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SAMMENDRAG 
TEMA OG PROBLEMSTILLING 
Preeklampsi er en svangerskapskomplikasjon som gir økt risiko for mortalitet og morbiditet 

hos mor og barn (1). I 2020 lagde Norsk Gynekologisk Forening (NGF) nye retningslinjer 

som anbefaler profylaktisk acetylsalisylsyre (ASA) til gravide med høy risiko for preeklampsi 

(2). Formålet med denne oppgaven er at indikasjon for ASA skal vurderes hos flere av de 

gravide ved Gjøvik legesenter.  

KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
Vi har inkludert fem retningslinjer og en systematisk oversikt (2-7). Cochrane fant at ASA ga 

16 færre med preeklampsi pr 1000 gravide (7). Retningslinjene anbefaler ASA-profylakse til 

gravide med høy risiko (tabell 1) for preeklampsi (2-6). Tre av dem angir en sterk anbefaling 

(2,5,6). Anbefalt ASA-dosering varierer fra 60-150 mg (2-6). Det anbefales at behandlingen 

startes i uke 11-14 (4,6) eller 12-16 (2,3,5).  

DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG INDIKATORER 

Fastlegene ved Gjøvik legesenter kartlegger i dag ikke risikofaktorene for preeklampsi 

systematisk, de kjenner heller ikke til profylaktisk ASA-behandling. Vi ønsker at flere gravide 

skal vurderes for denne behandlingen ved å innføre tiltakene internundervisning, journalmal 

og et pasientsskjema. Pasienten fyller ut skjemaet før timen, legen krysser så av på skjemaet 

for om ASA er indisert. Utfylte skjemaer brukes for å måle andelen gravide som vurderes for 

ASA-behandling, hvilket er vår kvalitetsindikator. 

PROSESS, LEDELSE, OG ORGANISERING 

For å sikre at prosjektet blir gjennomført systematisk vil vi bruke kunnskapssenterets modell 

for kvalitetsforbedring (8). Modellen deler kvalitetsarbeidet inn i 5 faser; forberede, 

planlegge, utføre, evaluere og følge opp. Målet vårt er at 90% av gravide på Gjøvik legesenter 

skal vurderes for ASA-profylakse ved prosjektets slutt (9 måneder).  

KONKLUSJON 

Vi konkluderer med at det kunnskapsbaserte grunnlaget for profylaktisk ASA er sterkt, og at 

det er problematisk at få gravide vurderes for behandlingen. Da tiltakene er enkle og lite 

ressurskrevende, anses kvalitetsforbedringsprosjektet gjennomførbart.  
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1 TEMA OG PROBLEMSTILLING 
Preeklampsi er en svangerskapskomplikasjon som gir økt risiko for mortalitet og morbiditet 

hos både mor og barn, og defineres som nyoppstått hypertensjon etter svangerskapsuke 20 i 

kombinasjon med nyoppstått proteinuri eller andre tegn på organdysfunksjon (1,2). Per 1000 

fødsler er det 25 kvinner som utvikler preeklampsi (1). Ettersom det i Norges fødes rundt 

55.000 barn i året, utgjør dette ca. 1375 kvinner i året (9). Det er viktig å identifisere tidlige 

tegn på utvikling av preeklampsi, men det er enda bedre å forhindre at det i det hele tatt skjer. 

Dersom kvinner med økt risiko for preeklampsi identifiseres tidlig i svangerskapet, kan 

behandling med acetysalisylsyre (ASA) redusere denne risikoen (2). 

Formålet med denne oppgaven er å bevisstgjøre fastlegene ved Gjøvik legesenter på at 

kvinner med spesielle risikofaktorer for preeklampsi bør vurderes for profylaktisk behandling 

med ASA mellom svangerskapsuke 12 og 16. 

Kunnskapen om at ASA reduserer risiko for utvikling av preeklampsi er relativt ny. I februar 

2020 lagde Norsk Gynekologisk Forening (NGF) nye retningslinjer som anbefaler behandling 

med ASA hos gravide med høy risiko for utvikling av preeklampsi (2). Den tidligere 

versjonen fra 2014 anbefalte kun ASA til kvinner med tidligere alvorlig preeklampsi, kronisk 

nyresykdom og autoimmune sykdommer (10). Med den nye retningslinjen i 2020 ble 

kriteriene utvidet til også å gjelde kvinner med tidligere preeklampsi, diabetes, hypertensjon, 

assistert befruktning etter eggdonasjon, primigravida, alder over 40 år, KMI>35, 

flerlingsvangerskap, eller mer enn 10 år siden forrige graviditet (2). Et avgjørende punkt i 

retningslinjen er at behandlingen bør startes allerede mellom svangerskapsuke 12 og 16 (2). 

I henhold til Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen fra 

2019, bør alle gravide under første svangerskapskontroll hos fastlege/jordmor vurderes for om 

det foreligger økt risiko for å utvikle preeklampsi (11). I Norge går opp mot 100% av gravide 

kvinner til svangerskapskontroller i helsevesenet (12). Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som 

går til fastlege og hvor mange som går til jordmor, men ut ifra erfaring går flertallet til 

fastlege ved første kontroll.  

Problemet i dagens praksis er at mange fastleger, inkludert fastlegene ved Gjøvik legesenter, 

ikke er klar over disse nye retningslinjene. Ikke alle kvinner med risikofaktorer for 

preeklampsi blir fanget opp, og når de kommer til spesialisthelsetjenesten for ultralyd i uke 
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18, er det iht. retningslinjene for sent å starte ASA-profylakse (2). Derfor er det sentralt at 

fastlegen identifiserer de nevnte risikofaktorene ved første svangerskapskontroll rundt uke 12, 

og deretter setter kvinnen på ASA, eller henviser til gynekolog for rask vurdering dersom man 

er i tvil eller ikke ønsker å starte opp behandlingen selv (2,11). 

