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som risikofaktorer. Blandt disse patienter er der en meget høj
andel (>80%), som er motiveret for livsstilsændring, såfremt de
blev tilbudt sygehusets hjælp. Den højeste andel af motiverede findes blandt patienter med fedme. Undersøgelsens resultater støtter målrettede sygehusbaserede forebyggelsesinitiativer rettet mod patienter, der står over for planlagt kirurgi
for benign sygdom.
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Results: Nine percent of the patients had an alcohol intake above the recommendations of the Danish National Board of Health. Eighteen percent of the patients had a body mass index (BMI) greater than or equal to 30 kg/m2, and 33% were smokers. Half of the patients had none of the risk factors. For each risk factor, more than 80% of the patients were willing to make a lifestyle change if help for such a change were provided by the hospital. Motivation was unrelated to gender, age (under or over 60 years of age) or decision whether to have surgery or not. The non-response rate was
56%.
Discussion: In this population, we found risk factor prevalences at the level of those of the general population. A vast majority of patients with high risk factors were motivated to make a lifestyle change. This study supports the hypothesis that lifestyle intervention should be offered systematically to patients referred to hospital for elective benign surgery.
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Resumé
Introduktion: Formål med denne audit var at undersøge, hvorledes
selektiv screening for hepatitis B hos gravide fungerer i Københavns Amt, og at vurdere, om de nyfødte, født af kroniske hepatitis B-bærere, bliver korrekt vaccineret efter Sundhedsstyrelsen
retningslinjer.
Materiale og metoder: Fra den 1. januar 2001 blev de svangrepapirer, der var indsendt til fødestederne i Københavns Amt, gennemgået. De svangrejournaler, af hvilke det fremgik, at den gravide var i risiko for at være HbsAg-positiv, blev konsekutivt udtaget
og undersøgt for, om der forelå dokumentation for, at hepatitis Bscreening var foretaget efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Ud fra Københavns Praktiserendes Lægers Laboratorium blev de
kvinder udtaget, som var konstateret hepatitis B-positive i 2000.

De kvinder, der efterfølgende havde født på et af de tre fødesteder
i Københavns Amt, blev inkluderet i undersøgelsen. Via journalmateriale og spørgeskemaer til den praktiserende læge blev der
indhentet oplysninger om, hvorvidt børnene var vaccineret korrekt
efter fødslen, og om procedurerne i forbindelse med vaccinationen på sygehuset var dokumenteret.
Resultater: Der blev på fødestederne konsekutivt udtaget i alt 78
svangrejournaler med oplysninger, der burde føre til hepatitis
B-screening. 40% af de gravide var ikke anført screenet. Inkluderedes gravide, der var screenet i tidligere graviditet, var 56%
ikke korrekt screenet. To ud af 20 børn født af hepatitis B-positive mødre var ikke sufficient vaccineret. Information og dokumentation i forbindelse med vaccination på sygehuset var mangelfuld.
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Diskussion: Selektiv screening af de gravide, der er i risikogruppe
for kronisk hepatitis B-bærertilstand, fungerer ikke tilfredsstillende i Københavns Amt. Forbedring af information og dokumentation i forbindelse med vaccination på sygehuse er nødvendig.
Der er gjort tiltag i amtet for at forbedre screeningen og for at
sikre vaccination af de nyfødte. Vi mener, at der bør tilbydes
screening af alle gravide for kronisk hepatitis B.

I flere undersøgelser har man vist, at screeningen af gravide,
der er i risiko for at være kronisk inficeret med hepatitis B-virus (HbsAg-positive), er mangelfuld i Danmark. Det samme
gælder vaccinationen af børn, der er født af HbsAg-positive
mødre [1, 2]. Det er bekymrende, da antallet af gravide, der er
i risiko for at have kronisk hepatitis B, er stigende.
Man har i Københavns Amt i 2000 og 2001 forsøgt at forbedre screeningen af gravide for hepatitis B, og fødestederne
har lavet en standardskrivelse, som sendes til de praktiserende
læger og sundhedsplejersker med påmindelse om at vaccinere
barnet, når en HbsAg-positiv kvinde har født. Desuden har
der været afholdt møder med de praktiserende læger, og der
er udsendt informationsmateriale om hepatitis B-profylakse
til de praktiserende læger.
Vi har ønsket at undersøge, om de gravide, som er i risiko
for at være kroniske bærere af hepatitis B, bliver korrekt screenet, og om børn, der er født af HbsAg-positive mødre, bliver
vaccineret i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger i Københavns Amt [3, 4].
Materiale og metoder

