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Resume 

Dette projekt undersøger, hvilke konsekvenser intrapartum antibiotikaprofylakse kan have for 

barnet. Gennem analyse af kvantitativ forskning findes, at intrapartum antibiotikaprofylakse 

medfører ændringer i nyfødtes tarmflora. Disse ændringer sker i en tid, hvor immunforsvaret 

grundlægges, hvilket kan medføre iatrogene effekter. Denne viden og jordemoderens overvejelser 

om intrapartum antibiotikaprofylakse udfoldes ud fra evidensbaseret praksis. Her belyses, at 

intrapartum antibiotikaprofylakse givet ud fra risikofaktorer udfordrer jordemoderens faglige og 

etiske dømmekraft. Konsekvenserne skal indgå i fyldestgørende information. 

Forsigtighedsprincippet medfører overbehandling, hvori der mangler hensyntagen til 

konsekvenserne for barnet og resistensproblematikken. Mulighed for intrapartum screening for 

GBS vil skabe rammerne for en mere optimal praksis.  
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Problemstilling 

I Danmark får omtrent 18% af alle fødende intrapartum antibiotikaprofylakse (IAP) for at 

forebygge, at barnet smittes med Gruppe B Streptokokker (GBS) (Andersen, 2017). I 2019 svarede 

det til 11.010 ud af 61.167 fødsler (Danmarks Statistik, u.å.).  

De risikofaktorer, der udløser anbefaling af IAP er følgende: GBS-bakteriuri påvist i graviditeten, 

præterm fødsel, feber under fødslen, langvarig vandafgang >18 timer samt tidligere fødsel af barn 

med invasiv GBS-infektion (DSOG, 2019, s. 6). Det er dermed en betydelig andel af fødende og 

nyfødte, som berøres af denne praksis.  

 

Perinatal vertikal transmission af GBS sker i 50% af tilfældene ved koloniserede fødende, og heraf 

vil 1% af de eksponerede børn få early onset GBS-infektion (EOGBS) og færre endnu få late onset 

GBS-infektion (NOH, u.å.). Der er altså tale om få børn, der reelt er i fare, men mange der 

behandles ud fra risikofaktorerne. På Kolding Sygehus benyttes intrapartum GBS-screening til de 

fødende, der er i en risikogruppe. Ved denne metode finder de, at blot 23% af de fødende i 

risikogruppen reelt er GBS-bærere intrapartum, hvormed de har kunne nedsætte deres forbrug af 

antibiotika (AB) markant (Andersen, 2017).  

 

AB har revolutioneret den medicinske verden og har siden dens opfindelse reddet utallige 

menneskeliv ved at bekæmpe bakterielle infektioner. Inden for obstetrikken er AB ligeledes et 

uundværligt antibakterielt middel til at redde gravide, fødende, barslende og nyfødtes liv. 

Infektioner som vi i dag betragter som helt ufarlige, var engang dødelige (SSI, 2018).  

I dag står vi en situation, hvor mange års forbrug af AB har medført, at nogle bakterier er begyndt at 

udvikle AB-resistens (Det Etiske Råd, 2014). Det har ført til, at FN’s verdenssundhedsorganisation, 

World Health Organization (WHO), har advaret imod, at dette er en reel og presserende global 

trussel mod verdens sundhed: “Antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, 

food security, and development today” (WHO, 2018). AB-resistens opstår naturligt, men 

accelereres af for lempeligt forbrug af AB, hvorfor WHO anbefaler, at sundhedsprofessionelle kun 

udskriver og administrerer AB, når det er nødvendigt (WHO, 2018). Dette støttes op af Det Etiske 

Råd, hvis anbefalinger lyder, at: “brug af AB ‘for en sikkerheds skyld’ eller for at reducere ubehag 

bør undgås i et samspil mellem læger og patienter” (Det Etiske Råd, 2014).  

Der findes allerede såkaldte superbakterier, hvorpå få eller ingen AB er virksomme (Det Etiske 

Råd, 2014) Som kommende jordemødre i Danmark har vi allerede kendskab til MRSA (methicillin-
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resistent staphylococcus aureus) og de udfordringer, det medfører. Udviklingen i AB-resistensen 

kan føre til, at vi kommer til at kæmpe yderligere mod disse resistente bakterier i fremtiden. I det 

tilfælde vil bakterielle infektioner kunne være fatale for ethvert menneske.  

Netop nu er vi i en situation med Covid-19, der forårsager virusinfektioner, der ikke er mulige at 

bekæmpe med AB (Sundhedsstyrelsen, 2020). Denne virus kan være dødelig for ældre og 

svagelige, og alt samfundet kan gøre, er at forsøge at begrænse smitten. Vi forestiller os, at denne 

igangværende Covid-19 pandemi i nogen omfang kan sammenlignes med de udfordringer, vi 

globalt set kan komme til at stå overfor i forhold til resistente bakterier i fremtiden. Her vil det dog 

ikke blot være ældre og svagelige, som er udsatte, men alle der pådrager sig en bakteriel infektion. 

Denne sammenligning er ligeledes debatteret af en australsk professor i infektionssygdomme (S. 

Djordjevic, 2020).  

I Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG)s seneste guideline fra 2019 omhandlende 

GBS, er der under bivirkninger til AB skrevet knapt fem linjer omhandlende AB-resistens. Udover 

risiko for anafylaksi hos den fødende, er der ikke nævnt yderligere bivirkninger for hverken 

fødende eller barnet (DSOG, 2019, s. 8).  

I praksis har vi ikke oplevet, at der gives fyldestgørende information ved anbefaling af IAP. Vores 

erfaringer er, at forældrene blot informeres om, at IAP anbefales for at forebygge infektion hos den 

nyfødte. Jordemoderen har i henhold til Sundhedsloven et ansvar og en forpligtigelse til at indhente 

informeret samtykke inden en behandling indledes. Her skal der informeres om indikation, 

virkning, bivirkning, muligheder for alternativ behandling og konsekvens ved ingen behandling 

(Sundhedsloven, 2019, § 16).  

På pro.medicin, som er en database indeholdende information om lægemidler og 

behandlingsvejledninger til sundhedsprofessionelle, nævnes umiddelbare bivirkninger såsom 

flebitis ved indstiksstedet, hududslæt og anafylaktisk reaktion ved benzylpenicillin, som er det 

præparat, der benyttes til IAP. Der nævnes ikke bivirkninger på længere sigt eller iatrogene effekter 

for barnet, når det benyttes intrapartum (pro.medicin, 2019).  

 

Det er vores oplevelse, at mange jordemødre virker ambivalente omkring IAP, og det er samme 

følelse, vi selv har stået med. For de børn, der ellers ville få EOGBS, kan IAP være altafgørende 

(Peitersen et al, 2014, s. 323-324). Samtidig bygger praksis på et forsigtighedsprincip, som kan føre 

til overbehandling på de fødesteder, der ikke screener intrapartum for GBS ud fra risikofaktorer. 
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Det vides reelt ikke, om den koncentration af GBS, der var sporet i graviditeten, fortsat er til stede 

ved fødslen. Det samme gør sig gældende hos den fødende, der har vandafgang i >18 timer eller er 

gået prætermt i fødsel. Feber under fødslen kan være et infektionstegn, men det er samtidig også en 

almindelig kendt bivirkning til epiduralblokaden, som mange fødende får (DSOG, 2017, s. 7). 

Alternativ behandling oplever vi sjældent blive nævnt, men vi undrer os over, om vores praksis og 

information herom er den mest optimale.  

 

Siden 2007 er der i forskningen opstået fokus på tarmbakterier og deres betydning for mennesket 

(Enders, 2015, s. 156). Ved fødslen begynder koloniseringen af den nyfødtes tarm, som 

grundlægges ud fra de bakterier, barnet møder under fødslen og i tiden umiddelbart derefter. Den 

tidlige kolonisering har betydning for udviklingen af barnets immunforsvar og stofskifte (Enders, 

2015, s. 171). Heraf kan det tænkes, at IAP har konsekvenser for barnet, men vi oplever ikke, at der 

er tilstrækkelig fokus på dette i praksis. Ved AB-behandling under graviditeten, har vi hørt nogle 

jordemødre anbefale den gravide at tage probiotika. Mange jordemødre fokuserer dermed på, at det 

er vigtigt med gavnlige bakterier, men vi har hverken hørt eller læst om officielle anbefalinger i 

forhold til dette i relation til IAP. 

 

Et dansk registerstudie fra 2014 finder sammenhæng mellem børn født ved sectio og en række 

kroniske immunologiske sygdomme (Sevelsted et al, 2015). Et barn født ved sectio bliver enten slet 

ikke eller i nedsat grad eksponeret for den fødendes vaginale bakterier (Enders, 2015, s. 176). AB 

givet som infusion intrapartum passerer ikke blot placenta og går i barnets blod 

(Jordemoderforeningen, u.å.), men det påvirker ligeledes den fødendes normalflora i 

vaginalkanalen, som barnet ville få undervejs i fødslen (Olsen, 2010, s. 197). I begge tilfælde 

udsættes den nyfødte i mindre grad for gavnlig bakterieflora under fødslen, og vi tænker derfor, om 

der i nogen grad ses en lignende påvirkning af IAP-eksponerede børn som ved børn født ved sectio.  

 

Alle disse problematikker gør, at vi søger at udfolde emnet. Vi vil som kommende jordemødre være 

dem, der administrerer AB intrapartum og indhenter det informerede samtykke. Derfor ønsker vi at 

være nysgerrige på og bevidste om de konsekvenser og potentielle iatrogene effekter, som IAP kan 

medføre hos barnet. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at svangreomsorgen skal være 

sundhedsfremmende (SST, 2013, s. 16). Deraf tænker vi, at det er vigtigt at være bevidste om 
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konsekvenser, alternative behandlingsformer og i sidste ende, hvordan vi eventuelt kan bedre 

outcomet for de IAP-eksponerede børn.  

 

Det er vigtigt at forebygge tilfælde af EOGBS, og IAP har derfor i mange tilfælde sin fulde 

berettigelse. Men vi undrer os over den praksis, vi har i dag, hvor der er risiko for overbehandling 

og medikalisering af fødsler, hvor det er unødvendigt.  

Vi er interesserede i at undersøge og blive klogere på, hvilke konsekvenser det kan have, når 

nyfødtes liv opstartes med AB-eksponering. Dette mener vi bør medtænkes i den obstetriske praksis 

og i de kliniske retningslinjer, som jordemødres erhvervsudøvelse ofte defineres ud fra. Vi stiller os 

undrende overfor, om vi ved denne praksis glemmer at tænke langsigtet ift. den globale trussel af 

AB-resistens.  

Disse overvejelser komplementeres af de Etiske Retningslinjer for Jordemødre, som 

Jordemoderforeningen har udarbejdet til støtte i jordemoderens praksis. Heri står der skrevet: 

“Jordemoderen bidrager til udvikling af jordemoderfaget for at kunne yde en jordemoderfaglig 

omsorg, der tilgodeser principperne om at gavne og frem for alt ikke at skade og vedkender sig 

medansvar for, at praksis bygger på veldokumenteret viden” (Jordemoderforeningen, 2010). Dette 

leder os videre til den følgende problemformulering. 

Problemformulering  

Hvilke konsekvenser kan det have for barnet på længere sigt, når den fødende gives intrapartum 

antibiotikaprofylakse? Og hvilke overvejelser bør jordemoderen gøre sig om intrapartum 

antibiotikaprofylakse ud fra tilgangen ‘evidensbaseret praksis’?   
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Afgrænsning 

Der vil blive fokuseret på intrapartum antibiotikaprofylakse givet ud fra GBS-risikofaktorer ved 

vaginal fødsel, hvorfor opgaven ikke vil forholde sig til antibiotikaprofylakse givet ved sectio. 

 

Intrapartum antibiotikaprofylakse gives som nævnt ud fra flere risikofaktorer, herunder ved 

præterme fødsler. Da vi ikke ved, om tarmsystemet hos præmature nyfødte er anderledes end ved 

mature, vælger vi at fokusere på børn født inden for terminsperioden. 

Derudover gives intrapartum antibiotikaprofylakse ved intrapartum feber. Da intrapartum feber kan 

være en gråzone mellem profylakse og behandling og adskilles fra håndteringen af de øvrige GBS-

risikofaktorer, har vi derfor valgt at fokusere på DSOG’s guideline omhandlende GBS.  

 

Opgavens disponering  

I dette afsnit beskrives opgavens opbygning for at fremme overblikket for læseren. Vi vil med 

denne opgave forsøge at svare på, hvad det kan have af konsekvenser for barnet at blive eksponeret 

for IAP. Dernæst vil vi belyse, hvilke overvejelser jordemoderen bør gøre sig om IAP ud fra 

tilgangen evidensbaseret praksis. Derfor er vi endt ud med en todelt problemformulering. Første del 

vil vi besvare gennem vores analyse og udfolde sammen med anden del af problemformuleringen i 

vores diskussion. 

 

Først redegøres for baggrundsviden, som anses som værende vigtig for at forstå den videre læsning 

af opgaven. Dernæst præsenteres opgavens metode, herunder det videnskabsteoretiske grundlag, 

søgestrategi, præsentation af empiri til analysen, analyse- og diskussionsstrategi. Herefter 

påbegyndes analysen af studiet Effect of intrapartum antibiotics on the intestinal microbiota of 

infants: a systematic review af Petra Zimmermann og Nigel Curtis. Vi vil gennem kritisk læsning 

vurdere studiets interne og eksterne validitet på baggrund af SfR’s checkliste og relevante teoretiske 

begreber. Analysens resultater ledes videre til diskussionen. I diskussionen vil vi med udgangspunkt 

i analysens fund belyse problemformuleringens anden del ud fra strukturen fra evidensbaseret 

praksis. Sidst i diskussion vil vi reflektere kritisk over dele af vores egen metode. Herefter vil vi 

lave en konklusion, hvori der opsamles og forklares, hvordan den samlede opgave besvarer vores 

problemformulering.   
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Vi har valgt at behandle dele af analysens resultater og anden del af problemformuleringen ud fra 

diskussionen for at have mulighed for at vurdere, diskutere og reflektere over praksis. Da opgaven 

er bygget op på denne måde, hvor en stor del af problemformulering bredes ud i diskussionen, vil 

diskussionen være relativt tungtvejende i opgaven.  

Baggrundsafsnit 

For at sikre en fælles forståelse med læseren, vil der i dette afsnit blive redegjort for relevante 

begreber, der tages i brug gennem projektet. 

