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Resume  
I projektet undersøges evidensen bag profylaktisk antibiotika ifm. PROM, og hvilken betydning den 

gældende evidens samt retningslinjerne, der følger heraf, har for jordemoderens kliniske skøn. 

Ud fra en kvantitativ analyse af en metaanalyse vurderes validiteten af evidensen bag 

antibiotikaprofylakse. Herefter udarbejdes en indholdsanalyse af Hvidovre Hospitals retningslinje ift. 

PROM, dernæst en analyse af jordemoderens kliniske skøn ud fra en kvalitativ analyse af Kari 

Martinsens omsorgsteori samt begreberne evidensbaseret medicin og defensiv medicin. 

Det konkluderes, at evidensen bag antibiotikaprofylakse fortsat er utilstrækkelig, og dette bør give 

jordemoderens kliniske skøn større betydning ift. opsætning af antibiotika ved PROM. 
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Forkortelser 
CFKR: Center for Kliniske Retningslinjer 

DSOG: Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 

EBM: Evidensbaseret medicin 

MeSH-terms: Medical Subject Headings 

PROM: Prelabour rupture of membranes 

RCT: Randomiseret kontrolleret studiet 
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1. Problemstilling 
I Danmark starter 6-19 % af alle fødsler til termin med vandafgang uden ledsagende veaktivitet (1). 

Primær vandafgang til termin uden veer kaldes ”Prelabour rupture of membranes” (PROM) (2). 

Under vores uddannelse er vi blevet undervist i, at den spontant forløbende fødsel til termin defineres 

ved enten at starte med veaktivitet eller med vandafgang, og at disse er naturlige tegn på fødslens 

opstart (2,3). Ifølge den danske guideline for PROM vil 68 % af kvinder med PROM gå i spontan 

fødsel inden for 24 timer og 95 % inden for 72 timer (1). Dog er det vores oplevelse fra klinikken, at 

PROM er en tilstand, som tilskynder, at fødslen sættes i gang vha. vestimulation, for således at undgå 

langvarig vandafgang. Forekommer der vandafgang i 18-24 timer, opsættes profylaktisk antibiotika 

for at forebygge infektion hos mor og barn (2). Dette har for os skabt en forståelse af, at den normale 

spontane fødsel er dårligere stillet, hvis kvinden får vandafgang før veer, og at PROM hurtigt afviger 

fra den ukomplicerede fødsel. 

 

I Danmark har det lægevidenskabelige selskab Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) 

til formål at udvikle og fremme det videnskabelige arbejde inden for obstetrik og gynækologi (4). 

DSOG udarbejder guidelines på baggrund af en gennemgang af foreliggende litteratur for at sikre, at 

behandling af patienter i det gynækologiske obstetriske regi foregår på det højest evidensbaserede 

grundlag – eller ud fra den bedste kliniske praksis (4). I dansk praksis tilstræbes det, at kvinden har 

født inden for 18-24 timer efter vandafgang for at undgå, at kvinden får langvarig vandafgang (1,2). 

Ifølge DSOG´s guideline for PROM, er langvarig vandafgang forbundet med en øget risiko for 

henholdsvis maternel og neonatal morbiditet såsom chorioamnionitis (6-10 %), neonatal sepsis (2-3 

%) samt endometritis (1-3 %) (1). Det er vores oplevelse, at antibiotika anvendes hyppigt på 

hospitalerne som et profylaktisk led i en given behandling for at forebygge infektion. 

 

Det er vores indtryk, at der i samfundsdebatten har været en øget bekymring for overbehandling med 

antibiotika og risikoen for udvikling af resistens igennem det seneste årti. Dette har bl.a. vakt vores 

interesse til at undersøge, hvad der ligger til grund for at anvende antibiotika profylaktisk i 

forbindelse med PROM, da der i vores optik er en vis inkongruens mellem teori og praksis.  

På verdensplan har et stigende og ukontrolleret forbrug af antibiotika til behandling og forebyggelse 

hos mennesket ført til en hurtig og markant stigning i udviklingen af resistente bakterier (5). The 

World Health Organization har udpeget antibiotikaresistens som én af de største nuværende trusler 

mod verdensbefolkningens sundhed (6). I Sundhedsstyrelsens rapport ”Vejledning om ordination af 

antibiotika” har de forsøgt at opstille retningslinjer for at nedbringe forbruget af antibiotika samt 
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stramme indikationerne for anvendelse af præparater og opfordre til, at der udvises større 

forsigtighed ved brugen af antibiotika (7). Dette er på trods af, at Danmark i forvejen har en 

forholdsvis restriktiv antibiotikapolitik (8). Vi er på baggrund af dette blevet nysgerrige på, hvordan 

de danske obstetriske retningslinjer forholder sig til emnet. 

 

Ifølge Sundhedsstyrelsen skal hospitalernes retningslinjer være evidensbaserede. “At arbejde 

evidensbaseret vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk og eksplicit anvendelse af den aktuelt 

bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker på hvem, under hvilke omstændigheder og 

ved anvendelse af hvilke ressourcer” (9, s. 5). I Anbefalinger for svangreomsorgen står ligeledes, at 

fødeafdelinger med tæt tilknytning til obstetriske afdelinger på sygehuse bør have “faglige 

evidensbaserede retningslinjer” (10, s. 35). Dette kræver, at retningslinjerne indeholder 

hensigtsmæssige og veldokumenterede anbefalinger for mor og barn. I DSOG´s guideline for PROM 

konkluderer forfatterne “at der p.t. ikke er tilstrækkelig evidens til at anbefale rutinemæssig 

antibiotika ved PROM” (1, s. 6). Denne konklusion har skabt en del undren, da vi ikke finder, at det 

stemmer overens med vores oplevelse af hospitalernes retningslinjer og deres praksis. Vi valgte 

derfor at læse retningslinjerne for håndtering af PROM fra Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. 

Ifølge deres retningslinjer anbefales det, at der opsættes profylaktisk antibiotika efter 18 timers 

vandafgang for at forebygge chorioamnionitis, neonatal sepsis og endometritis (11,12). Disse 

retningslinjer er hovedsageligt baseret på DSOG´s guideline. Dette undrer os, da deres anbefaling af 

profylaktisk antibiotika således ikke bygger på hensigtsmæssige og veldokumenterede anbefalinger, 

der er baseret på faglig evidens, samt at retningslinjerne ikke beskriver, at DSOG ikke finder 

evidensen for profylaktisk antibiotika tilstrækkelig. DSOG skriver selv, at deres guidelines skal 

forstås som ”vejledende retningslinjer”, hvori det ligger, at den enkelte speciallæge ikke er forpligtet 

til at følge retningslinjerne i alle detaljer, samt at hver enkelt klinisk situation må vurderes individuelt 

af lægen, som derefter må handle efter sin erfaring, viden og skøn (4). Det er vores oplevelse, at 

jordemoderens kliniske skøn ikke bliver anerkendt i forbindelse med PROM, og vi mener, at 

jordemoderens mulighed for at anvende sit kliniske skøn uhensigtsmæssigt bliver frataget, når det 

ikke fremgår af retningslinjerne, at anbefalingerne er baseret på utilstrækkelig evidens. Det er vores 

vurdering, at jordemoderens kliniske skøn bør kunne anvendes til f.eks. at vurdere kliniske tegn på 

infektion og dermed mindske anvendelsen af profylaktisk antibiotika. Dette er funderet i vores 

oplevelse af, at profylaktisk antibiotikabehandling er blevet en standardiseret behandling, og at en 

mere defensiv tilgang til bl.a. PROM har vundet større indpas end det kliniske skøn. 
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Som jordemødre er vi underlagt lovmæssige samt etiske retningslinjer for at sikre en hensigtsmæssig 

udøvelse af jordemoderfaglig omsorg. I De Etiske Retningslinjer for Jordemødre står det skrevet, at 

jordemødre skal “yde en jordemoderfaglig omsorg, der tilgodeser principperne om at gavne og frem 

for alt ikke at skade” (13, s. 6), hvilket indebærer, at jordemoderen altid skal tilstræbe at yde den 

bedst mulige behandling. I Cirkulære om Jordemodervirksomhed beskrives det, at “Jordemoderen 

skal under udøvelsen af sin virksomhed udvise omhu og samvittighedsfuldhed” (14, §6), og i 

Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv. fremgår 

det, at jordemoderen har pligt til at “holde sin uddannelse ved lige, følge udviklingen indenfor 

jordemoderfaget og gøre sig fortrolig med ny viden af betydning for erhvervsudøvelsen” (15, stk. 4). 

For at jordemoderen kan leve op til disse etiske og lovmæssige forskrivelser, bør det forventes, at 

hospitalernes retningslinjer for håndtering af PROM ligeledes holdes ajour og er opdateret med den 

nyeste viden samt tilgodeser princippet om at gavne. DSOG´s seneste guideline for PROM er 

revideret i 2009. DSOG´s styregrupper er ansvarlige for vurdering af behovet for revision af den 

enkelte guideline efter tre år, hvis afgørende ny viden inden for emnet skulle fremkomme (4). Vi har 

ikke kunnet undgå at undre os over, om nyere viden på området skulle være fremkommet gennem de 

sidste ti år, og om konklusionen omkring profylaktisk antibiotika da kan eller bør have ændret sig. 

 

Ovenstående undren og tanker omkring evidensen bag profylaktisk antibiotika samt vores oplevelse 

af, at PROM afviger fra den ukomplicerede fødsel, har skabt interesse for at undersøge 

evidensgrundlaget, samt hvilken betydning denne har for vores jordemoderfaglige omsorg og vores 

kliniske skøn. Vi er derfor kommet frem til følgende problemformulering. 

  

2. Problemformulering 
Hvordan er evidensen bag profylaktisk antibiotika ved primær vandafgang til termin uden veer 

(PROM), og hvilken betydning har den gældende evidens samt hospitalernes retningslinjer for 

jordemoderens kliniske skøn? 
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3. Metode 
I dette afsnit vil vi fremlægge vores anvendte metode til besvarelse af problemformuleringen for at 

skabe overblik over projektets opbygning. Vi vil beskrive vores videnskabsteoretiske overvejelser 

samt redegøre for vores søgestrategi til udvælgelse af empiri. 

 

3.1 Egen metode 

Med udgangspunkt i vores undren og projektets problemformulering vil projektet bære præg af en 

todelt metodetilgang, da vi gerne vil undersøge evidensen bag profylaktisk antibiotika, samt hvilken 

betydning den gældende evidens og hospitalernes retningslinjer har for jordemoderens kliniske skøn. 

Således anser vi det som nødvendigt at anvende både den kvantitative og den kvalitative metode i 

projektet. 

Indledningsvis vil vi præsentere vores videnskabsteoretiske overvejelser for projektet. 

Herefter vil vi skabe gennemsigtighed i projektet ved at beskrive vores afgrænsning, søgestrategi og 

begrundelse for udvælgelse og præsentation af anvendt empiri i projektet. I første del af 

problemformuleringen vil vi undersøge evidensen bag profylaktisk antibiotika i forbindelse med 

PROM. Dette bliver – med afsæt i den naturvidenskabelige tilgang – funderet i Karl Poppers 

falsifikationsteori. I analysen af vores valgte studie vil vi foretage en vurdering af validiteten på 

baggrund af bias, heterogenitet og generaliserbarhed samt studiets resultater. Til dette vil vi benytte 

én af Center for Kliniske Retningslinjers (CFKR) checklister (16). Til besvarelse af 

problemformuleringens anden del, omhandlende jordemoderens kliniske skøn, vil vi foretage en 

indholdsanalyse af vores udvalgte retningslinje for håndtering af PROM fra Hvidovre Hospital (11). 

Herefter vil vi foretage en kvalitativ analyse at jordemoderens kliniske skøn, med afsæt i den 

humanvidenskabelige tilgang ud fra Kari Martinsens teori om omsorg (17–19) samt ud fra teorien 

om evidensbaseret medicin (EBM) (20) og begrebet defensiv medicin (21). 

