl) og som var uten symptomer på alvorlig 

anemi (dyspne, angina, transitorisk iskemisk anfall (TIA), synkope, takykardi > 100) 

eller andre alvorlige komorbiditeter. Primærutfallet var fatigue 3 dager postpartum 

målt med Multidimentional Fatigue Inventory med en skala på 4-20 der 20 

representerte maksimal fatigue. Sekundærutfallene var helserelatert livskvalitet og 

fysiske komplikasjoner. Det ble funnet minimal bedring av fatigue dag 3 ved 

blodtransfusjon (differanse på 0,78 med KI 0,1-1,5) og ingen forskjell i 

sekundærutfall. Selv om non-inferiority ikke kunne demonstreres etter 3 dager, som 

var primærutfallet, så var forskjellene minimale og non-inferiority kunne 

demonstreres etter 6 uker (differanse 0,26 med KI -0,6 - 1,1). Blodtransfusjon virket 

imidlertid å ha best effekt hos de med lavest Hb. Studien hadde kun små forskjeller i 

karakteristika ved de to ulike gruppene med hensyn på etnisitet og frekvens av 

tidligere keisersnitt.  

Kampanjen “Gjør kloke valg” publisert på Legeforeningens hjemmeside anbefaler å 

unngå blodtransfusjon som behandling av jernmangelanemi dersom andre 

behandlingsalternativer finnes og pasienten er hemodynamisk stabil (23). Av andre 

behandlingsalternativer anbefaler de jerntilskudd. Anbefalingen baserer seg 

hovedsakelig på en anbefaling av American Association of Blood Banks (AABB). 

2.3.3 Blodtransfusjon er å betrakte som behandling av anemisymptomer  

Auerbach skriver på UpToDate (22) at pasienter med kraftige symptomer på anemi 

eller livstruende anemi burde behandles med erytrocyttransfusjon grunnet 

forsinkelsen fra administrering av jerntilskudd til jernet inkorporeres i nye erytrocytter. 
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En svakhet med UpToDate er at de ikke viser til noen studier på dette, men det er 

kanskje å regne som allmenn kjent da det er i tråd med det store flertall av studier på 

jernmangelanemi og jerntilskudd. Dette underbygges av retningslinjer fra 

Storbritannia av Pavord et. al (10) som skriver at intravenøst jern kan spare mange 

blodtransfusjoner, men transfusjoner kan kreves ved pågående blødning, 

nærstående kardiovaskulær svikt eller betydelige symptomer som krever hurtig 

korreksjon. Heller ikke disse guidelines siterer noen kilder på dette. 

Dette leder oss mot vår konklusjon som er i tråd med de andre studiene vi har lest. 

Der påpekes det at alle former for jerntilskudd som behandling mot lav Hb forutsetter 

at pasienten er hemodynamisk stabil og ikke har symptomer på verken iskemi eller 

alvorlig anemi. Skulle pasienten være hemodynamisk ustabil eller ha alvorlige 

symptomer vil det kunne være behov for tilskudd av erytrocytter raskere enn kroppen 

selv kan produsere dem og behandlingen er følgelig erytrocyttransfusjon (22).  

2.3.4 Intravenøst jerntilskudd er trygt  

Avni et al. (25) utførte en stor metaanalyse og systematisk oversikt der sikkerheten 

ved intravenøst jern versus alle andre former for jern og placebo ble gjennomgått. 

De inkluderte alle RCT utført mellom 1966 og 2013 som rapporterte uønskede 

hendelser. Etter seleksjonskriteriene endte det med 103 inkluderte studier med til 

sammen 10390 pasienter. Primærutfallet var alvorlige uønskede hendelser (definert 

som Common Terminology Criteria for Adverse Events score mellom 3 og 5) og 

sekundærutfallene var all-cause mortality og andre uønskede hendelser. Det var 

ingen økt risiko for alvorlige uønskede hendelser (RR 1,04 med KI 0,93-1,17) eller 

økt risiko for infeksjoner (RR 1,17 med KI 0,83-1,65). Når man så på 

enkeltpreparater skilte IV jern i form av ferric glukonat seg ut med at den var 

assosiert med alvorlige infusjonsreaksjoner (RR 5,32 med KI 1,49-18,99 og number 

needed to harm (NNH) 118). En mulig svakhet ved denne metaanalysen er at den 

inkluderte et stort antall ulike pasientgrupper som hadde veldig forskjellig lengde på 

oppfølgning fra svært kort ved perioperativ til svært lang ved kronisk hjertesvikt. En 

annen svakhet ved metaanalysen er at den ikke oppgir interessekonflikter. 