Antibiotika (AB) 

AB er lægemidler mod bakterielle infektionssygdomme. AB er en bred betegnelse for mange 

forskellige antibakterielle lægemidler, der virker på gram-positive og gram-negative bakterier 

(Olsen, 2010, s. 197). AB kan have forskellige virkningsspektrum alt efter hvor mange bakterier, de 

angriber. AB som virker på få arter kaldes smalspektrede og AB som virker på et større antal arter 

kaldes bredspektrede (Olsen, 2010, s. 197). Ved brug af AB vil kroppens normale bakterieflora 

også blive påvirket. I almindelighed foretrækker man derfor at bruge smalspektret, når det er 

muligt, da det ikke påvirker normalfloraen i så høj grad som bredspektret (Olsen, 2010, s. 197).  

Ved anvendelse af AB bør der udvises stor forsigtighed, og man bør sørge for at anvende det rigtige 

medikament på det rigtige tidspunkt, da der kan være risiko for udvikling af resistens. Resistens 

forekommer, når enkelte bakterier i en bakteriepopulation er modstandsdygtige overfor den AB som 

gives. De resistente bakterier har da mulighed for at formere sig, og der opstår derved en ny 

population af bakterier, der ikke kan bekæmpes med den pågældende AB (Olsen, 2010, s. 198). 

Udover resistens er der ved AB risiko for allergisk reaktion eller nyinfektion hos patienten (Olsen, 

2010, s. 197).  

Intrapartum antibiotikaprofylakse (IAP) 

Profylakse er det medicinske fagudtryk for forebyggelse. Når AB gives under fødslen for at 

forebygge infektion hos barnet, betegnes det intrapartum antibiotikaprofylakse. Når AB gives 

intravenøst til den fødende vil det passere placenta, og der opnås derved en terapeutisk effekt hos 

barnet, som ligeledes vil være til stede i amnionvæsken (Jordemoderforeningen, u.å.). 
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Early onset GBS-infektion (EOGBS)  

EOGBS er den sværeste form for neonatal GBS-infektion og opstår inden for den første uge efter 

fødslen, oftest få timer efter fødslen eller inden for det første levedøgn. De kliniske symptomer på 

EOGBS er f.eks. respiratoriske problemer såsom takypnø, knirken, cyanose, apnø, tiltagende 

respirationsinsufficiens og persisterende føtal cirkulation. De kardiovaskulære symptomer er 

hypotension og irreversibelt kardiogent shock. Derudover kan barnet udvikle meningitis og DIC 

med blødningstendens. EOGBS er forbundet med risiko for både morbiditet og mortalitet hos 

nyfødte (Peitersen et al., 2014, s. 323-324).  

Hvis den fødende er koloniseret med GBS, kan barnet eksempelvis smittes efter at fosterhinderne er 

bristet eller under passagen gennem vagina. Risikoen for smitte nedsættes ved at behandle den 

fødende med IAP (Peitersen et al, 2014, s. 322).  

DSOG’s anbefalinger 

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) er et lægevidenskabelig selskab, hvis formål 

er at fremme udviklingen og kvaliteten af det gynækologiske og obstetriske arbejde (DSOG, 2015). 

DSOG har udarbejdet en lang række anbefalinger indenfor det obstetriske område, som danner 

grundlag for de kliniske retningslinjer på Danmarks fødeafdelinger.  

 

I DSOGs guideline omhandlende GBS anbefales ikke generel screening for GBS, men et regime 

baseret på risikofaktorer. IAP anbefales givet ud fra et af de følgende to regimer:  

1. Ingen intrapartum screening for GBS, men IAP til risikofaktorerne: GBS-bakteriuri i 

nuværende graviditet, GA <37+0, vandafgang >18 timer.  

2. Intrapartum screening ved risikofaktorerne: GBS bakteriuri i nuværende graviditet, præterm 

fødsel med GA 35+0-36+6, vandafgang >18 timer. IAP gives ved GBS-positiv test. 

Der anbefales altid, uanset regime, IAP ved præterm fødsel før 35+0 eller hvis den fødende 

tidligere har født et barn med GBS-infektion eller mistanke herom. Feber håndteres ud fra separat 

guideline.  

 

Som IAP anbefales initielt 5 MIE (3 g) penicillin intravenøst og herefter 2,5 MIE (1,5) g intravenøst 

hver fjerde time indtil fødsel. Hvis den fødende har en penicillinallergi, anbefales cefuroxim 1,5 g 

hver ottende time. Penicillin er et smalspektret AB, mens cefuroxim er et bredspektret AB 
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(pro.medicin, 2020). For adækvat effekt bør IAP opstartes minimum fire timer inden fødsel (DSOG, 

2019, s. 4).  

Koloniseringen af den nyfødtes tarmflora 

Fra der går hul på fosterhinderne begynder koloniseringen af barnet, da der her kommer i kontakt 

med fødselskanalens mikroorganismer, heriblandt bakterier (Enders, 2015, s. 171). Langt de fleste 

af disse mikroorganismer er gode for barnet, og er med til at danne barnets tarmflora, der er 

grundlæggende for udviklingen af immunforsvaret og stofskiftet (Enders, 2015, s. 172).  Den første 

tid efter fødslen betegnes som an early-life ‘critical’ window hvor selv små forstyrrelser i 

koloniseringen af den nyfødtes tarmflora, kan have stor betydning for udviklingen af 

immunforsvaret (Zimmermann & Curtis, 2019, s. F205). 

Selvom barnet allerede fra vandafgang er begyndt at blive koloniseret, er det først cirka tre år efter, 

at barnet har en færdigudviklet tarmflora. Indtil da har der været mange mikrober ind og ud af 

kroppen på barnet, og det er stadig uvist helt præcist hvilke konsekvens, det har for barnet på lang 

sigt, alt det barnet kommer i kontakt med (Enders, 2015, 172). Dog ved vi, at børn der har haft 

meget nærkontakt med mater og er blevet ammet har en højere forekomst af gavnlige 

bifidobakterier, som er central i opbygningen af vores stofskifte og immunforsvar (Enders, 2015, s. 

173).  

Iatrogen effekt 

En iatrogen sygdom er en sygdom eller skade, der kan fremkomme fx ved en utilsigtet hændelig 

bivirkning ved en medicinsk behandling (Almind, 2016). I dette projekt vil de bivirkninger som 

IAP forårsager hos barnet blive benævnt med iatrogene effekter. 

 

Evidensbaseret praksis (EBP) 

David Sackett (1934 - 2015) var en amerikansk-canadisk læge, som var én af pionererne til 

fænomenet evidensbaseret medicin.  I artikelen  Evidence based medicine: what it is and what it 

isn’t fra 1996, uddyber han hvilke elementer, der bør være til stede når tilgangen bruges i praksis. 

Evidensbaseret medicin består af tre elementer; bedste videnskabelig evidens, den professionelles 

etik og dømmekraft samt patientens præferencer. En praksis som bygges op ud fra elementer i 

evidensbaseret medicin, vil i dette projekt fremover omtales som evidensbaseret praksis (EBP).  
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David Sackett mente, at individuel klinisk ekspertise bør benyttes sammen med den bedste 

videnskabelige evidens, og at ingen af delene er tilstrækkeligt alene. Ligeledes påpegede han, at 

kliniske guidelines skal integreres med den professionelles dømmekraft ift. til den enkelte patients 

kliniske situation og præferencer: “Similarly, any external guideline must be integrated with 

individual clinical expertise in deciding whether and how it matches the patient's clinical state, 

predicament, and preferences, and thus whether it should be applied” (Sackett et al, 1996, s. 72).  

 

Udarbejdet af bachelorgruppen, april 2020 

 

Evidensbaseret praksis er en samvittighedsfuld, eksplicit og velovervejet anvendelse af den bedste 

nuværende videnskabelige evidens i beslutninger om plejen af individuelle patienter (Sackett, 1996, 

s. 71). Dermed opstår rammerne for en optimal praksis, hvis man formår at integrere den bedste 

videnskabelige evidens, den professionelles dømmekraft og etik samt patientens præferencer.  
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Metode 

Det følgende afsnit består af en redegørelse for bachelorprojektets videnskabelige fremgangsmåde 

samt metodologiske og videnskabsteoretiske overvejelser, herunder en beskrivelse af 

evidensbegrebet. Derudover vil dette projekts søgestrategi beskrives og projektets empiri til brug i 

analysen præsenteres. Slutteligt vil projektets analyse- og diskussionsstrategi beskrives.  

Videnskabsteoretiske overvejelser  

Inden for sundhedsvidenskaben er der ifølge Thisted to videnskabsfilosofiske hovedtraditioner; den 

naturvidenskabelige, hvor det metodiske grundbegreb er forklaring, og den humanvidenskabelige, 

hvor det metodiske grundbegreb er forståelse (Thisted, 2018, s. 35-37).  I den første del af vores 

problemformulering ønsker vi at undersøge, hvilke konsekvenser IAP kan have for nyfødte. Vi 

stræber altså efter at finde frem til årsagssammenhænge mellem de observerbare fænomener IAP og 

dets betydning for barnet. Dermed er det relevant at gå til opgaven med en naturvidenskabelig 

tilgang, da vi ønsker at kvantificere dele af virkeligheden, for derved at kunne beskrive den 

objektivt (Thisted, 2018, s. 36). Inden for naturvidenskaben, i relation til vores projekt, finder vi det 

oplagt at tage udgangspunkt i positivismen og Poppers falsifikationisme.  

Positivisme 

Positivismen er en videnskabsteoretisk retning, der udformes inden for rammerne af den empiriske 

filosofi, hvor al viden bygger på sanseerfaringer (Thisted, 2018, s. 45).  

Inden for positivismen er den ontologiske opfattelse, at virkeligheden foreligger objektivt for os på 

baggrund af et sikkert og objektivt fundament af empiriske fakta (Thisted, 2018, s. 47). Ifølge den 

empiristiske tilgang er den virkelige verden den verden, som vi møder gennem iagttagelsen 

(Thisted, 2018, s. 45). Epistemologien, altså erkendelsesteorien, er at al viden stammer fra 

sanseerfaringer (Thisted, 2018, s. 46). Det vil altså sige, at der består en objektiv fysisk verden, som 

vi kan måle og veje, og det er dermed muligt for os, gennem positivismen, at iagttage og forklare 

konsekvenserne af IAP for barnet. Man kan gennem diverse analysemetoder se på bakteriefloraen 

og dets vækst og rigdom, som dermed gør det muligt at kvantificere effekten af IAP.  

For at opnå en mere nuanceret tilgang til viden, vil vi reflektere over Poppers teori om 

falsifikationisme. 
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Poppers falsifikationisme 

Karl Popper (1902 - 1994) var en betydningsfuld østrigsk videnskabsfilosof (Vestergård, 2010). 

Han ønskede at gøre op med de to på dette tidspunkt fremherskende retninger indenfor 

naturvidenskaben, rationalisme og empirisme, da han ikke mente at sandheden fandtes bag at søge 

at verificere sine teorier (Thisted, 2018, s. 51-52).  

Ifølge Popper kan man ikke endegyldigt verificere en hypotese, men derimod er den eneste vej mod 

sikker viden gennem at forsøge at modbevise hypotesen (Birkler, 2005, s. 77). Det forstås ved 

falsifikation, at viden bygger på antagelser, der rummer den mulighed, at de kan være fejlagtige. 

Derfor er viden foreløbig og åben for korrektion (Thisted, 2018, s. 51). Dette er udgangspunktet for 

denne opgave, da den obstetriske praksis konstant udvikler sig, samtidig med at der opstår ny viden 

om brugen af AB og tarmfloraens betydning. Popper mener, at der altid vil være teoretiske 

antagelser, der går forud for de konkrete problemer, som man arbejder med, og at man derfor bør 

opstille en hypotese og forsøge at falsificere denne. Dette kaldes en hypotetisk-deduktiv 

fremgangsmåde (Thisted, 2018, s 53). En nulhypotese kalder man den hypotese, der siger, at der 

ingen effekt er af en given behandling (Thisted, 2018, s. 189). Nulhypotesen, som vi arbejder ud fra 

i denne opgave er, at det ingen konsekvenser har for barnet, når den fødende modtager IAP. 

Gennem analysen vil vi søge at falsificere vores hypotese for enten at kunne forkaste hypotesen 

eller nå frem til en ny situation i kraft af den viden, vi har fået. Dette vil, ifølge Popper og teorien 

om falsifikation, føre til en begrundet, men aldrig beviselig videnskabelig viden (Thisted, 2018, s. 

53).  

Evidens  

Begrebet evidens benyttes hyppigt inden for kvantitativ forskning, og kan måske beskrives som et 

nøglebegreb inden for den videnskabelige genre. Evidens defineres ofte som et videnskabeligt bevis 

for en effekt (Habicht, 2011, s. 89), men ifølge Poppers teori om falsifikation bør evidens i højere 

grad defineres som en begrundet, men ikke nødvendigvis helt sikker vurdering, som eksempelvis 

effekten af en behandling (Juul et al, 2017, s. 315). Den bedste evidens til besvarelse af et klinisk 

spørgsmål, vil være baseret på den videnskabeligt stærkeste metode (Andersen og Matzen, 2014, s. 

218). I dette projekt vil vi søge at finde metodisk stærk forskning, der kan besvare vores 

problemformulerings første del. En måde hvorpå den videnskabelig forskning kan klassificeres er 

ved evidenshierarkiet. I dette hierarki tillægges undersøgelsesdesign forskellig vægt,  og det vil 

derfor, i vores udvælgelse af empiri, være relevant at have denne hierarkiske opdeling for øje. 
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Udarbejdet af bachelorgruppen, april 2020 

Søgestrategi 

I dette afsnit vil der blive redegjort for vores søgestrategi og litteraturudvælgelse. 

 

Til at fremsøge relevant empiri til besvarelse af vores problemformulerings første del, valgte vi at 

bruge databasen PubMed. PubMed indeholder biomedicinsk litteratur fra Medline, 

naturvidenskabelige artikler og online litteratur (NCBI, 2020). Medline er en af de vigtigste 

elektroniske databaser indenfor det medicinske område med et omfattende udvalg af 

sundhedsvidenskabelige artikler (Andersen & Matzen, 2014, s. 36). Vi fandt det derfor relevant at 

bruge denne database, da vores problemformulerings første del ligger op til at blive besvaret 

kvantitativt ud fra et naturvidenskabeligt perspektiv.  

