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De første syv månedene i 2006 ble flere dødsfall enn forventet av alvorlig infeksjon 
med gruppe B- streptokokker (GBS) hos nyfødte meldt til Folkehelseinstituttets 
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Dødeligheten var nesten seks 
ganger høyere enn det som var rapportert i årene 2000-2005. Den økte dødeligheten 
har ikke fortsatt etter juli 2006. Forholdet fikk mye oppmerksomhet i media og blant 
publikum. Fra flere hold kom krav om systematisk screening for GBS hos gravide 
kvinner. 

På denne bakgrunn tok Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) initiativ til 
å utarbeide nasjonale faglige retningslinjer for å forebygge infeksjoner med GBS hos 
nyfødte. En rekke fagmiljøer og representanter for brukerne har gitt innspill til 
arbeidet. 

Det har vært lagt vekt på å harmonisere de nasjonale faglige retningslinjene for 
forebygging av GBS-infeksjon hos nyfødte og retningslinjene i ”Veileder i 
fødselshjelp”, revidert versjon 2008, fra Norsk gynekologisk forening. Samtidig har 
det også vært behov for å harmonisere retningslinjer for GBS-relaterte tilstander med 
retningslinjer for håndtering av risikotilstander uavhengig av GBS-status, spesielt 
preterm vannavgang (pPROM). Vi håper dette er fremstilt på en måte som gjør at 
helsepersonell i svangerskaps- og fødselsomsorgen ikke skal tvile på hva som er 
den faglige anbefaling i ulike situasjoner. 

Helsedirektoratet vil følge utviklingen på dette området. I St.meld. nr 12 (2008-2009): 
En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og 
barselsomsorg, foreslås at Helsedirektoratet gis i oppdrag å utarbeide nasjonale 
faglige retningslinjer for hele svangerskaps- og fødselsomsorgen. Nye helhetlige 
retningslinjer vil også omfatte forebygging av tidlig GBS-infeksjon hos nyfødte. 

Oslo, april 2009 

Bjørn- Inge Larsen
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I nn ledn ing
 

De første syv månedene i 2006 ble flere dødsfall av alvorlig infeksjon med gruppe B 
streptokokker (GBS) hos nyfødte meldt til MSIS (Meldingssystem for smittsomme 
sykdommer) enn det man normalt ville forvente. Dødeligheten var nesten seks 
ganger høyere enn det som var rapportert i årene 2000 til 2005. 

Folkehelseinstituttet i samarbeid med Mikrobiologisk avdeling ved St. Olavs Hospital 
gjennomførte en kartleggingsundersøkelse av alle tilfellene. Det ble ikke funnet 
forhold som med sikkerhet kunne forklare den økte dødeligheten, samtidig som det 
pekes på noen forhold som kan ha hatt betydning. Oppmerksomheten mot GBS-
sykdom ble skjerpet. 

På denne bakgrunnen startet Sosial- og helsedirektoratet, nå Helsedirektoratet 
(Helsedir), et arbeid med å utarbeide nye nasjonale faglige retningslinjer for 
forebygging av GBS-sykdom hos nyfødte. 

Anbefalinger om forebygging av GBS-sykdom hos nyfødte forelå på dette 
tidspunktet i IS-1179, ”Retningslinjer for svangerskapsomsorgen”, Sosial- og 
helsedirektoratet 2005, og i Norsk gynekologisk forenings ”Veileder i fødselshjelp” 
(1998). 

Arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer ble startet samtidig med at Norsk 
gynekologisk forening (NGF) startet arbeidet med å revidere sine retningslinjer i 
”Veileder i fødselshjelp”. I retningslinjearbeidet har Helsedir samarbeidet med en 
rekke organisasjoner og fagmiljøer og retningslinjene har vært på en bred høring. 
Det er vektlagt å harmonisere de nasjonale faglige retningslinjene fra Helsedir og 
”Veileder for fødselshjelp”, revidert versjon 2008, fra NGF. 

Hos gravide kvinner som er er bærere av GBS, vil barna under fødselen kunne 
koloniseres med denne bakterien, og et mindre antall av barna vil få en infeksjon 
som fører til alvorlig sykdom som meningitt og sepsis. Utfordringen er derfor å finne 
metoder for å forebygge denne utviklingen. Et hovedprinsipp i forebyggingen er å gi 
antibiotika til moren for å forebygge kontaminering av barnet under fødselsforløpet. 
Det er imidlertid ulike oppfatninger om hvordan kvinner som skal ha antibiotika skal 
identifiseres. Metoder og prosedyrer for gjennomføring av antibiotikaprofylakse i 
forhold til ulike faser av av fødselsprosessen er også under diskusjon. De nasjonale 
retningslinjene drøfter og kommer med anbefalinger for dette. 
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Sammendrag
 

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av tidlig sykdom 
forårsaket av infeksjon med gruppe B- streptokokker (GBS) hos 
nyfødte 

Indikasjon for prøvetaking for påvisning av GBS 

1.	 Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B
streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner (C)
 

2.	 Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før 37. uke
 
(pPROM). Ved negativt dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel
 

3.	 Prøve tas av alle kvinner med rier før uke 34 

Prosedyre ved prøvetaking 

1.	 Prøve tas fra ytre tredjedel av vagina og fra rektum 

2.	 Prøven plasseres i transportmedium og sendes til laboratoriet med tydelig
 
problemstilling
 

3.	 Bruk av PCR- baserte hurtigtester kan være aktuelt, men er ikke omtalt i disse 
retningslinjene på grunn av manglende dokumentasjon 

Indikasjoner for antibiotikaprofylakse mot GBS før fødsel 

1.	 Ved fostervannsavgang uten rier før 37 uker (pPROM) gis antibiotikaprofylakse 
(A) 

Indikasjoner for antibiotikaprofylakse mot GBS under vaginal fødsel 

1.	 Uansett svangerskapsvarighet gis intravenøs antibiotikaprofylakse under
 
fødselen til kvinner som
 

a.	 tidligere har født barn med neonatal GBS-sykdom (C) 

b.	 har fått påvist GBS i urinen i løpet av det aktuelle svangerskapet (C) 

2.	 Det gis intravenøs antibiotikaprofylakse under fødselen til kvinner som har fått 
påvist GBS i vagina / rektum i det aktuelle svangerskapet og har en av følgende 
risikofaktorer (C): 
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a.	 fødsel før 37uker 

b.	 fostervannsavgang over 18 timer før barnet er født (grensen er 
veiledende) 

3.	 Ved planlagt keisersnitt når fødsel ikke er i gang og det ikke foreligger
 
fostervannsavgang, er det ikke indikasjon for antibiotikaprofylakse uansett
 
status for GBS-kolonisering (C).
 