Tidligere var det vanlig å gi III-verdige jernpreparater bundet til dekstran (CosmoFer) 

som har vært antatt assosiert med høyere risiko for bivirkninger og anafylaksi enn 



nyere typer III-verdig jern bundet til maltose (Monofer) eller sukrose (Venofer). 

Guidelines fra Storbritannia angir for CosmoFer at 5% får milde bivirkninger og 1-

0,1% får alvorlige anafylaktiske symptomer sammenlignet med de mer moderne 

(Venofer, Ferinject og Monofer) som angir mellom 0,5-1,5% får milde symptomer og 

0,1-0,01% får anafylaktoide reaksjoner (10). 

3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 
Informasjon om dagens praksis er basert på korrespondanse med barselavdelingen 

ved Ahus, og søk i nasjonale retningslinjer og metodebøker. 

3.1 Anbefalt praksis 
Legeforeningens veileder i fødselshjelp (2014) - avsnitt 46 barselpleie - “anemi etter 

fødsel” (4) anbefaler peroralt jerntilskudd ved Hb <10 g/dl, intravenøs jernbehandling 

ved Hb <9 g/dl og symptomer på anemi, og transfusjon ved Hb <7 g/dl med rom for 

individuell vurdering. Som flytskjemaet (figur 4) viser anbefaler de å rekvirere Hb 

kontroll dag 1 og 2 etter fødsel dersom kvinnen hadde en Hb <10 g/dl før fødsel, 

blødning > 500 ml under/etter fødsel og symptomer på anemi.  
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Figur 4 Flytskjema for gjeldende retningslinjer 

3.2 Aktuelle rutiner ved mikrosystem  
Vårt mikrosystem ved Ahus anbefaler i sine retningslinjer at Hb skal måles dag 1 og 

2 etter fødsel ved en estimert blødning > 750 ml under/etter fødsel. I 

Legeforeningens retningslinjer er denne grensen satt til > 500 ml. Blødning 

under/etter fødsel er en estimert verdi som er vanskelig å måle eksakt. Det 

eksisterer per i dag ingen god metode for hvordan et nøyaktig blodtap kan måles. 

Dette gjør det problematisk å bruke en slik verdi som utgangspunkt i en retningslinje 

da avgjørelsen vil være farget av både erfaring og subjektivt skjønn.  

Klinisk praksis ved avdelingen tar utgangspunkt i sykehusets retningslinje 

«Obstetrikk – Anemi og jern behandling i svangerskap og barseltid» (26) som er 

tilsendt oss fra avdelingsoverlege ved barselavdelingen på Ahus for bruk i denne 

oppgaven. Utførelsen av rutinene er også gjennomgått i praksis med en jordmor 



ansatt ved samme avdeling. I det følgende presenteres det vi har kommet frem til, se 

og flytskjema (figur 5). 

Hb måles i utgangspunktet ikke rutinemessig. Det er først og fremst kvinner med 

symptomer på anemi som dyspné, svimmelhet, hodepine, øresus, tretthet, takykardi 

og palpitasjoner som er kandidater for måling. Prøvetaking anses ikke som 

nødvendig for pasienter som er hemodynamisk stabile (vurdert etter NEWS skår) og 

har hatt blødning <500 ml under fødsel. Hb-verdier <8 g/dl konfereres med 

gynekolog ved avdelingen for vurdering av intervensjonstype. Her finnes det ingen 

klare retningslinjer for hvilken type intervensjon som skal startes ved Hb under 8 g/dl. 

Det kommer frem ved gjennomgang av praksis at både pasientens og behandlers 

preferanser spiller inn. Pasientens ønsker tas med i avgjørelsen av behandlingsvalg, 

hvor blant annet deres religiøse oppfatning står sentralt. Pasienter som mangler 

anemisymptomer kan avstå fra behandling selv ved Hb <8g/dl.  

Når det gjelder gynekologenes preferanser, spiller deres erfaring ved behandling av 

tidligere barselkvinner med anemi inn. Det er viktig å bemerke seg at forskjellige 

behandlere har forskjellige preferanser noe som fremgår ved vurderingen av 

mikrosystemets praksis. Det kommer frem ved samtale med ansatte på avdeling at 

de tidvis i tillegg til å se variasjon i håndtering av anemi, også opplever at en 

behandling påstartet av en lege, kan endres når en ny lege med andre preferanser 

kommer på vakt.  
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Figur 5 Flytskjema etter gjennomgang ved avdeling 

3.2.1 Behandlingsalternativer 

Alternativer for peroralt jerntilskudd er Niferex eller Duroferon, i dose 100 mg x 2. 