Dernæst vil vi diskutere vores fund i analysen – bl.a. studiets resultater og validitet – samt 

betydningen af jordemoderens kliniske skøn ud fra henholdsvis lovgivning, EBM, Kari Martinsens 

omsorgsteori, defensiv medicin og medikalisering af sundhedsvæsenet. Herefter vil vi forholde os 

kritisk til vores eget projekt og anvendte metode. 

Afslutningsvis vil vi besvare vores problemformulering i en konklusion baseret på vores fund 

gennem analysen og diskussionen. 
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3.2 Videnskabsteoretiske overvejelser  
Videnskabsopfattelse kan være en todelt størrelse. I den traditionelle videnskabsopfattelse anvendes 

den videnskabelige metode til at indsamle de sande kendsgerninger om verden, og igennem denne 

metode kan vi opnå en objektiv, sand viden om virkeligheden. Gennem den traditionelle 

videnskabelige teoridannelse og metode sikres en objektiv erkendelse af virkeligheden, men vi 

mister den subjektive menneskelige handlingsverdens betydning for virkelighedsopfattelsen, som det 

forekommer i den humanistiske videnskabsopfattelse (22). Ifølge Thisted (2018) er der en 

sammenhæng mellem den verden, vi lever i, som har betydning for, hvordan vi forstår vores liv, og 

hvordan vores handlinger dermed kan være med til at forme vores fælles verden (23). Det påpeges, at 

der findes en kløft imellem disse to videnskabsopfattelser, men at disse ikke nødvendigvis skal 

adskilles, men snarere samarbejde for at kunne komme så tæt på sandheden om virkeligheden som 

muligt (23). Vi finder det derfor relevant, at vores problemformulering arbejder indenfor begge 

videnskabsteoretiske retninger for at komme tættest på sandheden inden for vores valgte emne. 

 

3.2.1 Naturvidenskabelig metode 
Vi ønsker at undersøge, hvordan evidensgrundlaget bag profylaktisk antibiotika i forbindelse med 

PROM er. I den naturvidenskabelige tradition og metode undersøges virkeligheden som en objektiv 

fysisk verden med et ontologisk blik, hvor virkeligheden foreligger objektivt foran os. Dette er på 

baggrund af iagttagelser og sanseerfaringer, som er funderet i fakta, uafhængigt at den menneskelige 

subjektive praksis (23). Epistemologisk set sker erkendelse gennem afklaring af 

årsagssammenhænge inden for naturvidenskaben. Dette sker gennem undersøgelser af fænomeners 

målelige sider og egenskaber, hvor viden kan skabes gennem verificering af hypoteser ved deduktiv 

empirisk testning (23). Evidensen, vi ønsker at undersøge, præges af årsagssammenhænge, og for at 

undersøge evidensen, må dens validitet vurderes. 

 

3.2.1.1 Karl Popper og falsifikationsteorien 

Det kausale forhold mellem årsag og virkning tager udgangspunkt i den videnskabsteoretiske retning 

kritisk rationalisme, som blev grundlagt af filosoffen Karl Popper (22). 

Ifølge Popper er den videnskabelige stræben efter sandheden fejlbarlig, og en hypotese eller teori vil 

aldrig kunne betragtes som sand, da den aldrig vil kunne blive verificeret fuldstændig. Ud af dette 

opstod falsifikationismen. Grundprincippet i Poppers teori handler om, at lykkes det ikke at 

falsificere ens hypotese, må det tænkes, at hypotesen er blevet bekræftet. Dette bygger på et 

hypotetisk-deduktivt mønster hvor, at hvis hypotesen bliver falsificeret ved testning, må den 
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betragtes som afkræftet, og man står da tilbage med en ny viden og må således søge efter en ny 

hypotese (23). 

For at undersøge hvordan evidensen bag profylaktisk antibiotika i forbindelse med PROM er, vil vi 

analysere vores udvalgte studie, en metaanalyse, som har til formål at finde statistisk signifikante 

årsagssammenhænge baseret på fem tidligere randomiserede kontrollerede studiers (RCT) målinger. 

 

Vi vil forsøge at vurdere studiets validitet ud fra falsifikationsprincippet samt analysere studiets 

resultater ud fra epidemiologiske begreber og derved forsøge at be- eller afkræfte studiets hypotese. 

Vi er opmærksomme på – ud fra Poppers erkendelse, at der ikke kan opnås en endegyldig sandhed, 

og at vores fund ikke vil afspejle en endegyldig virkelighed, men at fundene kan være præget af 

sandsynligheder herfor. Dette vil vores projekt til dels være begrænset af. 

 

3.2.1.2 Evidensbaseret medicin 

EBM er en teori- eller praksistilgang, som har vundet indpas i det danske sundhedsvæsen gennem de 

seneste år (24). EBM kan defineres som en systematisk og afvejet anvendelse af den bedste 

foreliggende evidens til behandling af hver enkelt patient (20). David Sackett, en af pionererne inden 

for EBM, har defineret det at praktisere EBM som at sammenfatte evidens fra den kliniske forskning 

med klinikerens erfaring samt patientens forudsætninger (20). 

Evidens kan ikke stå alene, og klinikeren skal således inddrage sin egen kliniske erfaring i 

beslutningen af en behandling samt patientens præferencer for at kunne udføre EBM i praksis (20). 

Ifølge Sackett bør klinikeren aldrig lade sig styre af evidensen men i stedet vurdere evidensens 

anvendelighed. Dette kan bl.a. gøres vha. evidenshierarkiet. 

 

3.2.1.3 Evidenshierarkiet 

Indenfor den evidensbaserede forskning rangeres studiedesigns i et hierarki ud fra evidensniveau, 

kvalitet af studiet, fordele og ulemper ved en given intervention samt generaliserbarhed til lokale 

forhold (25). Dette er for at synliggøre den stærkeste grad af videnskabeligt bevis for effekten – altså 

evidensen (26). Studiers evidens kategoriseres fra Ia til IV afhængigt af studiets design. Evidens fra 

randomiserede forsøg betragtes som sikrere end fra ikke-randomiserede forsøg (24), da 

randomisering mindsker risikoen for, at studiets resultater er påvirket af bias og confounding. 

Derudover tillægges de forskellige grupper en styrke fra A-D, som er en vurdering af evidensens 

samlede styrke (24). Se figur 1. 

 



 

 12/49 

3.2.1.3.1 Figur 1 

Evidenshierarkiet (24). 

 
 

3.2.2 Humanvidenskabelige metode 
Til besvarelse af problemformuleringens anden del angående hvilken betydning den gældende 

evidens og retningslinjerne for PROM har for jordemoderens kliniske skøn, vil vi anvende den 

humanvidenskabsteoretiske tilgang hermeneutikken (23). Vi vil derudover tage udgangspunkt i den 

norske sygeplejerske og filosof Kari Martinsens teori om omsorg (17–19). I den 

humanvidenskabelige ontologi betragtes mennesket som et fortolkende væsen, hvor verden og 

virkeligheden er subjektiv, og den epistemologiske tilgang er, at erkendelse ikke kan være 

bevidsthedsuafhængig (23). 

 

3.2.2.1 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder fortolkning og forståelse af verden (23). For at forstå verden hermeneutisk 

arbejder vi ud fra den hermeneutiske cirkel, som er et analyseværktøj baseret på tre faser henholdsvis 

forforståelse, forståelse og efterforståelse. Forforståelsen er de erfaringer, vi allerede har, og det vil 

sige den forhåndsviden, vi tager med os, når vi skal undersøge et felt (23). Forforståelsen skal ikke 

ses som en fejlkilde, men det er vigtigt at være opmærksom på denne, for bedre at kunne skabe nye 

forståelser (27). Forståelsen er kernen i den hermeneutiske cirkel, da det er her, vi erkender noget om 

det felt, vi ønsker at undersøge (23). Den epistemologiske tilgang er, at erkendelse ikke kan være 

bevidsthedsuafhængig, og når ny viden erkendes, bliver den en del af ens efterforståelse (23). 

Gennem arbejdet med projektet vil der opstå nye forståelser, og disse vil smelte sammen med vores 

forforståelse og blive vores efterforståelse. Den hermeneutiske metode kan vi anvende som redskab 

til bedre at kunne sætte vores forforståelse i spil og arbejde med denne på en konstruktiv måde. Vi er 

bevidste om, at vores forforståelse er, at retningslinjerne kan have en negativ indflydelse på 
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anvendelsen af vores kliniske skøn, og at denne forforståelse kan have betydning for udførelsen af 

dette projekt. 

 

3.2.2.2 Kari Martinsens omsorgsteori 

Kari Martinsen er norsk sygeplejerske og filosof, og hun har udformet en teori omkring omsorg 

gennem hendes virke. Martinsen skriver, at en fagperson skal kunne foretage et skøn i en situation, 

før der handles. At skønne er at kunne skelne det vigtige fra det uvigtige. Martinsen skriver desuden, 

at det at kunne skønne ikke kan læres gennem teori men ved at følges med én, der mestrer faget og 

som har intuitiv viden på baggrund af erfaring (18). 

En dygtig fagudøver har sit fags procedurer, regler og fakta kendskab med sig i skønnet, men 

reglerne og procedurerne danner ikke et system, og kun ud fra erfaring kan de anvendes rigtigt (17). 

Ifølge Martinsen er et skøn altid knyttet til en konkret situation, og det at skønne er en fornuftig 

handling (17,19). Det faglige skøn hindrer den faglærte i at bruge regler og faktaviden uden 

refleksion, og Martinsen mener, at hvis viden ikke reflekteres, kan praksis hurtigt blive præget af 

rutine (17). En reflekterende praktiker er en helstøbt karakter med en evne til at arbejde selvstændigt 

(17,28). Kari Martinsen arbejder med omsorgsbegrebet ud fra en historisk og filosofisk 

fagsammenhæng (17). Hun påpeger, at det moralske begreb er en vigtig del af omsorgen, og dette 

viser sig i måden, arbejdet udføres på (17,18). Hun mener, at den store tiltro til den videnskabelige 

videns muligheder gør, at erfaringer og moralen i praksis bliver minimeret (17,18). I mødet med 

patienten er der brug for både menneskekundskab, modenhed og faktuel viden. Kun ud fra erfaring 

kan faktuel viden og regler anvendes rigtigt. At handle med god dømmekraft er et udtryk for 

fortrolighedskundskab, og denne tilegnes ikke gennem videnskaben men gennem læring i praksis 

(17). Martinsen mener dog, at den reflekterende fagperson i praksis har brug for begreber og teorier, 

og at man bør bruge et sprog, der kan indfange den praktiske kompleksitet og tavse viden (17). Hun 

afslutter med, at forskningsviden ikke kan erstatte erfaringsbaseret praksisviden. Man bliver ikke en 

reflekterende praktiker gennem forskning, men den reflekterende praktiker kan drage nytte af den 

viden, som forskning fremfinder, sammen med den viden, man selv løfter frem gennem egen 

refleksion (17,18,28). 

 
3.2.2.3 Indholdsanalyse 

En indholdsanalyse er en kvalitativ analyse, som har til formål at afdække en teksts indhold og 

fortolke denne ud fra tekstens sociale kontekst (29). Ligeledes kan en indholdsanalyse forstås som en 

forskningsmetode, der hjælper til at skabe valide konklusioner ud fra data med det formål at skabe 

viden, ny indsigt og præsentation af fakta i en given kontekst (30). Dette betyder, at en 
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indholdsanalyses formål består i at afdække en teksts manifeste indhold, som vil sige det, som 

teksten umiddelbart handler om, og ligeså at afdække tekstens latente mening, det vil sige de 

bagvedliggende budskaber eller meninger. Vi vil foretage en indholdsanalyse, hvor vi vil fortolke 

indholdet i Hvidovre Hospitals retningslinje for PROM ift. vores problemformulering samt den 

organisatoriske virkelighed, som teksten er fremkommet i (29). For at foretage en indholdsanalyse 

kan man vælge en teoristyret analyse strategi, hvor man søger efter temaer eller begreber, man på 

forhånd har defineret. Eller man kan anvende en empiristyret tilgang, hvor man ønsker at afdække de 

tematikker og begreber, som fremkommer ved læsning af teksten (29). Der findes ingen systematiske 

regler for en indholdsanalyse, uanset om man vælger en teoristyret eller empiristyret tilgang. Det 

vigtigste ved en indholdsanalyse er, at teksten inddeles i mindre indholdskategorier (30). 