Der blev dannet en auditgruppe*) bestående af praksiskonsulenterne ved de to børneafdelinger og de tre fødeafdelinger,
to reservelæger og to overlæger ved børneafdelingerne samt
afdelingsjordemødrene på Amtssygehusene i Gentofte, Herlev og Glostrup.
Fra den 1. januar 2001 gennemså de visiterende jordemødre ved fødestederne på de tre sygehuse svangrepapirerne
fra egen læge. Der blev på hvert fødested konsekutivt udtaget
25-32 svangrejournaler på gravide, hvor det af oplysningerne
fremgik, at den gravide, bedømt ud fra Sundhedsstyrelsens
vejledning, var i risiko for at være HbsAg-positiv. Det blev noteret, om egen læge havde anført i svangrepapirerne, at han/
hun havde udført screening for HBsAg – enten ved at påføre
screeningssvaret eller ved at anføre, at prøven var taget. Hvis
der intet var påført i svangrepapirerne, blev det taget som udtryk for, at der ikke var foretaget en HbsAg-screening.
For at vurdere om de HbsAg-positive mødres børn blev
vaccineret efter fødslen, identificerede vi kvinder, der var fundet HbsAg-positive i 2000, ud fra lister fra Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium. De HbsAg-positive kvinder,
der efterfølgende havde født et barn, indgik i undersøgelsen.
Kvindernes og børnenes journaler blev herefter gennemgået.
Vi noterede, om det fremgik af svangrepapirerne, at kvin-

den var HbsAg-positiv, om der var noteret dato og klokkeslæt
for vaccination af barnet på sygehuset, om det var noteret i
børnejournalen at, der var sendt skriftlig besked til egen læge
om, at barnet havde fået første vaccination på hospitalet og
påmindelse om at foretage de tre resterende vaccinationer,
om vaccinationskort var blevet udleveret, og om moderen var
informeret om vaccinationerne.
Herefter blev der udsendt et spørgeskema til kvindernes
praktiserende læge med henblik på at finde ud af, om barnet
var blevet vaccineret korrekt i det efterfølgende år. Den praktiserende læge blev spurgt, om han/hun havde modtaget besked fra fødestedet om vaccinationen, om barnet var blevet
vaccineret hos den praktiserende læge efter fødslen, om datoerne for vaccinationerne, om søskende i husstanden var blevet vaccineret, og om barnefaderen var blevet vaccineret.
Resultater

Hos 31 kvinder (40%), der burde have været screenet, var det
ikke påført svangrepapirerne, om screeningen var foretaget.
Hos 34 kvinder (44%) var det påført svangrepapirerne, at der
var foretaget en screening. Hos i alt 13 kvinder var det anført
på svangrepapirerne, at der var undladt screening i denne graviditet, fordi der var screenet i en tidligere graviditet. Hvis
screening i en tidligere graviditet, men ikke idenne blev medregnet som mangelfuld screening blev i alt 44/78=56% ikke
korrekt screenet (Tabel 1).
Der blev på Amtssygehusene i Gentofte, Glostrup og Herlev født 20 børn af mødre, der var konstateret HbsAg-positive
i 2000. Det fremgik af 16 af de 20 gravides svangrejournaler, at
der var foretaget screening hos egen læge.
To børn blev ikke vaccineret korrekt efter fødslen. Heraf
var et barn hverken blevet vaccineret på sygehuset efter fødslen eller efterfølgende hos egen læge. Det fremgik af svangrepapirerne, at der var foretaget en hepatitis B-screening af den
gravide, men svaret på denne screening var ikke registreret.
Det andet barn var blevet vaccineret korrekt efter fødslen,
men blev ikke vaccineret hos egen læge. Egen læge har i spørgeskemaet bekræftet at have modtaget besked fra fødestedet
om at vaccinere barnet og anført, at årsagen til den manglende vaccination var sproglige problemer.
Dato og klokkeslæt for vaccinationen var kun anført i få tilfælde (hhv. 37% og 16%) i børnejournalerne. Af børnejournalerne for 11 af de 19 vaccinerede børn, fremgik det, at der
skulle sendes information til egen læge. Af to af journalerne
fremgik det, at der var givet mundtlig information til modeTabel 1. Screening af gravide, der er i risiko for at være HbsAg-positive, visiteret
til fødestederne i Københavns Amt ud fra oplysninger i svangrejournalerne.
n = 78
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31/78 = 40% (56%)a

a) Denne procent indeholder gravide, der er screenet i tidligere graviditet.
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ren, og af ingen af journalerne fremgik det, at der var udleveret vaccinationskort.
Egen læge oplyste at have modtaget besked fra sygehuset
om vaccination i 18 tilfælde. To børn blev kun vaccineret to
gange hos egen læge pga. efterfølgende udrejse fra landet. Hos
seks ud af 19 familier var det anført, at søskende var blevet
vaccineret. Hos syv ud af 19 børn havde egen læge enten vaccineret barnefaderen (fem fædre) eller konstateret ham hepatitis B-positiv (to fædre). I 12 tilfælde var fædrene ikke blevet
vaccineret, eller lægen var uvidende om barnefaderens vaccinationsstatus.
Diskussion

