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"Perinatal audit is the systematic, critical 
analysis of the quality of perinatal care, 
including the procedures used for diagnosis 
and treatment, the use of resources and the 
resultant outcome and quality of life for 
women and their children”

Dunn et. al: Prenat Neonat Med 1996

Perinatal audit - definition



• Danne grunnlag for
– En løpende utdanning av helsepersonell

– Planlegging og ressursutnyttelse

– Vurdering av medisinsk virksomhet

– Framskaffe nye medisinske kunnskaper

Medisinsk kvalitetsvurdering



Medisinsk kvalitetsvurdering

• Struktur
– Tilgjengelige ressurser og organisering

• Prosess 
– Måten ressursene anvendes på 

• Sluttresultat
– Granskning av en sykdom/tilstand etter 

endt behandling (outcome)



The audit cycle



Fig. 1: Perinatal dødelighet per 1000 fødte siden 

1967, her vist for nyfødte på 500 gram og over.



Audit i norsk perinatalomsorg

• NIS-rapport 7/81: Vurdering av perinatal
service i Norge 1980 (K.E.Larsen et al)
– 24% av perinatale dødsfall kunne kanskje 

forhindres under de aktuelle omstendigheter

• NOU 1984: Perinatal omsorg i Norge
– Retningslinjer for svangerskapsomsorg, 

helsekort for gravide, seleksjon, transport, 
undervisning osv

– Oppretting av perinatalkomiteer



Audit som arbeidsform i 
perinatalkomiteene

• Tverrfaglig sammensetning

• Gjennomgang av perinatale dødsfall og 
tilfeller med lav Apgar skår

• Vurdere evt. avvik/suboptimal omsorg

• Tilbakemelding

• Systemlæring

• Implementering i praksis



• Signifikant avvik fra retningslinjer og 
etablert/god prakisis og/eller unødvendig 
forsinkelse på tiltak

• Eksempler
– Ikke ta konsekvens av avvik påvist på svangerskapskontroll

– Avvik fra seleksjonskriterier/risikonivå

– Manglende intrapartum monitorering eller mistolkning av funn

– Manglende tiltak/for sen forløsning

– Kommunikasjonsproblemer

– Inadekvat resuscitering av nyfødte

Hva er avvik/suboptimal omsorg?



• God metode for kvalitetsvurdering
– Systematisk vurdering av forløp, 

omstendigheter og omsorg, utført av en 
gruppe likemenn

– Sammenligning med etablert 
praksis/gjeldende veiledere med 
kvalitetsforbedring som hensikt

– Muligheter for forbedring på flere 
omsorgsnivåer

Audit metoden - fordeler



• Subjektiv evaluering. Ikke alle situasjoner 
dekkes av guidelines eller konsensus

• Ikke blindet
– Anonymiserte data, men kan være 

gjenkjennelig for de som vurderer

• Inkomplette data

• Kjent utkomme på bedømmingstidspunktet

• Tidkrevende

Auditmetoden- svakheter



Authors' conclusions:

Audit and feedback generally leads to small but potentially important

improvements in professional practice. The effectiveness of audit and 

feedback seems to depend on baseline performance and how the

feedback is provided. Future studies of audit and feedback should

directly compare different ways of providing feedback.

Cochrane

http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/
http://www.cochrane.org/


Perinatal audit i Nordland 2008-2011

• Studiegrupper
– Lav Apgar skår (≤4 1 min eller ≤5 5 min)
– Dødfødte (≥23.0 uker, ikke alvorlige misdannelser)
– Neonatalt døde (≥23.0 uker og ≤28 levedager)
– Abruptio placenta
– Alvorlig preeklampsi (BT≥160/110, proteinuri ≥3g/24t 

eller HELLP syndrom)
– SGA/IUGR (fv < 2SD under mean fv for alder)
– For tidlig fødsel (< 34.0 uker)



Hensikt med studien

• Analysere perinatal omsorg i Nordland 
for å identifisere områder med behov 
for kvalitetsforbedring

• ”Closing the audit loop”
– Tilbakemelding, informasjon og kursing på 

områder det avdekkes avvik



• Kasus fra Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset

• Helsekort for gravide

• Partus

• DIPS

• CTG

• Informert skriftlig samtykke
• Godkjent av REK 

Datainnsamling



• 2 gynekologer

• 2 barneleger

• 2 jordmødre

• 1 patolog

• 1 allmennpraktiker

• 1 nyfødtsykepleier

Audit panel



Vurderinger

• Ikke påvist avvik

• Avvik påvist uten betydning for utfallet

• Avvik påvist, mulig betydning for utfallet

• Avvik påvist, sannsynlig betydning for 
utfallet

• Kan ikke bedømmes pga manglende info

• Betydning av placentas morfologi



Placenta morphology

• Inflammasjon

• Sirkulasjonsforstyrrelser

• Modningsavvik

• Klassifisere morfologisk patologi og 
relatere funnene til kasus i de ulike 
studiegruppene og de vurderingene som 
er gjort