Når den overordnede analysestrategi er besluttet, skal teksten brydes op i mindre dele baseret på 

temaer og kategorier for således at kunne analysere disse hver for sig samt kunne finde tekstens 

latente mening (29). 

 

3.3 Afgrænsning af søgestrategi 
Da vi har valgt at undersøge, hvordan evidensen bag profylaktisk antibiotika ved PROM er, har vi 

afgrænset vores søgning til dette specifikke område. Vi ønsker at undersøge dette ift. incidensen af 

henholdsvis chorioamnionitis, neonatal sepsis og endometritis. Vi har derfor valgt at ekskludere 

studier, der undersøger antibiotika i forbindelse med ”preterm prelabour rupture of membranes” 

(PPROM), og studier hvor gruppe B-streptokokker er det primære fokusområde, eller hvor kvinder 

kendt med gruppe B-streptokokker er inddraget.  

For at undersøge den nyeste evidens bag praksis, har vi valgt at afgrænse vores søgekriterier således, 

at studier ældre end ti år ekskluderes. For at øge sammenligneligheden til dansk praksis ønsker vi 

primært at kunne inddrage studier fra Skandinavien eller lande med en obstetrisk kultur svarende til 

den, der praktiseres i Danmark. 

Vi vil derudover helst anvende studier med et studiedesign, der befinder sig højt i evidenshierarkiet, 

hvorfor metaanalyser vil være at foretrække. En metaanalyse er en sammenfattende statistisk analyse 

af tidligere studier. Metaanalysen vurderes som det studiedesign med den stærkeste evidens, og den 

er derfor placeret højest i evidenshierarkiet (24). Dette baseres bl.a. på, at hvis der findes flere studier 

omhandlende den samme problemstilling, kan erfaringerne fra disse sammenfattes til én metaanalyse 

(24). Det er medtaget i vores overvejelser, at metaanalyser skal inddrage al empiri, og at det dermed 

ikke er muligt at ekskludere studier, som også måler på andre effektparameter end det ønskede. 

Derudover skal alle studier, uanset alder og nationalitet, ligeledes inddrages, hvorfor vi risikerer, at 
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studierne er foretaget i lande, som muligvis ikke er sammenlignelige med dansk praksis eller er ældre 

end vores tidsafgrænsning (24). Dette kan om muligt påvirke generaliserbarheden, men vi har valgt 

at acceptere disse kriterier for at anvende studier med den højeste styrke. 

 

3.4 Søgestrategi og valg af empiri 
I følgende afsnit vil vi præsentere vores søgestrategi til indsamling af relevant empiri. Herunder vil 

vi præsentere og begrunde vores valg af databaser, beskrivelse af inklusionskriterier samt selektering 

af empiri. 

 

3.4.1 PICO søgning 
Dette projekt er et litteraturstudie, hvorfor vi har foretaget litteratursøgninger i forskellige databaser. 

For at sikre en grundig systematisk litteratursøgning har vi anvendt en streng metodologisk tilgang til 

litteraturvurdering (31). Dette er gjort ved at foretage en fokuseret litteratursøgning med 

grovsortering af abstracts, kritisk læsning af hver enkelt artikel samt den endelige vurdering af 

evidensens kvalitet (31). For at fokusere søgningen anvendte vi fire elementer; 

“Patient/Population/problem”, “Intervention”, “Comparison” og “Outcome”, og forkortet kaldes det 

for en PICO-søgning. Disse fokusområder kan anvendes efter relevans ift. problemformuleringen. 

Denne model er fordelagtig, når man ønsker at undersøge, om der findes en målbar effekt af en given 

intervention (25). 

I vores PICO-søgning har vi udvalgt relevante søgeord for at fokusere søgningen ift. vores 

problemformulering. For at sikre den mest præcise søgning samt at anden relevant empiri ikke blev 

overset, anvendte vi forskellige boolske operatorer i vores kombination af søgetermer (20). Vi har 

anvendt operatoren OR, som udvider søgningen, da denne finder artikelreferencer, som indeholder 

enten begge søgeord eller blot ét af dem (20,24). Vi ønskede at finde artikler, hvor udfaldet, der blev 

undersøgt, var henholdsvis chorioamnionitis, neonatal sepsis eller endometritis, hvor enten alle tre 

udfald eller blot ét af dem skulle være inddraget i studiet. Derudover har vi til sidst anvendt 

operatoren AND, som er med til at afgrænse søgningen til, at alle vores relevante søgeord samles i én 

søgning (20,24). 

De fleste databaser anvender et system af standardiserede søgeord kaldet Medical Subject Headings 

(MeSH-terms) (20,24). Disse MeSH-terms skal forstås som en synonymordbog, der sikrer en 

specificeret og skærpet søgning, hvorved det bliver muligt at identificere flere artikler (25). For 

yderligere at sikre, at al relevant empiri blev fundet, anvendte vi derfor forskellige MeSH-terms i 

søgningen. Se Tabel 1 nedenfor. 
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3.4.1.1 Tabel 1 

PICO søgning, foretaget d. 16.09.2019 

 

3.4.2 Søgning 
I det følgende afsnit, vil vi præsentere resultaterne af vores søgning i vores udvalgte databaser. For at 

få et overblik over den samlede søgning, se bilag 1. 

 

3.4.2.1 Cochrane 

Vi anvendte vores PICO til en systematisk søgning i Cochrane, der er en omfattende database, som 

indeholder en stor samling af metaanalyser og systematiske reviews med oversigter over gavnlige og 

skadelige virkninger af behandling og forebyggelse (20,24). Kendetegnet ved Cochrane-databasen 

er, at samlingen af videnskabelige studier konsekvent er redigeret og kvalitetssikret, hvilket sikrer, at 

evidensen er høj (24). Ved vores systematiske søgning – med en afgrænsning for tidsmæssig 

relevans – fandt vi 445 resultater. Efter at have screenet de 445 artiklers overskrifter fandt vi ét 

studie, som kunne være relevant for vores problemformulering. Se Cochrane søgning i bilag 2.  

Inden vi nærlæste dette studie, foretog vi ligeledes en systematisk søgning i databaserne PubMed og 

CINAHL for at sikre, at andre relevante studier ikke blev overset.  
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3.4.2.2 PubMed 

Vi benyttede den samme PICO i PubMed, som er en medicinsk international database fra National 

Library of Medicine i USA (24,32), og som er en relevant database til søgning af kvantitative studier. 

Vores søgning gav 135 hits med samme tidsafgrænsning som vores Cochrane søgning. Ud af disse 

fandt vi 14 artikler interessante på baggrund af overskrift, og vi læste derfor artiklernes abstracts for 

at vurdere relevansen. Her fandt vi fem relevante studier, hvor ét gik igen fra vores søgning i 

Cochrane, og vi endte med fire studier fra denne søgning. Se PubMed søgning i bilag 3. 

 

3.4.2.3 CINAHL 

Dernæst søgte vi i CINAHL, som er en sygeplejefaglig database, der indeholder studier, som er 

relevante for jordemoderfaget (32). Vores søgning resulterede i 56 hits. Disse blev gennemgået på 

titelniveau, hvor vi udvalgte ni relevante artikler. Vi læste de ni artiklers abstracts, og af disse blev 

syv ekskluderet, da det valgte fokus i studierne ikke stemte overens med vores afgrænsning. Vi endte 

derfor med to studier, som dog begge gik igen fra vores tidligere søgninger og således blev sorteret 

fra pga. duplikation. Se CINAHL søgning i bilag 4. 

 

3.4.2.4 Web of Science 

Til sidst søgte vi i Web of Science, som er et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for 

alle fag (33). Her fremsøgte vi vores fem relevante studier for at se, om de var blevet citeret i andre 

studier, og om der således fandtes nyere evidens på området, som vi ikke havde fundet gennem vores 

søgninger. Der blev i denne database ikke fundet nyere relevant empiri, og vi påbegyndte derfor 

gennemlæsningen af de fem studier.  

 

3.4.3 Begrundelse for valg af empiri 
Vores litteratursøgning frembragte fem studier. Ved gennemlæsning fandt vi to relevante 

metaanalyser. Her valgte vi at inkludere den nyeste metaanalyse, da denne inkluderer de samme 

studier og ligeledes indeholder et studie yderligere end den ældre metaanalyse. 

Vi valgte endvidere at ekskludere to RCT-studier, som begge benyttes i den valgte metaanalyse, 

hvorfor deres resultater indgår i denne. Til sidst ekskluderede vi et kohortestudie, da vi ved 

gennemlæsning vurderede, at dette havde lav validitet, og da det ligeledes ikke levede op til vores 

afgrænsning af studiedesign og evidensniveau. Vi endte derfor med følgende studie: “Antibiotic 

prophylaxis for term or near-term premature rupture of membranes: metaanalysis of randomized 

trials” (34). 
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3.4.4 Præsentation af studiet af Saccone & Berghella (2015) 
I det følgende afsnit vil vi kort præsentere det valgte studie, som vi anvender i projektet. 

“Antibiotic prophylaxis for term or near-term premature rupture of membranes: metaanalysis of 

randomized trials” af Saccone og Berghella er en metaanalyse fra 2015, som er publiceret i 

Research. 

Metaanalysen er baseret på fem RCT-studier (35–39) og har til formål at undersøge effekten af 

profylaktisk antibiotika hos kvinder med PROM nær termin eller til termin. Studiepopulationen 

bestod af 2699 singleton gravide med PROM ved gestationsuge 36 eller mere. 1354 kvinder indgik i 

interventionsgruppen, som modtog profylaktisk antibiotika, og 1345 kvinder indgik i 

kontrolgruppen, som modtog placebo eller ingen behandling. 

De primære udfald, som studiet undersøger for, er chorioamnionitis og neonatal sepsis. Studiets 

sekundære udfald er b.la. endometritis og ligeledes foretages en subgruppe analyse af tidsintervallet 

fra PROM til fødsel. 

 

3.4.5 Præsentation af Hvidovre Hospitals retningslinje 
‘Vandafgang (PROM)’ er Hvidovre Hospitals retningslinje til håndtering af PROM (11). 

Retningslinjen er udarbejdet af obstetriske speciallæger og afdelingsledelsen, og den er sidst blevet 

revideret i 2019. Retningslinjen indeholder anbefalinger omhandlende bl.a. igangsættelse, afventende 

behandling og antibiotikabehandling ved PROM. Litteraturen, som retningslinjen er baseret på, er 

primært DSOG´s guideline omhandlende PROM samt et Cochrane review med fokus på 

igangsættelse. 
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4. Analyse 
I følgende afsnit vil vi analysere vores valgte studie. For at vurdere studiets troværdighed har vi valgt 

at analysere studiet ud fra Sundhedsstyrelsen Metodehåndbog for Medicinsk Teknologivurdering 

(31) samt inddrage CFKR´s checkliste for metaanalyser (16). Vi har uafhængigt af hinanden vurderet 

studiet og efterfølgende sammenlignet vores fund for at sikre objektiviteten. Vi har sammenfattet 

vores fund i checklisten, som kan ses i bilag 5. 

Denne checkliste anvendes til at foretage en struktureret analytisk kvalitetsvurdering af studiets 

validitet. Findes studiet validt, vil vi ud fra falsifikationsprincippet gennemgå resultaterne for derved 

enten at be- eller afkræfte studiets hypotese. Slutteligt vil vi foretage en indholdsanalyse af 

retningslinjen til håndtering af PROM fra Hvidovre Hospital samt analysere betydningen af 

jordemoderens kliniske skøn med afsæt i Kari Martinsens omsorgsteori, EBM og defensiv medicin. 