Vi ble først klar over dette gapet mellom kunnskap og praksis da en av studentene under 

utplassering i arbeidspraksis observerte at retningslinjene ikke ble fulgt. Verken Gjøvik 

legesenter eller de andre tre legekontorene vi hadde praksis ved, kjente til de nye 

retningslinjene. Ifølge overlege i obstetrikk og gynekologi Anne Cathrine Staff ved Oslo 

universitetssykehus er det et betydelig problem at fastleger ikke er klar over at enkelte gravide 

kvinner bør vurderes for ASA-behandling i svangerskapet, og derfor ikke starter opp med 

dette eller henviser tidlig nok.  
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2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

2.1 SPØRSMÅLSFORMULERING 
For å finne relevant litteratur til vår problemstilling om profylaktisk ASA til gravide med 

risiko for preeklampsi, utarbeidet vi følgende PICO-spørsmål som basis for litteratursøket: 

«Fører profylaktisk ASA til gravide med økt risiko for preeklampsi til redusert forekomst av 

preeklampsi og dets følgetilstander (small-for-gestational age (SGA)-barn, foster/neonataldød, 

prematur fødsel)?».  

P (populasjon) Gravide med økt risiko for preeklampsi 

I (intervensjon) Profylaktisk behandling med acetylsalisylsyre 

C (sammenlikning) Placebo eller ingen behandling 

O (utfall) Forekomst av preeklampsi og dets følgetilstander (SGA-barn, 
foster/neonataldød, for tidlig fødsel) 

Bivirkninger av ASA: blødning, abruptio og fosterskade 

Figur 1: PICO-spørsmålet 

Vårt kjernespørsmål blir dermed: «Hva kan gjøres for å forebygge preeklampsi?» og man må 

dermed se på effekt av tiltak. Det beste studiedesignet er derfor randomiserte kontrollerte 

studier.  

2.2  LITTERATURSØKET 
Litteratursøket ble foretatt 06.09.2020. Vi søkte i pyramidesøket til 

McMaster plus på nettsidene til Helsebiblioteket 

(https://plus.mcmaster.ca/helsebiblioteket/) med følgende søkeord: 

«aspirin AND pre-eclampsia AND prevention» (figur 2).  

Da vi ønsket å søke etter oppsummert forskning som forekommer øverst i 

pyramiden, ble det søkt etter retningslinjer og systematiske oversikter. Det ble videre søkt 

etter litteratur på engelsk eller skandinavisk språk som var publisert i 2019 eller 2020, da vi 

ønsket mest mulig oppdatert kunnskap.     

 Søkeord 

P Pre-eclampsia 

I Aspirin 

C  

O Prevention 

Figur 2: Søkeord i PICO-spørsmålet 
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Figur 3: Flytskjema for litteratursøket på pyramidesøket 

I tillegg til de to retningslinjene og den ene systematiske oversikten fra Cochrane som ble 

inkludert fra pyramidesøket (figur 3), inkluderte vi også tre andre retningslinjer som ikke ble 

funnet via McMaster plus-søket. Den første retningslinjen var veileder i fødselshjelp fra NGF 

(2). Veilederen baserer seg på den britiske retningslinjen fra National Institute of Health and 

Care Excellence (NICE), og vi inkluderte dermed også denne etter et søk på «pre-eclampsia» 

på NICE sine nettsider (5). Videre hadde vi en samtale med en av forfatterne av den norske 

retningslinjen, og ble i den forbindelse tipset om International Federation of Gynecology and 

Obstetrics (FIGO) sin retningslinje (6). Vi endte dermed opp med å inkludere 5 retningslinjer 

og 1 systematisk oversikt. 

2.3 RESULTAT AV RETNINGSLINJENE 

2.3.1 HVEM ANBEFALES ASA?  

I tabell 1 oppsummeres hvilke risikofaktorer som utgjør høy risiko for preeklampsi for de 

ulike retningslinjene. Disse gruppene avgjør hvilke gravide som bør bruke profylaktisk ASA. 

Generelt ser man at retningslinjene er relativt like i sine anbefalinger, men det er dog enkelte 

forskjeller mellom dem (2-6).  

 

SØKERESULTATER PYRAMIDESØK:
50 retningslinjer i UpToDate

8 retningslinjer i Best Practice                
21 systematiske oversikter

INKLUDERT: 
1 retningslinje fra UpToDate             

1 retningslinje fra Best Practice                                 
1 systematisk oversvikt

EKSKLUDERT: 
56 retningslinjer ble ekskludert grunnet feil tema i tittel. 

2 systematiske oversikter ble ekskludert grunnet feil 
tema i tittel/sammendrag. 

18 systematiske oversikter ble ekskludert grunnet feil 
årstall. 
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TABELL 1: HVILKE GRAVIDE BØR BRUKE ASA?  (2-6) 
UpTo-
Date  

Høy risiko ved minst en av følgende 
risikofaktorer: 

• Tidligere preeklampsi 
• Flerlingsvangerskap 
• Hypertensjon 
• Diabetes mellitus 
• Kronisk nyresykdom 
• Autoimmun sykdom (f.eks. systemisk 

lupus erytematosus (SLE) og 
antifosfolipidsyndrom (APS)) 

Høy risiko ved minst to av følgende moderate 
risikofaktorer:  

• Førstegangsgravid 
• BMI > 30 
• Familiehistorie med preeklampsi 
• Alder > 35 år 
• Sosiodemografiske karakteristika (afroamerikansk, 

lav sosioøkonomisk status) 
• Personlige risikofaktorer (SGA/barn med lav 

fødselsvekt, > 10 år siden forrige svangerskap, 
tidligere andre svangerskapsutfall som f.eks. 
dødfødsel). 

Norsk 
veileder 
i 
fødsels-
hjelp 

Den gravide har høy risiko dersom minst 
en av følgende:  

• Tidligere preeklampsi 
• Kronisk nyresykdom/nyretransplantert 
• Autoimmun sykdom (APS, SLE) 
• Diabetes mellitus 
• Kronisk hypertensjon 
• Gravid med assistert befruktning etter 

eggdonasjon 

Den gravide har høy risiko dersom minst to av følgende:  
• Primigravida 
• Mors alder > 40 år 
• > 10 år fra forrige graviditet 
• BMI > 35 før svangerskap eller første 

svangerskapskontroll 
• Flerlingsvangerskap 

BMJ 
Best 
Practice 

Høy risiko dersom:  
• Hypertensjon 
• Diabetes 
• Nyresykdom 
• Autoimmune sykdommer 
• Flerlingsvangerskap 
• BMI > 30 
• Alder over 40 år 
• Mer enn 10 år siden forrige graviditet 