Antibiotikavalg og gjennomføring av antibiotikaprofylakse 

1. Intravenøs antibiotikaprofylakse under fødsel for å forebygge GBS-sykdom: 

a.	 Førstevalg er benzylpenicillin 3 g intravenøst etterfulgt av 1,2 g 
intravenøst hver fjerde time til barnet er født (B) 

b.	 Ved penicillinallergi gis clindamycin 900 mg intravenøst hver åttende 
time 

c.	 Ved resistens mot clindamycin gis vancomycin 1 g intravenøst hver tolvte 
time. Ved varighet over 2-3 dager, bør det foretas 
konsentrasjonsmålinger av vancomycin. 

Intravenøs antibiotikaprofylakse startes så snart som mulig etter fødselen starter, 
og for å få optimal effekt bør første dose gis minst to timer før barnet er født. 

Bredspektrum antibiotika som for eksempel ampicillin, bør unngås hvis mulig, da 
det er reist spørsmål om dette øker incidensen av Gram-negativ sepsis hos den 
nyfødte. 

2. Antibiotikaprofylakse ved pPROM før 34 uker 

a.	 Ved pPROM før 34 uker gis antibiotika intravenøst i tre dager. 
Antibiotikavalg som ovenfor. Deretter gis, i samsvar med vanlig praksis 
ved pPROM (12), antibiotika per oralt i en uke med Erythromycin 250 mg 
x 4, uavhengig av dyrkningssvar (VVVV) 

b.	 Ved påvisning av GBS i senere ukentlige kontrollprøver gis penicillin per 
oralt med 660 mg x 4.i en uke (V). Hvis GBS ikke påvises, følges vanlige 
retningslinjer for behandling av pasienter med pPROM. 

3. Antibiotikaprofylakse ved pPROM mellom 34 uker og 37 uker 

Det gis intravenøs antibiotikaprofylakse til barnet er født. Det anbefales 
forløsning innen ett til tre døgn (C). 

Antibiotikabehandling ved intrauterin infeksjon 
Feber og / eller andre tegn på intrauterin infeksjon er indikasjon for bredspektret 
antibiotikabehandling, inkludert antibiotika som dekker GBS. (A) 

7 



1 U ta rbe ide l se av nas jona le fag l i ge 
re tn ings l i n j e r 

1.1 Formål 

Det er et mål å få ned forekomsten av alvorlig sykdom forårsaket av infeksjon med 
gruppe B- streptokokker(GBS) hos nyfødte. Formålet med disse retningslinjene er 
å bidra til en ensartet og kunnskapsbasert praksis for å iverksette forebyggende 
tiltak mot slike infeksjoner. Retningslinjene er utformet med tanke på å være 
praktisk anvendbare i det daglige arbeidet. 

1.2 Målgruppe 

Målgruppen for retningslinjene er jordmødre, helsesøstre, fastleger og leger og 
sykepleiere i svangerskaps- og fødselsomsorgen i sykehus, fødestuer, 
helsestasjon og kommunehelsetjenesten. 

1.3 Virkeområde 

Retningslinjene er avgrenset til å omfatte forebygging av tidlig GBS-sykdom, dvs. 
sykdom som manifesterer seg hos den nyfødte 0-7 dager etter fødselen. 
Retningslinjene omfatter ikke diagnostikk og behandling av den nyfødte ved 
mistanke om GBS-sykdom. Det forutsettes at det i risikosituasjoner hvor det er 
påvist GBS hos den fødende, er en høy bevissthet hos fødselshjelperne om at 
infeksjon kan oppstå hos den nyfødte. Terskelen for å tilkalle personell med 
spesiell kompetanse, for eksempel barnelege, bør være lav. Retningslinjene 
omhandler ikke sen GBS-sykdom, det vil si GBS-sykdom som debuterer etter 7. 
levedøgn. 

1.4 Prosess 

I arbeidet med retningslinjene har Helsedir deltatt med medarbeidere fra avdeling 
kommunale helsetjenester og avdeling sykehustjenester. Det faglige grunnlaget 
for retningslinjene er lagt gjennom møter og innspill fra organisasjoner og 
fagmiljøer. Disse er Folkehelseinstituttet, Den norske legeforening, Norsk forening 
for allmennmedisin, Norsk barnelegeforening, Norsk forening for 
infeksjonsmedisin, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, Norsk 
samfunnsmedisinsk forening, Norsk sykepleierforbund, Den norske 
jordmorforening, Nasjonalt råd for fødselsomsorgen, referanselaboratoriet ved St. 
Olavs Hospital og Statens legemiddelverk. Det vises til vedlegg 2 for oversikt over 
møtedeltagere. 

7. februar 2007 ble oppnevnt etablert en arbeidsgruppe med følgende 

8 



medlemmer:
 
- Knut Hordnes og Line Bjørge, Norsk gynekologisk forening (NGF) 
- Leif Brunvand, Norsk barnelegeforening 
- Truls Leegaard, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
- Bente Bergersen, Norsk infeksjonsmedisinsk forening 
- Arne Broch Brandtsæter, Folkehelseinstituttet (FHI) 
- Øistein Løvoll, FHI 
- Sølvi Taraldsen, Sosial- og helsedirektoratet (nå Helsedirektoratet) 

Arbeidsgruppen hadde ett møte etterfulgt av elektronisk kommunikasjon fram til 
det forelå et ferdig høringsutkast. I det videre arbeidet med de nasjonale 
retningslinjene har det særlig vært et samarbeid med NGF. NGF startet parallelt 
med arbeidet i Helsedirektoratet, revisjon av sin ”Veileder i fødselshjelp” fra 1998. 
18. juni 2007 publiserte NGF reviderte retningslinjer i veilederens kapittel 10B: 
”Gruppe B- streptokokker hos gravide og fødende kvinner”. Retningslinjene fra 
NGF er blitt ytterligere revidert senere, og inngår i kunnskapsgrunnlaget for 
Helsedirektoratets retningslinjer. NGF har vært representert ved Knut Hordnes og 
Kathrine Sjøborg i sluttføringen av arbeidet. 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite”, ved Cecilie Nogva, som driver nettstedet 
www.gbs-info.net og Landsforeningen til støtte for krybbedød har vært innkalt til to 
møter for informasjon og drøfting av direktoratets arbeid. 

Høringsutkast til Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av GBS-sykdom 
hos nyfødte ble i juli 2007 sendt på høring til en rekke instanser, se vedlagt 
adresseliste, vedlegg 3. Høringsuttalelser er innarbeidet etter en samlet vurdering, 
jf. kapittel 7. 