 

4.1 Metaanalysens validitet, styrker og svagheder 
I følgende afsnit vil vi foretage en analyse af metaanalysen ”Antibiotic prophylaxis for term or near-

term premature rupture of membranes: metaanalysis of randomized trials” af Saccone og Berghella 

(2015). 

 

4.1.1 Metaanalysens troværdighed 
Validitet er et udtryk for et studies troværdighed og gyldighed, og hvor metodisk stringent et forsøg 

er udført, således at risikoen for bias er minimeret (20,24,31). Vi vil undersøge studiets troværdighed 

ud fra begreberne bias, heterogenitet og generaliserbarhed. Vi har derfor nærlæst metaanalysens 

metodeafsnit og primært udvalgt spørgsmål 1.2, 1.3 og 1.6 fra CFKR´s checkliste, se bilag 5. På 

baggrund af dette vil vi vurdere studiets validitet, styrker og svagheder. 

 

4.1.1.1 Bias 

En bias er en systematisk over- eller undervurdering af en association. Er estimatet ikke præget af 

bias, vurderes det, at resultatets validitet er god (24). Metaanalyser er generelt forbundet med en lav 

risiko for bias, da de inddragede studier ofte er RCT-studier, hvor der er foretaget blinding for at 

imødekomme risikoen for bias.  

Ud fra checklistens spørgsmål 1.2 mener vi, eftersom studiets anvendte metodologi er tydeligt 

beskrevet, at evalueringskriteriet i høj grad er opfyldt. Forfatterne har udformet deres søgeprotokol a 

priori, og de har ligeledes beskrevet søgeord, søgedatabaser, inklusionskriterier samt hvilke skemaer, 
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der er blevet benyttet til at vurdere studierne. Desuden har forfatterne uafhængigt af hinanden 

analyseret data og herefter sammenlignet resultaterne. At studiemetoden er tydeligt beskrevet skaber 

gennemsigtighed og styrker den interne validitet, da det derfor er muligt at efterprøve forfatternes 

metode. Jævnfør spørgsmål 1.3 vurderer vi, at litteratursøgningen er tilstrækkeligt opfyldt. Dette 

skyldes, at forfatterne ikke har opsat restriktioner angående f.eks. geografi eller sprog, da det er et 

kriterium for metaanalyser at inddrage al empiri. Forfatterne har desuden foretaget litteratursøgning i 

ni forskellige databaser, hvorfor vi antager, at forfatterne har fundet alle relevante publicerede RCT-

studier. Dog er der generelt for metaanalyser en øget risiko for publikationsbias. Dette skyldes, at 

man kun har adgang til publicerede studier. Risikoen for dette er, at studier, hvor der findes en effekt, 

har større sandsynlighed for at blive publiceret end studier uden effekt (18). Vi er derfor bevidste om, 

at anden relevant empiri kan være utilgængelig, og at de manglende resultater potentielt har kunnet 

skævvride resultaterne i denne metaanalyse. 

Spørgsmål 1.6 fokuserer på sammenligneligheden mellem de forskellige studiers inklusions- og 

eksklusionskriterier, og da vi vurderer, at forfatterne har opsat disse og fyldestgørende vurderet, om 

de er sammenlignelige på dette punkt, mener vi, at dette yderligere styrker studiets validitet. 

 

Da metaanalysen er baseret på RCT-studier, er det essentielt, at der er foretaget randomisering af 

forsøgspersonerne til f.eks. aktiv behandling, placebo eller ingen behandling for at mindske risikoen 

for bias. Fordelen ved randomisering er, at grupperne bliver sammenlignelige, og dette forebygger 

confounding fra både kendte og ukendte faktorer (24). Forfatterne har vurderet risikoen for bias for 

hvert inddraget studie ved at anvende “The Cochrane Handbook for Systematic Reviews of 

Interventions” (40). Forfatterne har overordnet vurderet, at der er lav risiko for bias i studierne, samt 

at studiepopulationer er randomiseret, hvilket mindsker risikoen for selektionsbias. Dog er risikoen 

for performance bias jævnfør blinding høj, da det ikke har været muligt at blinde alle 

forsøgspersonerne, da kontrolgrupperne i to af studierne var oplyst omkring den manglende 

behandling. Således vurderer vi, at randomiseringen er nem at gennemskue, og vi er derfor 

forbeholden overfor undersøgelsens blinding. Det er vores vurdering, ud fra forfatteres metodiske 

tilgang til at vurdere bias, at der på trods af den manglende blinding i to af studierne er lav risiko for, 

at bias har påvirket resultaterne, og dette styrker studiets validitet. 

 

  



 

 21/49 

4.1.1.2. Heterogenitet 

Findes der heterogenitet i studiernes effektestimater, kan dette skyldes reelle forskelle i effekten, 

f.eks. hvis der ikke er sammenlignelighed mellem undersøgelsernes studiepopulationer, eller hvis der 

er forskel i interventionen. Dette kan være med til at svække validiteten, da man ikke kan påvise, 

hvad effekten så skyldes (20). 

 

I studiet er der foretaget en sammenstilling af effektestimater ved at beregne et fælles estimat, hvor 

effektstørrelsen af de inkluderede studier er præsenteret i et forest-plot over chorioamnionitis, 

neonatal sepsis og endometritis (25). Forfatterne finder, at der er heterogenitet blandt nogle af 

studierne og har derfor anvendt random-effect model, som er en anerkendt metode, når der er 

heterogenitet mellem studierne. Forfatterne har udregnet I² værdier for disse estimater, som finder 

hvor stor en del af variansen, der kan tilskrives reelle forskelle i effektestimaterne (25). Her fremgår 

det af studiets forest-plots, at der er en I² værdi på henholdsvis 41 %, 55 % og 47 %, hvilket betyder, 

at der er en moderat grad af heterogenitet. Således er der en moderat sandsynlighed for, at effekten 

ikke er reel (25). De finder, at der ikke er signifikant forskel mellem interventionsgruppen og 

kontrolgruppen i hovedanalysen, og det fælles estimat bliver derfor uinteressant (24). Grundet 

manglende gennemsigtighed kan vi ikke vurdere, hvad den reelle forskel i effekten skyldes, og vi 

kan således ikke vurdere validitetens styrke på dette punkt. 

 

4.1.1.3 Generaliserbarhed 

Studiets troværdighed afhænger bl.a. af, i hvor stort omfang resultaterne og konklusionen er 

generaliserbare til andre populationer og andre tider – og ikke blot målpopulationen i undersøgelsen 

(24,31). Vi er interesserede i at undersøge, om studiets resultater er generaliserbare til dansk praksis, 

som vi har valgt som vores eksterne målpopulation, da det er denne population, vi ønsker at 

generalisere studiets resultater til (24). 

 

I forskningsartikler opstilles der typisk en tabel, hvori der redegøres for studiepopulationens 

karakteristika, f.eks. alder, paritet og socioøkonomisk status, således at sammenligneligheden 

mellem populationerne kan vurderes (24). Forfatterne har ikke opstillet en sådan tabel, men de 

beskriver i stedet, at inklusionskriterierne er; kvinder med PROM, med gestationsalder >36+0 og 

som er singleton gravide. Således er det ikke muligt for os at vurdere, om populationerne er 

sammenlignelige på andre parametre, og den manglende gennemsigtighed svækker validiteten. 

To af studierne har ophav i det sydlige Europa, mens de resterende tre studier stammer fra ikke-

vestlige lande, hvilket kan påvirke generaliserbarheden, da vi ikke kan vide, om deres praksis ift. 
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PROM er sammenlignelig med dansk praksis. Ligeledes er studierne publiceret i henholdsvis 1988, 

1998, 1998, 2012 og 2014, hvorfor det kan tænkes, at sammenligneligheden studierne imellem samt 

overførbarheden til nutidig praksis kan være påvirket. Dette kan skyldes, at praksis kan have ændret 

sig over et årti. Vi finder det ikke muligt direkte at vurdere, hvorvidt der er sammenlignelighed eller 

ej på baggrund af den manglende information omkring studiepopulationerne, men ud fra ovenstående 

argumentation vurderer vi, at studiet har lav generaliserbarhed. 

 

4.2 Metaanalysens resultater 
Kvantitative studier opstiller en hypotese, hvor det forventes, at der er en målbar forskel mellem 

udvalgte variable. Indhentede data vurderes ift. en nulhypotese, som er en hypotese om ingen forskel 

(24). For at kunne acceptere eller forkaste nulhypotesen måles sandsynligheden for, om der er en 

effekt af interventionen ifølge Poppers falsifikationsteori. Denne metaanalyse undersøger, om der er 

en forskel i incidensen af chorioamnionitis og neonatal sepsis mellem kvinder, der får og ikke får 

antibiotika. Disse er studiets primære udfald, mens deres sekundære udfald bl.a. er endometritis. 

 

4.2.1 Chorioamnionitis 
Studiet sammenligner interventionsgruppen, som fik antibiotika med kontrolgruppen, som enten fik 

placebo eller ingen behandling. Resultatet heraf er en relativ risiko på 0,73, hvilket svarer til, at de 

kvinder, som fik antibiotika, havde en 27 % lavere risiko for at få chorioamnionitis. Relativ risiko 

kan anvendes til at falsificere hypotesen ved at fortælle noget om, hvor stærk forskellen, som man 

har fundet, er (24). Resultatets konfidensinterval, som anvendes til at sige noget om usikkerheden af 

den forskel, man har fundet, er her 0,48-1,12. Jo smallere et konfidensinterval er, desto større 

præcision er der forbundet med resultatet (24). Hvis konfidensintervallet indeholder 1,0, som 

betegner ingen forskel, er resultatet er insignifikant og nulhypotesen om ingen forskel bør accepteres 

(24). 

Konfidensintervallet er defineret af en grænse på 95 %, som viser, at der er 95 % sandsynlighed for, 

at det sande estimat ligger inden for dette interval.  

Eftersom at konfidensintervallet for chorioamnionitis indeholder 1,0, og resultatet derfor er 

insignifikant, kan dette skyldes tilfældigheder, og den sande værdi kan derfor også være, at der er 

højere risiko for chorioamnionitis, hvis man får antibiotika. Vi kan derfor ikke konkludere, om der en 

sammenhæng mellem antibiotika og chorioamnionitis. 
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4.2.2 Neonatal sepsis 
Forfatterne finder, at der er en 31 % lavere risiko for neonatal sepsis blandt børnene, hvis mødre fik 

antibiotika (RR=0,69, 95 % CI: 0,34-1,39). Da konfidensintervallet er insignifikant, accepteres 

nulhypotesen, og vi kan ikke konkludere, om der er en reel sammenhæng mellem neonatal sepsis og 

antibiotika. 

 

4.2.3 Endometritis 
Kvinderne, der fik antibiotika, havde en 56 % lavere risiko for at udvikle endometritis (RR= 0.44; 95 

% CI, 0.18-1.10). Dog er dette resultat også insignifikant på grund af et konfidensinterval, der 

indeholder 1,0, hvorfor vi ikke kan konkludere, om der er en sammenhæng. 

 

4.3 Subgruppeanalyse 
Forfatterne har, på baggrund af et tidligere studies fund (41), planlagt at foretage en 

subgruppeanalyse over tre af studierne, da disse inddrager det tidsmæssige interval fra PROM til 

fødsel (35–37). Det refererede studie finder, at risikoen for maternelle og neonatale infektioner stiger 

jo længere tid, der går fra vandafgang til fødsel (34). 

 

4.3.1 Subgruppeanalysens resultater 
Forfatterne finder, at kvinder med et tidsinterval fra PROM til fødsel på mere end 12 timer, som får 

antibiotika, har en signifikant lavere risiko for både chorioamnionitis (RR=0,49, 95 % CI: 0,27-0,91) 

og endometritis (RR=0,12, 95 % CI: 0,02-0,62) sammenlignet med kontrolgruppen, som ikke fik 

antibiotika. Der blev ikke fundet et signifikant resultat ift. neonatal sepsis. 