FIGO Samlet vurdering av:  
• Maternell alder 
• Maternell BMI 
• Maternell etnisitet 
• Obstetrisk anamnese: førstegangsgravid, antall år siden forrige svangerskap, tidligere preeklampsi, 

lav gestasjonsalder og fødselsvekt tidligere svangerskap (etter uke 24) 
• Familieanamnese preeklampsi (mor) 
• Assistert befruktning 
• Røyking 
• Kronisk hypertensjon 
• Diabetes mellitus  
• SLE eller APS 
• Biomarkører (UTPI, PLGF, PAPP-A) 
• MAP 

NICE Høy risiko ved en av følgende 
risikofaktorer:  

• Tidligere svangerskapshypertensjon 
• Kronisk nyresykdom 
• Autoimmun sykdom (SLE, APS)  
• Diabetes mellitus  
• Kronisk hypertensjon 

Høy risiko ved mer enn to av følgende moderate 
risikofaktorer:  

• Førstegangsgravid 
• > 40 år  
• > 10 år siden forrige graviditet  
• BMI > 35  
• Familiehistorie med preeklampsi 
• Flerlingsvangerskap 

2.3.2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET BAK RISIKOFAKTORENE 
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UpToDate beskriver at det ikke er konsensus rundt de eksakte kriteriene som medfører høy 

risiko, men at de baserer seg på estimatet fra ACOG OG USPSTF om at insidensen av 

preeklampsi blant kvinner med risikofaktorene nevnt i tabell 1 er 8% (3,13,14).  

Den norske veilederen i fødselshjelp henviser til NICE for kunnskapsgrunnlaget for 

risikofaktorene listet i tabell 1 (2,5).  

BMJ referer til en systematisk oversikt og to studier som kunnskapsgrunnlaget for 

risikofaktorene som anbefales brukt i evalueringen av risiko for preeklampsi (15-17).  

Ifølge FIGO er det godt etablert gjennom flere studier at en rekke risikofaktorer er assosiert 

med utvikling av preeklampsi, og det er disse studiene og retningslinjen fra NICE som er 

kunnskapsgrunnlaget FIGO bygger på (18-22).  

2.3.3 GRADERING AV ANBEFALINGENE 

UpToDate foreslår (GRADE 2B – svak anbefaling, moderat kvalitet på evidens) profylaktisk 

lavdose ASA til gruppene definert i tabell 1 (3). De angir at ASA kan gi 10-20% redusert 

insidens av preeklampsi (absolutte tall oppgis ikke) (3). Videre er det en GRADE 1B-

anbefaling (sterk anbefaling, moderat evidens) om at kvinner med lav risiko ikke bør 

behandles med ASA (3).  

Den norske veilederen i fødselshjelp angir en sterk anbefaling om at gravide med høy risiko 

(tabell 1) bør bruke ASA (2).  

FIGO anbefaler i sine retningslinjer at kvinner med høy risiko for preeklampsi bør få ASA 

profylaktisk (6). De oppgir dette som en sterk anbefaling, med høy kvalitet på evidensen 

(GRADE) (6). Til forskjell fra de andre retningslinjene anbefaler FIGO at screeningen bør 

bestå av biomarkører (UTPI, PLGF, PAPP-A) og MAP (mean arterial pressure), i tillegg til 

anamnestiske risikofaktorer (6). Begrunnelsen for dette bygger på ASPRE-studien, som 

inkluderte 26 941 graviditeter fra 13 sykehus i seks land (23). ASPRE-studien fant at tillegg 

av biomarkører og MAP ga en deteksjonsrate på 82% for preeklampsi, som var 41,6% høyere 

enn ved metoden brukt i NICE sine retningslinjer (23).  

En viktig grunn til at FIGO anbefaler ASA, er effektene preeklampsi kan ha på mortalitet og 

morbiditet hos både mor og barn (6). ASPRE-studien fant at i gruppen gravide som fikk ASA, 

utviklet 13 kvinner (1,6%) preeklampsi, mens i gruppen som fikk placebo utviklet 35 kvinner 

(4,3%) preeklampsi (OR 0.38; 95% KI 0.20-0.74) (24).  
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FIGO nevner også andre gunstige effekter av ASA (6). Dette inkluderer redusert lengde på 

opphold på nyfødtintensiv, færre kompliserte fødsler og færre mennesker i befolkningen med 

komplikasjoner etter preeklampsi (mor eller barn) (6). Dette vil være ressurssparende både i 

form av penger og personell (6).  

Videre oppgir NICE, som lager evidensbaserte retningslinjer for det britiske helsevesenet 

(NHS), en sterk anbefaling om at gravide med høy risiko for preeklampsi (tabell 1) bør bruke 

ASA (5).  

2.3.4 VARIGHET OG DOSERING 

Den norske veilederen anbefaler ASA fra uke 12-16 til fødsel i en dosering på 75 mg/dag, 

eller fra uke 12-16 til uke 36 i en dosering på 150 mg/dag (2). 

UpToDate angir dosering fra 60-150 mg/dag, og at behandlingen bør startes opp i uke 12-16 

og kontinueres til fødsel (3). De angir også at risikoen reduseres mer ved å starte opp ASA før 

uke 20 (spesielt før uke 16) sammenliknet med etter uke 20 (RR 0.85 for < uke 16, RR 0.90 

for uke 16-19, og RR 0.95 for > 20 uker) (3). Det oppgis ingen konfidensintervaller eller 

absolutte tall for estimatene (3). Tilgrunnliggende for estimatene er metaanalysen fra 

Cochrane (se avsnitt 2.4) (3,7).  

BMJ anbefaler ASA med dose 75-150 mg per dag fra uke 11-14 for kvinner med høy risiko 

(tabell 1) (4).  

Ifølge FIGO bør kvinner med høy risiko for preeklampsi (tabell 1) få 100-150 mg ASA hver 

kveld med oppstart fra uke 11-14 t.o.m. uke 36, eller til kvinnen får påvist preeklampsi (6). 

Videre anbefaler NICE at kvinner med høy risiko for å utvikle preeklampsi (tabell 1), bør 

bruke 75-150 mg ASA daglig fra uke 12-16 inntil fødsel (5). 