Perinatal audit i Nordland
• 329 kvinner

– 341 barn, 12 tvillingpar, 3 ”single” tvillinger

– 235 fødsler i Bodø, 94 på lokalsykehus

– 237 med 1 inklusjonskriterium, 92 med ≥ 2 kriterier

Studiegrupper Antall

1 Apgar skår 1 min. ≤ 4 eller 5 min. ≤5 87

2 Dødfødte (GA ≥23 uker, ikke alvorlige misdannelser) 27

3 Neonatalt døde (GA ≥23 uker og ≤ 28 levedager) 10

4 Abruptio placenta 25

5 Alvorlig preeklampsi (BT≥160/110, proteinuri ≥3g/24t 
eller HELLP syndrom)

60

6 SGA/IUGR (fv < 2SD under mean fv for alder) 135

7 For tidlig fødsel (< 34.0 uker) 109



Alder 28,8 år (17-45)

Etnisitet
- Norge,Vest-Europa
- Øst-Europa
- Asia/Afrika/Sør-Amerika

289
9
31

Utdannelse (25 ukjente)
- Grunnskole
- Videregående
- Høyere utdanning

32
159
113

Paritet
- Para 0
- Para 1
- Para ≥2

174
85
70

BMI (gjennomsnitt) 25,4 (16,2 – 52,7)

Daglig røyking (1 ukjent)
- Før svangerskap
- Første trimester
- Ved fødsel

91 (27,7 %)
75 (22,9%)
54 (16,2%)



Andelen som røykjer dagleg i slutten av svangerskapet. Ulike 

aldersgrupper gravide Prosent. Datakjelde: Medisinsk 

fødselsregister (MFR). Diagram: Norgeshelsa.no



Auditpanelets vurderinger

Vurdering - grad Antall (%)

0: Ikke påvist avvik 143 (43,5)

1: Avvik påvist uten betydning for utfallet 84 (25,5)

2: Avvik påvist, mulig betydning for utfallet 77 (23,4)

3: Avvik påvist, sannsynlig betydning for utfallet 24 (7,3)

Avvik påvist, grad kan ikke bedømmes pga manglende 
info 1



Eksempler på avvik uten betydning for utfall 

• Ikke utført glukosebelastning ved BMI > 27 kg/m2 eller alder > 
35 år

• U.s. på blodtypeantistoff ikke gjentatt etter retningslinjer osv

• Ikke gitt MgSO4 ved truende eklampsi

• Ikke tatt navlesnors S/B når indikasjon

• Ikke sendt placenta for histologisk u.s., eller gitt utilstrekkelige 
opplysninger til patolog

• Manglende dokumentasjon 

• osv

• Vurdert ut fra kjent utfall



Antenatal substandard care factors – caregivers All 
groups

SSF 2 
and 3

Glucose load test not executed when indicated or positive test not acted 
upon

37 16

Fetal ultrasound not performed when indicated
- Suspicion of fetal growth deviation
- Former SGA infant
- Decreased fetal movements
- Post term visit

7 5

Late or no referral when indicated 
- From primary to secondary care
- From secondary to tertiary care
- Selection to right level of care due to risk assessment    

27 15

Too late control after suspicious findings
- Preeclampsia/hypertension
- Deviation of SFH
- Fetal growth deviation

15 7

Medication
- Antibiotics not given when indicated or wrong substance chosen
- Drugs given when contraindicated in pregnancy

3 2

Insufficient documentation 5 1

Others 3 0



Substandard factors mothers self-care All 
groups

SSF 2 
and 3

Daily smoking (one with not classifiable 
consequence)

54 53

No, late or too few antenatal visits 4 4
Mother not responding to less fetal movements > 24 
hours

1 0

Mother not paying attention to and act to symptoms
- Preterm ruptures of membranes
- Abdominal pain
- Vaginal bleeding and contractions

3
1
1
1

3
1
1
1

Pregnancy shortly after gastric bypass surgery 1 1

Others 2 0



Intrapartum substandard care factors All 
groups

SSF 2 
and 3

Induction of labour instead of primary caesarean section 3 1

Too late induction of labour due to 
- Intrauterine growth restriction
- Affected fetal cerebral circulation
- Preeclampsia
- Postterm pregnancy

8 5

Not recognizing start of preterm delivery 1 1

Decision to deliver by section made too soon, more information was needed 2 2

Elective caesarean section before GA 38 weeks without medical justification 2 1

Oxytocin challenge test when not indicated or contraindicated 2 2

Insufficient surveillance during active part of labour
- Auscultation
- Use of CTG
- Use of supplementary tests to assess and follow CTG-changes

