
Begrunnelse for valg av strategi 

 
Å redusere forekomsten av alvorlig GBS-sykdom hos nyfødte er svært ønskelig. Samtidig må 
tiltakene stå i et rimelig forhold til omfanget av problemet. Særlig er det viktig å unngå 
unødig antibiotikabruk, som kan ha potensielt alvorlige konsekvenser på kort og lang sikt. 
Det er i dag to strategier som brukes for å identifisere kvinner med økt risiko for å føde barn 
med tidlig GBS-sykdom, en basert på universell screening før/under fødselen, og en basert 
på kliniske risikofaktorer. Ved begge strategier tilbys kvinner med økt risiko for å føde barn 
med GBS- sykdom intrapartum antibiotikaprofylakse.  

Andre land 

USA har valgt å screene alle gravide og behandle alle GBS-positive kvinner.1-3 Fra sommeren 
2019 er screeningstidspunktet flyttet fra uke 35-37 til uke 360-376.2 Strategivalget er i 
hovedsak basert på data fra en populasjonsbasert studie av Schrag et al., som fant at mange 
mødre til barn med tidlig GBS-sykdom ikke hadde noen kliniske risikofaktorer og at den 
screeningbaserte tilnærmingen forhindret flest syke barn.4 Både Storbritannia, Sverige og 
New Zealand har en risikobasert strategi. Den nasjonale screening komiteen i Storbritannia 
(The National Screening Committee) har etter ny gjennomgang i 2016 anbefalt å viderefører 
den risikobaserte strategien, og som følge av det anbefaler RCOG ikke universell screening.5,6 
Begrunnelsen er:  

 Mange kvinner er bærere av GBS, og i de aller fleste tilfellene fødes barna deres trygt 
uten å utvikle infeksjon.  

 Screening sent i svangerskapet kan ikke presist identifisere hvilke barn som utvikler 
GBS infeksjon. 

 Ingen screeningprøve er helt nøyaktig. Mellom 17% og 25% av kvinnene med positiv 
prøve i uke 35-37 vil være GBS negative ved fødselen. Mellom 5% og 7% av kvinnene 
som er negative i uke 35-37 vil være GBS positive ved fødselen.  

 De mest premature barna født før uke 35-37, som har klart høyest dødelighet, fanges 
ikke opp ved screening. 

 Andelen gravide som må behandles blir lik bærerandelen. Det betyr at svært mange 
kvinner vil motta unødvendig behandling, noe som kan øke muligheten for uheldig 
utfall for mor og barn (se Bivirkninger til behandling). 

Norge 

Kunnskapssenteret oppsummerte i 2006 at ved bruk av screeningstrategi i Norge vil kun 0,1-
0,2 % av de som får behandling ha nytte av det og konkluderte med at det ikke var grunnlag 
for å anbefale screening fremfor risikobasert strategi.7 Nasjonale faglige retningslinjer om en 
konservativ, risikobasert strategi kom i 2009 og ble videreført i ”Veileder i fødselshjelp” i 
2014.8 l Sverige og New Zealand blir det gitt antibiotika til kvinner i preterm fødsel og/eller 
vannavgang ≥ 18 timer. I Norge har vi frem til nå hatt et tilleggskrav om at kvinner med 
vannavgang ≥ 18 timer og/eller i preterm fødsel skal ha fått tilfeldig påvist GBS i 
fødselskanalen/rektum for å kvalifisere til intrapartum antibiotikaprofylakse. Dette har vært i 
samsvar med den konservative, risikobaserte strategien i Storbritannia.  



 

Effekt av risikobasert strategi 

Sverige har hatt en signifikant nedgang av tidlig GBS-sykdom etter at risikobasert strategi ble 
innført nasjonalt i 2008, fra 0,4 til 0,3 per 1000 levende fødte.9,10 I New Zealand har antall 
tilfeller med tidlig GBS-sykdom blitt halvert, fra 0,5 til 0,26 per 1000 levende fødte.11 
Imidlertid var det i begge land flere tilfeller der intrapartum antibiotikaprofylakse var 
indisert, men ikke gitt. Det er således potensiale for ytterligere reduksjon av forekomsten av 
tidlig GBS-sykdom. 