Når det kommer til intravenøst jerntilskudd, brukes Ferinject 500-1000 mg x 1. En 

enkeltdose skal ikke overskride 15 mg/kg kroppsvekt. Ofte er det nok med en 

enkeltdose, men ytterligere 500 mg kan gis etter en uke. Andre preparater som 

CosmoFer eller Venofer kan også vurderes, som kan gis i flere doser. Ved 

intravenøs infusjon av jernpreparater er det viktig å være oppmerksom på risiko for 

anafylaksi. Derfor skal alle preparatene i denne gruppen gis i adrenalinberedskap 

med 30 minutters observasjonstid etter injeksjon.  

For pasienter som vurderes som aktuelle for SAG transfusjon, har avdelingen 

tidligere hatt rutiner å starte med to enheter SAG. Det er nå innført nye rutiner hvor 

det startes med én enhet SAG. Behovet for ytterligere enheter vurderes fortløpende 

ved manglende effekt.  

I forkant av en eventuell transfusjon tas det hensyn til blodtype og risiko for 

isoimmunisering, samt tilgjengeligheten av blodprodukt og utløpsdato. 

  



Videre oppfølgning: Alle pasienter som har blitt behandlet for anemi postpartum ved 

avdelingen anbefales kontroll hos fastlege etter en uke for Hb-kontroll. Persisterende 

anemisymptomer hos pasienter som har fått Ferinject uten optimal effekt har 

mulighet for blodtransfusjon senere.  

Avdelingen benytter ikke samtykkeskjema ved valg av behandling, eller ved 

unnlatelse av behandling dersom pasienter ikke ønsker intervensjon. 

3.3 Avvik 

 

Figur 6 Fiskebensdiagram som illustrerer motstand til forbedringsarbeid, og årsaker til dette. 

Under arbeidet med denne oppgaven har vi fått tilgang til rutinene ved avdelingen 

med informasjon om pågående revisjon av retningslinjene for behandling av 

postpartum anemi. Det er derfor et reelt avvik mellom den skriftlige veilederen og 

den praktiske utførelsen av rutinene. Den skriftlige arbeidsbeskrivelsen lister 

imidlertid opp en god oversikt over indikasjoner for måling av Hb, symptomer ved 

anemi og behandlingsalternativer med en kort beskrivelse. Fiskebeinsdiagrammet 

(figur 6) skisserer mulig årsaksforklaring til disse avvikene.  

Hb-grenser for forskjellige typer intervensjon er definert noe annerledes i den 

skriftlige rutinen, enn den praktiske gjennomgangen av rutinene ved avdelingen, 

illustrert i flytskjema (figur 5).  
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I gjeldende retningslinjer anbefales at pasienter med Hb <10 g/dl bør motta peroralt 

jerntilskudd. Dersom Hb <9 g/dl og ledsagende anemisymptomer anbefales det å 

vurdere intravenøs jernbehandling. Ved Hb <7 g/dl vurderes behovet av 

blodtransfusjon vs. jernbehandling ut fra sykehistorie/symptomer. 

En av revisjonene som er foretatt går ut på at det brukes mindre jerninfusjon i dag, 

og flere med Hb<9 g/dl får peroralt jerntilskudd. Det er også endring i antall SAG-

enheter fra to til en enhet, med vurdering av ytterligere enheter dersom det er behov. 

Disse endringene er ennå ikke implementert i sykehusets rutinebeskrivelser, og 

personalet ved avdelingen er ikke gjort kjent med revisjonen. Dette gjelder også 

avviket i intervensjon når det gjelder Hb-verdier. Det er viktig å understreke at 

avdelingen har informert oss om at retningslinjene er under revisjon. 

3.4 Mål 
Relevante og gode mål er viktig for en optimal gjennomføring. Disse bør relateres til 

kunnskapsbaserte behandlingsprogram. De bør konkretiseres og følge akronymet 

“SMARTE” mål, bestående av faktorene; spesifikke (S), målbare (M), ansporende 

(A), realistiske (R), tidsbestemt (T) og enighet (E) om mål (27). Ut ifra SMARTE-mål 

modellen har vi utarbeidet disse målene: 

Hovedmålsetting: Unngå SAG gitt ved jernmangelanemi postpartum hos 

hemodynamisk stabile pasienter uten symptomer på alvorlig anemi. Det bør benyttes 

parenteral jerntransfusjon alternativt peroral jernbehandling for behandling av 

kvinner med jernmangelanemi postpartum. 