1.5 Kunnskapsinnhenting 

Etter oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet gjennomførte FHI i samarbeid med 
referanselaboratoriet for GBS ved St. Olavs Hospital en kartleggingsundersøkelse av 
alle tilfellene som var registrert i MSIS i perioden januar 2005-juli 2006. Rapporten 
”Epidemiologisk og mikrobiologisk kartlegging av systemiske gruppe B-
streptokokkinfeksjoner hos nyfødte og spebarn under tre måneder i Norge, januar 
2005-juli 2006” ble lagt frem 18. juni 2007. 

Det ble ifølge rapporten ikke funnet forhold som sikkert kan forklare den økte 
andel dødsfall i de første syv månedene i 2006, men noen forhold kan ha hatt 
betydning. Blant disse er økende forekomst av serotype V, som muligens kan 
være mer virulent, mulig for sen igangsetting av antibiotikabehandling av nyfødte 
og i noen grad manglende forebyggende antibiotikabehandling av fødende med 
risikofaktorer. Det ble også funnet noe høyere andel av prematuritet blant GBS-
tilfellene i 2006 sammenliknet med 2005. Prematuritet gir økt risiko for dødelig 
utgang av neonatal GBS-sykdom. 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) ble i juli 2006 
bedt om å foreta en vurdering av nyere dokumentasjon for tiltak som kan redusere 
infeksjoner med GBS hos spebarn. Dokumentasjonen ble fremlagt i notatet 
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”Forebygging av infeksjon med gruppe B-streptokokker i nyfødt perioden”, august 
2006 (15). Kunnskapssenteret la til grunn systematiske oversikter som har vurdert 
nytten av ulike strategier for å redusere overføring av GBS fra mor til barn, samt 
tidlig sykdom og død hos nyfødte. Slike kunnskapsoppsummeringer er utformet 
etter felles internasjonale kriterier. Kunnskapssenterets metode og søkestrategier 
er gjengitt i vedlegg 4. 

Det er i september 2008 foretatt nytt kunnskapssøk for perioden 2006 -2008. Det er 
benyttet samme søkestrategi som i 2006. Ved sortering av søket fylte ingen av 
referansene inklusjonskriteriene som er benyttet i notatet ovenfor. Det ble funnet 
seks publikasjoner med systematiske oversikter med relasjon til retningslinjene, 
omtalt senere i dokumentet (22-27). 

Guidelines fra Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) inngår i 
grunnlaget for Helsedirs vurderinger sammen med retningslinjene fra NGF i revidert 
utgave av Veileder i fødselshjelp. 

1.6 Gradering av kunnskapsgrunnlaget 

Det er ikke gjort en gradering av det spesifikke kunnskapsgrunnlaget som er 
innhentet i arbeidet med disse retningslinjene. Anbefalingene fra Helsedir baserer 
seg derfor på den samme klassifisering av evidens og gradering av anbefalinger som 
RCOG gjør i sine guidelines. 

Klassifikasjon av evidensnivå Gradering av 
anbefalinger 

Ia Evidens basert på metaanalyser av 
randomiserte kontrollerte studier 

A 

Krever 
evidensnivå Ia, 
Ib 

Ib Evidens basert på minst en randomisert kontrollert studie 

IIa Evidens basert på minst en vel utformet kontrollert 
studie uten randomisering 

B 

Krever 
evidensnivå 
IIa, IIb,III 

IIb Evidens basert på minst en annen type vel utformet 
kvasi-eksperimentell studie 

III Evidens basert på vel utformete non-eksperimentelle 
deskriptive studier som for eksempel komparative 
studier, korrelasjonsstudier og case studier 

IV Evidens basert på rapporter eller oppfatninger fra 
eksperter, ekspertkomiteer, og/eller kliniske 
erfaringer fra respekterte autoriteter. 

C 

Krever 
evidensnivå IV 

Dessuten benyttes anbefalt ”best practice” basert på 
den kliniske erfaring i gruppen som utarbeider 
retningslinjene 

VVVV= Anbefalt 
”best practice” 
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2 Genere l t om gruppe B- streptokokker
	

Infeksjon med GBS hos nyfødte forekommer sjelden, men kan gi alvorlig sykdom. 
GBS koloniserer mage-/tarmsystemet, og i tillegg urinveier og vagina hos kvinner. 
GBS-kolonisering kan være forbigående eller persisterende. 

Blant gravide er 10-35 prosent bærere. I en europeisk systematisk oversikt (22) 
var prevalensen av maternell vaginal kolonisering fra 6,5-36 prosent. En tredjedel 
av studiene i oversikten hadde en prevalens på mer enn 20 prosent. Prevalensen i 
Skandinavia var 24,3-36 prosent. Ingen av GBS isolatene var resistent mot 
penicillin eller ampicillin. I en engelsk studie (23) var mean rate for GBS 
kolonisering 14%, med en svak evidens for at prevalensen øker over tid. Maternell 
GBS kolonisering var vanligere hos kvinner med for tidlig fødsel sammenlignet 
med fødsel etter fullgått svangerskap. 

50-70 prosent av GBS-bærernes barn koloniseres av GBS ved fødselen. 1-2 
prosent av disse barna vil utvikle såkalt tidlig GBS-sykdom i form av sepsis eller 
meningitt. Som tidlig neonatal systemisk GBS-sykdom regnes sykdom som 
debuterer i første leveuke (0-7 dager). Slike alvorlige infeksjoner rammer i ulike 
land fra 0,5-3 nyfødte per 1000 levende fødte barn (1), i Norge 0,5 per 1000 (2). I 
den engelske studien (23) angis kolonisering av barnet ved fødselen til 36 prosent 
og 3 prosent av de koloniserte barna utvikler GBS- bakteriemi. I UK utgjør GBS 
en tredjedel av alle tilfeller av tidlig bakteriemi hos nyfødte, mot 50 prosent i USA. 

Ved tidlig sykdom blir fosteret smittet av GBS ved oppadstigende infeksjon etter 
vannavgang, eller når fosteret passerer gjennom fødselskanalen. Mortaliteten hos 
nyfødte ved termin er nå ca. 5 prosent, men betydelig høyere hos premature barn 
(3). Av overlevende etter meningitt har 30-50 prosent nevrologiske sekveler. 