Vores materiale inkluderer primært gravide fra hepatitis B-endemiske områder, idet andre risikogrupper (f.eks. gravide
med flere seksualpartnere) er sværere at finde ud fra oplysningerne i svangrejournalerne. 40% af de gravide i vores materiale
er ikke blevet screenet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Tretten kvinder var kun blevet screenet i
tidligere graviditeter. Hvor ofte en screening skal gentages, er
dog ikke anført i Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Vores undersøgelse viser, at screeningen af gravide fra hepatitis B-endemiske områder er yderst mangelfuld i Københavns Amt. Man kan frygte, hvad man i tidligere undersøgelser også har vist [2], at der blandt andre risikogrupper er en
endnu lavere screeningsprocent, idet kriterierne for at opfylde
betingelserne for screening er omfattende og kræver grundig
udspørgen af den gravide.
To ud af 20 børn, der er født af hepatitis B-positive kvinder,
blev ikke vaccineret (et barn hverken på sygehus eller efterfølgende, og et barn blev ikke vaccineret hos egen læge). Manglende information fra primærsektoren til fødestedet og mangelfuld information til de gravide om deres risikostatus og om
procedurer for vaccination af deres barn synes at være afgørende.
Vores undersøgelse viser, at fødestederne i høj grad har et
dokumentationsproblem. Registrering af procedurer i forbindelse med vaccinationen var yderst mangelfuld. Fortrykte skemaer til afkrydsning ville kunne hjælpe til at sikre, at procedurerne bliver overholdt. Specielt information til den gravide
kan volde vanskeligheder, særlig når det drejer sig om udenlandske familier, og her har både egen læge og fødestedet et
ansvar. Tiltag, der sikrer, at den gravide er tilstrækkelig informeret om hepatitis B-problematikken, er nødvendige. Vores
undersøgelse bekræfter resultaterne af andre nyere undersøgelser, der viser, at selektiv screening langtfra er optimal [1, 2].
På baggrund af dette vil vores anbefaling være at screene
alle gravide for hepatitis B for dermed at sikre, at de eksponerede børn bliver vaccineret på fødselstidspunktet. Derudover
anbefales det at gennemføre vaccination for hepatitis B som et
led i børnevaccinationsprogrammet.

Konkrete tiltag på baggrund af undersøgelsen

– Formidling af resultatet af denne audit til de praktiserende
læger gennem Klinik Nyt (et informationsblad redigeret af
praksiskonsulenterne og udsendt månedligt til de praktiserende læger) den 15. maj 2002, med en påmindelse om indikationerne for screening og om at vaccinere såvel barnet
som den øvrige husstand.
– Præsentation af resultatet og diskussion heraf ved efteruddannelsesmøde for praktiserende læger i Københavns Amt
i oktober 2002.
– Opfordring til de praktiserende læger om at påføre resultatet af hepatitis B-screeningen på svangrepapirerne.
– Vi har besluttet, at de visiterende jordemødre fremover
skal ordinere en HbsAg-blodprøve, hvis det ikke er anført i
svangrepapirerne, at den er taget hos egen læge.
– Jordemødrene skal fremover tage kontakt til patientens
egen læge, såfremt det kun er oplyst, at HBsAg »er taget«,
og således sikre, at et evt. positivt svar bliver anført i journalen.
– Der er udarbejdet et standardbrev til de praktiserende læger, der ikke har screenet den gravide.
– Der er udarbejdet en checkliste, der lægges i barnets journal, når en gravid findes HbsAg-positiv. I denne anfører
pædiater og jordemødre, når procedurer omkring vaccination og information til moderen og hendes egen læge er
udført.
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were identified in which information about the pregnant woman’s risk status should have led to screening for chronic hepatits B. In 40% of the cases, no information were given as to whether screening had been carried out. Some of the women had been
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duringwere
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Discussion:
The procedures
for screening pregnant women at risk of having chronic hepatitis B were insufficient in Copenhagen County. Information about vaccination and documentation of the vaccination procedures carried out in the hospital need to be improved. Several initiatives have
been undertaken to improve the procedures. In addition, we recommend that all pregnant women be tested for HBsAg.
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