Delmål: Oppnå lik håndtering av kvinner med anemi postpartum uavhengig av 

klinikers subjektive preferanser innen utgangen av 2021, vurdert ut ifra journalførte 

behandlingsløp og opprettet internt register. 

3.4.1 Tiltak 

1. Utarbeide oppdaterte retningslinjer i form av flytskjema. Har kvinnen symptomer 

på anemi som dyspné, svimmelhet, hodepine, øresus, tretthet, takykardi og 

palpitasjoner skal Hb måles. Er Hb <10 g/dl vurder behandling med jern peroralt 

eller iv. Dersom kvinnen har symptomer på alvorlig anemi, viser tegn til å være 



sirkulatorisk ustabil gjennom NEWS vurderinger eller fortsetter å blø store 

mengder konfereres det vakthavende overlege.  

 

2. Informere og undervise avdelingen i bruken av de nye retningslinjene. Målet med 

dette er at det skal bli mer samsvar og likhet i de avgjørelsene som tas angående 

behandling av postpartum kvinner med symptomer på anemi. 

 

3. Kartlegge effekt ved å vurdere underveis antall pasienter som får behandling med 

jerninfusjon eller per oral behandling ved postpartum anemi verifisert med Hb <10 

g/dl. Vi anbefaler at behandlingsvalg journalføres, eller dokumenteres i et enkelt 

register. Andre implementeringsverktøy for å se til at retningslinjer følges, kan 

være for bestillinger i DIPS eller direkte på skjema til lab. Her kan det være nyttig 

med avkrysning for kriterier etter vårt nye flytskjema.  

 

4. Ved manglende effekt etter en gitt periode (eks 6 mnd. + 1 år) med forsøk på 

implementering av ny retningslinje, foreslår vi å benytte standardiserte 

kartleggingsverktøy, som et fiskebensdiagram for å vurdere årsaker til hvorfor 

implementering er vanskelig å gjennomføre, evt. flytskjemaer for vurdering av 

pasientforløp. 

 

3.4.2 Forslag til oppdatert retningslinje 

Vi foreslår at indikasjonen for måling av Hb skal være symptomer på anemi. 

Grensen for anemi settes til Hb <10 g/dl i samsvar med definisjonen av postpartum 

anemi i Legeforeningens veileder for barselpleie. Valg av behandling styres etter 

symptombyrde, samt hvor raskt en korreksjon ønskes. Ved milde symptomer kan 

peroralt jerntilskudd vurderes og ved mer uttalte symptomer kan infusjon av jern 

vurderes for raskere korreksjon. Som vist i kunnskapsgrunnlaget er peroralt jern og 

behandling med intravenøst jern ansett som likeverdige (11). Intravenøs 

jernbehandling fører til signifikant stigning av Hb allerede etter 5 dager sammenlignet 

med 14 dager ved bruk av jerntabletter. Vi ønsker ikke å legge føringer for valg av 

administrasjonsform her, men anbefaler at pasients preferanser inkluderes i 

avveiningen. Å avstå fra behandling er også et behandlingsalternativ da 

gjennomgang av forskning har vist at friske kvinner kan tolerere en lav Hb uten 
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behov for intervensjon. Bruk av symptomkartlegging sikrer at kun pasienter med 

symptomer behandles. Dette er viktig for å forhindre overbehandling ved bruk av Hb-

verdier eller blødningsmengde.  

Vi foreslår at kvinner som postpartum utvikler symptomer på alvorlig anemi eller er 

hemodynamisk ustabile fortsatt kan behandles med SAG etter konferering med 

vakthavende overlege.  

Vårt forbedringsprosjekt vil ikke kreve ytterligere ressurser enn hva som allerede er 

tilstede ved vårt mikrosystem. Det eksisterer allerede en veileder og metodebok som 

vi ønsker å oppdatere samt fremheve. Avdelingen har jevnlig internundervisning som 

vi kan benytte oss av til å implementere vårt forbedringsprosjekt. Det er likevel noen 

forutsetninger som må håndteres før prosjektet kan iverksettes. Dette gjelder 

spesielt informasjonsdeling med ansatte. 