GBS-sykdom som debuterer fra levedøgn 7-89, betegnes som sen. Årsaken til 
sen GBS-sykdom er ikke kjent. Det er ikke sikre holdepunkter for at bakteriene 
som forårsaker sen GBS-sykdom stammer fra smitte i forbindelse med 
svangerskap og fødsel. I 2006 døde ni barn i Norge av GBS-sykdom, hvorav fem 
døde av tidlig og fire av sen sykdom. Tidligere år har antall dødsfall vært mellom 
null og fire totalt (2). 
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3 Va lg av s t ra teg i fo r nas jona le fag l i ge 
re tn ings l i n j e r 

Det er et mål å få ned forekomsten av alvorlig GBS-sykdom hos nyfødte. Samtidig 
må tiltakene stå i et rimelig forhold til omfanget av problemet, og det er særlig 
viktig å unngå massiv antibiotikabruk med til dels alvorlige konsekvenser som 
farlige allergiske reaksjoner og utvikling av resistens mot antibiotika. 

Å utrydde bærerskap ved å gi antibiotika til gravide GBS-bærere har ikke vist seg 
effektivt. Etter 1-2 uker med peroral antibiotikabehandling av gravide bærere i 
tredje trimester er 20-30 prosent av disse fortsatt bærere, og ved fødsel vil nær 
70 prosent være bærere på grunn av rekolonisering (6). 

Tidspunktet for prøvetaking som best korrelerer med GBS-status ved fødsel, er 
ved 35-37 uke. Prøvetaking fra rektum og vagina øker sannsynligheten for å 
påvise GBS-positivitet, sammenlignet med prøver fra vagina alene. 

Intravenøs antibiotikaprofylakse i forbindelse med fødselen er effektivt mot tidlig 
innsettende GBS-sykdom (1, 7). Utfordringen er å identifisere de som skal ha slik 
profylakse. Intrapartum antibiotikaprofylakse kan gis til alle GBS-positive eller bare 
til høyrisikogravide. I første tilfelle dreier det seg om en screeningbasert strategi 
hvor alle fødende blir undersøkt på forekomst av GBS. I det andre tilfellet er det 
en risikobasert strategi hvor bare fødende som har samtidige risikofaktorer, 
undersøkes på forekomst av GBS. 

Kunnskapssenteret har foretatt en vurdering av nyere dokumentasjon for tiltak 
som kan redusere alvorlige, systemiske infeksjoner med GBS hos spebarn (15). 
Det er ingen klar internasjonal konsensus om hvilken strategi man bør velge for å 
redusere gruppe B- streptokokkinfeksjon hos nyfødte. Det er foreløpig uavklart 
om antibiotikaprofylakse skal gis til alle GBS-positive gravide, bare til GBS-
positive med kjente risikofaktorer eller til høyrisikogravide uten på forhånd å 
kartlegge GBS-status. Enkelte land anbefaler generell screening og 
antibiotikaprofylakse til alle bærere av bakterien, andre baserer 
antibiotikaprofylakse på en risikovurdering. 

Kunnskapssenteret konkluderer i sin oppsummering med at intrapartum 
antibiotikaprofylakse gitt til alle GBS-positive reduserer overførsel av GBS-smitte 
fra mor til barn fra 45 prosent til rundt 3 prosent. Forekomst av GBS-infeksjon 
reduseres fra 5,4 prosent til 0,3 prosent. Intrapartum antibiotikaprofylakse gitt til 
høyrisiko GBS-fødende reduserer overførsel av GBS-smitte fra 50 prosent til 9,4 
prosent, mens resultatene for effekt på forekomst av infeksjon hos barnet er 
varierende. Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å konkludere om neonatal død 
for noen av strategiene. 

I Kunnskapssenterets notat understrekes at ingen av de identifiserte tiltakene kan 
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eliminere GBS-infeksjoner hos nyfødte helt. Intramuskulær antibiotikaprofylakse 
gitt til nyfødte av mødre som er bærere av GBS, forhindrer ikke tidlig GBS-
infeksjon hos den nyfødte og har ingen innvirkning på neonatal død. 

USA har valgt screening av alle gravide i uke 35-37, med en kombinert vaginal og 
rektal prøve. De som har GBS-bakteriuri i svangerskapet og de som tidligere har 
født et barn som neonatalt utviklet GBS- infeksjon, er unntatt fra screening, fordi 
de uansett skal ha antibiotikaprofylakse. Intrapartum antibiotikaprofylakse gis til 
alle GBS- positive kvinner uavhengig av om det foreligger risikofaktorer. GBS
bakteriuri og tidligere barn med GBS er også indikasjon for profylakse. Ved ukjent 
GBS-status gis profylakse dersom det foreligger risikofaktorer. Er GBS- screening 
negativ gis ikke profylakse, selv om det foreligger risikofaktorer (8). Dette 
strategivalget er i hovedsak basert på Schrag et al (7) som finner at mange mødre 
med syke barn ikke hadde noen klinisk risikofaktor, og at den screeningbaserte 
tilnærmingen forhindrer flest syke barn. 

Svakheten med screeningbasert strategi er at mange gravide som føder ved 
termin, vil få unødvendig behandling fordi de ikke vil være kolonisert ved fødsel 
selv om det påvises GBS i uke 35-37. Den positive prediksjonverdi av 
bærertilstand ved termin ved dyrkning i uke 35-37 er 54 prosent (9). Andelen 
gravide som må behandles blir lik bærerandelen, altså opptil 35 prosent (5). 
Notatet fra Kunnskapssenteret oppsummerer at rundt 0,1-0,2 prosent av de som 
behandles vil ha nytte av behandlingen og konkluderer med at det ikke er 
grunnlag for å anbefale screening framfor risikobasert strategi (10). 

I en svensk nasjonal prevalenstudie på GBS fant man at 30 prosent av de 
fødende var bærere (11). Forekomsten av minst en av de klassiske 
risikofaktorene (fødsel <37 uker, vannavgang >18 timer, feber >38 grader) var 17 
prosent. Rundt 40 prosent av de gravide med syke barn hadde ingen risikofaktor, 
men i de tilfellene hvor barnet døde forelå det alltid minst en risikofaktor og ingen 
av disse kvinnene hadde fått antibiotika. Studien gir gode holdepunkter for at en 
risikobasert strategi kan forhindre dødsfall effektivt, og denne strategien medfører 
vesentlig mindre antibiotikabruk enn en screeningbasert strategi. 