 

Med udgangspunkt i vores problemformulerings første del, foretog vi i begyndelsen af vores 

søgningsproces en bevidst tilfældig søgning i PubMed. Vi søgte altså ikke systematisk, men skrev 

et par søgeord, som vi tænkte kunne føre til relevante artikler. På den måde kunne vi få inspiration 

til hvilke ord og synonymer, der ville være relevante at inkludere i vores systematiske søgning 
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(Rienecker & Jørgensen, 2014, s. 150). Til opbygning af vores søgestrategi valgte vi både at benytte 

fritekstsøgning, dvs. at vi søgte på alle ord, der kan forekomme i artiklerne (Andersen & Matzen, 

2014, s. 40). Disse ord blev kombineret med emneord (Mesh-.terms), der bruges til indeksering af 

artiklerne på Pubmed (Andersen & Matzen, 2014, s. 40). Ved at kombinere de to former for 

søgning fandt vi derved så mange relevante artikler som muligt (Andersen & Matzen, 2014, s. 40). 

Vi fandt fire aspekter i vores problemformulering, som vores søgestrategi blev baseret på (se bilag 

1). Vi kunne derved foretage en systematisk bloksøgning i PubMed (se bilag 2) vha. boolske 

operatorer, som kunne udvide, men samtidig afgrænse vores søgning (Andersen & Matzen, 2014, s. 

41). Til at starte med opsatte vi ingen begrænsninger, men da vi gentagne gange stødte på artikler 

omhandlende HIV og hepatitis, valgte vi at udelukke denne form for studier vha. operatoren NOT 

(Andersen & Matzen, 2014, s. 41). Derudover valgte vi at ekskludere artikler omhandlende 

dyreforsøg. Den systematisk søgning, som vi udførte i PubMed, blev suppleret med søgning i 

databaserne Embase (se bilag 3) og Cochrane (se bilag 4) for at sikre, at vi fandt så meget litteratur 

på området som muligt. Her blev der ikke fundet yderligere relevant litteratur.  

Primær litteraturudvælgelse 

Den systematiske søgning gav 460 artikler (se bilag 2), som kunne være relevante til besvarelse af 

vores problemformulering. Dette antal ønskede vi at indsnævre på systematisk vis. For at studiet 

skulle være relevant for besvarelsen af vores problemformulering, opstillede vi følgende in- og 

eksklusionskriterier:  

 Studiet skulle være sammenligneligt med dansk praksis 

 De nyfødte skulle være født til termin  

 De nyfødte skulle være født vaginalt 

 Der skulle gives intrapartum AB som profylakse og ikke ved indikation på infektion 

 

Vi foretog nu en primær litteraturudvælgelse (Andersen & Matzen, 2014, s. 58), hvor vi forholdte 

os til de 460 artiklers overskrifter. Ved tvivl om en artikel kunne være relevant eller ej, læste vi 

abstract. Derved fik vi indsnævret antallet til 56. Heraf blev alle abstracts gennemlæst og vi stod nu 

tilbage med 10 artikler. 
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Sekundær litteraturudvælgelse 

De 10 artikler valgte vi at gennemlæse i fuldtekst og derfra ekskludere dem, som viste sig ikke at 

være relevante. Her havde vi særligt fokus på metodeafsnittet, da vi her hurtigt kunne få et indblik i 

studiedesign,  hvem som var inkluderet i undersøgelsen, hvilken behandling som var foretaget, hvad 

formålet var med undersøgelsen og hvordan data var analyseret (Andersen & Matzen, 2014, s. 59). 

Efter gennemlæsning af artiklerne, fandt vi frem til den systematiske oversigtsartikel Effect of 

intrapartum antibiotics on the intestinal microbiota of infants: a systematic review (Zimmerman & 

Curtis, 2019). Studiet levede op til vores in- og eksklusionskriterier og det kliniske spørgsmål lagde 

sig tæt op ad det, vi søger at belyse.  

 

Præsentation af empiri 

Det udvalgte studie Effect of intrapartum antibiotics on the intestinal microbiota of infants: a 

systematic (fremover benævnt som Effects of intrapartum antibiotics…) er en systematisk 

oversigtsartikel. Studiet er lavet af Petra Zimmermann (Clinical scientist, Fribourg Hospital, 

Schweiz) og Nigel Curtis (Professor of Paediatric Infectious Diseases, University of Melbourne, 

Australien). 

 

Studiet blev publiceret i 2019 i British Medical Journal (BMJ). Alle studier som udgives i BMJ  

bliver peer-reviewed, og studiet er deraf blevet vurderet af adskillige eksterne parter før udgivelsen 

(BMJ, u.å.), hvilket styrker studiets kvalitet. Studiet er en systematisk oversigtsartikel og rangerer 

derfor højt i evidenshierarkiet. Studiet sammenfatter resultater fra seks prospektive 

kohorteundersøgelser, som i alt inkluderer 272 nyfødte og 502 afføringsprøver. Afføringsprøverne 

blev indsamlet fra to dage til tre måneder post partum. Primærstudierne sammenligner gennem 

forskellige mikrobiologiske analysemetoder tarmfloraen hos IAP-eksponerede og ikke-eksponerede 

nyfødte for at finde frem til, hvilken effekt IAP har på nyfødtes tarmflora. De inkuderede studier er 

udgivet i perioden fra 2004 til 2017 og er fra Italien, Frankrig og Spanien.  

 

Analysestrategi 

I analysen vil vi inddrage den systematiske oversigtsartikel Effect of intrapartum antibiotics.... 

Studiet vil blive brugt som en central del i besvarelsen af det første spørgsmål af 
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problemformuleringen og vil blive håndteret ud fra en naturvidenskabelig tilgang med 

udgangspunkt i den kvantitative metode. Vi vil analysere studiet metodekritisk ved at benytte 

Sekretariatet for Referenceprogrammer (SfR)’s checkliste for systematiske oversigtsartikler og 

metaanalyser (CFKR, u.å.). Checklister er med til at anskueliggøre studier og bevare overblikket 

(Andersen og Matzen, 2014, s. 67). Checklisten er en hjælp til systematisk gennemgang og kritisk 

vurdering af den metodiske kvalitet af studiet.  Denne vil blive brugt som et redskab til at gå 

struktureret til den kritiske analyse og gennemgang af studiet (bilag 5). På denne måde vil vi, 

gennem den metodekritiske analyse, vurdere studiets kvalitet ud fra den interne og eksterne 

validitet. Da SfR’s checkliste både er udarbejdet til systematiske oversigtsartikler og metaanalyser, 

vil der være elementer fra checklisten, som vi ikke kommer ind på i vores analyse. Vi vil derudover 

inddrage begreber og teori fra fagbøgerne Epidemiologi og Evidens af Juul et al fra 2017, 

Evidensbaseret Medicin af Andersen og Matzen fra 2014, Evidens og systematiske reviews - en 

introduktion af Johannsen og Pors fra 2013, Forskningsmetode i praksis af Thisted fra 2018, 

Rationel Klinik af Wulff og Gøtzsche fra 2006  samt Vurder selv evidens af Habicht fra 2011. 

Diskussionsstrategi 

Ud fra diskussionen søger vi at belyse anden del af problemformuleringen. Vi vil benytte analysens 

resultater og diskutere, hvordan vi kan anvende den nye viden, vi tilegner os, i praksis. Tilgangen 

EBP vil danne strukturen for vores diskussion, da dets tre elementer - bedste videnskabelige 

evidens, den professionelles dømmekraft og etik samt patientens præferencer - sammen rummer 

det, der bør medtænkes i en optimal praksis. På baggrund af analysens resultater og relevante kilder 

vil vi udfolde hvilke overvejelser og refleksioner, som jordemoderen bør gøre sig omkring IAP-

praksissen. Dette har vi mulighed for gennem rammerne fra EBP, hvorfor det findes oplagt at 

strukturere diskussionen på denne måde.  
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Analyse 

Vi vil nu, med inddragelse af teoretiske begreber fra relevant litteratur og på baggrund af SfR’s 

checkliste, foretage en kritisk gennemgang af  Effect of intrapartum antibiotics.... Analysen vil vi 

opdele i intern og ekstern validitet. Den samlede analyse vil give os en forståelse for, hvor valide 

resultaterne er, og dermed vil den anvendes til besvarelsen af den første del af vores 

problemformulering; Hvilke konsekvenser kan det have for barnet på længere sigt, når den fødende 

gives intrapartum antibiotikaprofylakse? 

Intern validitet 

Den interne validitet siger noget om studiets opsatte metode undersøger det, som forskerne havde til 

formål at undersøge (Thisted, 2018, s. 166). Vi vil herunder berøre det kliniske spørgsmål, 

metodologien, kvaliteten af primærstudierne og præsentere resultaterne.  

Vi vil her forholde os til, om der i udarbejdelsen af studiet har været risiko for, eller der er opstået 

bias, hvilket vil sige systematiske fejl, som giver en utilsigtet skævhed i studiets resultater (Thisted, 

2018, s.166). 

Det kliniske spørgsmål  

Når man foretager kritisk læsning af en systematisk oversigtsartikel, må man sikre sig, at der er 

opstillet et fokuseret klinisk spørgsmål (Andersen & Matzen, 2014, s. 150). Forfatterne til Effect of 

Intrapartum antibiotics… har beskrevet i deres problemstilling og uddybet konkret, hvad de gerne 

vil undersøge, nemlig IAPs effekt på den nyfødtes bakterieflora i tarmen. Derudover har de opstillet 

en række eksklusionskriterier eksempelvis, at studierne ikke må inkludere præterme nyfødte, og at 

AB kun skal være givet som profylakse. Dette er med til at afgrænse og dermed styrke tydeligheden 

i det kliniske spørgsmål og definere patientgruppen. Eksklusionskriterierne er med til at indsnævre 

det kliniske spørgsmål, og samlet set er det en styrke for den interne validitet, at det er tydeligt, 

hvad undersøgelsens kliniske spørgsmål er (Andersen & Matzen, 2014, s. 150).   

Forfatterne har endvidere i studiets introduktion argumenteret for den kliniske relevans af studiets 

undersøgelsesspørgsmål blandt andet ved at klarlægge, at IAP er blevet en almindelig praksis i 

obstetrikken, men at langtidskonsekvenserne ved denne behandling fortsat er uvist.  
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Metodologi  

Ved udarbejdelsen af Effect of intrapartum antibiotics… har forfatterne på systematisk vis 

indsamlet, vurderet og sammenfattet allerede eksisterende forskning. Kravene til fremsøgning af 

empiri ved en systematisk oversigtsartikel er strengere end ved en ikke-systematisk oversigtsartikel, 

da der tilstræbes at indsamle og vurdere al eksisterende forskning på det emne, der ønskes 

undersøgt (Juul et al., 2017, s. 217-18). En systematisk oversigtsartikel ligger højest i 

evidenshierarkiet, men dette på baggrund af, at det er udviklet ud fra randomiserede kliniske forsøg 

(Juul et al., 2017, 219). I denne type forsøg ved hverken klinikker eller patienter, hvem der tildeles 

behandling eller ej (Habicht, 2011, s. 28). Af etiske årsager vil det derfor ikke være muligt i 

behandlingen med IAP. Studiets inkluderede primærstudier er prospektive kohorteundersøgelser. 

Her er der blevet udvalgt to grupper, man følger fremadrettet (Andersen & (Matzen, 2014, s. 176). I 

primærstudierne har man fulgt børn som eksponeres for IAP under fødslen, og børn som ikke 

eksponeres. Formålet med undersøgelsen er bestemt på forhånd, og er i dette tilfælde at undersøge 

forekomsten af forskellige bakterier hos begge grupper.  

 

En systematisk og grundig fremsøgning af empiri styrker den interne validitet, og dermed højnes 

kvaliteten af et studie. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan forfatterne har fremsøgt den brugte 

litteratur (Andersen & Matzen, 2014, s. 152). For at en systematisk oversigtsartikel har en god 

søgestrategi, er det vigtigt, at det fremgår, hvordan forfatterne er kommet frem til de udvalgte 

primærstudier. Her er det afgørende, at beskrivelsen heraf er fuldstændig, gennemskuelig, og  at 

forfatterne har dokumenteret det i artiklen, så den fremstår gennemsigtig for os som læsere 

(Johannsen & Pors, 2013, s. 21). 

I Effect of intrapartum antibiotics... beskriver forfatterne at have søgt efter litteratur i Medline. 

Medline er en database, som hovedsageligt består af artikler og studier inden for biomedicin 

(Andersen & Matzen, 2014 s. 38). De har ikke beskrevet at have søgt i andre databaser end 

Medline, hvilket påvirker den interne validitet. For at foretage en udtømmende litteratursøgning på 

emnet, burde de have søgt i alle relevante databaser, herunder fx Embase som ligesom Medline 

indeholder litteratur indenfor det medicinske område (Andersen & Matzen, 2014, s. 36). Imidlertid 

beskriver forfatterne, at de fundne studiers referencelister blev gennemgået for opsøgning af andet 

relevant litteratur, men at der ikke blev fundet yderligere heri. Ved at gennemgå referencelisterne 

havde de mulighed for at opspore artikler, som ikke er registreret i de elektroniske databaser, 

hvilket er positivt i forhold til den interne validitet (Andersen & Matzen, 2014, s. 152).  



 21 

I søgningen efter litteratur kan der opstå publikationsbias. Publikationsbias er det faktum, at studier 

med positive resultater har større chance for at blive publiceret end studier, der har negative 

resultater (Juul et al, 2017, s. 215). Derved er der en større sandsynlighed for, at studier der viser, at 

IAP påvirker den nyfødtes tarmflora, bliver publiceret. Ligeledes er de publicerede studier ikke 

nødvendigvis af høj kvalitet,  men kan være publiceret på baggrund af interessante resultater eller 

grundet økonomisk interesse fra medicinalselskaber (Juul et al, 2017, s. 215). Der er derfor en risiko 

for, at studier, som ikke finder en sammenhæng mellem IAP og ændringer i den nyfødtes tarmflora, 

ikke er fundet i forfatternes litteratursøgning. Deraf kan der være en risiko for, at der i de samlede 

resultater i Effects of intrapartum antibiotics... vil opstå en overvurdering af IAPs effekt på den 

nyfødtes tarmflora. Dog er der de seneste år oprettet registre, hvortil kliniske forsøg skal anmeldes 

inden de bliver udført, for derved at sikre at alle studier bliver udgivet, så publikationsbias 

minimeres (Juul et al, 2017, s.216). Da Effect of intrapartum antibiotics… er fra 2019, må det 

antages, at de har fundet alt det materiale, der på nuværende tidspunkt er udgivet, og som herunder 

har inkluderet materiale, som viste utilfredsstillende resultater (Juul et al, 2017, s.216). Det er derfor 

muligt, at publikationsbias er reduceret, og den interne validitet styrkes herved.  