Tiltakene knyttet til vurdering av effekt som utarbeiding av register, journalføring av 

behandlingsvalg og nye rekvireringsrutiner i DIPS vil derimot kreve mer av 

mikrosystemet. En mulig fremgangsmåte er et pop-up vindu ved bestilling av SAG i 

DIPS hvor kliniker påminnes retningslinjer. Dette kan være et tiltak for å minske 

antall unødige SAG-bestillinger.  



 

Figur 7 Forslag til oppdatert retningslinje til implementering i barselavdeling ved Ahus 

3.5 Kvalitetsindikatorer 
En kvalitetsindikator er et verktøy til å måle effekt av tiltak og er et hjelpemiddel til å 

gjenspeile komplekse prosesser. En god indikator er etterprøvbar, systematisk 

utarbeidet og gjenspeiler prosessen en overvåker. Indikatoren skal kunne måles på 

relevans, nytte, kunnskapsgrunnlag og gjennomførbarhet (28). 

3.5.1 Prosessindikator 

En prosessindikator kan brukes til å se på et pasientforløp og om den behandlingen 

pasienten får samsvarer med oppdatert kunnskap.  

Andel pasienter som får behandling med jerninfusjon eller per oral jernbehandling 

ved konstatert postpartum jernmangelanemi. Dette er en relevant og tilgjengelig 
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indikator som kan si noe om endring over tid i praksis, særlig relevant sett i 

sammenheng med neste indikator.  

Antall enheter SAG gitt ved avdelingen. Dette er en tilgjengelig, relevant indikator 

som vil vise dersom det er en signifikant endring i praksis ved vårt mikrosystem. 

Svakheten er derimot at den ikke viser eventuelle endringer i pasientpopulasjonen 

eller andre intervenerende faktorer. 

Dersom de ovennevnte prosessindikatorene måles månedlig kan de plottes i et P-

diagram som viser trender som kan tyde på signifikant endring. P-diagrammet kan 

blant annet henges opp ved avdelingen som motivasjon for de ansatte. 

3.5.2 Strukturindikator 

Tilgang på oppdaterte retningslinjer/flytskjema/internundervisning  

For å lette oppdatering og innføring av nye retningslinjer bør de gjøres tilgjengelig for 

personal på hyppig brukte kanaler. Ved å gjennomføre internundervisning, gjerne i 

flere omganger over tid (måneder-år) vil en sikre at all personell er informert om ny 

praksis. Oppdaterte retningslinjer og flytskjema for vurdering av 

behandlingsindikasjon bør gjøres tilgjengelig. Vi foreslår at kunnskapsgrunnlaget 

gjennomgås, og at retningslinjer oppdateres årlig. 

3.5.3 Resultatindikator 

Reduksjon av bivirkninger ved SAG-transfusjon grunnet alternativ behandling 

SAG er et produkt som overvåkes nøye og offisielle tall offentliggjøres årlig slik at 

dette er en lett tilgjengelig og målbar indikator. Ved kontroll av bruk og bivirkninger er 

det særlig de akutte som fanges opp. Svakheten til denne indikatoren er at de 

langvarige komplikasjonene er vanskeligere å oppdage. Vi foreslår at pasienten fyller 

ut et skjema etter behandling og det journalføres at mulige forsinkede bivirkninger 

meldes til avdelingen. Hvis det viser seg å være utfordrende å gjennomføre, kan 

man benytte en alternativ indikator som estimerer reduksjon i bivirkninger ved 

reduksjon av antall SAG gitt og gjennomsnittlig forekomst av bivirkninger. 

Kostnadsreduksjon 

Redusert bruk av SAG, og mer bruk av jern peroralt eller intravenøst vil være både 



kostnadseffektivt og tidsbesparende. Vi benytter avdelingens innkjøpspriser til å 

regne en kostnadsdifferanse mellom SAG og jern. Kostnadsdifferansen multipliseres 

med reduksjon av antall enheter SAG. Vi foreslår at dette gjøres kvartalsvis det 

første året etterfulgt av halvårlig med justering etter behov. 