Det vektlegges også at det ved risikobasert strategi gis antibiotika til kvinner der 
fødselen uansett krever overvåking (prematur fødsel, langvarig vannavgang), og 
intravenøst antibiotikum kan gis relativt trygt. Ved screening av alle gravide ville 
antibiotika være aktuelt også ved normalt forløpende svangerskap og fødsel. 
Normal fødsel kan vanligvis foregå på fødestue eller hjemme, hvor intravenøs 
antibiotikabehandling er vanskeligere å administrere og mer risikofylt, blant annet 
på grunn av faren for allergiske reaksjoner. Det er også en mulighet for at den 
neonatale tarmflora kan påvirkes ved antibiotika i den perinatale perioden med 
uheldig effekt på utviklingen av immunapparatet og senere allergiproblemer(16). 
Enkelte studier har vist større cost-effectiveness målt i helsekostnader per 
kvalitetsjustert leveår (QALY) ved å gi antibiotikaprofylakse ved alle 
risikofødsler(24, 25, 28). To av studiene omhandler ikke bare GBS, men også 
infeksjon med andre mikrober. Studiene henviser til at effekter av fremtidig 
vaksine vil påvirke gjeldende policy for testing på GBS og for 
antibiotokaprofylakse. Eventuelle uheldige effekter av antibiotikabruk er ikke 
drøftet. 
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På denne bakgrunnen har Helsedir i de nasjonale faglige retningslinjene valgt en 
risikobasert strategi for forebygging av infeksjon med GBS hos nyfødte. Strategien 
innebærer at bare gravide med høyest risiko inkluderes, og det anslås at 6-8 
prosent av de fødende vil få antibiotika (14). 

En risikobasert strategi deler vi med en rekke andre land, som England og 
Sverige. Imidlertid har vi valgt en profil med lavere antibiotikaforbruk, og har til 
forskjell fra disse lands retningslinjer ikke funnet indikasjon ved preterm eller 
truende preterm fødsel, eller ved vannavgang over 18 timer – ved ukjent GBS-
status. Kun dersom GBS er påvist, anvendes de samme kliniske kriteriene som 
RCOG gjør. Sistnevnte kriterier anvendt ved ukjent GBS status medfører et 
vesentlig høyere antibiotikaforbruk, da rundt 7-8 prosent av alle fødsler skjer før 
37 uker, langt flere kvinner vurderes for rier/truende preterm fødsel, slik at bruk av 
dette kriteriet alene vil medføre at rundt 10-20 prosent av kvinnene måtte gis 
antibiotika. Kvinner med vannavgang over 18 timer etter 37 uker er en gruppe 
som uansett skal føde 1-3 døgn etter vannavgang eventuelt etter induksjon. 
Behandling av denne gruppen vil medføre at ytterligere cirka 8 prosent av fødende 
må gis antibiotika. Etter 37 uker er risikoen for dødelig utgang, svært lav (mer enn 
10.000 kvinner må behandles for å hindre ett dødsfall) (16). 

Vårt antibiotikavalg har som mål å hindre GBS- infeksjoner, men også å redusere 
neonatal morbiditet knyttet til pPROM, uavhengig av dyrkningsstatus. For pPROM 
er evidensen for gunstig effekt av antibiotika i hovedsak basert på per oral 
erythromycin, og derfor er dette valgt som oppfølging etter intravenøs 
penicillinbehandling. Dersom det ved langvarig vannavgang påvises GBS i en av 
de senere ukentlige prøver, har vi valgt spesifikk behandling mot denne som 
siktemål, nemlig peroral penicillin. 

I tillegg er bakteriuri med GBS i svangerskapet en risikofaktor. Bakteriuri med 
GBS reflekterer en høygradig kolonisering med GBS, med økt risiko for neonatal 
GBS-sykdom, uansett bakteriemengde og uavhengig av om det foreligger 
symptomgivende urinveisinfeksjon eller asymptomatisk bakteriuri (17). Ifølge 
anbefalingene i IS-1179: ”Retningslinjer for svangerskapsomsorgen”, skal funn av 
bakteriuri med GBS føres på helsekortet til den gravide. I tillegg til adekvat 
behandling og oppfølging av den aktuelle urinveisinfeksjon i svangerskapet skal 
det i slike tilfelle gis antibiotika intravenøst under fødsel, uavhengig av om andre 
risikofaktorer er til stede. 
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4 Nas jona le fag l i ge re tn ings l i n j e r fo r 
fo rebygg ing av t i d l i g GBS -sykdom hos ny fød te 

Indikasjon for prøvetaking for påvisning av GBS 

1.	 Det anbefales ikke å ta rutinemessige prøver for påvisning av gruppe B
streptokokker hos friske, symptomfrie, gravide kvinner (C)
 

2.	 Prøve tas av alle kvinner med fostervannsavgang uten rier før 37. uke
 
(pPROM). Ved negativt dyrkningssvar gjentas prøven hver uke inntil fødsel
 

3.	 Prøve tas av alle kvinner med rier før uke 34 

Prosedyre ved prøvetaking 

1.	 Prøve tas fra ytre tredjedel av vagina og fra rektum 

2.	 Prøven plasseres i transportmedium og sendes til laboratoriet med tydelig
 
problemstilling
 

3.	 Bruk av PCR- baserte hurtigtester kan være aktuelt, men er ikke omtalt i disse 
retningslinjene på grunn av manglende dokumentasjon 

Indikasjoner for antibiotikaprofylakse mot GBS før fødsel 

1.	 Ved fostervannsavgang uten rier før 37 uker (pPROM) gis antibiotikaprofylakse 
(A) 

Indikasjoner for antibiotikaprofylakse mot GBS under vaginal fødsel 

1.	 Uansett svangerskapsvarighet gis intravenøs antibiotikaprofylakse under
 
fødselen til kvinner som
 

a.	 tidligere har født barn med neonatal GBS-sykdom © 

b.	 har fått påvist GBS i urinen i løpet av det aktuelle svangerskapet © 

2.	 Det gis intravenøs antibiotikaprofylakse under fødselen til kvinner som har fått 
påvist GBS i vagina / rektum i det aktuelle svangerskapet og har en av følgende 
risikofaktorer (C): 

a.	 fødsel før 37 uker 
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b.	 fostervannsavgang over 18 timer før barnet er født (grensen er 
veiledende) 

3.	 Ved planlagt keisersnitt når fødsel ikke er i gang og det ikke foreligger
 
fostervannsavgang, er det ikke indikasjon for antibiotikaprofylakse uansett
 
status for GBS-kolonisering (C).
 

Antibiotikavalg og gjennomføring av antibiotikaprofylakse 

1. Intravenøs antibiotikaprofylakse under fødsel for å forebygge GBS-sykdom: 

a.	 Førstevalg er benzylpenicillin 3 g intravenøst etterfulgt av 1, 2 g 
intravenøst hver fjerde time til barnet er født (B) 

b.	 Ved penicillinallergi gis clindamycin 900 mg intravenøst hver åttende 
time 

c.	 Ved resistens mot clindamycin gis vancomycin 1 g intravenøst hver tolvte 
time. Ved varighet over 2-3 dager, bør det foretas 
konsentrasjonsmålinger av vancomycin. 

Intravenøs antibiotikaprofylakse startes så snart som mulig etter fødselen starter, 
og for å få optimal effekt bør første dose gis minst to timer før barnet er født. 