 

I en systematisk oversigtsartikel bør søgestrategien være beskrevet grundigt. Ved en grundig 

beskrivelse vil det være muligt at reproducere studiets resultater, og reliabiliteten vil være høj 

(Thisted, 2018, s. 166). I studiet har forfatterne beskrevet deres specifikke søgetermer, hvilket giver 

en gennemsigtighed, der styrker studiets reliabilitet. At søgningen er foretaget systematisk, styrker 

studiets interne validitet. Ydermere har forfatterne ikke opsat sprogbegrænsninger, hvilket er 

positivt, da man på den måde ikke udelukker eventuelle relevante studier, som er udgivet på andre 

sprog, hvilket kunne have medført selektionsbias. Selektionsbias er en systematisk fejl, der kan 

opstå i udvælgelsen af empiri til et studie (Habict, 2011, s. 47). Der er en tendens til, at studier kun 

oversættes til engelsk, hvis de viser statistisk signifikante resultater (juul et al, 2017, s. 216). Der 

kan derved opstå selektionsbias, hvis studier fravælges grundet at de ikke er engelsksprogede. Dette 

prøver forfatterne at undgå ved ikke at sætte sprogbegrænsning på deres søgning. Selektionsbias 

minimeres herved, og studiets validitet styrkes. 

 

Ud fra den første søgning fik forfatterne 328 hits. Herefter frasorterede de 283, da de ikke fandt 

disse relevante. Forfatterne beskriver ikke, om de blev frasorteret ud fra titler eller abstracts, hvilket 

reducerer reliabiliteten. Derudover blev 24 studier frasorteret, fordi de var dyreforsøg, to fordi de 
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var reviews, og ét da det var en studieprotokol. Herefter blev studierne gennemgået  og ekskluderet 

ud fra opstillede eksklusionskriterier. Disse vil vi komme ind på i afsnittet confounders. De endte da 

på seks studier, som kom til at indgå i den systematiske oversigtsartikel. Det styrker studiet 

reliabilitet, at de detaljeret beskriver hvor mange studier, der er valgt fra og med hvilken grund. 

Primærstudiernes kvalitet 

I en systematisk oversigtsartikel er det vigtigt, at forfatterne forholder sig til kvaliteten af de  

inkluderede studier. Det skal fremgå af artiklen, hvordan forfatterne har valgt at vurdere 

primærstudierne, og hvert studie bør være vurderet af minimum to personer individuelt (Andersen 

& Matzen, 2014, s. 152). Det fremgår ikke af studiet, om dette arbejde er blevet gjort af mere end 

én person. Det er derfor uvist, om den interne validitet er påvirket negativt heraf. Derimod har 

forfatterne beskrevet, at de til vurdering af diversitet i studiedesign og kvalitet af studierne, har  

benyttet the PRISMA guidelines. PRISMA er en evidensbaseret checkliste til fremstilling af en 

systematisk oversigtsartikel. PRISMA bygger på kvalitetskrav, som er opgivet af Cochrane-

samarbejdet og kan sikre, at forfattere til systematiske oversigtsartikler kommer omkring alle 

relevante aspekter i fremstillingen af studiet, herunder at vurdere hvert enkelt af primærstudiernes 

kvalitet ud fra nøje beskrevne krav (PRISMA, u.å.). At forfatterne til Effect of Intrapartum 

antibiotics… har arbejdet ud fra PRISMA øger kvaliteten af studiet, og den interne validitet styrkes. 

Forfatterne har udarbejdet en oversigtstabel for at vise risikoen for bias i hvert enkelt af 

primærstudierne (table 2). Tabellen er let tilgængelig for læseren og skaber et hurtigt overblik over 

studiernes kvalitet, og det bliver tydeliggjort hvilke bias, der er på spil i primærstudierne. De steder, 

hvor der er risiko for bias, uddybes i studiet. Der er i studiet redegjort for potentielle selektionsbias i 

fire af de seks primærstudier. Forfatterne har beskrevet, at selektionsbias muligvis har fundet sted, 

da der er en risiko for overlap i de inkluderede forsøgspersoner i de fire studier, der er foretaget af 

den samme forskningsgruppe. Det kan have stor betydning for den interne validitet, hvis de 

inkluderede studiers resultater baserer sig på data fra de samme forsøgspersoner. Dette er især et 

problem, hvis der foretages en metaanalyse, som er en statistisk sammensætning af data fra 

primærstudier. Det samlede resultat vil ved overlap af populationer blive forstærket i en positiv eller 

negativ retning (Wulff & Gøtzsche, 2006, s.197). Der er i studiet ikke foretaget en metaanalyse, da 

der er brugt forskellige analysemetoder til afføringsprøverne. Forfatterne beskriver selv, at 

selektionsbiaset deraf ikke er af lige så stor betydning for studiet. Dog kan selektionsbiaset fortsat 

påvirke den interne validitet i nogen grad, hvis overlappet af forsøgspersonerne er reelt.  
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Derudover har forfatterne redegjort for potentielle performance bias i to af primærstudierne. 

Forfatterne beskriver, at dette bias har fundet sted i de tilfælde, hvor der er uklarheder omkring, om 

der er givet AB i graviditeten eller ej. Denne form for bias kan give anledning til counfounding. 

Confounders 

Confounding betyder sammenblanding eller forveksling, og er et bias, der opstår, når to 

eksponeringer begge kan være årsag til samme fænomen (Juul et al., 2017, s. 143). Den interne 

validitet kan blive påvirket af tilstedeværelsen af confounding, hvis forskningen ikke tager højde 

herfor. I Effect of intrapartum antibiotics… har forfatterne forsøgt at minimere confounding ved 

hjælp af dets eksklusionskriterier. På baggrund af det kliniske spørgsmål, valgte forfatterne at 

ekskludere studier, hvor AB blev administreret af andre årsager end som profylakse. Derudover 

opstillede de yderligere en række eksklusionskriterier, som potentielt kunne have forstyrret 

resultaterne. De ekskluderede studier, som inkluderede præmature nyfødte, studier hvor AB-regimet 

ikke var specificeret, studier hvor de nyfødte havde fået AB og slutteligt studier, hvor den gravide 

eller nyfødt havde fået probiotika. Alle disse faktorer kan muligvis påvirke den nyfødtes tarmflora, 

og dermed være med til at sammenblande eller forveksle resultaterne, hvorfor det øger den interne 

validitet at frasortere disse potentielle confoundere. De nævner selv, at to af studierne ikke 

rapporterer, hvorvidt der er givet AB i graviditeten, hvilket muligvis kan have en betydning for den 

nyfødtes tarmflora. Vi finder yderligere mulige confoundere, som studiet ikke har taget højde for. I 

to af de studier, der har rapporteret om AB er blevet givet i graviditeten, ses det, at AB ikke er 

blevet givet i hhv. de sidste fire uger og de sidste 15 dage af graviditeten (table 1). Dette kan 

potentielt være en confounder, der forstyrrer resultaterne, da det derved er vanskeligt at skelne 

mellem, om det er AB i graviditeten eller IAP, som påvirker tarmfloraen. Derudover er én af 

forsøgsdeltagerne født ved sectio, hvorfor den nyfødte derfor ikke er blevet koloniseret af 

vaginalkanalens bakterier. Det kan desuden have betydning for tarmens kolonisering, at nogle af de 

nyfødte er fuldammede, mens andre får modermælkserstatning som supplement eller som 

fuldernæring.  

 

Effect of intrapartum antibiotics… har forsøgt at minimere confounding, men vi finder dog mulige 

confoundere, som kan sammenblande, forveksle og forstyrre resultaterne, hvilket vi må medtænke i 

anvendelsen af disse og bedømmelsen af den samlede validitet. 
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Resultaterne  

Resultaterne fra Effect of intrapartum antibiotics… vil blive præsenteret i dette afsnit. I en 

systematisk oversigtsartikel kan man, afhængigt af resultaternes art, beskrive dem enten kvalitativt 

ved skriftligt at resumere resultaterne eller kvantitativt ved at lave en metaanalyse, som tidligere 

nævnt (Andersen & Matzen, 2014, s. 153). Det er nødvendigt at forholde sig til de inkluderede 

populationer i primærstudierne. Her bør der tilstræbes en vis sammenlignelighed, for at den 

systematiske oversigtsartikel kan behandles som et større studie (Johannsen & Pors, 2013, s. 92). 

Ved hjælp af eksklusionskriterierne er der opnået en sammenlignelighed i populationerne fra 

primærstudierne, hvilket styrker den interne validitet. Dog er der faktorer, som bidrager til en 

forskellighed i undersøgelsesmetode og population. Primærstudierne i Effect of intrapartum 

antibiotics... har på forskellig vis og på forskellige tidspunkter analyseret afføringsprøverne. De 

undersøger alle bakteriesammensætningen i den nyfødtes tarmflora, men ved hjælp af forskellige 

mikrobiologiske analysemetoder og med fokus på forskellige bakteriearter. Vi vurderer ikke, at 

forskelligartetheden  svækker den interne validitet, men det har medført, at resultaterne ikke bør 

eller kan samles i en metaanalyse. 

 

Resultaterne fra primærstudierne er formidlet på flere forskellige måder i artiklen. Først er der 

fremstillet en omfattende oversigtstabel (table 1), hvor vi som læsere kan få et overblik over hver 

enkelt af primærstudierne. Af denne tabel fremgår det af første kolonne, hvem forfatterne er, i 

hvilket land studiet stammer fra, hvilket år studiet er publiceret og studiedesignet. Herefter 

beskrives størrelsen af testpopulationen, hvor mange afføringsprøver der er foretaget, hvor mange 

nyfødte der var eksponeret/ikke-eksponeret for IAP, antallet af børn født ved sectio, antallet af børn 

som blev ammet og hvilket AB-regime, som blev benyttet. I tredje kolonne angives det, hvor mange 

dage post partum afføringsprøverne blev taget. I fjerde kolonne beskrives hvilke bakterier, man ser 

en højere forekomst af hos børn eksponeret for IAP. I femte kolonne beskrives, hvilke bakterier der 

ses en lavere forekomst af hos nyfødte eksponeret for IAP. Ud fra hver enkelt bakterieart er der 

angivet en middelværdi af den relative forekomst hos IAP-eksponerede nyfødte ift ikke-

eksponerede. Til hver af disse værdier er tilknyttet en p-værdi. P-værdien findes ved en statistisk 

test og siger noget om sandsynligheden for, at resultatet er fremkommet ved et tilfælde på trods af, 

at nulhypotesen er sand (Andersen & Matzen, 2014, s.89). Hvis p-værdien er under en bestemt 

værdi, signifikansniveauet (typisk sat til 5 %), vurderes resultatet at være statistisk signifikant, og 

det vurderes rimeligt at forkaste nulhypotesen (Andersen & Matzen, 2014, s. 89). Af de værdier, 
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som angives ud fra hvert enkelt bakterierarts relative forekomst, er alle resultater bortset fra ét 

statistisk signifikante, da p-værdien er < 0.05. Det vil sige, at der er under 5% sandsynlighed for, at 

nulhypotesen er sand, og at de statistisk signifikante resultater dermed er fremkommet ved en 

tilfældighed. Vi har derfor god grund til at tro, at der er en sammenhæng mellem eksponering for 

IAP og den ændring, der ses i tarmfloraen. At resultaterne for primærstudierne er statistisk 

signifikante øger den interne validitet. En anden måde den statistiske signifikans kunne være 

præsenteret på, var ved et konfidensinterval. Konfidensintervaller er dog ikke præsenteret i studiet. 

Gennem konfidensintervaller havde det været muligt at få et mere nuanceret billede af data. Man 

ville som læser få en bedre forståelse for betydningen af testpopulationens størrelse, og deraf hvor 

meget vi kan vægte de statistisk signifikante resultater (Habicht, 2011, s. 42).  

 

I sjette kolonne af table 1 beskrives andre fund herunder bl.a. ændring i bakteriediversitet og 

forekomst af resistente bakterier i de tilfælde, hvor det er blevet undersøgt. At forfatterne skaber et 

detaljeret overblik over hver enkelt af primærstudierne styrker studiets reliabilitet. Primærstudiernes 

resultater sammenfattes herefter af forfatterne i en tematisk opsummering, og hovedpointerne herfra 

præsenteres i artiklens diskussion. 

 

Hovedpointerne fra forfatternes analyse af primærstudierne og resultatet af den systematiske 

oversigtsartikel er: 

 IAP har udtalt (profound) effekt på nyfødtes tarmflora. 

 Nyfødte eksponeret for IAP har lavere bakteriediversitet i deres tarmflora. 

 Nyfødte eksponeret for IAP har en lavere relativ forekomst af aktinobakterier herunder 

bifidobakterier. 

 Nyfødte eksponeret for IAP har en højere relativ forekomst af proteobakterier, herunder 

enterobakterier, helicobacter og campylobacter. 

 To af studierne rapporterer, at IAP reducerer antallet af bacteroidetes, mens et andet af 

studierne viser det modsatte. 

 Studier som undersøger forekomsten af firmicutes har modsatrettede resultater. 

 Ift. resistens rapporteres det, at det nyeste primærstudie viser, at nyfødte eksponeret for IAP 

har et højere antal af beta-laktamase kodningsgener, men intet øget antal af gener som kan 

føre til resistens overfor tetracycliner. Det ældste studie, som brugte en anden 

analysemetode, fandt intet øget antal af beta-laktamase kodningsgener hos bakterierne.  
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Resultaterne beskriver forskelle i tarmfloraen hos IAP-eksponerede og ikke-eksponerede fra to dage 

til tre måneder post partum. Studiets resultater siger intet om, hvad ændringerne kan have af 

konsekvenser på længere sigt.  

Opsamling på intern validitet  

Vi har i vores kritiske gennemgang af studiet fundet faktorer, der bidrager til at styrke og svække 

den interne validitet. Studiets validitet styrkes ved, at forfatterne beskriver 

undersøgelsesspørgsmålets relevans og argumenterer herfor. Det er et fokuseret spørgsmål, og det 

tydeliggøres, hvad studiets formål er. Studiet beskriver deres søgestrategi, udvælgelsen af studier og 

deres eksklusionskriterier, hvilke højner studiets reliabilitet. At de har foretaget en systematisk 

søgning styrker den interne validitet. Dog vurderer vi, at der i udarbejdelsen af den systematiske 

oversigtsartikel ikke er søgt bredt nok, og at der derfor er risiko for, at forfatterne overså relevant 

litteratur. Dette svækker den interne validitet, da det kan give anledning til selektions- og 

publikationsbias. Denne svaghed opvejes muligvis af, at der ikke var sprogbegrænsninger på deres 

søgning, og at hver af de inkluderede studiers referencelister blev gennemgået for andet relevant 

litteratur. Studiet er udarbejdet ud fra the PRISMA guideline, hvilket styrker den interne validitet, 

da der her sikres, at forfatterne har vurderet primærstudiernes kvalitet. Dog er der i enkelte af 

studierne risiko for bias, som kan svække den interne validitet. Confounders er minimeret vha. 

studiets eksklusionskriterier, og den interne validitet styrkes. Enkelte confoundere er der ikke blevet 

taget højde for, hvilket svækker validiteten. Primærstudierne har overordnet set sammenlignelige 

populationer, men der er en forskellighed i valget af analysemetode, hvilket gør, at resultaterne ikke 

kan samles i en metaanalyse. Dette svækker ikke den interne validitet, da alle primærstudier er en 

del af den eksisterende forskning på området, og derfor ikke bør udelukkes. Oversigtsartiklen 

finder, at IAP har udtalt effekt på nyfødtes tarmflora, hvilket konkluderes ud fra primærstudiernes 

statistisk signifikante resultater. At resultaterne er statistisk signifikante styrker den interne validitet. 