4 Prosess, ledelse og organisering  
En godt utarbeidet plan for kvalitetsforbedringsprosjektet er nødvendig for 

vedvarende endring og forbedring. De mest suksessfulle prosjekter er de som kan 

implementeres og gi en vedvarende forbedring som leder til høyere kvalitet og 

pasientopplevelse, til en lavere kostnad (29). Forskning har vist at opptil 70% av all 

organisatorisk endring ikke vedvarer. I dette kapittelet går vi videre inn i bruken av 

eksisterende kvalitetsforbedringsverktøy som kan være nyttig, og diskuterer hvordan 

disse spiller inn i implementeringen av vårt prosjekt. 

4.1 Kvalitetsforbedringsverktøy 
Et kvalitetsforbedringsprosjekt har større sannsynlighet for å lykkes om man 

anvender systematiske kvalitetsforbedringsverktøy (30). En anerkjent metode vi har 

valgt å bruke i vårt kvalitetsforbedringsprosjekt er utviklet av Langley og Nolan (31), 

og består av en forbedringssirkel. Sirkelen består av fire trinn; planlegge (P), utføre 

(U), kontrollere (K) og korrigere (K), derav akronymet PUKK (30). Sirkelen kan 

anvendes i flere omganger for en løpende vurdering av om arbeidet leder til faktisk 

forbedring. I dette avsnittet vil vi diskutere de ulike trinnene av PUKK, og 

betydningen av disse i vårt prosjekt (oppsummert i figur 8). 
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Figur 8 Illustrerer PUKK-modellen, med relevante punkter for vårt prosjekt. 

4.1.1 Planlegge 

For å kunne gjennomføre en god planlegging og implementering er det ønskelig med 

en prosjektgruppe som er ansvarlig for gjennomføringen. Det vil være positivt for 

arbeidet om ulike ledd er inkludert, alt fra ledelse, klinikere til brukere. Kotter et al 

foreslår 3-5 personer i prosjektgruppen som tilstrekkelig (32). Aktuelle kandidater vil 

være jordmor, fagsykepleier, avdelingssykepleier, LIS-lege, overlege i gynekologi og 

obstetrikk, og avdelingsoverlegen. En person med sterk klinisk tilknytning, 

kompetanse og motivasjon for endring bør utpekes som leder, i vårt tilfelle kunne 

dette vært overlege ved barselavdelingen. For prosjektgruppen vil planlegging av 

møteplan og kartlegging av faktiske ressurser for gjennomføring stå sentralt. 

Ledelsen bør innkalle til møter, planlegge detaljer, delegere oppgaver, ha det faglige 

ansvaret og ha nær kontakt med avdelingen. Overlegen kan fungere som rådgiver, 

mens gynekologen/obstetrikeren kan ha overordnet oversikt over mikrosystemet og 

klinisk praksis. LIS-legen kan ha ansvar for internundervisningen. Jordmor kan ha 

nær kontakt med brukere, samt ha kjennskap til rutiner og praksis sammen med 

obstetriker da de er blant de mest sentrale for valg av behandling for jernmangel. 

Fagsykepleier kan stå for undervisning av sykepleiere og se til at tiltak gjennomføres 

blant dem i praksis, i tillegg til å sørge for at kunnskapen når ut til avdelingen.  



Det vil være et poeng at prosjektgruppen utarbeider milepæler og delegerer 

oppgaver utover selve gruppen, slik at alle parter involveres og fremgangen 

synliggjøres. Da dette er et prosjekt som allerede har utarbeidede retningslinjer som 

bør endres, vil det ikke nødvendigvis være behov for mange og store milepæler, 

men å se til at undervisningen gjennomføres, for så videre at retningslinjene skrives 

og iverksettes. Måleverktøy som kan brukes inkluderer journalgjennomgang. 

4.1.2 Utføre 

Ved iverksetting er det viktig å informere alle involverte parter, både om tiltaket i seg 

selv, men også om hva man ønsker å oppnå. Nye retningslinjer kan undervises på 

avdelingens internundervisning. Her vil det være viktig med konsis informasjon og 

enkle fremstillinger for bedre etterlevelse. Presentasjon av kunnskapsgrunnlaget og 

hvorfor man ønsker endring vektlegges, i tillegg til å fortelle om endrede 

retningslinjer, vise det nye flytskjemaet og tilgjengeliggjøre kunnskapen. Om mulig 

kan nettopp dette flytskjemaet henges opp på fellesområder for at innføringen skal 

nås til alle, alternativt ha en egen «fokusuke». Det er viktig å være oppmerksom på 

hvor ressurskrevende en endring blant klinikere kan være. 