Bredspektrum antibiotika som for eksempel ampicillin, bør unngås hvis mulig, da 
det er reist spørsmål om dette øker incidensen av Gram-negativ sepsis hos den 
nyfødte. 

2. Antibiotikaprofylakse ved pPROM før 34 uker 

a.	 Ved pPROM før 34 uker gis antibiotika intravenøst i tre dager. 
Antibiotikavalg som ovenfor. Deretter gis, i samsvar med vanlig praksis 
ved pPROM (12), antibiotika per oralt i en uke med Erythromycin 250 mg 
x 4, uavhengig av dyrkningssvar (VVVV) 

b.	 Ved påvisning av GBS i senere ukentlige kontrollprøver gis penicillin per 
oralt med 660 mg x 4 i en uke (V). Hvis GBS ikke påvises, følges vanlige 
retningslinjer for behandling av pasienter med pPROM. 

3. Antibiotikaprofylakse ved pPROM mellom 34 uker og 37 uker 

Det gis intravenøs antibiotikaprofylakse til barnet er født. Det anbefales forløsning 
innen ett til tre døgn (C). 

Antibiotikabehandling ved intrauterin infeksjon 
Feber og / eller andre tegn på intrauterin infeksjon er indikasjon for bredspektret 
antibiotikabehandling, inkludert antibiotika som dekker GBS (A). 
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5 Metoder fo r påv isn ing av g ruppe B 
s t rep tokokker 

Påvisning av GBS foregår ved dyrkning. Bruk av selektiv buljong er nødvendig. 
Dette øker antallet positive prøver med 50 prosent sammenlignet med direkte 
utsæd på agar. Bruk av selektiv buljong gir pluss- eller minussvar, men kan ikke 
angi et semikvantitativt mål for bakteriebyrde i prøven. 

Direkte utsæd av penselprøve på selektiv agar kan gi meget raskt svar og en 
semikvantitativ undersøkelse, men er mindre sensitivt. En utnyttelse av denne 
metoden krever godt samarbeid med det lokale mikrobiologiske laboratoriet og 
egner seg særlig der sykehuset har eget mikrobiologisk laboratorium. 

Andre metoder for påvisning, for eksempel PCR (Polymerase Chain Reaction) er 
sannsynligvis en sensitiv og god metode. Dersom et laboratorium vil bruke PCR i 
stedet for selektiv buljong, bør det kunne vurderes dersom laboratoriet er sikker 
på at PCR-metoden fungerer like godt som den internasjonalt anerkjente selektive 
buljongmetoden. Ifølge FHI er PCR ikke tatt i bruk som bærerskapspåvisning, 
heller ikke i USA, vil falle dyrere enn konvensjonell dyrkning og kan heller ikke 
brukes til å undersøke antibiotika følsomhet. Hurtigdiagnostikk i en definert 
risikosituasjon ville kunne gi en målrettet og mer effektiv antibiotikabruk (11). 
Hurtigtester for påvisning av GBS er vurdert i en studie fra 2006 (27). Seks 
forskjellige tester var vurdert, bl.a. PCR og OIA (optical immunoassay). 
Konklusjonen var at PCR og OIA er aktuelle som hurtigtester under fødsel for å 
vurdere behovet for antibiotikaprofylakse. Før implementering i praksis er det 
imidlertid nødvendig med en robust teknologisk utredning av nøyaktighet, 
akseptabilitet og kostnadseffektivitet. 
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6 Forho lde t t i l eks is te rende re tn ings l i n je r
 

Anbefalingene i de nye nasjonale faglige retningslinjene er i tråd med anbefalinger 
og prinsipper i IS-1179 Retningslinjer for svangerskapsomsorgen fra 2005 og er et 
supplement til disse. De nye nasjonale retningslinjene omfatter også 
fødselsomsorgen og er konkretisert med sikte på daglig praksis. 

De nasjonale retningslinjene er i samsvar med NGFs ”Veileder i fødselshjelp”, 
kapittel 11: Gruppe B- streptokokker hos gravide og fødende kvinner, når det 
gjelder valg av strategier. De nasjonale retningslinjene anbefaler imidlertid ikke å 
ta i bruk PCR (se ovenfor) som rutinemetode slik veilederen fra NGF gjør. 
Metoden er fortsatt i utvikling og ved revisjon av retningslinjene kan dette vurderes 
på nytt. 

Under arbeidet med retningslinjene har det vært nødvendig å se den kliniske 
situasjonen som helhet, og GBS-problematikken er sett i sammenheng med 
relevante kliniske tilstander. Retningslinjene er således ikke bare i samsvar med 
NGFs ”Veileder i fødselshjelp” kapittel 11om gruppe B streptokokker, men også 
med Veilederens kapittel 19 Preterm vannavgang (pPROM) og kapittel 20 
Truende for tidlig fødsel. Det er godt dokumentert nytte av antibiotika ved pPROM, 
uavhengig av om GBS påvises eller ikke, og i likhet med RCOGs anbefalinger for 
pPROM finner også vi indikasjon for antibiotika ved denne tilstanden(19-21). 
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7 D iskus jon av i nnsp i l l f ra hør ings ins tansene
 

Utkast til nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av GBS-sykdom hos 
nyfødte har vært sendt til en rekke høringsinstanser. Høringsinstansene har gitt 
verdifulle innspill som er forsøkt innarbeidet og tatt til følge så lang det er mulig. 
Noen innspill er drøftet nærmere nedenfor. 

Foreningen ”Vi som har et barn for lite” og Cecilie Nogva, mor til et barn for lite, 
mener det ikke er nok å basere seg på en risikobasert strategi. De mener også at 
det bør tas inn i anbefalingene at alle gravide skal få mulighet til å bli testet for 
GBS dersom de ber om det. Det er i kapittel 3 gjort rede for de vurderinger som 
har ført til retningslinjenes anbefalinger om strategi. 

Avdeling for hygiene og smittevern, Ullevål universitetssykehus, foreslo å basere 
retningslinjene på en risikobasert strategi, men foreta rutinemessig testing på GBS 
i graviditeten og la denne informasjonen følge pasientene. De øvrige 
høringsinstansene er, i den grad de har uttalt seg, positive til den risikobaserte 
strategien slik den er beskrevet i dokumentet, og at en legger seg på en 
konservativ linje når det gjelder antibiotikabehandling. 

Legeforeningen støtter det foreliggende utkastet til kliniske anbefalinger, men 
hadde ønsket en klarere anbefaling av hurtigdiagnostikk med PCR. 