Vi vurderer samlet set, at studiet har en tilstrækkelig god intern validitet. Der forekommer bias, der 

kan have betydning for validiteten, men overordnet set er studiet metodologisk stærkt.  

 

Vi vil nu bedømme den eksterne validitet for at vurdere, om resultaterne kan bruges til at besvare 

vores problemformulering.  
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Ekstern validitet 

I følgende afsnit vil vi vurdere den eksterne validitet af Effect of intrapartum antibiotics… . Den 

eksterne validitet siger noget om i hvilket omfang, at undersøgelsens resultater er generaliserbare til 

andre populationer (Thisted, 2018, s. 141). I denne forbindelse vil vi særligt vurdere i hvor høj grad 

resultaterne kan generaliseres og benyttes til besvarelsen af den første del af problemformuleringen 

i vores opgave.  

Generaliserbarhed 

For at vurdere i hvor høj grad den eksterne validitet tillader, at studiets resultater kan generaliseres 

til vores opgave, vil vi kigge på relevansen ift. vores problemformulering og overførbarheden til en 

dansk kontekst. 

Relevans 

Den kliniske relevans og den eksterne validitet lægger sig tæt op ad hinanden (Andersen & Matzen, 

2014, s. 226). Relevansen er et udtryk for, om det spørgsmål det videnskabelige studie har ønsket at 

besvare ligner det kliniske spørgsmål, vi har stillet i denne opgave (Andersen & Matzen, 2014, s. 

226). Hvis det kliniske spørgsmål ikke er konkret formuleret og fokuseret, kan det være svært for 

læseren at vurdere, om undersøgelsen og dens metode kan give et troværdigt svar (Andersen og 

Matzen, 2014, s. 191-192).  Det kliniske spørgsmål, som er stillet i Effect of intrapartum 

antibiotics…, lægger sig i høj grad op ad det, som vi søger at besvare i den første del af 

problemformuleringen. Det kliniske spørgsmål er blot fokuseret på IAPs effekt på nyfødtes 

bakterieflora i tarmen. Dog har alle de inkluderede studier fokuseret på IAP ved GBS-koloniserede 

fødende. Resultaterne er derfor fremkommet ud fra en afgrænset gruppe af dem, der anbefales IAP, 

hvilket eksempelvis også anbefales ved langvarig vandafgang. Vi ønsker at undersøge, hvilke 

konsekvenser det kan have for barnet på længere sigt, når den fødende modtager IAP. Dermed 

lægger det, vi gerne vil undersøge, ikke op til IAP givet ved en specifik risikofaktor. Dermed søger 

vi at kunne generalisere dette studies resultater til en bredere gruppe end blot til én af de fem 

indikationer for IAP. Det er vores vurdering, at det ikke har nogen betydning for den mature 

nyfødte, hvad årsagen til IAP er. Dermed mener vi, at relevansen ved Effect of Intrapartum 

antibiotics… er høj, og at det dermed styrker generaliseringen af dens resultater til det, vi ønsker at 

undersøge. 
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Dansk kontekst 

De inkluderede studier stammer alle fra vesteuropæiske lande, hvilket er en styrke for den eksterne 

validitet i forhold til dansk praksis. Spanien, Italien og Frankrig er lande, som vi normalt 

sammenligner os med. De medicinske og obstetriske praksisser minder på mange områder om de 

danske, hvilket det faktum, at der er et regime for IAP ved GBS-kolonisering, er et eksempel på. 

Kolonisering af tarmen, bakteriers betydning og virkningen af AB er universel, og dermed må det 

formodes, at geografi ikke påvirker generaliserbarheden. Dog er der benyttet forskellige AB-

regimer, hvor der er givet hhv. smal- og bredspektrede AB, der som nævnt i baggrundsafsnittet 

Antibiotika har forskellige virkningsspektrum, og dermed kan have forskellig indvirkning på 

bakteriefloraen. Til IAP mod GBS i Danmark benytter vi, hvis den fødende ikke har en penicillin-

cave, benzylpenicillin. Dette er et smalspektret AB-præparat, hvor der i oversigtsartiklen er blevet 

benyttet bredsspektret AB i fem ud af seks studier. Dog baserer mange af studiets resultater sig på 

det primærstudie, der har benyttet penicillin som ved dansk praksis. At nogle af resultaterne baserer 

sig på regimer med bredspektret AB kan have betydning for den eksterne validitet, men det er 

samtidig det, vi benytter i Danmark ved fødende med penicillinallergi Ved generalisering til dansk 

praksis bør det derfor påtænkes, at vi må forholde os til resultaternes fra de primærstudier, der 

benytter bredspektret AB, med et vist forbehold i overførslen til dansk praksis.  

 

Fem ud af seks studier er fra 2014 frem til 2017, mens det sidste er fra 2004. Det styrker den 

eksterne validitet, at studiets resultater baserer sig på empiri fra nyere tid, hvor man ligesom i dag 

har fokus på IAP for at undgå EOGBS hos nyfødte. Derudover er der gennem de seneste år kommet 

mere viden om og fokus på bakterier, tarmflora og dets betydning samt AB-resistente bakterier, 

hvilket gør, at studiernes nyere oprindelse er med til at styrke studiets eksterne validitet. 

 

Opsamling på ekstern validitet  

Ud fra den eksterne validitet for Effect of intrapartum antibiotics… vurderer vi, at den samlet set 

opnår en god ekstern validitet. Relevansen i forhold til vores opgave er god, da det kliniske 

spørgsmål i høj grad favner det, vi søger at belyse. Vi vurderer, at selvom studiets resultater baserer 

sig på IAP givet ved en specifik risikofaktor, GBS-kolonisering hos fødende, kan vi overføre 

resultaterne til den samlede gruppe med risikofaktorer, dog som nævnt i projektets afgrænsning 

med forbehold ift. præmature, hvor det umodne tarmsystem kan være anderledes end ved mature 
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nyfødte. Vi vurderer samtidig, at det er acceptabelt at kunne generalisere resultaterne til den danske 

praksis, da resultaterne stammer fra nyere studier med ophav i vesteuropæiske lande, med en 

acceptabel sammenlignelighed i AB-regimerne. 

Dermed mener vi samlet set, at den eksterne validitet tillader, at vi kan benytte disse resultater til 

besvarelsen af vores problemformulering.  
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Diskussion 

Vi er igennem analysen kommet frem til, at der er statistisk signifikant forskel i tarmfloraen hos 

IAP-eksponerede og ikke-eksponerede nyfødte. Ændringen ses i tarmfloraen ud fra afføringsprøver 

taget i de første tre levemåneder. På baggrund af analysen kan det ikke konkluderes, hvilke 

konsekvenser denne ændring i bakteriefloraen kan medføre på lang sigt. Dog er der tale om ny 

viden, som bør medtænkes i praksis og i jordemoderens overvejelser om denne. Det kan EBP danne 

rammerne omkring, og det er derfor en oplagt struktur til diskussionen for at besvare anden del af 

problemformuleringen: Hvilke overvejelser bør jordemoderen gøre sig om intrapartum 

antibiotikaprofylakse ud fra tilgangen ‘evidensbaseret praksis’?  

 

I diskussionen vil den danske praksis omkring IAP, med udgangspunkt i analysens fund, blive 

diskuteret og vurderet ud fra EBPs tilgang og elementer; bedste videnskabelig evidens, den 

professionelles dømmekraft og etik samt patientens præferencer. Slutteligt i diskussionen vil der 

blive reflekteret over egen metode.  

 

Bedste videnskabelig evidens  

Vejledning om jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv. er en 

uddybelse af jordemoderens lovgrundlag. Heri beskrives der angående omhu og 

samvittighedsfuldhed, at jordemoderen har pligt til at holde sig opdateret på nyeste viden indenfor 

feltet, samt at kunne forstå og omsætte den viden, der har med udførelse af hendes arbejde at gøre 

(Sundhedsstyrelsen, 2001, §4). Dette betyder, at jordemoderen skal holde sig opdateret på viden 

omkring hvilke bivirkninger og iatrogene effekter, der kan forekomme for barnet ved IAP. 

Analysens resultater bidrager med videnskabelig evidens om dette, hvilket bør medtænkes i praksis. 

For at diskutere hvilke overvejelser jordemoderen bør gøre sig om IAP-praksissen, vil resultaterne 

derfor blive sat i spil gennem diskussionen for at vurdere, problematisere og reflektere over praksis. 

Iatrogene effekter for barnet 

Vi vil nu belyse hvilke iatrogene effekter, der kan opstå som konsekvens af analysens fund om, at 

IAP ændrer den nyfødtes tarmflora. 
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Som beskrevet i baggrundsafsnittet Kolonisering af den nyfødtes tarmflora påbegyndes udviklingen 

af immunforsvaret allerede ved fødslen, hvor barnets tarm koloniseres. Forstyrrelser i denne 

kolonisering kan skabe ubalancer i barnets tarmflora, hvilket kan have betydning for udviklingen af 

immunforsvaret og stofskiftet. Effect of intrapartum antibiotics... påpeger i diskussionen, at flere 

studier finder, at sammensætningen af tarmflora spiller en væsentlig rolle i udviklingen af 

forskellige sygdomme. Det menes, at bakteriesammensætningen i tarmfloraen kan have betydning 

for udvikling af inflammatorisk tarmsygdom, diabetes mellitus og allergi hos børn. Nyfødte, som 

har modtaget AB-behandling indenfor de første seks måneder, har 20% øget risiko for overvægt og 

udvikling af allergi og astma senere i livet (Zimmerman & Curtis, 2019, s. F205). For at slå GBS 

ned gives der AB, som virker på gram-positive bakterier (pro.medicin, 2019), hvorved der kommer 

en øget vækst af gram-negative bakterier. Dette forklarer den lave forekomst af gram-positive 

bifidobakterier og den højere forekomst af de gram-negative bakterier helicobacter, campylobacter 

og enterobakterier som ses i Resultaterne.  Udvikling af astma og allergi kan netop skyldes en 

højere forekomst af enterobakterier end bifidobakterier, hvilket analysens resultater viste var 

tilfældet hos IAP-eksponerede nyfødte. Den lavere forekomst af bifidobakterier, hvis funktion er at 

holde væksten af patogene bakterier nede, gør at der er større risiko for tarminfektion og obstipation 

(Zimmerman & Curtis, 2019, s. F206). 

Kolik er en lidelse, som kan forekomme hos nyfødte. Tidligere forskning har ikke kunne forklare 

hvordan og hvorfor denne lidelse opstår, men et finsk retrospektivt kohortestudie fra 2018, har 

fundet en statistisk signifikant sammenhæng mellem spædbørn eksponerede for IAP og udvikling af 

kolik (Leppälehtoa et al, 2018).  

 

Som beskrevet i baggrundsafsnittet Antibiotika er der risiko for, at bakterier udvikler resistens hver 

gang der gives AB. Ved brug af IAP blev der i analysen fundet en øget forekomst af bakterier med 

beta-laktamase kodningsgener i det nyeste af primærstudierne, mens det ældste studie ikke fandt 

denne sammenhæng. Når en bakterie er bære af beta-laktamase kodningsgen, vil det være i stand til 

at producere et enzym, der gør den resistent over for penicilliner (Kjems, 2014). Risikoen for 

udvikling af resistente bakterier hos IAP-eksponerede børn er blevet undersøgt i et finsk prospektivt 

kohortestudie fra 2019 (Tapiainen, T, 2019). Her finder forskningen en statistisk signifikant 

sammenhæng mellem brugen af penicillin og forekomsten af resistente bakterier hos nyfødte. 

Sammenhængen mellem IAP og forekomsten af resistente bakterier hos den nyfødte er dermed 

ligeledes undersøgt og fundet i andet litteratur på området.  
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Alt dette underbygger, at ændringerne i tarmfloraen hos nyfødte eksponeret for IAP kan have 

langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser.  

 

I de Etiske retningslinjer for jordemødre står følgende: “Jordemoderen bidrager til udvikling af 

jordemoderfaget for at kunne yde en jordemoderfaglig omsorg, der tilgodeser principperne om at 

gavne og frem for alt ikke at skade og vedkender sig medansvar for, at praksis bygger på 

veldokumenteret viden” (Jordemoderforeningen, 2010). Ud fra dette er det relevant, at 

jordemoderen medtænker ovenstående i sine overvejelser om IAP-praksissen 

Bivirkninger beskrevet i DSOG’s guideline 

I DSOG’s GBS-guideline fra 2019 er der i et afsnit beskrevet bivirkninger ved IAP. Her nævnes, at 

der ikke er set stigning i antallet af neonatale infektioner, som skyldes andre bakterier end GBS. Af 

andre bivirkninger nævnes en beskeden risiko for alvorlig anafylaksi hos den fødende.  

I guidelinen har forfatterne lavet en tabel, hvor de skitserer fordele og ulemper ved brug af GBS 

intrapartum hurtigtest for risikogrupper. Her nævnes, at metoden vil kunne føre til mindre forbrug 

af AB. Som en fordel ved mindre forbrug af AB, er følgende nævnt for barnet: “Måske mindre 

risiko for diabetes?” (DSOG, 2019, s. 15). Denne påstand uddybes ikke yderligere i guidelinen, og 

derfor er det ikke muligt hverken at finde deres overvejelser eller kilder. Påstanden stemmer 

imidlertid overens med, hvad der nævnes som potentiel iatrogen effekt af IAPs ændring af 

bakteriefloraen i ovenstående afsnit. Det kan undre, at DSOG har medtænkt og nedskrevet denne 

påstand i tabellen, men ikke yderligere har diskuteret eller uddybet denne potentielle konsekvens, 

heller ikke i deres afsnit om bivirkninger ved IAP.  

