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Bakgrunn foredragsholder 

• Gynekolog / Obstetrikker 

• Medlem i NOIS-referansegruppen 

• Interessert i pasientsikkerhetsarbeid 

og kvalitetsforbedringsarbeid 

 

• Ingen «interessekonflikter» 



Klorheksidin 

• Antiseptikum 

• Kraftig 

antibakteriell 

aktivitet: 

– Baktericidt 

– Bakteriostatisk  

• Virker også mot 

noen vira 



Klorheksidin 

• Tidligere stor tro 

på at dusj med 

klorheksidin-såpe 

(Hibiskrub®) 

reduserer 

forekomsten av 

postoperative 

sårinfeksjoner 



  



Authors´ conclusions 

«This review provides no clear evidence of 

benefit for preoperative showering or 

bathing with chlorhexidine over the wash 

products, to reduce surgical site infection. 

Efforts to reduce the incidence of 

nosocomial surgical site infection should 

focus on interventions where effect has 

been demonstrated.» 



For lite? Feil applikasjonsform ? 





Dokumentert effekt 



Postoperative sårinfeksjoner 

Results: 

The incidence of surgical site infections was significantly lower 

in the group of patients using the 2% chlorhexidine gluconate 

protocol when compared to a cohort of patients who did not 

use the protocol (p=0.0428). There were 3 infections in the 

patients using the chlorhexidine protocol (0.5%) compared to 

32 infections of 1901 patients who received only in-hospital 

perioperative skin preparation (1.7%). 

 
Journal of Arthroplasty 28 (2013) 490-493 



Postoperative sårinfeksjoner 

Chlorhexidine reduces infections in knee 

arthroplasty 
Johnson AJ, Kapadia BH, Daley JA, Molina CB, Mont MA 

 

Results: 

A statistically lower incidence of surgical site infection was found 

in patients using the chlorhexidine cloths (0.6%) compared with 

patients undergoing in-hospital perioperative skin preparation only 

(2.2%). On the basis of the results of this study, a preadmission 

chlorhexidine protocol seems to be an effective method to prevent 

surgical site infections in total knee arthroplasty procedures. 

 
J Knee Surg 26(3): 213-218 



Bruk av Klorheksidinkluter i 

Norge 

• Haukeland/Voss: 

– Protesekirurgi ??? 

• Feiringklinikken: 

– Hjerte/Thorax 

• St. Olav: 

– Ortopedi 

 



Sårinfeksjoner etter keisersnitt 

• Keisersnitt er et av de inngrepene hvor 

det overvåkes forekomst av postoperative 

sårinfeksjoner i løpet av de først 30 

postoperative dager 

(NOIS-registerforskrift) 

• NOIS = Norsk overvåkingssystem for 

antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte 

infeksjoner 



Resultater 2014 



NOIS-resultater keisersnitt 

Total nasjonal insidensandel for alle infeksjonstyper 2006-2014 





NOIS-tall St. Olavs Hospital 

• 2013 (total forekomst POSI): 
– 1. tertial:  5,7 %  2. tertial:  6,6 % 3. tertial: 6,5 % total: 6,25 %  (40/640) 

• 2014 (total forekomst POSI): 
– 1. tertial: 5,2 %  2. tertial: 7,9 % 3. tertial: 1,7 % total: 5,0 % (35/705) 
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Bruk av klorheksidin vaskekluter i 

forbindelse med keisersnitt 

• Foreløpig bare begrenset erfaring 

1 poster (reduksjon 84 %) 

1 studie (reduksjon 65 %) 

• Svakheter: 

– små studier 

– Delvis ble det innført flere tiltak samtidig 



• …The cloths were used preoperatively on all scheduled C-section 
patients, all patients with prolonged labor who might need C-
section, all patients with premature rupture of membranes and 
might need a C-section, and all high-risk patients who might have 
other complications and might need a C-section. The specific steps 
for skin preparation with the 2% CHG no-rinse cloth are to clip the 
patient's hair (if ordered by the physician) then wipe the skin area 
that is to be prepped for surgery. The skin cleansing is done with a 
back and forth motion while completely wetting the treated area. 
The cloth is then discarded, and the skin is allowed to dry for 1 
minute (no rinsing). A second cloth is then used to cleanse the 
perineal area from front to back and allowed to air-dry…. 



 



• Intervention 1 period: We focused on changing practice and fully implementing all 
recommendations from the outbreak period and ensuring compliance with CDC SSI 
prevention guidelines. 

• Intervention 2 period: Two changes to skin antisepsis were made during this period: 
Chloroprep, a combination of 2% chlorhexidine gluconate (CHG) and 70% isopropyl alcohol 
(IPA), replaced povidone-iodine for surgical skin preparation, and we implemented a 
preoperative CHG skin cleansing program. Patients undergoing scheduled LTCS were 
instructed to use 2% CHG no-rinse cloths the night before the procedure, applying 6 cloths 
in a standardized fashion from the chin to the ankles. If the LTCS procedure was 
unscheduled, nurses cleansed patients with 2% CHG cloths as part of presurgery 
preparation. Nurses in the OBGYN clinics educated patients about SSI prevention including 
not to remove body hair at home prior to surgery….. 