Flere høringsinstanser har tatt opp spørsmålet om indikasjoner for 
antibiotikaprofylakse ved fostervannsavgang uten rier før 37 uker (pPROM). Det 
ble i høringsutkastet anbefalt å starte antibiotika når prøve til undersøkelse på 
GBS var tatt, og fortsette denne frem til fødsel eller til negativt prøvesvar forelå. 
Det ble i høringsuttalelsene påpekt at ”Veileder i fødselshjelp” fra NGF anbefalte 
behandling med antibiotika i 10 dager selv om ikke oppvekst av bakterier. Videre 
ble det satt spørsmålstegn ved nytten av langtidsbehandling frem til fødsel ved 
påvisning av GBS. 

Anbefalingene om antibiotika i ”Veileder i fødselshjelp” baserer seg på at infeksjon 
ofte er årsaken til preterm vannavgang, og relaterer seg ikke spesielt til GBS. Når 
GBS ikke påvises baserer antibiotikabruken seg på andre indikasjoner. Dette kan 
også reflekteres i valg av antibiotika. Det er godt dokumentert nytte av antibiotika 
ved pPROM uavhengig av GBS-status (se kapittel 3). Når det gjelder 
langtidsprofylakse ved påvist GBS ved preterm fostervannsavgang før 37 uker er 
nytten uavklart (18). Legekollegiet i Nord-Trøndelag foreslår at anbefaling om 
langtidsprofylakse ikke tas inn i retningslinjene. Avdeling for hygiene og smittevern 
på Ullevål sykehus (nå Oslo universitetssykehus Ullevål) mener kontinuerlig bruk 
av antibiotika bør diskuteres. Kontinuerlig penicillinbehandling frem til fødsel 
problematiseres også fra NTNU. Etter samlet vurdering er derfor 
langtidsprofylakse mot GBS ved ekspekterende behandling av pPROM uten rier 
ikke tatt inn som anbefaling i de nasjonale retningslinjene. 
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Nyfødtseksjonen ved Rikshospitalet (nå Oslo universitetssykehus Rikshospitalet) 
etterlyser beskrivelse av tiltak for å unngå sen GBS-sykdom. Det er 
innledningsvis begrunnet hvorfor dette ikke er tatt med. Rikshospitalets 
kvinneklinikk har ingen vesentlige bemerkninger til anbefalingene. Mikrobiologisk 
institutt stiller seg også bak forslaget. 
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8 Imp lemen ter i ng og oppfø lg ing
 

8.1 Implementering 

Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av tidlig GBS-sykdom hos nyfødte 
publiseres på Helsedirektoratets nettsider, og informasjon om retningslinjene 
distribueres til relevante aktører i helsetjenesten. 

Denne publikasjonen inneholder i tillegg til de konkrete nasjonale faglige 
retningslinjene beskrivelse av bakgrunn og vurderinger for å komme frem til 
retningslinjene. Det gjør dokumentet mindre egnet som daglige oppslagsverk. Det 
forventes derfor at retningslinjene nedfelles i lokale metodebøker og prosedyrer i 
en form som egner seg for arbeidet i den kliniske hverdagen. 

8.2 Økonomisk administrative konsekvenser 

Retningslinjene får ikke vesentlige administrative konsekvenser, men forutsetter at 
det innarbeides rutiner i samsvar med anbefalingene tilpasset lokale forhold. 
Retningslinjene vurderes til ikke å få vesentlige kostnadsmessige implikasjoner. 

8.3 Revidering og oppdatering 

Helsedirektoratet vil følge utviklingen innen dette området i samarbeid med FHI. 
GBS-sykdom er meldepliktig til MSIS. Kunnskapssenteret har i sin rapport pekt på 
behovet for mer forskning på området. Ved ny kunnskap om 
forebyggingsstrategier ved tidlig og sen GBS-sykdom vil retningslinjene bli 
revidert. I St.meld. nr 12 (2008-2009): En gledelig begivenhet. Om en 
sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg er foreslått at 
Helsedirektoratet får i oppdrag å lage nasjonale retningslinjer for hele 
svangerskaps- og fødselsomsorgen. Forebygging av tidlig GBS-sykdom hos 
nyfødte vil inngå som en del av dette. 
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10 Ved legg 1 Fo rko r te lse r
 

GBS: Gruppe B- streptokokker 
PROM: Prelabour Rupture Of Membranes 
pPROM: Preterm Prelabour Rupture Of Membranes 
SHdir: Sosial-og helsedirektoratet 
Helsedir: Helsedirektoratet 
FHI: Folkehelseinstituttet 
NGF: Norsk gynekologisk forening 
Profylakse: Forebyggende tiltak 
Tidlig GBS-sykdom hos nyfødte: Sykdom som manifesterer seg 0-7 dager 

etter fødselen. 
Sen GBS-sykdom hos nyfødte: Sykdom som manifesterer seg 7- 89 dager 

etter fødselen 
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11 Ved legg 2 : Møte r med fagmi l jøe r
 

Gruppe B streptokokker hos nyfødte og spebarn 
Møte i Sosial- og helsedirektoratet tirsdag 1. august 2006 kl 12-14 

Marianne Klemp Gjertsen, marianne.klemp.gjertsen@kunnskapssenteret.no 

Arne Holte, Folkehelseinstituttet, arne.holte@fhi.no 

Hans Blystad, Folkehelseinstituttet, hans.blystad@fhi.no 

Ingeborg S Aaberge, Folkehelseinstituttet, ingeborg.aaberge@fhi.no 

Arne Høiby, Folkehelseinstituttet, arne.hoiby@fhi.no 

Pål Øyan, Nasjonalt råd for fødselsomsorg, pal.oian@unn.no 

Rolf Kirschner, Norsk gynekologisk forening, Rolf.kirschner@rikshospitalet.no 

Jan Emil Kristoffersen, Allmennlegeforeningen, 

Jan.Emil.Kristoffersen@legeforeningen.no 

Bente Bergersen, Norsk forening for infeksjonsmedisin 

b.m.bergersen@medisin.uio.no 

Marit Hermansen, Norsk selskap for allmennmedisin, Mar-her2@online.no 

Vegard Vige, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, Vegar-vige@grimstad.kommune.no 

Audun Fredriksen, Legeforeningen, Audun.fredriksen@legeforeningen.no 

Cecilie Bakken Legeforeningen, Cecilie.bakken@legeforeningen.no 

Nina Schmidt, nina.schmidt@jordmorforeningen.no 

Grethe Nesje, grethe.naesje@sykepleierforbundet.no 

Jon Hilmar Iversen jhi@helsedir.no 

Bjørn Inge Larsen, bil@helsedir.no 

Kåre Tønnesen, kto@helsedir.no 

Ragnhild Castberg, rca@helsedir.no 

Per Arne E Stolanowski, pst@helsedir.no 

Jan Eilert Fuglesang, jfu@helsedir.no 

Brit Roland, brr@helsedir.no 

Inger Øverlie, iov@helsedir.no 

Truls Leegaard, Truls.leegaard@rikshospitalet.no 

Per Meinich, Per.meinich@legeforeningen.no 
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Margrete Halvorsen, mah@helsedir.no 