 

Jordemødre såvel som læger er i henhold til Autorisationsloven § 17 lovmæssigt forpligtet til at 

udvise omhu og samvittighedsfuldhed i deres virke (Autorisationsloven, 2019), hvilket ligeledes gør 

sig gældende, når det vedrører administreringen af AB (Sundhedsstyrelsen, 2012). Det kan 

kritiseres, at DSOG sparsomt forholder sig til bivirkninger, for den fødende og iatrogene effekter 

for barnet, ved IAP og ikke forholder sig til det faktum, at AB slår gavnlige bakterier ihjel og øger 

væksten af skadelige bakterier i den nyfødtes tarmflora. Der nævnes ikke i guidelinen, at IAP 

potentielt kan forstyrre udviklingen af den nyfødtes immunforsvar og føre til iatrogene effekter 

såsom kolik. Retningslinjer på landets hospitaler bygger på DSOGs guidelines, og der er derved 

videnskabelig evidens omkring IAPs bivirkninger, som ikke er let tilgængeligt i den daglige praksis. 
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Den professionelles dømmekraft og etik 

I følgende afsnit vil vi berøre elementet af EBP, som omhandler den professionelles dømmekraft og 

etik. Først vil der argumenteres for, at der sker en overbehandling i den nuværende praksis. Ud fra 

dette vil vi diskutere jordemoderens overvejelser ift. konsekvenser for det enkelte barn. Herefter vil 

vi belyse det dilemma, som vi ser, at jordemoderen kan befinde sig i med IAP praksissen på den ene 

side og udmeldinger ift. AB-resistens i samfundet fra nationale og globale instanser på den anden 

side.  

Konsekvenserne for barnet 

I henhold til Anbefalinger for Svangreomsorgen er jordemoderens rolle at støtte og bidrage til, at et 

forløb bliver så godt som muligt både for den gravide eller fødende og barnet. Dette skal 

jordemoderen gøre gennem forebyggelse, behandling og sundhedsfremme (Sundhedsstyrelsen, 

2013, s. 16). Vi ser en konflikt mellem praksis og hensyntagen til konsekvenserne og 

sundhedsfremme for det enkelte barn. Det vil der blive argumenteret for i følgende afsnit. Før der 

kan opnås forståelse for, hvor jordemoderens faglige dømmekraft og etik bliver udfordret, vil der 

blive argumenteret for, at der er tale om overbehandling inden for IAPs praksis.   

 

Den væsentligste årsag til at anbefale IAP, er at beskytte barnet mod EOGBS. Der er evidens for, at 

IAP nedsætter forekomsten af EOGBS og dermed beskytter barnet mod den risiko for mortalitet og 

morbiditet, som medfølger (DSOG, 2019, s. 6). Det er dermed vigtigt at forebygge, at nyfødte 

bliver syge af EOGBS, og derfor er der indført en praksis med brug af IAP ud fra et 

forsigtighedsprincip. Problemet med dette er, at det kan føre til overbehandling af fødende, som ud 

fra analysens fund kan medføre iatrogene effekter for barnet. Hvor denne overbehandling sker i 

praksis, vil nu blive argumenteret for.  

 

Som nævnt i problemstillingen er risikoen for, at et barn får EOGBS lille. Det anslås, at 10-36% af 

danske gravide har GBS i cervix, mens 2-7% har en koncentration af GBS, som går i urinen. 

Risikoen for at GBS bliver vertikalt overført til barnet, hvis den fødende er koloniseret, er 50%, og 

af disse nyfødte vil 1% få EOGBS (NOH, u.å.). På trods af denne lave risiko modtager omtrent 18% 

af danske fødende AB, da de er i en risikogruppe for GBS.  

 

En måde hvorpå denne overbehandling kan undgås, er ved at forholde sig til den enkelte fødende 
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ved fødselstidspunktet og vurdere, om der reelt er indikation for at give IAP. DSOG anbefaler som 

nævnt i baggrundsafsnittet DSOG´s anbefalinger, at alle med en risikofaktor enten anbefales IAP 

eller at dele af risikogruppen testes intrapartum for GBS for at se, om IAP er indiceret. På 

nuværende tidspunkt benytter de fleste af landets fødesteder endnu ikke intrapartum test af GBS, 

hvilket ofte fører til overbehandling.  

Et eksempel på overbehandling er, når der hos en gravid er fundet en symptomatisk eller 

asymptomatisk høj GBS-kolonisering. Ved fundet har den gravide formentlig fået syv dages AB-

behandling, hvorefter der ikke tjekkes op på kolonisering igen, men hun anbefales fortsat IAP 

(DSOG, GBS, 2019, s. 4). Det klinisk vanskelige ved GBS er, at graden af kolonisering ikke er 

statisk, hvorfor koloniseringen både kan være forsvundet eller høj igen ved fødselstidspunktet. Når 

man ikke forholder sig til GBS-statussen intrapartum, er der risiko for at der overbehandles.  Et 

andet eksempel på overbehandling er, når IAP gives ved langvarig vandafgang som indikation. Her 

vides det heller ikke, om GBS er til stede intrapartum. Ud fra de førnævnte tal vil 10-36% være 

koloniseret med GBS, men 64-90% må deraf udledes at være uden GBS, hvorved de vil modtage 

unødig AB.  

 

I analysen fandt vi, at IAP kan have konsekvenser for barnet. I dette afsnit har vi opstillet 

argumenter for, at der ses overbehandling med IAP på de fødesteder, hvor man ikke tester for GBS 

intrapartum. Ud fra dette kan det udledes, at praksissen med IAP potentielt påfører iatrogene 

effekter for børn, hvor IAP var unødvendigt. I disse situationer opvejes de iatrogene effekter af IAP 

dermed ikke af de fordele, der er ved at beskytte barnet mod den mortalitet og morbiditet, som 

EOGBS kan medføre. 

Heri ses en konflikt mellem den praksis jordemoderen arbejder i og hensyntagen til konsekvenserne 

for det enkelte barn. På baggrund af det vurderer vi, at jordemoderen står i et dilemma mellem at 

sundhedsfremme samtidig med, at hun arbejder med en praksis, der rummer et forsigtighedsprincip, 

hvor der risikeres at overbehandle. Vi har selv oplevet jordemødre i klinikken påtale dette og føle 

sig udfordret af dette i deres egen faglighed og etik, når de på de enkelte afdelinger skal arbejde ud 

fra vejledninger, hvor man iværksætter IAP uden at teste for GBS intrapartum. 

 

Ovenstående omhandler jordemoderens overvejelser ift. den generelle praksis, hvor man anbefaler 

alle med en risikofaktor at modtage IAP. Et andet sted hvor jordemoderens faglige dømmekraft 

udfordres, er i de konkrete situationer, hvor jordemoderen varetager en fødsel, der skønnes nært 
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forestående. Dette har vi særligt oplevet ved multipara, som er kommet på fødegangen sent i 

fødselsforløbet, men har haft en risikofaktor for GBS.  

DSOG og Dansk Pædiatrisk Selskab fastslår, at adækvat IAP er >4 timer før forløsning (Dansk 

Pædiatrisk Selskab, u.å., s. 1). Når jordemoderen i denne situation opsætter IAP på et tidspunkt, 

hvor barnet ikke vil få adækvat beskyttende effekt, kan jordemoderens faglige dømmekraft 

udfordres af, om hun kan retfærdiggøre en behandling, der potentielt påfører iatrogene effekter for 

barnet. I den situation bør hun opsætte IAP, hvis hun handler ud fra den kliniske retningslinje på 

fødestedet om GBS, som er evidensens tilstedeværelse på de obstetriske fødeafdelingerne. Men ud 

fra tankerne om EBP, skal den kliniske dømmekraft og stillingtagen til den enkelte situation 

medtænkes for at yde den bedste praksis: “Without clinical expertise, practice risks becoming 

tyrannised by evidence, for even excellent external evidence may be inapplicable to or 

inappropriate for an individual patient” (Sackett et al., 1996, s. 71-72). Vi har oplevet at jordemødre 

i situationer, hvor de har vidst, at barnet ikke ville nå at få adækvat beskyttelse, alligevel har opsat 

IAP, da det er anbefalingen i den kliniske retningslinje. Retningslinjen har altså her fyldt mere end 

jordemoderens stillingtagen og dømmekraft i henhold til den enkelte situation. En måde hvorpå 

praksis i denne henseende kunne optimeres, er ved at jordemoderen ikke ukritisk følger de kliniske 

retningslinjer, men også sætter sin faglige dømmekraft og stillingtagen til den enkelte situation i 

spil, når hun skønner at barnet er født inden fire timer eller meget før det. Som tidligere nævnt er 

jordemoderen lovmæssigt forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i hht. 

Autorisationsloven. Det er derimod i strid med jordemoderens lovmæssige forpligtelse, hvis 

kliniske vejledninger følges ukritisk uden at der medtænkes fagligt skøn samt udvises omhu og 

samvittighedsfuldhed. Netop dette kan skabe en indre konflikt hos jordemoderen, når hun står til 

ansvar for sin egen faglighed og samtidig føler sig forpligtet til at følge de kliniske retningslinjer, 

der er gældende på sin arbejdsplads.  

 

I det følgende vil vi se på jordemoderens overvejelser ift. praksis og den globale udvikling af AB-

resistens.  

Den globale udvikling af AB-resistens 

Jordemoderen udfordres ikke blot af IAP praksissen ift. de konsekvenser, det kan have for barnet. 

Hun udfordres ydermere på sine etiske overvejelser og dømmekraft grundet den stigende AB-

resistens, der ses på globalt plan. Som nævnt i problemstillingen forekommer AB-resistens 
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naturligt, men accelereres af overforbrug af AB. Derfor er det overforbrug af AB, der ses under 

fødsler, problematisk. Dette vil blive udfoldet i følgende afsnit.  

 

WHO udsendte i 2018 en rapport omhandlende AB-resistens. Det påpeges i rapporten, at der skal 

ske en drastisk ændring i verdens forbrug af AB, hvis der ikke skal opstå en global “post-antibiotic 

era”, hvor almindelige infektioner og operationer såsom sectio igen kan blive livstruende. Derfor 

betegnes AB-resistens som en af de største sundhedstrusler, som vi står overfor på globalt plan 

(WHO, 2018).  

 

Det er ikke alene WHO, der laver udmeldinger ift. udviklingen af AB-resistens. Sundhedsstyrelsen 

udgav allerede i 2012 en vejledning, der omhandlede brugen af AB, for at ændre 

ordinationsmønsteret i en mere rationel retning. Dette skulle være med til at sikre en reduktion af 

unødvendigt brug af AB. Heri fastslår Sundhedsstyrelsen, at der altid bør foretages prøvetagning til 

mikrobiologisk diagnostik forud for, at AB-behandling indledes (Sundhedsstyrelsen, 2012). Her ses 

en konflikt ift. det forsigtighedsprincip, der eksisterer for at forebygge EOGBS hos nyfødte. Det er 

få danske fødeafdelinger, der tester og analyserer den fødendes GBS-status intrapartum, og dermed 

lever praksissen på de fleste danske fødesteder ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at 

der altid bør foretages prøvetagning til mikrobiologisk diagnostik. 

 

Det Etiske Råd udgav i 2014 et arbejdspapir kaldet Antibiotikaresistens - etiske aspekter. De skrev 

heri, at selv velbegrundet anvendelse af AB fremmer resistensudviklingen, og da tiltagende AB-

resistens indenfor en årrække vil reducere patienters adgang til virksomme AB, er det afgørende, at 

der udvises tilbageholdenhed med brugen af denne. Heri fremgår en uoverensstemmelse ift. 

praksissen på de fleste fødeafdelinger, hvor brugen af AB er baseret på et forsigtighedsprincip. Det 

Etiske Råd tilføjer, at det må være forventeligt at større tilbageholdenhed, vil være forbundet med 

større risiko for patienten. Hertil understreges, at anvendelsen af AB ikke udelukkende er et 

individuelt medicinsk anliggende, men også et fælles anliggende (Det Etiske råd, 2014). Med det 

menes, at grundet udviklingen af AB-resistens, bliver sundhedspersoner nødt til ikke udelukkende 

at have den enkelte patient for øje, men også tage hensyn til fremtidige patienter med den 

fremtidige resistensproblematik i mente. Det kan undre, at der forekommer diskrepans mellem disse 

udtalelser fra Det Etiske Råd og den forsigtighedsprincipielle tilgang, der eksisterer til 

forebyggelsen af EOGBS med IAP.  
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I tillæg til Sundhedsstyrelsens og Det Etiske Råds udmeldinger om AB-resistens, har regeringen i 

2017 udformet One Health Strategi mod antibiotikaresistens (SUM, 2017). Denne indeholder en 

handlingsplan med målbare mål, hvis formål er at nedsætte resistensudviklingen og bidrage til at 

sikre virksomme AB i fremtiden. Truslen fra AB-resistens er dermed på dagsordenen hos nationale 

og globale instanser såvel som på regeringsniveau. 

 

Det kan derfor undre, at DSOG’s guideline forholder sig til resistensproblematikken i ringe grad. I 

guidelinen fremgår det, at der i Danmark endnu ikke er set GBS stammer, som er resistente over 

penicillin og ampicillin. Der nævnes, at 15% af GBS isolater fra blod er resistente over for 

antibiotikummet clindamycin, og at der ses et stigende antal e.coli stammer, som resistente overfor 

ampicillin. Slutteligt fremgår det, at CDC (Center for Disease Control and Prevention) anbefaler, at 

man fortsat er opmærksom på resistensudviklingen og superbakterier på et nationalt plan, da AB-

politikken og resistensudviklingen varierer fra land til land (DSOG, 2019, s. 7). 

Set i lyset af de ovenfor nævnte nationale og globale instansers udmeldinger og anbefalinger 

omhandlende brugen af AB og resistensudvikling, er DSOGs stillingtagen mangelfuld. Dette 

forstærkes af, at guidelinen rummer en praksis, hvor AB-forbruget eksisterer ud fra et profylaktisk 

princip frem for på behandlende indikation, som ville have en større berettigelse. Dette udledes fra 

Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at der bør foretages mikrobiologisk diagnostik forud for en 

iværksat antibiotisk behandling samt Det Etiske Råds udmelding om, at man bør være 

tilbageholdende med brugen af AB. 

 

Jordemoderens daglige praksis og kliniske beslutningstagen bliver altså udfordret på flere 

forskellige parametre. Hun skal navigere i på den ene side at forholde sig til udmeldinger om etik 

og varsomhed ift. AB-brug og resistensudviklingen samtidig med, at hun arbejder ud fra 

vejledninger primært baseret på DSOGs guideline, hvor resistensproblematikken kun er sparsomt 

berørt.  