2.3.5 BIVIRKNINGER 

Mulige fosterskader av profylaktisk ASA nevnes ikke i retningslinjene fra BMJ, FIGO, NGF, 

eller NICE (2,4-6).  UpToDate angir at ASA er trygt for foster, og at det ikke er økt risiko for 

føtal intrakraniell blødning, påvirket utvikling eller cerebral parese (3). Det angis ingen 

estimater for dette, men UpToDate baserer seg på CLASP-studien og EPIPAGE-studien 

(3,25,26). 
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Når det gjelder mulige bivirkninger for mor henviser UpToDate til metaanalysen fra 

Cochrane (se avsnitt 2.4), og angir en liten økt risiko for postpartum-blødning, men ingen 

statistisk signifikant økning av abruptio (3,7). UpToDate anser ASA som trygt for mor (3). 

Den norske veilederen angir at 75 mg ASA ikke har vist å medføre økt risiko for blødning 

eller abruptio, dog er det enkelte studier som antyder økt blødningsforekomst (2). De angir 

videre at 150 mg ASA ikke har blitt testet lengre enn til svangerskapsuke 36 grunnet mulig 

blødning og abruptio (2). Videre angir FIGO at flere systematiske oversikter og RCT-studier 

har vist at bruk av lavdose ASA under graviditet ikke er assosiert med blødnings-

komplikasjoner (6,27-29). En studie gjennomført av US preventive services task force, som 

inkluderte mer enn 23 000 gravide, viste at risikoen for abruptio og postpartum blødning ikke 

økte ved bruk av ASA (29). FIGO skriver også at heller ikke ASPRE-studien eller 

metaanalysen fra Roberge et al fra 2018 fant økt risiko for abruptio eller postpartum-blødning 

ved bruk av ASA (6,23,30).  

2.4 RESULTAT AV COCHRANE 
Den systematiske oversikten fra Cochrane i 2019 fant 77 RCT-studier med 40 249 deltakende 

kvinner og deres barn (7). Tre studier klarte man ikke å inkludere resultatene fra og disse ble 

dermed ekskludert (7). Det beskrives ikke hva som er årsaken til at man ikke inkluderte 

resultatene fra de tre studiene (7).  

Metaanalysen fant at ASA ga 16 færre per 1000 gravide med preeklampsi (18 % lavere risiko, 

RR 0.82, 95 % KI 0.77-0.88) sammenliknet med ingen behandling eller placebo (23). 

Risikodifferansen var -1.66 % (95% KI -2.23% to -1.09%) (7). Videre fant Cochrane at ASA 

ga 16 færre per 1000 gravide med prematur fødsel før uke 37 (9 % lavere risiko, RR 0.91, 95 

% KI 0.87-0.95), 7 færre per 1000 gravide med SGA-barn (16 % lavere risiko, RR 0.84, 95 % 

KI 0.76-0.92), og 5 færre per 1000 med foster- og neonatal død (15 % risikoreduksjon, RR 

0.85, 95 % KI 0.76-0.95) (7). Cochrane fant at totalt sett ville man få 20 færre per 1000 

graviditeter med alle utfallene sett under ett (10 % lavere risiko, RR 0.90, 95 % KI 0.85-0.96) 

(7).   

Videre fant metaanalysen at number needed to benefit (NNTB, hvor mange som skal 

behandles med profylaktisk ASA for å unngå at en kvinne/foster får utfallet) for preeklampsi 

var 61 (95 % KI 45-92), NNTB for prematurfødsel var 61 (95 % KI 42-114), NNTB for 

foster- og neonataldød var 197 (95 % KI 115-681), NNTB for SGA var 146 (95 % KI 90-386) 
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og NNTB for alle utfallene sett under ett var 54 (95 % KI 34-132) (7). Cochrane brukte 

GRADE i vurderingen av sine studier, og angir at det var høy kvalitet på evidensen for 

utfallene som er nevnt over (7).   

Som nevnt over må man også vurdere mulige bivirkninger av ASA. Cochrane fant at 9 flere 

per 1000 gravide utviklet postpartum-blødning > 500 ml (6 % økt risiko, RR 1.06 ,95 % KI 

1.00-1.12) (7). ASA førte også til 2 flere per 1000 gravide med abruptio placentae (21 % 

høyere risiko, RR 1.21, 95 % KI 0.95-1.54) (7). Disse to utfallene ble vurdert å ha moderat 

kvalitet på evidensen (7). Videre undersøkte kun to av studiene potensielle påvirkninger på 

barnet (7). Den ene studien fant ingen forskjell i risiko for utviklingsforstyrrelser ved 12-18-

månedersalder (estimater ikke oppgitt), mens den andre studien fant at det er noe økt risiko 

for motoriske problemer i 18-månedersalder (RR 0.49, 95 % KI 0.26-0.91) (7). Absolutte tall 

ble ikke oppgitt (7). Det var heller ikke store forskjeller i risiko for intraventrikulær blødning 

hos fosteret (RR 0.99, 95 % KI 0.72-1.36) eller neonatale blødninger (RR 0.90 95 % KI 0.75-

1.08) (7). Absolutte tall oppgis heller ikke for disse (7).    

Som nevnt tidligere vurderte Cochrane evidensen basert på GRADE (7). Generelt var 

evidensen til metaanalysen god (7). Ni av studiene var store og inkluderte over 1000 kvinner, 

og ble vurdert å ha høy kvalitet og lav risiko for bias (7). Det er derfor positivt at disse ni 

studiene utgjorde 79 % av de totalt 40 000 deltakerne (7). Generelt var studiene av lav risiko 

for bias eller av uklar skjevhetsstatus (7). 25 % av studiene hadde derimot høy risiko for 

skjevhet når det gjaldt blinding (7). Enkelte av studiene var små og hadde som nevnt noe 

risiko for skjevhet (7). Disse ble av Cochrane vurdert å ha moderat/lav kvalitet, men dette 

utgjorde dog ikke et stort problem da mesteparten av deltakerne kom fra de ni studiene som 

ble vurdert å være av høy kvalitet (7).  

2.5 VURDERING AV LITTERATUREN 
I vurderingen av retningslinjene har vi brukt helsebibliotekets nettsider for kritisk vurdering 

(31, 32). Dette er sammenfattet i tabell 2 og 3. 

2.5.1 RETNINGSLINJENE 

TABELL 2 (2-6,32) 
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 Norsk veileder i 

fødselshjelp  

UpToDate  BMJ Best practice  NICE FIGO 

Kommer det klart 

frem hva 

retningslinjen 

handler om og 

hvem som er 

målgruppen? 

JA JA JA JA JA 

Er det gjort rede 

for hvem som har 

utarbeidet 

retningslinjen?  