For chorioamnionitis findes en I² værdi på 10 %, og for endometritis findes en I² værdi på 0 %. Disse 

resultater har da en lav heterogenitet, og det vurderes, at effekten – den mindskede risiko – med høj 

sandsynlighed skyldes, at kvinderne fik antibiotika.  

Vi er dog opmærksomme på, at resultaterne fra subgruppeanalysen er baseret på en ukontrolleret 

observation, som ikke er randomiseret, og ligeledes fremgår det ikke af studierne, hvornår antibiotika 

opsættes inden for de 12 timer. Resultaterne skal derfor tolkes med forsigtighed (25).  

4.4 Delkonklusion af metaanalysen 
På baggrund af ovenstående analyse vurderer vi, at metaanalysen har moderat validitet. Det er vores 

vurdering, at studiets design er veludført og med generel høj gennemsigtighed, hvilket styrker 

studiets troværdighed. Der er ligeledes taget højde for heterogenitet i hovedresultaterne. Studiets 
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hovedresultater finder, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem profylaktisk antibiotika og 

lavere risiko for chorioamnionitis, neonatal sepsis og endometritis ved PROM, hvilket stemmer 

overens med DSOG´s guidelines konklusion. Ud fra Poppers teori om falsifikation accepteres 

nulhypotesen om ingen sammenhæng, og metaanalysens hypotese bliver falsificeret. Ved 

subgruppeanalysen bliver der fundet en signifikant forskel mellem interventionsgruppen og 

kontrolgruppen, hvorfor det tidmæssige perspektiv fra PROM til fødsel kan have indflydelse på 

risikoen for chorioamnionitis og endometritis. Vi er dog forbeholdne overfor disse signifikante 

resultater, da studiepopulation i subgruppeanalysen bl.a. ikke er randomiseret. Studiets 

generaliserbarhed vurderes lav, da der mangler gennemsigtighed ift. studiepopulationernes 

karakteristika, og hvorvidt der er sammenlignelighed mellem kvinderne. Ligeledes vurderer vi, at 

generaliserbarheden til dansk praksis er lav på baggrund af studiernes forskellige publikationsdatoer 

samt uvisheden om landenes retningslinjer vedrørende PROM, og om disse er sammenlignelige med 

dansk praksis. 

 

4.5 Indholdsanalyse af retningslinje 
Vi ønsker i følgende afsnit at foretage en indholdsanalyse af vores udvalgte retningslinje 

“Vandafgang (PROM)” fra Hvidovre Hospital (11). Se bilag 6. Vi vil benytte en teoristyret 

analysestrategi, hvor vores forudgående viden er styrende for, hvilke temaer vi ønsker at fokusere på 

i teksten (29,30). Dette er, hvorvidt det kliniske skøn er til stede i retningslinjen ift. anvendelse af 

antibiotika. 

 

En retningslinje skal fungere som et opslagsværk, som kan skabe overblik over forskellige 

handlemuligheder i forskellige situationer for at sikre ensartet, kvalitetssikret behandling til alle (20).  

Jævnfør vores afsnit 3.2.2.3 vil en typisk indholdsanalyse foretages ved at inddele en tekst i 

kategorier – for dernæst at opbryde teksten og finde forskellige temaer. Retningslinjen for PROM er 

kronologisk opstillet og i forvejen inddelt i temaer og underkategorier. Disse temaer er bl.a. 

håndtering, standardbehandling, afventende behandling samt antibiotikaprofylakse ved PROM. Det 

manifeste budskab i vores optik omhandler primært igangsættelse af fødslen efter PROM. Her 

opstilles kriterierne for standardbehandlingen, som er tidlig induktion af fødslen samt alternativt en 

afventende behandling, herunder hvad kvinderne bør informeres om angående dette. 

Retningslinjen er generelt kortfattet og især med hensyn til antibiotika, og det har ikke været muligt 

at bryde teksten op i underkategorier og yderligere temaer for at finde andre meninger end de 

kategorier, som allerede er opstillet i retningslinjen. 
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Vi anvender en teoristyret analysestrategi og fokuserer derfor primært på hvorvidt skønnet anvendes 

i afsnittet omhandlende antibiotikaprofylakse. Afsnittet er kort og omhandler kun hvilket præparat, 

der skal anvendes samt hvilken dosis, der skal gives efter 18 timers vandafgang, alt efter om kvinden 

er i aktiv fødsel eller ej. Muligheden for at foretage et klinisk skøn er næsten fraværende. Skønnet 

kan findes i vurderingen af, om kvinden er i aktiv fødsel, men dette står implicit i retningslinjen. Der 

foreligger desuden klare retningslinjer for, hvornår en kvinde er i aktiv fødsel, og dette er, når der er 

regelmæssige og tiltagende veer, collum er udslettet og orificium er dilateret mere end fire cm (2). 

Vurderingen af fødslens progression er ifølge retningslinjen således kun med til at bestemme, hvilket 

antibiotika præparat kvinden skal have. Det er vores opfattelse, at retningslinjen har en dikterende 

tilgang til profylaktisk antibiotika, og vi vurderer, at der ikke er megen plads til jordemoderens 

kliniske skøn samt at inddrage kvinden i beslutningen. Vi mener, at retningslinjen er mangelfuld ift. 

hvilken information, der skal gives til kvinden – herunder virkning og bivirkning samt alternativer. 

Ligeledes har vi nærlæst retningslinjen for at undersøge, om jordemoderens kliniske skøn ift. 

antibiotikabehandling fremgår andre steder, men dette er ikke tilfældet, og det kliniske skøn er 

fraværende (11). Det er vores vurdering, at retningslinjen hovedsageligt har fokus på, hvorledes 

fødslen bør igangsættes for at undgå langvarig vandafgang, og ligeledes at jordemoderens kliniske 

skøn i højere grad er berettiget ift. information og vurdering af igangsættelsesmetode eller 

afventende behandling.  

Vores umiddelbare opfattelse af den latente mening, det bagvedliggende budskab, er, at 

igangsættelse samt antibiotikaprofylakse er den standardiserede behandling, som kvinderne skal 

vælge. Det undrer os, at det f.eks. ikke fremgår, at kvinderne skal informeres om, at der ikke er 

fundet tilstrækkelig evidens for at opsætte profylaktisk antibiotika, hvis der ikke er kliniske tegn på 

infektion, da retningslinjen er baseret på DSOG´s guideline (1). Det kliniske skøn kunne fremgå 

tydeligere i retningslinjen, og hos en rask fødende burde der gives plads til, at jordemoderen 

undervejs kunne foretage vurderinger af f.eks. fostervandets farve og lugt, måling af kvindens 

temperatur, vurdering af barnets hjertelyd samt vurdering af uterus og herigennem opspore kliniske 

tegn på infektion og ud fra dette opsætte antibiotika på indikation. 

Da alle væsentlige behandlingsmuligheder og udfald ved profylaktisk antibiotika ikke er beskrevet i 

retningslinjen, kan dette påvirke anbefalingens troværdighed, da det ikke fremgår at behandlingen vil 

være baseret på et informeret samtykke eller en sikring af kvindens autonomi, som skal sørge for 

både medindflydelse og medinddragelse (22). 
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4.6 Det kliniske skøn 

Vi vil i dette afsnit analysere betydningen af det kliniske skøn på baggrund af David Sacketts EBM 

og Kari Martinsens omsorgsteori (17,20). Vi vil inddrage begrebet defensiv medicin til at afdække 

tendenser i praksis. Vores forforståelse er, at det kliniske skøn har høj faglig relevans, men at dette 

ikke har råderum i forbindelse med profylaktisk antibiotikabehandling. Vi vil derfor undersøge, om 

denne forforståelse er berettiget på baggrund af de udvalgte teorier og begreber. 

 

En stor del af vores læring på uddannelsen foregår på hospitalerne. Vi undervises i teori og viden på 

skolen og skal da lære at anvende denne viden i praksis. Det kliniske skøn kan ikke læres gennem 

teori, da det læres gennem anvendelse i praksis og på baggrund af erfaring ifølge Kari Martinsen 

(17,18). Jævnfør Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, 

indberetningspligt m.v. står det bl.a. skrevet, at jordemoderen “...skal kunne vurdere 

indikationer/kontraindikationer, have kendskab til behandlingernes/lægemidlernes virkninger og 

bivirkninger…” og at “Jordemoderen har pligt til at afvise at udføre en ordineret behandling, hvis 

denne efter jordemoderens faglige vurdering ikke er forsvarlig” (15, stk. 4). På baggrund af dette 

fremgår det, at jordemoderens kliniske skøn er indskrevet i lovgivningen og dermed vurderet til at 

have høj faglig relevans for det selvstændige virksomhedsområde.  

 

Ifølge Sackett kan evidensen ikke stå alene, og EBM kan ikke praktiseres uden inddragelse af klinisk 

erfaring (20), og ifølge Martinsen har klinikere i praksis brug for begreber og teorier fra 

forskningsverden, men dette kan ikke erstatte praksisviden, hvor klinikeren får reflekteret og 

inddraget sit kliniske skøn (17,18,28). Skønnet har derfor en central rolle i den jordemoderfaglige 

omsorg. Da evidensen bag DSOG´s guideline samt resultaterne i metaanalysen ikke er entydige eller 

statistisk signifikante, kan der argumenteres for, at det kliniske skøn har ligevægtig relevans i 

behandlingen af PROM. Da både Martinsens omsorgsteori samt EBM giver det kliniske skøn en klar 

rolle i praksis, undrer det os, at det kliniske skøn ikke inddrages mere i retningslinjerne, da det netop 

fremgår af disse teorier, at klinisk erfaring og skøn ikke kan adskilles fra en evidensbaseret praksis, 

og derfor er indlejret i klinikerens tilgang til patienten.  

Ifølge Det Etiske Råd bliver der i store dele af sundhedssektoren praktiseret defensiv medicin i 

Danmark (21). Defensiv medicin er et begreb, som er vanskeligt at definere, men ifølge Det Etiske 

Råd er der bl.a. tale om undersøgelser og behandlinger, som sundhedspersonale iværksætter af frygt 

for patientklager, frygt for at overse en sygelig tilstand eller frygt for at foretage et skøn (21). Dette, 

mener vi, er i overensstemmelse med tilgangen til profylaktisk antibiotikabehandling ved PROM, da 
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vi jævnfør vores indholdsanalyse af Hvidovre Hospitals retningslinje for PROM har vurderet, at det 

kliniske skøn ikke er tilstedeværende, samt at profylaktisk antibiotikabehandling kan tolkes som en 

frygt for, at enten mor eller barn får en infektion. Hospitalernes retningslinjer er oftest udarbejdet af 

obstetrikere, og ved fødsler, der afviger fra normalen, tilfalder det overordnede ansvar lægen, og det 

er vores vurdering, at flere af de retningslinjer, vi følger, har en defensiv tilgang til f.eks. 

igangsættelse og antibiotikabehandling generelt, da obstetrisk praksis på hospitalerne er præget af, at 

”'Det er bedre at forebygge end at helbrede” (42, s. 7). 

Et engelsk studie har vist, at jordemødre, som arbejder på hospitaler, har en mere medikaliseret 

tilgang til praksis sammenlignet med privatpraktiserende jordemødre. Jordemødrene føler, at praksis, 

der er er kontrolleret af obstetriske retningslinjer, og som er udarbejdet til at ‘håndtere’ fødslen, 

mindsker deres jordemoderfaglige territorium, hvor de har mulighed for at yde jordemoderfaglige 

omsorg og udøve deres erhvervsmæssige autonomi (43). Således må vi have for øje, at den 

verdensanskuelse, læger har, kan have haft en betydning for udformningen af retningslinjerne og 

vægtningen af det kliniske skøn i disse. Det er vores opfattelse, at dette ligeså er gældende for 

retningslinjen for PROM, hvor vi vurderer, at bl.a. frygten for at foretage et skøn samt frygten for at 

overse en sygelig tilstand er definerende. Dette vurderer vi på baggrund af, at der opsættes 

profylaktisk antibiotika, selvom der er utilstrækkelig evidens herfor. 