 

Det kan således være en udfordring for jordemoderen, at få mulighed for at inddrage egen 

jordemoderfaglige dømmekraft og etik, når hun på de obstetriske fødeafdelinger arbejder ud fra 

retningslinjer, som primært er udformet ud fra et forsigtighedsprincip.  
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Når jordemoderen varetager en fødsel, hvor den fødende er i en GBS-risikogruppe, befinder hun sig 

ikke inden for det selvstændige virksomhedsområde. I den situation er jordemoderen forpligtet til at 

arbejde ud fra den behandling, som lægen har ordineret jf. Vejledning om jordemødres 

virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv.. På samme tid 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” 

(Sundhedsstyrelsen, 2001). 

Jordemoderen skal derfor forholde sig til resistensproblematikken og ikke ukritisk følge en praksis, 

som kan anses som værende problematisk ift. sundhedsfremme både for den enkelte, samfundet og 

fremtidige patienter. Der er fødesteder i Danmark, bl.a. Kolding sygehus, hvor der er indført 

praksissen med intrapartum test for GBS ved tilstedeværelse af en GBS-risikofaktor (Andersen, 

2017). Her ser vi en måde, hvorpå man sikrer sig, at der administreres IAP i de situationer, hvor det 

er relevant. Dermed nedbringes også det samlede forbrug af AB. 

Dette vil være fordelagtigt for det enkelte barn, taget de potentielle iatrogene effekter ved IAP i 

betragtning. Praksissen ville desuden i højere grad være i overensstemmelse med de globale og 

nationale udmeldinger om et rationelt og tilbageholdende AB-forbrug af hensyn til udviklingen af 

AB-resistens. Der kan ligeledes argumenteres for, at AB-resistens vil påvirke det enkelte barn i 

fremtiden, hvis det ikke har adgang til virksom antibiotisk behandling.  

Patientens præferencer 

Et vigtig element i praksis er det informerede samtykke. Jordemødre er i deres arbejde underlagt 

Sundhedsloven, hvor der i § 15 af hensyn til patienters retsstilling er defineret, at ingen behandling 

må indledes uden patientens informerede samtykke (Sundhedsloven, 2019). I Vejledning om 

jordemødres virksomhedsområde, journalføringspligt, indberetningspligt mv. står der endvidere, at: 

“Jordemoderen har pligt til at informere kvinden om hendes tilstand og om undersøgelser, 

behandlinger og indgreb, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger” 

(Sundhedsstyrelsen, 2001, Kapitel 5). 

Herigennem tydeliggøres at før indledelse af enhver behandling, skal jordemødre informere 

fyldestgørende og indhente samtykke fra den gravide, fødende eller barslende. Forud for et 

informeret samtykke, bør der informeres om følgende elementer: baggrund for behandling, virkning 

af behandling, alternativ behandling, mulig konsekvens ved ingen behandling og relevante 

bivirkninger (Sundhedsloven, 2019, § 16).  
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På denne måde sikres, at den fødende har modtaget tilstrækkelig viden til at kunne afgive et 

informeret samtykke, og den fødende er inddraget i beslutningsprocessen, hvorigennem personlige 

præferencer kan blive tydeliggjort. Det valg, der træffes, skal jordemødre og andre fagpersoner 

respektere og arbejde ud fra (Sundhedsloven, 2019, § 15). 

 

I vores kliniske praktikperioder har vi adskillige gange observeret, når den gravide eller fødende og 

fødselspartner informeres om anbefaling af IAP. Denne information har ofte udelukkende 

indeholdt, at behandlingen anbefales for at forebygge, at barnet bliver sygt af en infektion. Ingen af 

os har oplevet, at der er blevet nævnt bivirkninger ved AB eller iatrogene effekter for barnet. Få 

gange har vi hørt jordemødre informere om, at risikoen for EOGBS imidlertid er lille, og at det ikke 

er sikkert, at GBS er til stede, men at vi ønsker at “være på den sikre side”. Vi har kun oplevet få 

forældre, der har stillet spørgsmål til behandlingen, med mindre de har haft en sundhedsfaglig 

baggrund eller viden om AB på forhånd. Dette kan være forårsaget af den information, de får, eller 

manglen på samme. Hvis der udelukkende informeres om, at IAP anbefales og vil beskytte barnet 

mod de fatale konsekvenser, EOGBS kan medføre, vil de fleste forældre formentlig samtykke. 

Denne mangelfulde information er i strid med Sundhedslovens kap. 5 om Patienters 

medinddragelse i beslutninger, hvori det informerede samtykke indgår. Når sundhedspersoner 

informerer på denne måde, hvor der udelades information om bl.a. konsekvenserne, og det samtidig 

vægtes, at behandlingen vil gavne og er en anbefaling, begrænses den gravide eller fødendes 

handlemuligheder gennem paternalisme (Sundhedsstyrelsen, 2009, s. 31). Dette er problematisk, da 

det får betydning for den gravide eller fødendes autonomi og muligheden for, at hun kan sætte sine 

præferencer om behandlingen i spil.  

 

Det er en lovmæssig forpligtelse, at den fødende informeres om de konsekvenser, IAP kan have. Jf. 

det ovenstående afsnit om Bedste videnskabelig evidens bør informationen også indeholde, at IAP 

kan forårsage ændringer i barnets tarmflora i en tid, hvor immunforsvaret grundlægges. Dette kan 

potentielt føre til iatrogene effekter hos barnet. Herunder bør der ligeledes informeres om, at 

forskning viser sammenhæng mellem IAP og kolik. Den fødende bør ydermere indvies i, at der 

generelt ved denne praksis kan være tale om overbehandling, da der under den nuværende praksis 

på mange af landets fødeafdelinger ikke undersøges, hvorvidt GBS reelt er til stede intrapartum. 

Det kan være god praksis at præsentere tal om bl.a. risiko i sin information.  
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RCOG (Royal College of Obstetrians and Gynaecologians) har i år 2003 estimeret Number Needed 

to Treat med IAP ud fra risikofaktorer, som er den forebyggelsesstrategi, vi har på mange danske 

fødeafdelinger. Tallet viser, at 625 fødende skal behandles med IAP for at forebygge at ét barn får 

GBS-infektion, mens 5882 fødende skal behandles med IAP for at forebygge ét neonatalt dødsfald 

(RCOG, 2003, s. 3). Denne information kan eksempelvis tilgængeliggøres for den gravide eller 

fødende, når hun skal træffe beslutning om, hvorvidt hun ønsker IAP eller ej.  

 

Jordemoderen skal desuden være opmærksom på den udfordring, der kan ligge i en ulige 

magtbalance. Denne ulige magtbalance kan opstå, da fagpersonen besidder viden, og den fødende 

med en risikofaktor er afhængig af, at fagpersonen gør sin viden tilgængelig (Eide & Eide, 2007, s. 

66-67). I informationen kan jordemødre og lægers oplevelser med EOGBS desuden spille ind ift. 

hvordan der formidles, og hvad der vægtes, og der opstår da et psykologisk bias (Wulff & Gøtzche, 

2006, s. 152). Informerer jordemoderen eller lægen udelukkende om, at IAP vil forebygge de fatale 

konsekvenser, som EOGBS kan have, vil den fødende formentlig sjældnere sætte sine personlige 

præferencer i spil, end hvis der informeres fyldestgørende.  

Som sundhedsperson skal man være opmærksom på, hvordan man formidler viden og risiko. I 

DSOG’s guideline står der eksempelvis skrevet, at “barn født af mor, som har fået påvist GBS 

under graviditeten, har 25 gange øget risiko for early-onset GBS sygdom” (DSOG, 2019, s. 17). 

Denne udmelding lyder umiddelbart meget overbevisende ift. at modtage IAP, men man skal huske 

at benytte denne relative risiko med varsomhed, da vi har at gøre med en lille absolut risiko. I 

DSOG-guidelinen fastslås yderligere, at der i Danmark siden 1997, hvor der for første gang 

indførtes en guideline med et regime for IAP, har været en incidens af EOGBS på 0,1-0,3/1000 

levendefødte børn. I 1995 før dette var incidensen 0,6/1000 levendefødte børn (DSOG, 2019, s. 7). 

Incidensen efter indførelsen af den første guideline omregnet til procent vil dermed være 0,01-

0,03% og før indførelsen 0,06%.   

Med dette søger vi at opnå fokus på, at man bør overveje hvilke tal, man præsenterer i sin 

information, da nogle tal er lettere for en modtager at forholde sig konkret til end andre. Tallene kan 

desuden fremstå mere eller mindre overbevisende, og man kan dermed som sundhedsperson 

manipulere med fremstillingen af en risiko eller effekt. Dermed ikke sagt, at sundhedspersoner skal 

underminere risikoen ved, hvis et barn får EOGBS, men informationen bør være objektiv. Ved 

objektiv information og absolutte tal, giver sundhedspersonen den gravide eller fødende de bedste 

forudsætninger for at tilkendegive præferencer i forhold til behandlingen.  
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Vi har i vores klinikperioder oplevet diskrepans i, hvor alvorligt en GBS-risikofaktor blev vægtet. 

Hvis en fødende har afslået at ville modtage IAP, har det vakt røre hos personalet og den fødende 

har formentlig ikke følt sig forstået i sit valg. På den anden side har vi gentagne gange oplevet 

fødende, som har nået ingen eller inadækvat IAP inden fødslen, hvilket vi ikke oplevede vakte 

særlig bekymring hos fagpersonalet.  

Jf. det informerede samtykke skal der informeres om alternativ behandling og konsekvens ved 

ingen behandling (Sundhedsloven, §16). Ved langvarig vandafgang med inadækvat IAP (dvs. AB 

<4 timer før forløsning), skal barnet jf. Dansk Pædiatrisk Selskabs Forebyggelse af tidligt 

indsættende neonatal GBS sygdom indlægges til observation i 48 timer og CRP skal tages 18-24 

timer post partum (Dansk Pædiatrisk Selskab, u.å., s. 3). Ved adækvat IAP observeres barnet i 

forvejen i op til 48 timer, hvorfor det dermed kun er måling af CRP, der adskiller de to procedurer. 

Vi har nogle gange oplevet forældre med viden om AB efterspørge denne behandling som alternativ 

til IAP. Da EOGBS kan være pludseligt indsættende og kan medføre betydelig risiko for mortalitet 

og morbiditet, vil observation af barnet inkl. tjek af infektionstal formentlig ikke være en faglig 

forsvarlig alternativ behandling. 

 

Intrapartum hurtigtest for GBS er dog et alternativ for mange i risikogrupperne, som vil være fagligt 

forsvarlig ift. risikoen for EOGBS. De forældre, der ud fra grundig information om IAP, føler sig i 

dilemma om anbefalingen, ville kunne få afklaring på, hvorvidt GBS reelt er til stede intrapartum 

og forholde sig til IAP-anbefalingen derudfra. Ved at teste for GBS intrapartum vil man desuden 

hos nogle fødende kunne afkræfte EOGBS-risikoen. Her vil fødende, som er blevet frarådet 

eksempelvis hjemmefødsel eller ambulant fødsel, ikke længere være i en risikogruppe, og deres 

fødsel vil derfor kunne betegnes som værende normal og inden for jordemoderens selvstændige 

virksomhedsområde. Dermed vil intrapartum screening for GBS medføre, at den fødendes egne 

overvejelser og præferencer om fødslen i højere grad kan tilgodeses, uden at det er mod givet råd. 

Kritik af egen metode 

Vi vil i følgende afsnit diskutere vores projekts styrker og begrænsninger, og vurdere om projektets 

grundlag er stærkt nok til at kunne besvare projektets problemformulering. 

Forforståelse 
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Vores problemformulering er opstået ud fra en undren over praksis omkring IAP. Vi har før 

projektets start haft en formodning om, at der sker en overbehandling med AB på landets 

fødeafdelinger, og at IAP potentielt kunne føre til iatrogene effekter hos barnet. Det er af disse 

refleksioner vores problemformulering er opstået. Vi har forsøgt ikke at lade os styre af vores 

forforståelse ved bl.a. at foretage en systematisk søgning, for at finde alt relevant empiri, og ud fra 

SfR’s checkliste har vi forsøgt at lade vores forforståelse træde i baggrunden og objektivt vurderet 

studiet. 

Begrænsning af viden og jordemoderfaglig relevans 

Gennem denne opgave har vi erfaret, at vi som kommende jordemødre har en begrænset viden 

indenfor det mikrobiologiske område. Det har derfor været en udfordring for os at forstå alle 

detaljerne og bakteriearterne i studiet Effects of intraparum antibiotics…, hvorfor vi primært har 

forholdt os til de overordnede resultater, som forfatterne selv har vægtet i studiets konklusion og 

diskussion. Vi er da opmærksomme på, at vi i denne opgave befinder os i et grænseland mellem det 

jordemoderfaglige og det biomedicinske felt. Dog mener vi, at problemstillingen har høj 

jordemoderfaglig relevans, da vi som kommende jordemødre er forpligtet til at indhente det 

informerede samtykke til AB-behandling, og derfor bør vi holde os opdaterede på bivirkninger for 

kvinden og iatrogene effekter for barnet ved IAP. Derudover har problemstillingen 

jordemoderfaglig relevans, da praksissen om IAP, hvor man behandler alle, der er i en risikogruppe 

for GBS, er med til at medikalisere fødsler og indsnævre jordemoderens selvstændige 

virksomhedsområde.  

Videnskabsteoretiske tilgang og projektets opbygning 

I besvarelse af problemformuleringens første del har det været relevant at arbejde ud fra en 

naturvidenskabelig tilgang. Vi ønskede at kunne måle og veje konsekvenserne ved IAP for barnet, 

hvilket analyse af kvantitativ forskning gav mulighed for. Anden del af problemformuleringen har 

vi valgt at besvare ud fra diskussionen med EBPs tre elementer som struktur. For at rumme alle 

aspekter af EBP, burde vi have indtaget flere forskellige videnskabsteoretiske tilgange, hvilket dog 

ville være uden for rammerne af dette projekt. Vi kunne eksempelvis gennem den 

humanvidenskabelig tilgang have undersøgt, hvordan den fødende oplever det informerede 

samtykke ifm. IAP, og ud fra en samfundsvidenskabelig tilgang, kunne vi have undersøgt 

sammenhængen mellem IAP og risikosamfundet. 



 43 

Vi valgte at strukturere opgaven på førnævnte måde, da vi ved besvarelse af anden del af 

problemformuleringen gennem diskussionen ud fra EBP, havde mulighed for at vurdere, 

problematisere og diskutere relevante jordemoderfaglige aspekter og overvejelser ift. praksis. Vi er 

opmærksomme på, at vi kunne have disponeret opgaven anderledes og søgt at besvare 

problemformuleringen gennem en todelt analyse. 

Empiri og teori 

Studiet Effect of intrapartum antibiotics… er en systematisk oversigtsartikel, og den befinder sig 

derfor højt i evidenshierarkiet. Dette styrker vores valg i at bruge netop denne artikel som 

udgangspunkt for besvarelse af vores problemformulerings første del. Vi er dog opmærksomme på, 

at en systematisk oversigtsartikel kun er så god som kvaliteten af de inkluderede primærstudier. 