JA 

Ulempe: ingen info 

om evt. 

interessekonflikter 

JA NEI JA JA 

 

Er det 

forskningsbaserte 

dokumentasjonsgr

unnlaget innhentet 

på en 

tilfredsstillende 

måte?  

UKLART 

Ulempe: det angis 

et ikke-systematisk 

litteratursøk, som 

ble gjort som 

pyramidesøk og 

oppdatering ut fra 

forfatternes kliniske 

erfaring. Ingen 

informasjon om 

søkekriterier eller 

søkeord, men det 

angis hvilke 

oppslagsverk som er 

lagt til grunn.  

UKLART 

Ulempe: ingen 

informasjon om 

hvordan 

dokumentasjonen er 

blitt innhentet.  

UKLART 

Ingen informasjon 

om hvordan 

dokumentasjonen er 

blitt innhentet 

Uklart 

Dokumentasjons-

grunnlaget er ikke 

beskrevet i selve 

retningslinjen, men 

fra retningslinjen 

ligger det en lenke 

kalt “evidence”, der 

de beskriver 

fremgangsmåten i 

utarbeidingen av 

retningslinjen. Noe 

utydelig om 

innhentingen av 

data.  

UKLART 

Er den metodiske 

kvaliteten til 

inkluderte studier 

vurdert og er det 

beskrevet hvilke 

kriterier man har 

benyttet? 

NEI 

Ingen informasjon 

om dette 

NEI 

Ingen informasjon 

om dette 

NEI 

Ingen informasjon 

om dette 

JA 

I et eget dokument 

kalt “evidence”.  

NEI 

Er retningslinjene 

basert på 

oppdatert 

kunnskap?  

JA 

 

JA 

Ulempe: i 

retningslinjen er det 

i tillegg til artikler 

av nyere dato også 

inkludert artikler 

fra 1980-tallet og 

helt frem til i dag.  

JA 

 

JA 

 

JA 

Er 

dokumentasjons-

JA 

Bruker GRADE 

JA 

Bruker GRADE 

NEI UKLART JA 



16 
 

grunnlaget for 

retningslinjen 

tydelig vurdert og 

gradert?  

Bruker ordet 

anbefaler istedenfor 

foreslår. I et seperat 

dokument angis 

dette å tilsvare 

GRADE 1 

Hva forteller 

retningslinjene?  

ASA anbefales 

(sterk anbefaling) 

ASA foreslås til 

kvinner med høy 

risiko for 

preeklampsi 

(GRADE 2B) 

ASA foreslås til 

kvinner med høy 

risiko for 

preeklampsi 

ASA anbefales til 

kvinner med høy 

risiko for 

preeklampsi 

 

ASA anbefales til 

kvinner med høy 

risiko for 

preeklampsi 

 

Kan 

retningslinjene 

være til hjelp i 

praksis?  

JA JA JA JA JA 

2.5.2 SYSTEMATISKE OVERSIKTEN 

TABELL 3 (7,31) 

 Cochrane  

Er formålet med oversikten klart 

formulert? 

JA 

Er det klare kriterier for inklusjon av 

enkeltstudiene?  

JA 

Ulempe: Det er noe variasjon mellom studiene. Alle studiene hadde 

primærutfallene som ble beskrevet som inklusjonskriterier, men ikke alle 

studiene hadde med sekundære utfall, noe som kan gjøre at resultatene 

blir mere upresise og gir moderat/lav kvalitet.  

Er det sannsynlig at relevante studier ble 

funnet? 

JA 

Er kvaliteten på de inkluderte studiene 

vurdert? 

JA 

Dersom resultatene fra de inkluderte 

studiene er slått sammen statistisk i en 

metaanalyse, var dette fornuftig og 

forsvarlig? 

JA 

Ulempe: det var ikke alle studiene som beskrev individuelle data om 

deltakerne, men rapporterte i stedet aggregated data.  

Hvor presise er resultatene? Resultatene er presise.  

ASA gir 18 % lavere risiko for preeklampsi (RR 0.82, 95 % CI 0.77-0.88) 

Kan resultatene overføres til praksis?  JA 
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ASA gir 16 færre per 1000 gravide som utvikler preeklampsi 

sammenliknet med ingen ASA-behandling eller placebo (18 % lavere 

risiko, RR 0.82, 95 % CI 0.77-0.88) 

2.6 KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR TILTAKET 
Vårt viktigste tiltak, utfylling av et skjema med risikofaktorer (sjekkliste) (se avsnitt 3.2), er 

utbredt brukt i klinikken. Det er ikke gjort studier på sjekklister spesifikt for vår 

problemstilling, men det finnes eksempler på bruk av sjekklister innen kirurgiske fag. En 

studie på implementering av sjekkliste ved kolorektal-kirurgi, viste at innføring av sjekklister 

reduserte risikoen for postoperativ infeksjon fra 27.7 % til 25.9 % (p = 0.625) (33). En annen 

studie viste at implementering av en antibiotika-sjekkliste førte til signifikant mer riktig bruk 

av antibiotika (OR 2.4, 95 % KI 2.0-3.0, p<0.001) (34). Studiene ble funnet ved å bruke 

avansert søk på PubMed 19.10.2020 med søkeord «checklist AND effect».  

Selv om disse studiene er gjort på sjekklister for andre problemstillinger enn vår, mener vi 

likevel at det er rimelig å trekke en slutning om at en sjekkliste vil ha effekt også i vårt 

prosjekt.  

2.7 KONKLUSJON AV 
KUNNSKAPSGRUNNLAGET 

Generelt anbefaler litteraturen lavdose ASA til gravide med høy risiko (2-6,10). Metaanalysen 

fra Cochrane har evidens av god kvalitet, og både NICE, FIGO og norsk veileder i 

fødselshjelp angir en sterk anbefaling om bruk av ASA til gravide med høy risiko (2,5-7).  

Selv om det er svakheter ved alle retningslinjene ifølge vår vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget, er det totale bildet solid og troverdig. Dessuten vurderer vi at 

resultatene fra studiene som er utført i stor grad er overførbare til norske forhold. 