 

5. Diskussion 
I følgende afsnit vil vi diskutere analysens resultater. Dernæst vil vi diskutere evidensen bag 

profylaktisk antibiotika og betydningen af jordemoderens kliniske skøn ud fra bl.a. lovgivning, 

EBM, defensiv medicin og medikalisering af sundhedsvæsenet. Afslutningsvis vil vi diskutere vores 

egen metode. 

 

5.1 Diskussion af resultater 

Efter analysen af vores metaanalyse har vi vurderet, at studiet har moderat validitet på trods af, at 

metaanalysen har lav generaliserbarhed. Som nævnt finder dette studie, at der ikke er nogen 

signifikante forskelle i, hvorvidt der gives antibiotika, medmindre der foretages en subgruppeanalyse 

baseret på det tidsmæssige perspektiv. 

Vi er opmærksomme på, at resultatet fra subgruppeanalysen, der finder en signifikant lavere risiko 

for chorioamnionitis og endometritis ved antibiotikabehandling og et tidsinterval på over 12 timer 

med PROM, stammer fra en ukontrolleret observation uden randomisering, og vi er derfor forsigtige 

med at tolke disse resultater som brugbare i dansk praksis. Resultatet argumenterer for, at kvinderne 
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forebyggende bør få antibiotika, hvis det forudses, at der går mere end 12 timer før fødslen. Vi anser 

det som en svækkelse af generaliserbarheden og resultatets styrke, da det ikke stemmer overens med 

dansk praksis at opsættes profylaktisk antibiotika indenfor 12 timer efter PROM uden klinisk 

indikation. 

 

Metaanalysens resultater kan være påvirket at små usikkerhedsfaktorer, såsom at håndteringen af 

antibiotika kan være forskellig (20,25). For at sikre, om resultaterne er pålidelige, er det relevant at 

foretage en sensitivitetsanalyse, der tager højde for disse usikkerhedsfaktorer. Vi kan af 

metaanalysen ikke se, om der er foretaget en sådan analyse, og det mindsker graden af 

gennemsigtighed i studiet. En af de usikkerheder, som kan have påvirket resultatet, er som nævnt, at 

vi ikke kan antage, at der er sammenlignelighed mellem studiepopulationerne. Det er vores 

vurdering, at metaanalysens resultater ikke generelt kan fortolkes som, at der er evidens for 

profylaktisk antibiotika ved PROM. Dette er bl.a. på baggrund af studiets lave generaliserbarhed til 

dansk praksis, at hovedresultaterne uden subgruppeanalysen er insignifikante, samt at de fem studier 

er publiceret med mere end ti års mellemrum. 

Studiets resultater tyder da på, at evidensen fortsat er svag, og vi mener derfor ikke, at man bør 

basere kliniske retningslinjer og den praksis, der udføres på hospitalerne, på baggrund af denne 

evidens. Dette stemmer således overens med DSOG´s konklusion om, at evidensen er for 

utilstrækkelig til at kunne konkludere, at der er en tydelig sammenhæng mellem profylaktisk 

antibiotika og en nedsat risiko for neonatale og maternelle morbiditeter. 

 

5.2 Lovgivning 
Gennem lovgivning har jordemoderen pligt til at informere kvinden om hendes tilstand og hvilke 

undersøgelser, behandlinger og indgreb, der foretages – herunder risikoen for komplikationer og 

bivirkninger (15,44). Som nævnt i vores problemstilling er det ikke vores oplevelse fra klinikken, at 

der bliver givet fyldestgørende information omkring antibiotika til kvinderne, så de kan træffe et 

informeret valg ved PROM. Jævnfør Sundhedsloven forholder det sig således, at “ingen behandling 

må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke [...]. Ved informeret samtykke 

forstås i denne lov et samtykke, der er givet på grundlag af fyldestgørende information fra 

sundhedspersonens side” (44, kap. 5 § 15). Jordemødre er da forpligtet til at give kvinden 

fyldestgørende information, så kvinden har mulighed for at træffe et informeret valg ift. at indlede 

antibiotikabehandling. Dette er med til at sikre kvindens autonomi, samt medindflydelse på sit 

fødselsforløb og jordemoderen får da skabt de bedste forudsætninger for kvinden til at kunne vælge 
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den videre behandling (22). Ligeledes står det skrevet i Sundhedsloven, at jordemoderen er forpligtet 

til at informere om virkning, bivirkning og alternativer ved alle behandlinger (44), men vi finder, at 

dette ikke forekommer i praksis. Hvorvidt dette skyldes manglende oplysning af jordemødrene, at 

der fortsat mangler yderligere viden på området eller om den nyeste evidens ikke er blevet undersøgt, 

er uvist, men vi mener, at dette kan betyde, at vi som jordemødre ikke lever op til lovgivningen og 

dermed ikke er i stand til at give og tilbyde den bedste behandling til de fødende.  

 

Det fremgår af DSOG´s hjemmeside, at guidelines skal revideres senest hvert tredje år, men 

guidelinen omhandlende PROM er ikke blevet revideret siden 2009 (1). DSOG redegør for, at hvis 

arbejdsgruppen ikke vurderer, at en revision er nødvendig, skal det stadig fremgå af guidelinen, 

hvornår dette er blevet vurderet for at sikre gennemsigtighed og viden omkring nyeste evidens (4). 

DSOG´s guideline er oprindeligt fra 1999, men den er i sidste revision primært udarbejdet på 

baggrund af en Cochrane metaanalyse af V. Flenady og J. King fra 2002, som er baseret på to studier 

fra henholdsvis 1995 og 1998 (45). I vores litteratursøgning fandt vi nyere empiri end det, som 

guidelinen bygger på, og vi finder det derfor kritisabelt, at denne guideline ikke er blevet revideret de 

sidste ti år, da vi mener, at disse studier er relevante at forholde sig til, på trods af at de formegentligt 

ikke vil ændre DSOG´s konklusion. På baggrund af dette vurderer vi, at det ikke er muligt for 

jordemoderen at følge lovgivningen om at holde sin viden ajour samt at kunne tilbyde den bedste 

behandling ud fra den bedste evidens ift. PROM. 

 

5.3 Evidensbaseret medicin & jordemoderens kliniske skøn 
Hospitalernes retningslinjer er som nævnt i høj grad baseret på DSOG´s guideline. Hvis guidelinen 

bliver revideret og forfatterne endnu en gang vurderer evidensen som utilstrækkelig, kan det tænkes, 

at behovet for ny forskning vil blive prioriteret, og dette kan måske bidrage med en ny eller mindre 

invasiv procedure ved PROM, eller at det kliniske skøn i højere grad bliver indarbejdet i 

retningslinjerne. 

Det danske sundhedsvæsen ønsker at efterleve EBM, og vi mener derfor, at det kliniske skøn bør 

have større betydning i vurderingen af behovet for antibiotika ved PROM. Dette skyldes, at EBM 

foreskriver, at praksis skal være baseret på både forskning og teori samt klinisk erfaring og skøn. På 

baggrund af analysens resultater samt analysen af det kliniske skøn har det undret os, at vores tilgang 

til brugen af antibiotika i høj grad er præget af landsdækkende guidelines og derigennem specifikke 

retningslinjer for de enkelte fødesteder, som er baseret på utilstrækkelig evidens. På baggrund af 

dette forholder vi os kritiske overfor denne procedure, og argumentet for at opsætte profylaktisk 
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antibiotika, når der ikke er kliniske tegn på infektion, er da mangelfuldt. En af årsagerne til dette kan 

være medikalisering af sundhedsvæsenet. Dette beskrives som en proces, hvor et ikke-medicinsk 

problem defineres og behandles som et medicinsk problem (46). Vi mener, at man bør være 

bekymret for denne udvikling i vores samfund og stille spørgsmålstegn ved denne øgede 

sygeliggørelse og behandlingskrævende tendens, der ses. I 2009 udgav fire speciallæger bogen “Kan 

sundhedsvæsenet skabe usundhed? Refleksioner fra almen praksis” (47), som bidrager med 

refleksioner fra 35 forskellige speciallæger, der har beskæftiget sig med flere aspekter indenfor 

risikotænkning og medikalisering. De nævner bl.a., at enhver medicinsk indgriben indebærer en 

risiko for skade, og undersøgelse og behandling af raske i forebyggende øjemed er ingen undtagelse 

(47). Vi bør derfor huske på, at gravide, der henvender sig med vandafgang uden veer, stadig beror 

sig indenfor den normale fødsels opstart (2,3) og derfor er raske. Dette er i overensstemmelse med 

De Etiske Retningslinjer for Jordemødre, hvor jordemoderen skal “yde en jordemoderfaglig omsorg, 

der tilgodeser principperne om at gavne og frem for alt ikke at skade” (13, s. 6). Ved at opsætte 

antibiotika på klinisk raske kvinder er vi således i risiko for at gøre mere skade end gavn på disse og 

deres kommende børn, da vi f.eks. ikke kender til de langsigtede mulige bivirkninger for mor og 

barn. Forfatterne siger i tråd med dette, at det er nødvendigt at reflektere over nogle af de 

uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvenser, det kan have, når raske mennesker kommer i kontakt 

med sundhedsvæsenet (47). Vi mener ud fra Kari Martinsens omsorgsteori, at vores kliniske skøn her 

ville kunne bidrage til en reflekteret tilgang til brugen af antibiotika og dermed måske kunne påvirke 

det stigende forbrug af dette. Det er værd at have for øje, at ens kliniske skøn ikke kan tilsidesættes, 

og at vi altid har vores kliniske viden med os. 

Som tidligere nævnt er det et ønske fra Sundhedsstyrelsen, at det danske sundhedsvæsen arbejder ud 

fra evidensbaseret viden for at sikre, at de bedste metoder og indsatser bruges ud fra en 

samvittighedsfuld, eksplicit og velovervejet anvendelse af den bedste foreliggende evidens i 

beslutningstagning omkring behandlingen af individuelle patienter (20). Kriteriet om evidensbaseret 

praksis opstår, idet metoden skal have videnskabeligt bevis for effekten, og at den viden, metoden 

bygger på, er fremkommet ved brug af accepterede videnskabelige metoder (26). Således har vi 

forståelse for, at der praktiseres EBM i det danske sundhedsvæsen for at sikre ensartet behandling for 

alle, men vi mener dog, at de kliniske retningslinjer vi følger, i langt højere grad er præget af en 

defensiv tilgang uden hensyntagen til det kliniske skøn, og at råderummet for dette bliver mindre. 
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5.4 Forebyggelse og defensiv medicin  
I Danmark bliver der efter alt at dømme i store dele af sundhedssektoren praktiseret defensiv medicin 

som aldrig før (21). Anbefalinger for svangreomsorgen er i store dele baseret på et 

forsigtighedsprincip eller en risikovurdering (10), som er funderet i den foreliggende evidens. ”'Det 

er bedre at forebygge end at helbrede'. Det er en af de talemåder, der er gået ind i sproget som en 

selvfølgelig sandhed” ifølge Det Etiske Råd (42, s. 7). Herfra kan det tolkes, at vi i det danske 

sundhedsvæsen hellere vil forebygge maternel og neonatal morbiditet ved at opsætte profylaktisk 

antibiotika end at skulle behandle mulige infektioner, når de først er opstået, og dette beskriver 

grundtanken bag defensiv medicin. 

Vi kunne ønske os, at der fandtes statistik over hvor mange kvinder og børn, som udvikler 

infektioner efter langvarig vandafgang – både med og uden antibiotika, hvis der ikke er kliniske tegn 

på infektion. Dette ville kunne bidrage til debatten omkring relevansen af de retningslinjerne, vi 

følger, samt om den praksis, vi udfører, reelt har en betydning, eller om vi blot overbehandler disse 

kvinder. Det er vores vurdering, at den defensive medicinske tilgang, som præger sundhedsvæsenet, 

ligeledes har påvirket obstetrikken og bl.a. kan have haft indflydelse på de generelle anbefalinger 

(48). Det vores oplevelse, at denne praksis fordre, at ens kliniske skøn træder i baggrunden, og at 

praksis i langt større grad manualiseres (17). Dette vil sige, at klinikeren forholder sig til lidelse og 

sygdom ud fra manualer og standardiserede procedure, således at subjektivitet, det kliniske skøn og 

patientens behov bliver marginaliseret (17). Dette skaber en bekymring for, om den generelle omsorg 

og relation mellem jordemoder og kvinde vil gå tabt, og hvorvidt det bliver muligt at praktisere etisk 

forsvarlig behandling, hvis alle modtager en standardbehandling frem for en individuel behandling 

vurderet ud fra behov og forskellighed baseret på en frygt for at skønne. 