 

Endringer fra forrige veileder 

Vi har valgt å beholde den risikobaserte strategien. I Norge har vi hatt en reduksjon i 
insidensen av tidlig GBS-sykdom de siste 10 år, fra 0,42 i 2009 til 0,22 per 1000 levende fødte 
i 2018.12 Det er publisert begrensede nasjonale, norske data om kliniske og mikrobiologiske 
forhold i denne tidsperioden, men utfra studier i sammenliknbare land er det trolig 
potensiale for ytterligere reduksjon av tidlig GBS sykdom.9,11,13 Den historisk lave forekomst 
av tidlig GBS sykdom sammenholdt med nasjonale føringer om en restriktiv antibiotikabruk 
gjør at vi ikke anbefaler intrapartum antibiotikaprofylakse til alle i preterm fødsel eller med 
vannavgang ≥ 18 timer. Vi skiller oss derfor noe fra andre land med risikobasert strategi, og 
det blir svært viktig å følge forekomsten av tidlig GBS sykdom fremover.5,14,15  

Ad preterm fødsel 
I Norge er knapt 6 % av fødslene preterme.16 Premature barn med GBS sykdom har en 
betydelig høyere mortalitet enn terminfødte, ofte 8-10 ganger høyere.17-19 Storbritannia har 
derfor fra 2016 tilbudt intrapartum antibiotikaprofylakse til alle i aktiv, preterm fødsel.5 I 
Danmark anbefaler DSOG intrapartum antibiotikaprofylakse til alle i fødsel før uke 35+0.15 
Mellom uke 35+0 og 36+6 anbefaler de antibiotika ved positiv intrapartum GBS PCR 
hurtigtest eller ukjent GBS status.  

Ad vannavgang ≥ 18 timer 
I en prospektiv, populasjonsbasert studie fra Storbritannia var odds ratio 4,8 for at kvinner 
med vannavgang > 18 timer fødte et barn med tidlig GBS-sykdom sammenlignet med 
matchede kontroller.20 RCOG anbefaler intrapartum antibiotikaprofylakse og induksjon av 
fødsel så snart det er rimelig mulig fra uke 37+0 om mor er kjent bærer av GBS.5 Er GBS 
bærerstatus ukjent eller negativ tilbys induksjon av fødsel eller å vente opp til 24 timer. De 
anbefaler så induksjon etter 24 timer. DSOG anbefaler intrapartum antibiotikaprofylakse til 
alle med positiv intrapartum GBS PCR hurtigtest og til alle med vannavgang ≥ 18 timer om 
GBS bærerstatus er ukjent.15 I Sverige er intrapartum antibiotikaprofylakse indisert ved 
vannavgang ≥ 18 timer.21 

Oppfølging av den nyfødte 
Det viktig å ha gode rutiner for å følge opp barn med økt risiko for tidlig GBS-sykdom.  

 

Fremtidsutsikter 



Den optimale strategi ansees å være PCR hurtigdiagnostikk i definert risikosituasjon. Det vil 
gi en mer målrettet strategi uten at antibiotikabruken blir urimelig høy. Antibiotikabruken vil 
kunne begrenses til 6-8 % av de fødende (26-35 % bærere blant 22 % med minst en klinisk 
risikofaktor).22-24 Det er i dag flere tester for PCR hurtigdiagnostikk på markedet, men det er 
knyttet både høye kostnader og tekniske utfordringer til bruk i den enkelte fødeavdeling.25 
Det bør gjennomføres en nasjonal metodevurdering og kostnadsanalyse før PCR 
hurtigdiagnostikk eventuelt innføres i Norge.26 
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