Videre antyder litteraturen at sjekkliste kan være et godt verktøy i et kvalitetsforbedrings-

prosjekt. 
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3 DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG 
INDIKATORER    

3.1 DAGENS PRAKSIS 
Fastlegene ved Gjøvik legesenter forteller at de pleier å henvise tidlig til 

spesialisthelsetjenesten ved enkelte av risikofaktorene som er nevnt, men ikke alle. Det virker 

dog ikke som at de har noen systematisk måte å kartlegge risikofaktorene på. Ingen av legene 

kjenner til bruk av profylaktisk ASA ved preeklampsi, eller at de kan starte opp med ASA i 

primærhelsetjenesten. 

Ved første svangerskapskonsultasjon på Gjøvik legesenter fylles «Helsekortet for gravide» ut 

iht. til Helsedirektoratets retningslinjer (35). Det tas aktuelle blodprøver, urinprøve og 

blodtrykk. Fordi kvinnen får med seg helsekortet sitt videre, skriver fastlegen en liten 

oppsummering av informasjonen i helsekortet inn i det elektroniske journalsystemet, System 

X.  

Ved Gjøvik legesenter jobber det syv fastleger som til sammen har ca. 7500 pasienter. I 

Gjøvik fødes det 7,7 barn per 1000 innbyggere per år, og vi tenker oss dermed at det også er 

omtrent like mange gravide (i hvert fall som fremdeles er gravide i uke 12) (36). Vi regner 

videre med at pasientene som sokner til legekontoret er et representativt utvalg av 

befolkningen i Gjøvik, og at samtlige av de gravide går til fastlegen ved første 

svangerskapskontroll. Det vil derfor anslagsvis være ca. 60 gravide ved Gjøvik legekontor i 

året (5 per måned).  

Hvis vi tar utgangspunkt i den nasjonale forekomsten av preeklampsi på Gjøvik legesenter vil 

anslagsvis 2 av disse utvikle preeklampsi (2). Hvor mange av de 60 gravide som faktisk 

oppfyller kriteriene for profylaktisk ASA, er ikke så godt å vite. Vi har ikke lyktes i å finne 

noen gode anslag på dette, men det som er sikkert er at alle kvinnene bør vurderes for 

oppstart. Derfor er det nettopp vurderingssituasjonen vi ønsker å forbedre og måle.  

Slik dagens praksis fungerer, virker det som at det fanges opp endel kvinner med 

risikofaktorer, men at fremdeles en del glipper unna. Det foreligger altså et 

forbedringspotensial, og vi tror at vi ved hjelp av enkle tiltak kan klare å identifisere enda 
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flere av kvinnene med risikofaktorer og på den måten sikre et best mulig tilbud til gravide ved 

Gjøvik legesenter.  

 

Figur 4: Fiskebeinsdiagram som viser mulige årsaker til kvalitetssvikt 

3.2 TILTAK 

3.2.1 INTERNUNDERVISNING 

Det første tiltaket vil være å gjennomføre internundervisning på legekontoret, hvor 

prosjektgruppen presenterer planen for forbedringsprosjektet. Her bør det inngå informasjon 

om kunnskapsgrunnlaget for ASA-profylakse, bakgrunnen for ønsket om forbedring og en 

konkret tiltaksplan for gjennomføring. Man er avhengig av å få fastlegene og helsesekretærer 

med på prosjektet, og det bør åpnes opp for innspill og diskusjon underveis.  

3.2.2 PASIENTSKJEMA 
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Vårt hovedtiltak er å lage et pasientskjema (vedlegg 1), et A4-ark med opplistede 

risikofaktorer for preeklampsi som pasienten selv fyller ut. Når pasienten kommer til første 

svangerskapskontroll, får hun utlevert dette skjemaet av helsesekretær i skranken, og fyller ut 

dette mens hun venter på å bli ropt inn til legen. Skjemaet leveres så til fastlegen, som 

gjennom poengscoring tar stilling til om det er indikasjon for ASA. Dette bør ta under ett 

minutt. 

Vi foreslår at helsesekretærene har to hyller lett tilgjengelig ved skranken (én til nye kopier, 

og én for ferdig utfylte skjemaer). Det er avgjørende at helsesekretæren husker å levere dette 

skjemaet ved hver eneste første svangerskapskontroll. Helsesekretæren vet som regel om det 

gjelder svangerskapskontroll fordi det står i timeboken (pasienten har enten bestilt time på 

nett og skrevet hva det gjelder eller gitt en muntlig formidling via telefon). Dersom 

henvisningsårsak ikke er spesifisert, er det viktig at helsesekretær spør direkte om det gjelder 

svangerskapskontroll. Vi foreslår å henge opp en lett synlig lapp i skranken som minner 

helsesekretæren om å spørre om dette, samt dele ut skjema. Målet er at helsesekretærene på 

sikt innarbeider en god rutine på dette. 

Når konsultasjonen er ferdig, tar pasienten med seg det ferdig utfylte skjemaet tilbake til 

helsesekretæren, som legger det i den rette hyllen. Ved denne fremgangsmåten blir selve 

implementeringen lite ressurs- og tidkrevende for legen. Helsesekretærene ved Gjøvik 

legekontor har en travel hverdag, men stiller seg positivt til å få ansvar for denne viktige 

oppgaven. De tror at dette vil være overkommelig i arbeidshverdagen, da det er et begrenset 

antall som kommer til førstegangskontroll.   

3.2.3 JOURNALMAL 

Det siste tiltaket er opprettelse av en journalmal (vedlegg 2), som skal gjøre det enkelt for 

fastlegen å oppsummere og dokumentere informasjonen fra første svangerskapskontroll i 

System X. For vårt formål er det viktigste at det eksisterer et punkt hvor legen kan krysse av 

for om ASA-profylakse er vurdert. Dette er ment som en ekstra påminnelse om å vurdere 

ASA, og vi tror dette kan bidra til å redusere risikoen for at det glemmes.  

3.3 KVALITETSINDIKATOR 
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Vi ønsker å måle hvor mange pasientskjemaer som fylles ut blant alle som kommer på første 

svangerskapskontroll. Dette antar vi gjenspeiler hvor mange som blir vurdert for ASA-

behandling. Vi tror dette er en gyldig indikator fordi vi antar at vurdering av ASA vil føre til 

at de rette kvinnene får ASA-behandling og at insidensen av preeklampsi dermed reduseres. 

Dette er en prosessindikator.  