4.1.3 Kontrollere 

Det er viktig med en løpende evaluering underveis i prosessen. Vurderingen kan 

gjøres med kontrollspørsmål om målene er nådd, om det planlagte er gjennomført 

og om det er behov for ytterligere forbedring. Dersom svarene her ikke er 

tilfredsstillende, vil det være lurt å gå til neste punkt i PUKK-sirkelen og korrigere. 

Måter å gjøre dette på i praksis kan være å sette en plan for evaluering innen en gitt 

tidsramme. Resultattavler kan brukes underveis for å se til at det er en reduksjon i 

antall SAG gitt, og økning av intravenøs jerninfusjon, eventuelt peroral behandling.  

Prosjektgruppen bør møtes jevnlig for evaluering, ved å benytte kvalitetsindikatorene 

kan prosjektgruppen se til hvordan de ligger an med sine mål. 

4.1.4 Korrigere 

En oppsummering av prosessen bør gjennomføres basert på evalueringen gjort i det 

forrige trinnet. Hvis man konkluderer med å ha funnet en god løsning, starter man 
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opp tiltak som sikrer kontinuitet. Hvis man gjennom kontrollen har funnet avvik, er 

det viktig å gjøre korrigeringen i planen eller å justere målene for å gjøre de mer 

realistiske ut fra de forutsetninger man har, for så å starte sirkelen på nytt (30). 

4.2 Ledelse og motstand  
Endringer kan i mange tilfeller føre til motstand. For at prosjektet skal lykkes er det 

viktig at ledelsen er interessert, motivert for endring og oppmerksom på mulige 

utfordringer. Ledelsen bør involvere øvrige parter og forankre endringene i faste 

prosedyrer. God kommunikasjon er viktig og kan være med på å motvirke mulig 

motstand.  

Motstand mot endring kan ha en rekke årsaker. Det kan være egenskaper ved 

mikrosystemet som gjør endringen vanskelig å gjennomføre. Motstand kan også 

komme fra de berørte parter i fall de ikke ser behov for endring eller føler de ikke har 

anledning til å bidra i en travel arbeidshverdag. Dette kan forhåpentlig motvirkes ved 

å etterspørre innspill før, under og etter at endringen gjennomføres. For å stille 

forberedt kan prosjektgruppen ha et møte hvor de diskuterer temaet, og gjør seg 

bevisst dette. Fiskebeinsdiagrammet (figur 6) viser mulige årsaker til svikt i systemet, 

og kan være et virkemiddel for prosjektgruppen til å gjøres seg bevisst på 

utfordringer som kan oppstå, for så å tenke ut tiltak om nødvendig. 

5 Diskusjon  
Jernmangelanemi hos postpartum kvinner er en hyppig forekommende tilstand. Våre 

anslag ut ifra insidenser kan tyde på så hyppig som 1 av 4. Vi ønsket å se nærmere 

på om det var et forbedringspotensial her med tanke på bruk av SAG. Dette for å 

unngå komplikasjoner og for å spare ressurser. Komplikasjon ved transfusjon er 

sjeldent, men forekommer likevel. Det er flere alvorlige komplikasjoner, men relevant 

for vår pasientgruppe er isoimmunisering som kan lede til fosteranemi, fosterdød og 

hemolytisk reaksjon hos foster ved framtidige graviditeter. Vi ønsket derfor å se på 

behandlingsindikasjon og kunnskapsgrunnlaget for alternativ behandling med 

jerninfusjon.  

Vi vurderer vårt kunnskapsgrunnlag til å være velfundert med forankring i flere 

studier av høy kvalitet og flere store systematiske oversikter basert på RCT-er. Vi 

har inkludert et bredt spekter av studier av vår målgruppe og studier som er 



relevante av andre populasjoner som vi anser som overførbare. Eksempler på dette 

er behandling med blodtransfusjon hos pasienter med anemi av andre årsaker enn 

jernmangel eller blødning postpartum. I disse tilfellene mener vi at det sentrale er 

ved hvilken Hb-grense det er nødvendig å gi blodtransfusjon og at årsaken til 

anemien er mindre relevant. Kroppen vil trolig ikke skille på om man er anemisk av 

en blødning postpartum eller en blødning etter gastrointestinal kirurgi, men dette kan 

diskuteres og vil således være en svakhet ved vårt kunnskapsgrunnlag.  