Therese Øgaard, Therese.ogaard@fhi.no 

Bjørg Halvorsen, bha@helsedir.no 

Harald Pors Muniz, hamu@fhi.no 

Gase Handeland, gha@helsedir.no 

Ole Bjørn Herland, obh@helsedir.no 

Møte med Norsk Gynekologisk forening 16.08.2006 
Babill Stray-Pedersen, Rikshospitalet 

Rolf Kirschner, Rikshospitalet¨ 

Sverre Sand, Ullevål universitetssykehus 

Hans Blystad, Folkehelseinstituttet 

Arne Høiby, Folkehelseinstituttet 

Øistein Løvoll, Folkehelseinstituttet 

Jon Hilmar Iversen, SHdir 

Margrethe Halvorsen, SHdir 

Jan Eilert Fuglesang, SHdir 

Brit Roland, SHdir 

Fagmiljøer innkalt til møte i Sosial- og helsedirektoratet 8. februar 2007 

Referanselaboratoriet ved St. Olavs hospital: Andreas.Radtke@stolav.no 

Statens legemiddelverk: Edel.Holene@legemiddelverket.no 

Den norske legeforening (Dnlf): Torunn Janbu (Torunn.Janbu@legeforeningen.no) 
Per.Meinech@legeforeningen.no, Rolf.Dalseg@legeforeningen.no 

Norsk forening for allmennmedisin: gisle.roksund@klosterhagen.no 

Norsk gynekologisk forening: 'Rolf.kirschner@rikshospitalet.no', Knut Hordnes 
[knut.hordnes@uib.no] 

Norsk barnelegeforening: Leif Brundvand (leder@barnelegeforeningen.no) 

Norsk forening for infeksjonsmedisin 

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 

Norsk forening for medisinsk biokjemi 
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Norsk samfunnsmedisinsk forening 

Folkehelseinstituttet: Øistein Løvoll, Arne Høiby, Agnes Hajdu, Arne Brantsæter, 
Therese Øgaard 

Kunnskapssenteret: Marianne Klemp Gjertsen 

Sosial- og helsedirektoratet: Hans Petter Aarseth, Arne Lindstad, Cecilie Daae, Sølvi 
Taraldsen, Bjørg Halvorsen, Frode Forland, Jon Hilmar Iversen, Brit Roland, Jan 
Eilert Fuglesang, Ole Bjørn Herland, Margrete Halvorsen, Gase Handeland, Cecilie 
Grønhaug 
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12 Ved legg 3 : L i s te ove r hør ings ins tanser
 

Høringsutkast: Gruppe B- streptokokker hos gravide og fødende, juni 2007 

Helse Nord 

Helse Midt-Norge 

Helse Vest 

Helse Sør-Øst 

Den norske jordmorforening 

Landsforeningen uventet barnedød 

Vi som har et barn for lite 

Cecilie Nogva GBS-info 

Fødsel i fokus 

Helsetilsynet 

Fylkesmennene 

Folkehelseinstituttet 

Universitetenes medisinske fakulteter 

Nasjonalt råd for fødselsomsorg 
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13 Ved legg 4 :Metode og søkes t ra teg i 

Notat fra Kunnskapssenteret august 2006: Forebygging av infeksjon med 
gruppe B- streptokokker (GBS) i nyfødtperioden (www.kunnskapssenteret.no) 

Metode Vi inkluderte systematiske oversikter og meta-analyser som oppfylte følgende kriterier:Populasjon:Gravide, fødende, nyfødte oog spebarnTiltak: Antibiotikaprofylakse for å f rebygge tidlig GBS- infeksjon: antenatal, intrapartumpostnatal:Til alle GBS-pooositiveGitt til høyrisikGitt til høyrisik GBS-positivegravide uten vurdering av GBS-statusKlorhexidin i fødselkanalen
• Død
• Systtematiske oversikter og meta-analyser

TilTil alle GBS-positivehøyrisiko GBS-positiveUtfall
• Komplikasjoner
• tibiotikaresistens• AnAnafylaksi

GBS-kolonisering hos barnSepsis
StudiedesignKostnad-ny te for ulike strategier for antibiotikaprofylaks
Litteratursøk 
Søkene ble utført 26.-27. juli 2007. Vedrørende søkestrategier henvises til vedlegg til 
rapporten. Det ble søkt etter sekundærstudier i Cochrane Library Issue 3 2006 
(Online); basene Cochrane Database of Systematic Reviews, Database of Abstracts 
of Reviews of Effects, Health Technology Assessment Database, og NHS Economic 

o
 

o
 

o
 

o
 

o
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Evaluation Database. I tillegg ble søkt etter sekundær- og primærstudier i 
MEDLINE(Ovid) 1966 to July Week 3 2006 og EMBASE(Ovid) 1980 to 2006 Week 
29. Strategiene består av indextermer i kombinasjon med tekstord fra tittel og 
sammendrag. Cochrane Library ble kun søkt med termer for gruppe B
streptokokker. Strategiene til MEDLINE og EMBASE består av fire deler eller 
kriterier. Disse er 1: gruppe B- streptokokker, 2: populasjon, 3: tiltak og 4: 
metodefilter. 

MEDLINE ble avgrenset til sekundærstudier ved hjelp av et metodefilter utarbeidet 
og testet av Centre for Reviews and Dissemination (CRD) i York, UK. Filteret har høy 
fullstendighet. EMBASE ble avgrenset til sekundærstudier ved hjelp av et 
metodefilter brukt av CRD. Søkene ble ikke avgrenset i tid eller på språk. Medline 
ga 474 referanser til mulige sekundærstudier. EMBASE ga 208. 

MEDLINE og EMBASE ble avgrenset til primærstudier fra publikasjonsårene 2003 til 
2006. Søkene ble ikke avgrenset på språk eller til studiedesign. MEDLINE ga 240 
referanser til mulige primærstudier. EMBASE ga 305. 

Strategiene bar preg av den korte tiden som var til rådighet. 

Vurdering av de inkluderte studier 

86 publikasjoner ble bestilt i full tekst, av disse ble 6 systematiske oversikter 
inkludert. Kvaliteten av inkluderte studier ble vurdert ved hjelp av sjekklister for 
systematiske oversikter i henhold til Kunnskapssenterets metodebok (www, 
kunnskapssenteret.no). 



31 



32 