Pasientskjemaene ligger hos helsesekretær og kan enkelt måles ved å telles opp. Ved å dele 

antall utfylte skjemaer på antall første svangerskapskontroller i perioden, får man andelen 

gravide som har blitt vurdert for ASA. Skjemaene er intuitive og vanskelige å misforstå. Vi 

ønsker å utnevne én ansvarlig helsesekretær som ved gitte mellomrom skal telle opp disse 

skjemaene, og registrere dataene i for eksempel Excel. Svakheten med denne fremgangsmåten 

er at skjemaer kan glemmes eller komme på avveie. Vi vurderer likevel denne 

prosessindikatoren til å være mest representativ for effekten av tiltaket vårt. 

Man kunne også gått gjennom de utfylte pasientskjemaene og se hvor mange av de gravide 

med risikofaktorer som faktisk får forskrevet ASA. Eller vi kunne sett på antall gravide som 

har fått forskrevet ASA, som faktisk henter ut resepten (ved hjelp av reseptformidleren). Dette 

ville nok ikke vært hensiktsmessig grunnet en relativt liten pasientgruppe, og tallmaterialet 

vårt ville da vært utsatt for tilfeldige målefeil.  
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4 PROSESS, LEDELSE OG 
ORGANISERING 

4.1 MODELL FOR KVALITETSFORBEDRING 
For å sikre at kvalitetsforbedringsprosjektet blir gjennomført systematisk, ønsker vi å bruke 

modell for kvalitetsforbedring som er utviklet Kunnskapssenteret (8). Denne fungerer som en 

huskeliste og sørger for at viktige momenter gjøres på rett tidspunkt, i tillegg til at den 

strukturerer arbeidet for prosjektgruppen (figur 5).  

 

 

Figur 5: Modell for kvalitetsforbedring. Kunnskapssenteret, Konsmo T (2015). Hentet fra: 
https://www.fhi.no/publ/2015/modell-for-kvalitetsforbedring--utvikling-og-bruk-av-modellen-i-praktisk-fo/  

4.1.1 FORBEREDE 
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I denne fasen må Gjøvik Legesenter erkjenne et behov for forbedring hva gjelder 

forebyggende behandling av gravide med høy risiko for preeklampsi. Dette er et premiss for å 

sette i gang prosjektet (37). For å sørge for implementering av tiltakene (avsnitt 3.2), bør det 

opprettes en prosjektgruppe. 

De fleste av fastlegene på Gjøvik legesenter er selvstendig næringsdrivende, og vi anbefaler at 

daglig leder ved legekontoret deltar i prosjektgruppen for å forankre prosjektet i ledelsen. De 

resterende deltakerne i prosjektgruppen bør velges på bakgrunn av blant annet erfaring fra 

kvalitetsforbedringsprosjekter, organisatoriske egenskaper, kunnskap til databehandling med 

verktøy som Excel samt skepsis til prosjektet. Ettersom tiltakene retter seg mot flere 

yrkesgrupper anbefaler vi at én fastlege og to helsesekretærer deltar i prosjektgruppen i tillegg 

til daglig leder. For å unngå merarbeid for fastlegene i prosjektgruppen anbefaler vi at en av 

helsesekretærene velges som leder for gruppen. Vi anbefaler også at alle fastlegene på 

kontoret tas med i forberedelsesfasen.  

4.1.2 PLANLEGGE 

En sentral del av forbedringsarbeidet er å definere gode og tydelige mål. Disse bør være 

SMARTE (8). Vi har valgt lengde av prosjektet og intervaller for registrering ut ifra hvor 

mange gravide som statistisk kommer til første svangerskapskontroll ved legekontoret. Hvert 

intervall er på 3 måneder, hvilket innebærer 15 gravide (avsnitt 3.1). Overordnet mål for 

Gjøvik legesenter er at flere gravide skal vurderes for ASA-profylakse for å forebygge 

preeklampsi. SMARTE mål: Innen 9 måneder skal minst 90% av alle gravide ved første 

svangerskapskontroll vurderes for risikofaktorer for preeklampsi og ASA-profylakse. I 

absolutte tall vil det si 14 av 15 gravide. 90% er en kraftig forbedring fra dagens praksis og er 

valgt fremfor 100 fordi man må regne med noe tap av skjemaer o.l. I tillegg foreslår vi at man 

bør ha som delmål å ha nådd 60% (9/15 gravide) etter 3 måneder, og 80% (12/15 gravide) 

etter 6 måneder. 

4.1.3 UTFØRE 

Nedenfor foreslår vi en tidsplan for hvordan prosjektgruppen kan arbeide (figur 6). Arbeidet 

begynner med at prosjektgruppen velges og bruker to uker på å sette seg inn i sine respektive 

arbeidsoppgaver. Deretter gjennomføres en internundervisning i uke 3, som også gjentas i 

kortversjon i uke 6. Fra uke 4 og til og med uke 40 innføres tiltakene, og kvalitetsindikatoren 
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måles. Basert på våre SMARTE-mål vil man evaluere om grad av måloppnåelse er nådd ved 

16, 28 og 40 uker. 

Prosjektgruppen bør møtes regelmessig for å diskutere fremgang og eventuelle justeringer, 

gjerne ukentlig eller annenhver uke. Fast møtetid bør settes ut ifra deres timeplan. Ved hver 

milepæl bør resultatene presenteres for de øvrige ansatte på legekontoret, gjerne ved hjelp av 

grafiske hjelpemidler som PowerPoint. 

For å sørge for stor gjennomførbarhet er det viktig at arbeidsfordelingen i prosjektgruppen 

gjøres slik at det ikke går ut over pasientbehandlingen. Lederen av prosjektgruppen får et 

overordnet ansvar for koordinering av oppgaver og skal sørge for at progresjonen 

opprettholdes. Fastlegene skal ha en veiledende rolle i den forstand at de skal delta i diskusjon 

og evaluering av tiltak og mål, men ikke delta direkte i de konkrete arbeidsoppgavene knyttet 

til tiltakene. Helsesekretærene får ansvar for utskrift og organisering av skjemaer samt 

presentasjon av resultater underveis, og fordeler arbeidsoppgavene seg imellom slik som det 

er beskrevet under avsnitt 3.2. 