 



Idé 

• Resultater virker så lovende at man burde 

vurdere å teste dette også hos oss på St. 

Olavs Hospital 

• Avdeling for smittevern støtter idéen og 

kan evt hjelpe med kvalitetssikring / 

compliance-måling (?) 

• Infeksjonsregistrering er allerede på plass 

gjennom NOIS-registrering 

 



Idé 

• Ved elektive sectio: 
– Pasienten bruker Klorhexidin vaskekluter 

kvelden før og om morgen, evt. bare om 
kvelden 

 

• Ved hastesectio: 
– Risikopasienter (protrahert forløp, 

prematur vannavgang, premature fødsler, 
seteleie, tvillinger ….(?)) vaskes med 
Klorhexidin-kluter preoperativ 



Idé 

• Prøveperiode som varer ett tertial, 
korresponderende til NOIS-tertial-
rapportering 

• Compliance-skjema på avdeling, hvis ikke 
fylt ut følges dette opp av hygienesykepleier 

• NOIS-registrering gjør det ikke mulig å få 
pasientidentifiserbare data, men man burde 
prøve å få i hvert fall oversikt over elektiv 
vs. hastesectio 

• Resultatene burde publiseres 



Utfordring 

• Størrelse av studien / styrkeberegning: 
– RCT med to armer: «vask med klorheksidin kluter» mot 

«ingen vask med klorheksidin kluter», vil kreve inklusjon 

av rundt 2000 pasienter i hver arm når man ønsker å 

vise en reduksjon av infeksjoner fra 6 % til 4 % med 

adekvat statistisk styrke. Dette ansees ikke realistisk å 

gjennomføre. 

• Definisjon av klorheksidin-

vaskekluter som legemiddel 

 

• Tid / ressurser 

plan: kvalitetssikringsstudie 

forespørsel til 

Legemiddelverket 



Søknad til REK 

• REK: 

– Regionale Komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk 



Vurdering REK 

• Kvalitetssikring vs. forskning: 
1) Er prosjektets formål å forsøke å forbedre 

kvaliteten på pasientbehandlingen på lokalt plan, for 

eksempel en sykehusavdeling? 

2) Går prosjektet ut på å prøve praksis mot 

etablerte standarder? 

3) Innebærer prosjektet at noe gjøres med 

pasientene som ellers ikke ville bli gjort som ledd i 

klinisk praksis og kvalitetssikring? 



Vurdering REK 

• I retningslinjene heter det at dersom 

svaret på de to første spørsmålene 

er ja og svaret på det siste 

spørsmålet er nei, så er prosjektet 

kvalitetssikring. 

 
Europarådets Steering Committee on Bioethics (CDBI): Guide for 

Research Ethics Committee Members. Council of Europe 2010 



Vurdering REK 

• Kvalitetssikring vs. forskning: 
1) Er prosjektets formål å forsøke å forbedre 

kvaliteten på pasientbehandlingen på lokalt plan, for 

eksempel en sykehusavdeling? 

2) Går prosjektet ut på å prøve praksis mot 

etablerte standarder? 

3) Innebærer prosjektet at noe gjøres med 

pasientene som ellers ikke ville bli gjort som ledd i 

klinisk praksis og kvalitetssikring? 

JA 

 

 

JA 

 

 

JA 

INGEN 

KVALITETSSIKRINGSSTUDIE 



Vurdering REK 

• Design: 

Dersom søknaden skal vurderes som et 

helsefaglig forskningsprosjekt så er et viktig 

element i den forskningsetiske vurderingen 

at søker har sannsynliggjort at valgt 

studiedesign kan gi svar på 

forskningsspørsmålet. 

KAN IKKE OPPFYLLE KRAV 

TIL FORSKNINGSPROSJEKT: 

IKKE NOK STYRKE 



Vedtak REK 

• Prosjektet godkjennes ikke i sin 

nåværende form, jf. 

Helseforskningsloven §§ 9 og 10 

 

• Ingen kommentar om vurdering av 

Klorheksidin-vaskekluter som legemiddel 

eller ikke. 



Legemiddelverket 

• Tilbakemelding: 

Klorheksidin vaskekluter og andre 

vaskekluter klassifiseres som 

legemiddel. 

STUDIEN MÅ UTFØRES SOM 

LEGEMIDDELSTUDIE SOM 

STILLER ENDA STRENGERE 

KRAV TIL UTFORMING etc. 



Konklusjonen 

• Foreløpig ikke aktuell å gjennomføre en 

slik studie som ønsket siden omfanget 

virker alt for stort. 

• Håp at innføring ved andre operasjoner 

viser nedgang i forekomst av 

postoperative sårinfeksjoner 

• Hvis dette viser seg, så er det antakeligvis 

bedre mulighet å innføre «nye» momenter 

i behandlingen av våre pasienter 



Takk for oppmerksomhet 

Erfaringer fra salen ??? 

 

  Spørsmål ??? 

 

 

   Diskusjon ??? 