Det kan også diskuteres ved hvilken Hb-grense det er hensiktsmessig å behandle en 

pasient med blodtransfusjon. Flere av de systematiske oversiktene vi vurderte viste 

at en restriktiv transfusjonsgrense var hensiktsmessig hos hemodynamisk stabile 

pasienter uten symptomer på alvorlig anemi. Disse studiene sier imidlertid lite om det 

bør benyttes blodtransfusjon ved verdier under Hb på 5 g/dl. Her har vi valgt å 

vektlegge anbefalingene i kampanjen “Gjør kloke valg” som er publisert på 

Legeforeningens hjemmesider som anbefaler å unngå blodtransfusjon som 

behandling av jernmangelanemi hos hemodynamisk stabile pasienter uavhengig av 

Hb-verdi.  

Ved vårt mikrosystem er bruken av iv. jern og transfusjoner ikke tydelig presisert, og 

det fremkommer ved gjennomgang av rutiner at valg av behandling avhenger av 

klinikers preferanser. Barselavdelingen ved Ahus har en retningslinje for behandling 

av anemi postpartum, men inklusjonskriteriet med blødning > 750 ml er vagt, og gir 

rom for individuell variasjon da vurderingen av blødningsmengde i all grad er 

subjektiv. I tillegg foreligger det ingen tydelig grense mellom når vi skal tilby iv. jern 

eller SAG. I samsvar med vårt kunnskapsgrunnlag har vi valgt å utarbeide et 

oppdatert flytskjema der inklusjonskriteriet for måling av Hb kun er basert på 

symptomer på anemi, og indikasjon for behandling settes til Hb <10 g/dl i samsvar 

med Legeforeningens anbefaling. Jern per oralt og iv. jern er likeverdige alternativer 

på sikt, men valget kan styres av pasientens symptombyrde og behov for rask 

korreksjon. Vi har valgt å fortsatt inkludere større blødninger med grense på > 750 

ml, i samsvar med Legeforeningens retningslinje, til tross for at dette er vagt mål, og 

vanskelig å standardisere. Men dette er for å fange opp de som blør unormalt mye 

under/etter fødsel, og som er i risiko for å bli ustabile. På den måten utelukker vi ikke 



 

25 
 

gruppen pasienter som kanskje behøver andre tiltak enn jernbehandling, men som vi 

ikke har inkludert i vårt kunnskapsgrunnlag og i denne oppgaven.  

Vi anser vårt forbedringsprosjekt som gjennomførbart. Å skulle innføre den 

oppdaterte retningslinjen krever ingen store ressurser fra avdelingens side. De har 

allerede en veileder som vi ønsker å oppdatere og de praktiserer allerede 

internundervisning. Potensielt kan det bli større samsvar i valg av behandling 

uavhengig av kliniker, samt reduksjon i antall transfusjonsbehandlinger til en 

pasientgruppe som vi opplever som sårbare for komplikasjoner av dette. Vi vurderer 

det slik at dersom prosjektet skal være gjennomførbart er det viktig at vi klarer å 

oppnå en felles forståelse for at endringen faktisk er nyttig og viktig. Skal vi oppnå 

dette er det spesielt viktig å sørge for at relevant kunnskap formidles til alle parter 

involvert i behandlingen. 

6 Konklusjon 
Vårt ønske med dette kvalitetsforbedringsprosjektet vil være å bevisstgjøre om at 

SAG ofte er unødvendig ved behandling av jernmangelanemi postpartum, og at 

jerntransfusjon og peroral behandling er et bedre alternativ. Ved implementering av 

gode rutiner for dette vil færre pasienter behandles på et grunnlag som ikke er 

evidensbasert. 

Dagens retningslinjer ved vårt mikrosystem anbefaler peroralt jerntilskudd ved Hb 

mellom 8-10 g/dl, og iv. jern eller transfusjon ved Hb <8 g/dl med hensyn til 

pasientens og gynekologens egne preferanser. 

Kunnskapsgrunnlaget vårt tilsier at optimal praksis er å unngå SAG gitt ved 

jernmangelanemi postpartum hos hemodynamisk stabile pasienter uten symptomer 

på alvorlig anemi. Det bør benyttes intravenøs jernbehandling, alternativt peroral 

jernbehandling for behandling av kvinner med jernmangelanemi postpartum. 

Vi ønsker å implementere dette ved å utarbeide nye retningslinjer og informere om 

disse retningslinjene ved internundervisning, infoskriv og ved å oppdatere 

avdelingens metodebok. Vi anser dette som gjennomførbart. Prosjektet vil føre til 

forbedret pasientbehandling og reduksjon i mulige bivirkninger og kostnader.  
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