 

5.5 Selvstændigt virksomhedsområde 
Jordemoderfaget er enestående ved at have et selvstændigt virksomhedsområde, som er beskrevet og 

anerkendt i lovgivningen. Ved at praksis bliver manualiseret og standardiseret uden hensyntagen til 

det kliniske skøn og erfaring, frygter vi, at dette kan have en negativ indvirkning på vores 

virksomhedsområde og måske medføre, at det bliver mindre. Hvis alt standardiseres og 

manualiseres, kan det være med til at udviske grænserne mellem fagområderne, og det kan øge 

muligheden for, at andre faggrupper kan varetage bestemte opgaver indenfor vores felt, f.eks. 

opsætning af antibiotika.  

Halvdelen af vores uddannelse består af praktik for at opnå klinisk erfaring efter mesterlære og for at 

forstå den kompleksitet, som graviditet, fødsel og barsel indeholder. Som en del af den kliniske 
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erfaring lærer vi at vurdere kvinderne individuelt samt at tage hensyn til de forskelligheder, der er 

forbundet med fødsel, eftersom at ingen fødsler er ens. Alt dette er med til at udvikle os som 

jordemødre på baggrund af teori og erfaringer fra praksis, og det er med til at gøre os fortrolige med 

vores kliniske skøn og turde stole på dette, når vi er færdiguddannede. 

Vores efterforståelse er således, at det kliniske skøn er en nødvendighed, eftersom vi ikke kan 

fralægge os dette, men også fordi de interaktioner og forløb, vi indgår i, ikke kan standardiseres og 

manualiseres. 

 

5.6 Diskussion af egen metode  
I det følgende afsnit vil vi diskutere vores valg af empiri og teori, vores valgte metode samt dennes 

styrker og svagheder for projektet.  

 

Til vores litteratursøgning har vi anvendt tre store søgedatabaser. I vores søgning fandt vi fem 

relevante artikler til besvarelse af vores problemformulering. Flere af artiklerne var gengangere i de 

tre databaser, og vi vurderer på baggrund af dette, at vores søgestrategi har været tilstrækkelig. Vi 

anser det som en styrke, at vi efterfølgende søgte på vores relevante artikler i Web of Science, da 

dette øgede vores mulighed for at finde den nyeste empiri. 

Det har ikke været muligt at finde relevant empiri om emnet fra skandinaviske lande, hvor 

sammenligneligheden til dansk praksis vurderes at være større. Vi anser det som en svaghed for 

projektet, at flere af landene i metaanalysen ligger uden for Europa, og at vi ikke har kunnet vurdere, 

om deres jordemoderfaglige praksis er sammenlignelig med dansk praksis. Vi har forsøgt at finde 

nationale guidelines fra de forskellige lande svarende til det danske DSOG, men dette har ikke været 

muligt, og vi kan derfor ikke undersøge sammenligneligheden ift. praksis ved PROM. Vi vurderer 

også, at generaliserbarheden er lav, da studiepopulationerne ikke er præsenteret fyldestgørende. 

Derudover var et af vores eksklusionskriterier, at studierne ikke måtte være ældre end ti år, men flere 

af de anvendte studier i metaanalysen er ældre end dette. Dog har vi været opmærksomme på, at det 

er en præmis ved at inddrage metaanalyser, da alle studier skal inddrages og at generaliserbarheden 

derfor kan være svækket.  

I projektet har vi bl.a. arbejdet hermeneutisk og haft vores forforståelse i spil. Vores forforståelse har 

til dels handlet om, at retningslinjerne kan have en negativ indflydelse på betydningen af 

jordemoderens kliniske skøn. En af svaghederne er, at vores forforståelse har kunnet præge vores 

valg af empiri og teori og dermed vores indgangsvinkel til projektet. Ligeledes kan vores 

forforståelse have påvirket de resultater, vi er kommet frem til, som dermed er blevet mindre 
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nuanceret. Vi er derfor bevidste om, at vores forforståelse kan have haft indflydelse på projektet. 

Ligeledes har vi taget udgangspunkt i Poppers falsifikationsteori og er derved opmærksomme på, at 

vores fund ikke afspejler en endegyldig sandhed. På trods af at hovedresultaterne i metaanalysen er 

insignifikante, kan vi ikke endegyldigt konkludere, at der ikke findes en effekt af profylaktisk 

antibiotika. Derudover fandt vi forholdsvis få studier, hvilket tyder på, at der kræves yderligere 

forskning på området for at kunne komme tættere på sandheden om virkeligheden. 
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6. Konklusion  
På baggrund af vores projekt kan vi konkludere, at evidensen bag profylaktisk antibiotika i 

forbindelse med PROM er svag, samt at denne utilstrækkelige evidens danner grundlag for de 

retningslinjer, som følges i praksis. Ud fra praksis påvirket af en defensiv medicinsk tilgang, hvor 

retningslinjer er præget af, at iværksætte forebyggende behandlinger og undersøgelser, kan vi 

konkludere, at dette har haft betydning for, at jordemoderens kliniske skøn i høj grad er fraværende 

ved antibiotikabehandling i Hvidovre Hospitals retningslinje for PROM. 

 

Evidensgrundlaget i retningslinjen for PROM stammer fra DSOG´s guideline fra 2009, som 

forfatterne til guidelinen konkluderer er for utilstrækkelig til at kunne anbefale rutinemæssig 

antibiotika ved PROM. For at vurdere om denne konklusion kunne have ændret sig på baggrund af 

nyere evidens, har vi analyseret en metaanalyse fra 2015. Ud fra vores analyse i projektet, vurderer 

vi, at metaanalysen har moderat validitet. Dette er baseret på, at studiets design er veludført, og med 

en generel høj gennemsigtighed samt en lav risiko for bias, hvilket styrker studiets troværdighed. 

Dog vurderer vi, at studiets generaliserbarhed er lav grundet manglende gennemsigtighed omkring 

studiepopulationens karakteristika, og hvorvidt der er sammenlignelighed til dansk praksis. Studiets 

resultater viser, at der ikke er signifikant sammenhæng mellem profylaktisk antibiotika og lavere 

risiko for chorioamnionitis, neonatal sepsis og endometritis ved PROM, hvilket stemmer overens 

med DSOG´s fund. På baggrund af studiets moderate validitet, samt at resultaterne er insignifikante, 

konkluderer vi, at evidensen bag profylaktisk antibiotika ved PROM forsat er utilstrækkelig.  

Jævnfør Sundhedsstyrelsen skal retningslinjer være baseret på faglig evidens, hvilket vi konkluderer, 

at Hvidovre Hospitals retningslinje for PROM ikke er. Ud fra vores indholdsanalyse af retningslinjen 

er det vores vurdering, at profylaktisk antibiotika ved vandafgang i mere end 18 timer er blevet en 

standardbehandling, som ikke er funderet på baggrund af tilstrækkelig evidens. Vi kan konkludere, at 

jordemoderens kliniske skøn er fraværende i retningslinjen, på trods af at det kliniske skøn både er 

indskrevet i lovgivningen og er en stor del af jordemoderens selvstændige virksomhedsområde. Vi 

mener, at den manglende tilstedeværelse af skønnet kan skyldes medikalisering af sundhedsvæsenet 

samt den defensive medicinske tilgang, der praktiseres i vores samfund. Ligeledes kan vi, på 

baggrund af vores anvendte teori omkring EBM samt Kari Martinsens omsorgsteori, konkludere, at 

jordemoderens kliniske skøn burde have større betydning i forbindelse med vurderingen af behovet 

for profylaktisk antibiotika ved PROM, da evidens ikke kan anvendes alene uden inddragelse af 

kvindens præferencer samt jordemoderens kliniske erfaringer. 
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Bilag 5. Checkliste Metaanalyse 

Checkliste: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser 

Forfatter, titel: Gabriele Saccone & Vincenzo Berghalle,”Antibiotic prophylaxis for term og 
near-term premature rupture of membranes: metaanalysis of randomized trials” 
Tidsskrift, år: Research, 2015 

Checkliste udfyldt af: Maika Olsen & Marie Bødker 

1. Intern troværdighed 

Evalueringskriterier I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1 Er der en velafgrænset og relevant 
klinisk problemstilling? 

I høj grad opfyldt 

1.2 Er der en beskrivelse af den anvendte 
metodologi? 

I høj grad opfyldt. Der er beskrevet 
søgeord, søgedatabaser, 
inklusionskriterier og hvilke skemaer 
der er blevet benyttet til at vurdere 
studierne. 

1.3 Var litteratursøgningen tilstrækkelig 
grundig til at identificere alle relevante 
undersøgelser? 

I høj grad opfyldt. Der er ikke sat nogle 
restriktioner angående geografi eller 
sprog. Der er desuden søgt i ni 
forskellige databaser. 

1.4 Var undersøgelsernes kvalitet vurderet 
og taget i betragtning? 

I høj grad opfyldt. Data er vurderet ud 
fra Review Manager og der blev 
herefter undersøgt konfidensinterval, 
relativ risiko og p-værdi. Al data blev 
vurderes af begge forfattere 
selvstændigt og blev derefter 
sammenlignet 

1.5 Berører analysen alle potentielle 
positive og negative effekter af 
interventionen? 

I høj grad. Der bliver fremlagt rigtig 
mange sekundære fokuspunkter, bl.a. 
sectioraten, amning, dage på hospital 
osv. 

1.6 Var det rimeligt at kombinere 
undersøgelserne? 

I høj grad opfyldt. Ja, der er defineret 
klare inklusions- og 
eksklusionskriterier. Analysen er også 
gennemsigtig i forklaring af hvilke 
studier blev valgt fra og hvorfor. 
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1.7 Kan analysens konklusion udledes fra 
den præsenterede evidens? 

Ja. Der er opgjort konfidensintervaller, 
p-værdier og relativ risiko ud fra hvert 
enkelt fokuspunkt. 

2. Overordnet bedømmelse af analysen/artiklen 

2.1 I hvor høj grad forsøgte undersøgelsen 
at minimere bias? 
Anfør ++, + eller ¸. 

++. Alle eller de fleste kriterier opfyldt. 
Der blev lavet en test for de 7 
forskellige former for bias og der blev 
på de fleste kriterier scoret lav risiko for 
bias. Der hvor der var højest risiko for 
bias, var ved om forsøget var blinded. 
Det kan have været svært at gøre i de 
kontrolgrupper, hvor der ikke blev givet 
nogen behandling. 

2.2 Hvis bedømt som + eller ,̧ påvirker bias 
undersøgelsesresultatet? (pos. el. negativ 
retning) 

Ikke relevant 

2.3 Er analysens resultat direkte anvendeligt 
på referenceprogrammets 
patientmålgruppe? 

Ikke direkte anvendelige. I DK gives 
der ikke antibiotika før efter 18/24 
timers vandafgang. Subgruppeanalysen 
er det tætteste vi kommer på 
anvendelige data, da de vurderer udfald 
efter 12 timer. 

Beskrivelse af studiet 

3.1 Hvilke typer studier inkluderes i 
oversigtsartiklen? 
(randomiserede kontrollerede forsøg (RCT), 
kontrollerede kliniske forsøg (CCT), 
kohorte, Case-kontrol undersøgelser). 

Der anvendes kun fem RCT-studier. 