 
Figur 6: Tidsplan som viser når konkrete oppgaver skal gjennomføres og viktige milepæler. Prosjektgruppen 
velges i uke 1 og jobber t.o.m. uke 2 med å forberede og planlegge prosjektet. I uke 3 gjennomføres 
internundervisning for de ansatte på legekontoret. I uke 4 settes tiltakene i verk, og de gjentas to uker senere. 
Ved uke 16, 28 og 40 skal tre sentrale milepæler være nådd.   
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4.1.4 EVALUERE 

For å kunne si om tiltakene har hatt effekt anbefaler vi å bruke statistisk prosesskontroll av 

kvalitetsindikatoren i form av et Run-diagram for å visualisere grad av måloppnåelse over tid 

(38, 39). Ved hjelp av dette verktøyet vil man for hver måned kunne visualisere andelen 

gravide som vurderes for ASA-profylakse og dermed avsløre en trend og/eller et skifte. 

Helsesekretærene får ansvar for å utarbeide dette. 

I tillegg vil muntlige og/eller skriftlige tilbakemelding fra de ansatte på legekontoret også gi 

verdifull informasjon. Basert på resultatene må man spørre seg:  

1) Har man har nådd målene man satte seg?  

2) Gjennomførte man planen og virket det?  

3) Behøver man ytterligere forbedring?  

Dersom man ikke har fått resultatene man forventet bør man ta en diskusjon på hvorfor 

målene ikke ble nådd, og vurdere om tiltakene trenger mer tid.  

4.1.5 FØLGE OPP 

Studier viser at 70% av forbedringsarbeid har forbigående effekt (40). Det er derfor 

nødvendig å ta grep for å sikre at forbedringene innføres i daglig drift. Det gjøres ved å 

kartlegge utfordringer og uenighet, og korrigere deretter. De ansatte på legekontoret må se 

verdien av tiltaket og oppleve at de har innflytelse. I tillegg kan det være nødvendig å repetere 

internundervisningen etter at prosjektet er avsluttet. Det kan også være motiverende å 

regelmessig vise resultatene og grad av målopplevelse.  

4.2 LEDELSESMESSIGE ASPEKTER 
En potensiell utfordring er at de ansatte ved legekontoret ikke ser betydningen eller effekten 

av tiltaket. For å imøtekomme en slik oppfatning bør prosjektgruppen vise til evidensen bak 

ASA-profylakse, og illustrere effekten med visuelle hjelpemidler.  

Ettersom fastlegene ved Gjøvik legesenter har et stort arbeidspress, er det viktig å unngå 

merarbeid. I den forbindelse er det viktig å presisere at hovedarbeidet vil pålegges de to 

helsesekretærene. Dette kan imidlertid gjøre at helsesekretærene opplever en økt 
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arbeidsmengde, og dersom dette viser seg å bli et problem bør man vurdere om det skal 

frigjøres tid fra klinikken til forbedringsarbeidet i en periode. 

Etter samtale med daglig leder på Gjøvik legesenter har det kommet frem at legesenteret har 

hatt mangel på fastleger over tid, hvilket har medført utskiftninger av legene og mangel på 

kontinuitet. Dersom det skulle bli nyansettelser i løpet av kvalitetsforbedringsperioden er det 

viktig å gi en grundig innføring i prosjektet og at helsesekretærene har ansvaret for å minne 

om pasientenskjema og journalmal 
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5 DISKUSJON OG KONKLUSJON 
Kunnskapsgrunnlaget for å gi lavdose ASA til gravide kvinner med høy risiko for 

preeklampsi har vi konkludert med er sterkt. Det er rimelig å anta at pasienter ved 

legekontoret forventer at faglige retningslinjer følges, og at de får den beste behandlingen som 

er tilgjengelig. Ettersom dette ikke er faktum i dag, er dette et viktig argument for 

gjennomføring av kvalitetsprosjektet. 

Tiltakene vi ønsker å iverksette er enkle å gjennomføre og lite belastende for både fastlege og 

helsesekretær. Det som derimot krever noe mer tid og ressurser er måling av tiltakene våre.  

Ettersom bruk av ASA antas å redusere insidensen av preeklampsi med 10-20% (3) og man 

ved Gjøvik legekontor har to kvinner med preeklampsi i året, vil det ved en perfekt 

gjennomføring av prosjektet gi en reduksjon på én til to preeklampsier i løpet av fem år. Fordi 

Gjøvik legesenter allerede plukker opp noen kvinner som sendes til spesialistvurdering, kan 

det hende at det er mer realistisk å anta at våre tiltak kun vil gi en reduksjon på nærmere én 

preeklampsi enn to per fem år. Dette er et lavt tall, men ettersom preeklampsi har såpass store 

konsekvenser for mor og barn kan man argumentere for at gevinsten ved å forhindre 

tilstanden likevel er stor, totalt sett.  

En utfordring i dette kvalitetsprosjektet er at leder for Norsk forening for allmennmedisin, 

Marte Kvittum Tangen mener at oppstart av ASA hos gravide kvinner er en 

spesialistoppgave. Staff og NGF på sin side hevder at fastleger bør starte opp med ASA. Å 

vurdere om en gravid kvinne skal ha ASA-profylakse er lite krevende, og det foreligger få 

kontraindikasjoner mot ASA. På grunn av denne uenigheten er de nye retningslinjene til NGF 

foreløpig ikke implementert i Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen.  

Svangerskapsomsorgen er i stadig endring, og i mai 2020 vedtok Stortinget at alle gravide 

kvinner skal tilbys tidlig ultralydundersøkelse (41). Veien fra stortingsvedtak til 

gjennomføring i praksis er lang, men det er uansett tenkelig at man i fremtiden har et 

spesialisttilbud til alle gravide kvinner rundt uke 12, hvor man også kan vurdere indikasjon 

for ASA-behandling.  

Uansett kan det hende at et nasjonalt handlingsprogram for ASA-profylakse med klare felles 

retningslinjer hadde vært hensiktsmessig. Hvis ansvaret for identifisering av 

risikosvangerskap blir værende hos fastlegene, kunne man forslå å opprette en egen takst for å 
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vurdere ASA-profylakse, som ville gitt fastlegene økonomiske insentiver for å bli bedre på 

dette. 

I påvente av organisering av tidlig ultralyd og klargjøring rundt hvilken lege som skal initiere 

ASA-behandling, tror vi det er hensiktsmessig å innføre bedre oppfølging av gravide kvinner 

med risikofaktorer for preeklampsi. Totalt sett tror vi at fordelene ved å gjennomføre dette 

kvalitetsprosjektet overgår ulempene. 
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