Ved kritisk gennemgang af studiet har vi brugt SfR’s checkliste. På denne måde har vi kunne 

forholde os mere objektivt og er kommet omkring alle relevante aspekter til vurdering af studiets 

validitet.  

 

Ud fra disse betragtninger finder vi det rimeligt at besvare problemformuleringen ud fra projektet.  
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Konklusion  

Vi har ønsket at belyse problemformuleringen: Hvilke konsekvenser kan det have for barnet på 

længere sigt, når den fødende gives intrapartum antibiotikaprofylakse? Og hvilke overvejelser bør 

jordemoderen gøre sig om intrapartum antibiotikaprofylakse ud fra tilgangen ‘evidensbaseret 

praksis’? 

 

Ud fra denne opgave kan vi konkludere, at IAP ændrer tarmfloraen hos den nyfødte.  

Bakteriediversiteten har lavere forekomst af gavnlige bakterier og højere forekomst af potentielt 

patogene bakterier. Der forekommer desuden resistente bakterier hos nogle nyfødte. Der er 

sparsomt forskning, der undersøger, hvilken betydning ændringen af tarmfloraen har på lang sigt, 

når den ændres i en tid, hvor immunforsvaret er ved at grundlægges. Der er i andet forskning vist 

sammenhæng mellem IAP og kolik hos spædbørn (Leppälehtoa et al, 2018), og ændringen i de 

specifikke bakterier kan hænge sammen med udvikling af bl.a. allergi, astma, diabetes mellitus, 

inflammatorisk tarmsygdom og overvægt (Zimmermann & Curtis, 2019). Det er en lovmæssig 

forpligtelse, at jordemoderen udviser omhu og samvittighedsfuldhed, hvorfor IAPs ændring af 

tarmfloraen samt potentielle iatrogene effekter skal medtænkes i praksis. 

 

Den nuværende praksis på mange danske fødeafdelinger, hvor der ikke screenes intrapartum men 

gives IAP til alle med en risikofaktor ud fra et forsigtighedsprincip, er i uoverensstemmelse med 

dele af jordemoderens faglighed, etik og lovmæssighed. Der mangler hensyntagen til IAPs 

konsekvenser for barnet, når der ikke foreligger intrapartum GBS-status og det derfor ikke vides, 

om IAP vil være gavnligt eller unødvendigt. Jordemoderen sættes i et dilemma, da praksissen ikke 

er i overensstemmelse med udmeldinger fra bl.a. WHO, Det Etiske Råd og Sundhedsstyrelsen om 

hensyntagen til resistensudviklingen og tilbageholdende anvendelse af AB. For at Sundhedslovens 

§15 om den gravides retsstilling og det informerede samtykke efterleves, skal den fødende 

informeres fyldestgørende og nøgternt med inkludering af bivirkninger og konsekvenser ved IAP 

for barnet.  

 

Intrapartum screening for GBS af fødende med en risikofaktor, vil være en mere optimal praksis ud 

fra jordemoderfaglige og etiske overvejelser. Herved vil kun nyfødte i reel risiko for EOGBS 

udsættes for de konsekvenser, som IAP kan have. Unødigt AB-forbrug intrapartum minimeres, 

hvilket i højere grad vil være i overensstemmelse med jordemoderens dømmekraft og etiske 
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overvejelser overfor hensyntagen til barnet og resistensproblematikken. Mulighed for intrapartum 

screening for GBS vil gøre det lettere for jordemoderen at tage stilling til den enkelte kliniske 

situationen og informere den fødende fyldestgørende ud fra dette.  
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Bilag  

Bilag 1: Bloksøgning 

 

1. aspekt  2. aspekt  3. aspekt  4. aspekt 

Intrapartum 

 

OR 
 

Labor, 

obstetric 

 

OR 
 

Parturition 

 

OR 
 

Delivery 

 

OR 
 

Perinatal 

 

 

 

 

 

 

 

AND 

Anti-bacteril agents 

 

OR 
 

Antimicrobial 

prophylaxis 

 

OR 
 

Antibiotic 

prophylaxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND 

Infant, 

newborn 

 

OR 
 

Infant 

 

OR 
 

Neonate 

 

 

 

 

 

 

 

AND 

Long term adverse 

effects 

 

OR 
 

Health impact 

assessment 

 

OR 
 

Adverse effects 
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Bilag 2: PubMed-søgning 
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Bilag 3: Embase-søgning 
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Bilag 4: Cochrane-søgning 
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Bilag 5: SfR’s checkliste 

 

SfR Checkliste 1:   Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser 

Forfatter, titel: Petra Zimmermann, Nigel Curtis,  

Tidsskrift, år: BMJ, 11. juli 2019 

Checkliste udfyldt af: Alberte Bastholm Truelsen, Gunilla Wass Lythje Holm & Siri-Marie Erichsen Remvig 

1. Intern troværdighed 

Evalueringskriterier 
I hvor høj grad er kriteriet opfyldt? 

1.1      Er der en velafgrænset og 

relevant klinisk problemstilling? (Det 

kliniske spørgsmål) 

Ja. I introduktionen bliver der argumenteret for den kliniske 

relevans af studiets undersøgelsesspørgsmål, som defineres 

klart i slutningen af afsnittet. Forfatterne vil ved  et 

systematisk review undersøge IAPs effekt på nyfødtes 

tarmflora.  

1.2   Er der en beskrivelse af den 

anvendte metodologi? (Søgestrategi) 

Beskriver søgestrategi, og hvilke ord de har søgt på. 

Foretaget systematisk søgning. De har søgt i databasen 

MEDLINE, men beskriver ikke at de har søgt i andre 

databaser. Har ikke haft sprog-begrænsninger. Beskriver 

hvor mange artikler de er kommet frem til. Derefter 
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opstillede de eksklusionskriterier, som fremgår tydeligt, 

men de beskriver ikke tydelige inklusionskriterier. De har 

derefter foretaget kædesøgning, hvor der ikke er fundet nye 

relevante artikler.  

1.3   Var litteratursøgningen 

tilstrækkelig grundig til at identificere 

alle relevante undersøgelser? 

(Søgestrategi) 

 Publikationsbias 

Har foretaget systematisk/blok søgning. Har dog kun søgt i 

én database. De har foretaget kædesøgning i studiernes 

referencer, og beskriver at de ikke har fundet yderligere 

relevante studier.  

1.4   Var undersøgelsernes kvalitet 

vurderet og taget i betragtning? (De 

inkluderede studier) 

Har vurderet at der i alle seks inkluderede studier har været 

lav risiko for bias (Oversigt vises i studiet Tabel 2).  Dog 

beskriver de at fire af studierne var foretaget af den samme 

research-gruppe og der er derfor en risiko, at 

forsøgsdeltagerne går igen, da de også er foretaget i samme 

tidsperiode(selektionsbias). Derudover er der to studier 

hvor det ikke fremgår om der er blevet givet AB i 

graviditeten.  

1.5   Berører analysen alle 

potentielle positive og negative 

effekter af interventionen? (skal 

ekslkuderes i analysen) 

Der er ikke blevet undersøgt en intervention.  

1.6   Var det rimeligt at kombinere 

undersøgelserne (De inkluderede 

studier) 

In- og eksklusionskriterier 

Er det de samme AB-regimer? 

- Der er givet tre forskellige slags AB. ampicillin, amoxicillin 

og penicillin. Altså både bred- og smalspektret antibiotika. 

Er afføringsprøven taget på samme tidspunkt?  

- Nej, de er taget på forskellige tidspunkter. 2, 3, 6, 7, 10 

dage, 1 og 3 måneder. 
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Er populationerne sammenlignelige? 

- Til dels, da de alle lever op til eksklusionskriterierne. Dog 

er der i et af studierne en forsøgsdeltager som er blevet 

født ved sectio. Det er forskelligt om børnene er blevet 

ammet eller ej.  

Bruger de forskellige analysemetoder?  

- Dem ved vi ikke så meget om da det ikke er beskrevet i det 

systematic review 

Derudover er der en risiko for at der er blevet anvendt den 

samme gruppe-deltagere i fire af studierne.  

1.7   Kan analysens konklusion 

udledes fra den præsenterede 

evidens? (Resultaterne) 

Ja. De forskellige studier viser ændring i tarmflora, og alle 

data har p-værdi < 0.05 (Bortset fra ét outcome). Dog! skal 

vi være opmærksomme på at der ved mindre populationer 

lettere kan fremkomme signifikant p-værdi. Det kan 

diskuteres om populationerne er store nok. 

Risikoen for at der har været gengangere kan have 

indflydelse på evidensen.  

2. Overordnet bedømmelse af ANALYSEN/ARTIKLEN 

2.1      I hvor høj grad forsøgte 

undersøgelsen at minimere bias? 

      Anfør ++, + eller ¸. 

+ 

Publikationsbias:  Der er kun publicerede studier 

inkluderet. Dog er det forholdsvis nye studier, og det er 

beskrevet i Epiemiologi og evidens, s. 216 at der i de 

seneste år er blevet etableret registre, hvor alle kliniske 

forsøg skal registreres inden de påbegyndes, så man 

sikrer at alt bliver publiceret lige meget resultat-
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outcome. 

 

Lokaliseringssbias: 

Kritisabelt at der kun er blevet søgt i en database 

(MEDLINE), dog er referencelister på hvert studie 

blevet gennemgået og ingen relevante studier blev 

fundet. Der er blevet søgt på alle sprog, hvilket 

minimere bias og højner validiteteten.  

 

Selektionsbias: Burde måske ikke have inkluderet 

studier, hvor der var risiko for gengangere, dog er 

afføringsprøverne analyseret med forskellige teknikker. 

Performancebias: Reviewet beskriver dette i to af 

studierne (51 og 52), hvilket kan påvirke dets interne 

validitet. 

 

Positivt at forfatterne selv beskriver det.  

 

 

2.2   Hvis bedømt som + eller ¸, 

påvirker bias 

undersøgelsesresultatet? (pos. el. 

negativ retning) 

Hvis der er publikationsbias bliver 

undersøgelsesresultaterne påvirket i en positiv retning.  

 

2.3   Er analysens resultat direkte 

anvendeligt på 

referenceprogrammets 

patientmålgruppe? 

(Generaliserbarhed) 

Ja, da de har klare eksklusionskriterier, der har kunnet 

minimere bias og confounders. Studierne er udført i 

vesteuropa, hvilket også er en fordel, da obstetrikken og 

levestandarden ikke er langt fra den danske. Desuden nye 

studier. Derudover må vi gå ud fra at de fleste børn, hvis 

ikke påvirket af andre faktorer, bliver født med den samme 
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bakterieflora, hvis født ved vaginalfødsel, og grupperne er 

derfor sammenlignelige.  

3. Beskrivelse af STUDIET 

3.1   Hvilke typer studier 

inkluderes i oversigtsartiklen? 

(randomiserede kontrollerede forsøg 

(RCT), kontrollerede kliniske forsøg 

(CCT), kohorte, Case-kontrol 

undersøgelser). 

Selektion/de inkluderede studier 

6 kohorteundersøgelser. 

Fire fra Italien , én fra Spanien og én fra Frankrig. 

 

3.2   Hvilke behandlinger 

(interventioner) er taget i 

betragtning? 

Det kliniske spørgsmål/selektion/de 

inkluderede spørgsmål - måske bare i 

præsentationen af studiet 

Der er blevet undersøgt hvorvidt IAP kan påvirke nyfødtes 

tarmflora. Der er både blevet undersøgt nyfødte som har 

været udsat for IAP og nyfødte som ikke er.  

Der er ikke lavet nogle interventioner, da de inkluderede 

studier er prospektive kohorteundersøgelser. 

3.3   Hvilke resultater (outcome) er 

anført? 

(fx gavnlige, skadelige). 

Diversitet 

Der bruges tre forskellige indekser til at sige noget om 

bakteriefloraens diversitet: Alpha-diversity, Chao1 index og 

Shannon index. Der konkluderes at nyfødte udsat for IAP 

har lavere diversitet i deres tarmflora. 

Resultater sammenfattet i studiets diskussion: 

GBS IAP fører til en højere forekomst af gram-negative 
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bakterier, bl.a. Proteobacteria. Dette skyldes at penicillin og 

ampicillin virker på gram-positive. GBS IAP fører til mindre 

forekomst af bakterier som betragtes som gavnlige, såsom 

Bifidobacteriaceae. Derudover ses ved IAP større forekomst 

af patogene bakterier såsom Enterobacteriaceae, 

Campylobacteriaceae og Helicobacteriaceae.  

ét af studierne undersøger forekomsten af resistens. Ved 

nyfødte udsat for IAP findes et højere antal beta-lactamase 

coding genes (Betalactamase er enzymer, som produceres 

af visse bakterier. Betalactamase er ansvarlig for at disse 

bakterier udviser resistens over for gruppen af betalactam 

antibiotika, såsom penicilliner, cefalosporiner, carbapenemer 

og monobactamer - wikipedia). Ingen forskel i forekomsten 

af resistens for tetracyclines 

Ét andet studie viser ingen forskel i forekomsten af beta-

lactamase resistente bakterier.  

 

3.4   Er der anført statistiske mål 

for usikkerheden? 

(fx odds ratio?) 

Resultaterne 

p-værdi, ellers ikke. 

3.5   Er potentielle confoundere 

taget i betragtning? 

(Dette er specielt vigtigt, hvis andre 

end RCT-studier er inddraget i 

oversigtsartiklen). 

 

Ja, derfor er ekskluderet nyfødte som er blevet givet 

probiotika og AB efter fødslen. Derudover er præterme 

ekskluderet. 
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Generaliserbarheden 

3.6   Hvad karakteriserer 

undersøgelsespopulationen? 

(køn, alder, sygdomskarakteristika i 

populationen, sygdomsprævalens). 

 

De inkluderede studier 

Børn født til termin (de fleste vaginalt, men nogle få ved 

sectio, to stk i studiet fra Frankrig). 

De fleste nyfødte blev fuldammet, men nogle delvist. 

AB er blevet givet profylaktisk (IAP, og ikke på indikation. 

Der er ikke blevet givet probiotika og AB efter fødslen.  

Det vides ikke om andre risikofaktorer er til stede, såsom 

rygning, GDM, overvægt etc.   

 

 

 

3.7   Hvorfra er forsøgspersonerne 

rekrutteret? 

(fx by, land, hospital, ambulatorier, 

almen praksis, amt). 

Det fremgår ikke tydeligt. Men vi tænker hospitalet.  

4. GENERELLE KOMMENTARER 

  
 

28.01.2004 
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