3.2 Hvilke behandlinger (interventioner) er 
taget i betragtning? 

Antibiotika ifm. PROM 

3.3 Hvilke resultater (outcome) er anført? 
(f.eks. gavnlige, skadelige). 

Primært en forøget risiko for 
chorioamnionitis eller endometritis ved 
ingen behandling/placebo i 
subgruppeanalysen. Der fandtes ingen 
signifikant forskel i infektioner i den 
oprindelige analyse. 

3.4 Er der anført statistiske mål for 
usikkerheden? 
(f.eks. odds ratio?) 

Der er ikke anført odds ratio, men 
konfidensintervaller og relativ risiko 
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3.5 Er potentielle confoundere taget i 
betragtning? 
(Dette er specielt vigtigt, hvis andre end 
RCT-studier er inddraget i 
oversigtsartiklen). 

Ikke relevant. 

3.6 Hvad karakteriserer 
undersøgelsespopulationen? 
(køn, alder, sygdomskarakteristika i 
populationen,sygdomsprævalens). 

Gravide, et barn og PROM ved >36+0 

3.7 Hvorfra er forsøgspersonerne 
rekrutteret? 
(f.eks. by, land, hospital, ambulatorier, 
almen praksis, amt). 

Dette kan ikke vurderes. 

4. Generelle kommentarer 

 Der findes i analysen en signifikant 
forskel i sectio ved 
eksponeringsgruppen og 
kontrolgruppen. Denne bliver diskuteret 
til kun at være ’chance for finding’ og 
forfatterne mener derfor ikke at dette tal 
kan bruges til noget. Dog har de en 
subgruppeanalyse på chorioamnionitis, 
der har næsten det samme CI, ment at 
forskellen her er signifikant og KAN 
bruges til noget. 
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Vandafgang (PROM) 
Genveje til indhold 

• Definition 
• Baggrund 
• Håndtering 

o Telefonisk henvendelse 
o Transport ved formodet vandafgang 
o Diagnostik 

• Standardbehandling (stimulation) 
o Umodne cervikale forhold 
o Modne cervikale forhold 

• Afventende behandling 
• Antibiotikaprofylakse 
• Overvågning under fødslen 
• Ambulant fødsel 
• Tegn på intrauterin infektion 
• Litteratur 

  
Definition 
Primær vandafgang - PROM (DO423) Vandafgang uden veer efter uge 36+6. 
  
Se også Vandafgang præterm, PPROM (Vandafgang før 37 + 0 uden veer)  
Baggrund 
PROM forekommer i ca. 8 % (6-19 %) af alle graviditeter ved terminen. 
  
70- 80 % vil få spontane veer i løbet af et døgn efter vandafgang. 50 % af førstegangsfødende og 70 
% af flergangsfødende har født indenfor et døgn.  
 
Ved tidlig induktion af fødslen efter PROM: 
70 % af førstegangsfødende føder indenfor 18 timer. 
90 % af førstegangsfødende føder indenfor 24 timer. 
Lidt højere frekvenser forventes hos flergangsfødende. 
  
Tidlig induktion efter vandafgang versus afventende behandling: 
Reducerer maternel chorioamnionitis og/eller endometritis (54/1000 versus 110/1000, RR 0.49, 
95% CI 0.33-0.72). 
Reducerer indlæggelse på neonatal afdeling (RR 0.75, 95% CI 0.66-0.85). 
Øger ikke risikoen for sectio (126/1000 versus 150/1000, RR 0.84, 95% CI 0.69-1.04).  
Reducerer neonatal sepsis (12/1000 versus 22/1000, RR 0.57, 95% CI 0.24-1.33) og perinatal 
mortalitet (1/1000 versus 2/1000, RR 0.47, 95% CI 0.13-1.66). (ikke signifikant resultat her 
forklaret ved sjælden event, lille sample size, men tydelig tendens). 
  
Håndtering 

PROM flowchart .2019.pptx 
 
Telefonisk henvendelse 

• Spørg om fostervandets farve, feber, veaktivitet og liv. 
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• Spørg om GBS i vaginal- eller urindyrkninger. Undersøg samme i MiBA i 
Sundhedsplatformen. 
  

Er kvinden kendt GBS bærer eller har hun tidligere født et GBS-inficeret barn, skal hun komme til 
opstart af antibiotika og igangsættelse straks. 

  
Ingen veer: 

• Pt. ses i fødemodtagelsen 3-5 timer efter vandafgang døgnet rundt mhp. vurdering af 
igangsættelse. 

 
Veer: 

• Ved klart fostervand, ingen feber, og normale fosterbevægelser kan kvinden blive i 
hjemmet med veer. 

• Kvinden informeres om at ringe til fødemodtagelsen med ca. 2 timers interval, så 
veernes styrke og behov for vurdering i afdelingen/ s-drop vurderes. 

• Kvinden skal vurderes i afdelingen senest 12 timer efter vandafgang 
  
Transport ved formodet vandafgang  
Liggende transport arrangeres ved: 

• ustabil fosterstilling 
• underkropspræsentation 
• tværleje/skråleje 
• præterm vandafgang 
• polyhydramnios 
• Overbevisende/plaskende vandafgang uge 23+0-37+0. 

(Ved svag mistanke kan pt køre ind selv) 
 
Diagnostik ved ankomst til fødemodtagelsen:  
Er der veer/infektion/obstetriske problemer? 

• Udvendig undersøgelse, ømhed af uterus 
• Fostervandets farve og lugt 
• Rektaltemperatur, puls og BT 

  
Fosterets tilstand 

• Fosterpræsentation bekræftes ved UL før evt. angusta, 
• Fosterskøn 
• CTG 

  
Er der sikker vandafgang? 

• Anamnese. Undersøg bind/trusser. 
• Vaginaleksploration mhp. valg af igangsættelsesmetode og evt. navlesnorsfremfald. 

Vaginaleksploration bør begrænses til et minimum ved PROM, særligt hvis kvinden 
ønsker afventende behandling. Der anvendes altid sterile handsker. 

• Ved fortsat tvivl om vandafgang: Inspektion med spekler og UL for 
fostervandsmængde. 

  
Standardbehandling (anbefales) 
Vestimulation 4-6 timer efter vandafgang. 
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Kvinden informeres ud fra oplysninger der står under baggrund 
  
Umodne cervicale forhold (bishopscore < 6) 
Fremgangsmåde: 

• Gravide med sectio antea må ikke stimuleres med Angusta 
• Angusta tages også om natten.  

Første dosis tabl. Angusta 25 mikrogram p.o tages på fødeafdelingen. Tidspunktet 
journalføres. 

• Kvinden får to doser med hjem til at indtage hver anden time. 
• Pjecen ”Igangsættelse med Angusta – når fostervandet er gået” udleveres og skemaet 

udfyldes. 
• Rektal temp. måles derhjemme hver 4. time. 
• Hvis kvinden ikke er i aktiv fødsel 12 timer efter vandafgang tilstræbes opstart med 

oxytocindrop, uanset tidspunkt på døgnet. 
• Hvis s-drop ikke kan tilbydes pga. travlhed, og der fortsat ikke er veer, fortsættes med 

Angusta hver 2. time, max 8 Angusta i alt pr. døgn. 
  
Timer Handling 

0 Vandafgang 

3-5 Kontrol 

4-6 Angusta 25 mikrogram p.o. 

6-8 Angusta 25 mikrogram p.o. 

8-10 Angusta 25 mikrogram p.o. 

Ca. 12 Oxytocin-drop 4 timer efter sidste dosis Angusta 

18 Antibiotika (se nedenfor) 
  
Igangsættelse med Angusta kan foregå ambulant, hvis: 

• Ukompliceret singleton graviditet 
• Foster i hovedstilling 
• Klart fostervand 
• Normal CTG og temperatur 

  
Henvendelse hvis: 

• Blødning kraftigere end sædvanlig tegnblødning. 
• Ildelugtende eller grønt fostervand 
• Få eller markant ændrede fosterbevægelser 
• Temperatur > 38 grader 
• Regelmæssige, smertefulde veer, ca. 3 på 10 minutter 
• Hyperton uterus 
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Modne cervicale forhold (bishopscore = > 6) eller evt. mere umodne cervikale forhold hos en 
flergangsfødende 

• Oxytocin-drop tilstræbes 6 timer efter vandafgang, hvis der ikke er veer 
 
Sectio antea/myomektomi  
Det tilstræbes at stimulere med oxytocin-drop ca. 6 timer efter vandafgang, uanset de cervikale 
forholds modenhed. Pga. risikoen for uterusruptur anvendes aldrig stimulation med Angusta. 
Hvis collum er lang og lukket kan kvinden tilbydes følgende: 
-Stimulation med S-drop, med maximal dosis i 2 timer. Ved manglende progression da sectio. Som 
udgangspunkt kan det ikke anbefales at stimulere med S-drop i "flere omgange". 
 -Sectio uden yderligere forsøg på igangsættelse. 
-Vente med S-drop til 12 timer efter vandafgang. Herefter S-drop stimulation med max dosis i 2 
timer. Ved manglende progression da sectio. 
Kvinden skal informeres om risici ved langvarig vandafgang iht. oplysninger der står under 
baggrund 

  
Afventende behandling 

Hvis kvinden ønsker at afvente spontane veer/ udskyde stimulation er forudsætningerne: 
  

• Ukompliceret, singleton graviditet efter 36+6 
• Hovedpræsentation 
• Normal fosterhjertelyd 
• Klart, ikke ildelugtende fostervand 
• Tp ikke < 38 grader 
• Mater ikke har fået påvist GBS kolonisation 

Kvinden informeres ud fra oplysninger der står under baggrund 
  

Fremgangsmåde: 
• Information om at henvende sig straks ved blødning, ildelugtende eller grønt 

fostervand, ændring i fosterets bevægelser samt temperatur >38.0 grader. 
• Pjecen ”Når fostervandet er gået – afventende behandling” udleveres. 
• Måling af rektal temperatur hver 4. time. 
• Antibiotika anbefales efter 18-timers PROM (se herunder). 
• Hvis fødslen ikke går i gang indenfor 24 timer efter vandafgang, anbefales 

igangsættelse snarest muligt efter samme principper som ved standardbehandling. 
  
Antibiotika-profylakse efter 18 timers vandafgang 
Endnu ikke i aktiv fødsel: 

• Kvinden tåler penicillin: Phenoxymethylpenicillin (Pancillin) 2 mill IE x 4 p.o. 
• Ved penicillin allergi: Clindamycein 600 mg x 3 p.o. 

Aktiv fødsel: 
• Kvinden tåler penicillin: Penicillin G 5 mill IE (=3g) i.v., efterfulgt af 2 mill IE i.v. 

hver 4. time. 
• Ved penicillin allergi: 1,5 g Cefuroxim i.v. hver 8. time 
• Ved tidligere type 1 anafylaktisk reaktion mod penicillin: Meropenem 1g iv x 3 

  
Overvågning under fødslen 
Vandafgang i mere end 18 timer er ikke en kontraindikation for at benytte badekar eller føde i vand. 
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Se også VIP CTG under fødslen 
  
Ambulant fødsel 
Se VIP Ambulant fødsel 
 
Behandling ved mistanke om intrauterin infektion 
Se VIP Feber under fødselen 
  
Litteratur 
Instruks PROM - Region Midtjylland 
Sandbjerg Guideline PROM, 2009 
 
Cochrane review 2006. Planned early birth versus expectant management (waiting) for prelabour 
rupture of membranes at term (37 weeks or more) 
 
Andre relevante links 
  
Cochrane review 2010 Planned early birth versus expectant management for women with preterm 
prelabour rupture of membranes prior to 37 weeks' gestation for improving pregnancy outcome 
 
Cochrane review 2009 Intravenous oxytocin alone for cervical ripening and induction of labour 
Cochrane review 2017. Planned early birth versus expectant managemen(waiting) for prelabour 
rupture of membranes at term (37 weeks or more). Middleton P, Shepherd E, Flenady V, et al. 
 
Udarbejdet af: Lene Drasbek Huusom og Monica Ladekarl 
Revideret af: Lene Huusom, Monica Ladekarl, obstetriske speciallæger og afdelingsledelsen 
2019 
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