11 11

CTG misinterpretation 8 8

Not, or too late taken action to pathological CTG 11 10



Too many reapplications of the vacuumextractor cup and/or exceeding time 
limit for operative vaginal delivery

1 1

Too long time from decision to deliver to birth 2 2

Not recognizing signs of rupture of the uterus 1 1

Delay because of insufficient communication
- Midwife to doctor
- Resident to consultant 
- Pediatrician not called upon when risk for depressed newborn infant

8 7

Medication
- Tocolytic medication not given before transportation in threatening 

premature delivery
- Inappropriate use of oxytocine
- Pethidine hydrochloride used as analgesic substance
- Magnesium sulphate not given in threatening eclampsia

7 5

Indicated examinations not executed
- Placenta not prepared for histology
- Inadequate information on the remittance to the pathologist
- No blood sample from umbilical vessel for blood gas analysis

49 12

Documentation 3 2

Breech delivery leaded by midwife due to concurrency conflict 1 0

Intrapartum SSF forts



Neonatal substandard care factors All 
groups 

SSF 2 
and 3

Inappropriate resuscitation 2 1
Inadequate supported ventilation 3 3
Too late performed echocardiography 1 1
Not documented handling of the infant just after 
delivery

2 2

Overcooling during transportation 1 1
Too late or no referral to neonatal intensive care unit 4 2



Assessment Timing of suboptimal 
care

Category

Antenatal Intra
partum

Neonatal Maternal
/social

Infrastructure
/service 
organization

Professional 
care delivery

Suboptimal care factor(s) have 
been identified, but are unlikely 
to have contributed to outcome 
n=84

48 43 2 7 13 71

Suboptimal care factor(s) have 
been identified, and might have 
contributed to outcome n=77

62 26 4 51 10 39

Suboptimal care factor(s) have 
been identified, and are likely 
to have contributed to outcome 
n=24

15 15 5 5 1 23

Insufficient information to 
classify n=1

1 0 1 1 1 0

Total 126 84 12 64 25 133 



Kasus – eksempel på vurdering

• 21 år gammel frisk, slank kvinne, para 0

• Svangerskapskontroll i uke 6/7 og uke 29+4

• Vaginalblødning i uke 25

• Normal UL screening



Kasus forts.

• Uke 34+6: Akutte, sterke abdominalsmerter. Kjørt til 
legevakt etter 2 timer, videre til fødeavdeling

• Smertepåvirket, steinhard i magen, FL 70

• Katastrofesnitt

• Livløs gutt, resuscitert, Apgar 0-6-8

• pH 6,88, BE-12

• Fv 1700g

• Placenta: SGA-placenta, ferskt retroplacentært
hematom, infarktforandringer, trombose av deciduale
kar. ”Horribel placenta”



Kasus - vurdering

• Avvik påvist, sannsynlig betydning for 
utfallet
– Svikt i oppfølging – Få kontroller, et lavt 

SF-mål som burde vært fulgt opp raskt, 
evt. henvist. 

– Svikt i egenomsorg – Sterke magesmerter i 
2 timer uten å ta kontakt med 
lege/fødeavdeling



Lav Apgar  - single ≥ 34 uker (n=67)

Vurdering - grad Antall (%)

0: Ikke påvist avvik 16 (23,9)

1: Avvik påvist uten betydning for utfallet 17

2: Avvik påvist, mulig betydning for utfallet 18 (26,9)

3: Avvik påvist, sannsynlig betydning for utfallet 15 (22,4)

4: Avvik påvist, for lite info til gradering 1

27/67 (40,3%) avvik grad 2 og 3 intrapartum



Dødfødte n=27

Vurdering - grad Antall (%)

0: Ikke påvist avvik 14 (52%)

1: Avvik påvist uten betydning for utfallet 2

2: Avvik påvist, mulig betydning for utfallet 8 (30%)

3: Avvik påvist, sannsynlig betydning for utfallet 3 (11%)



SGA/IUGR – single n=129

• Ikke oppdaget SGA ikke definert som avvik

• 74/129 (57,4%) oppdaget før fødsel

– 14 før uke 33 (8 født før uke 33)

• 55/129 (42,6%) ikke oppdaget

– 10 født før uke 33

• Vurdering
– Ikke påvist avvik: 51 (39,5%)

– Avvik uten betydning: 41 (31,8%)

– Avvik med mulig eller sannsynlig betydning: (28,9%)



Sammenfatning

• Auditmetoden er nyttig for å avdekke avvik både 
med og uten betydning for utfallet

• Tilbakemelding, rutineendring og oppfølging viktig og 
nødvendig for kvalitetsforbedring

• De viktigste gruppene for perinatal audit er fortsatt 
dødsfall og lav Apgar

• Stor utfordring i å avdekke IUGR

• Placentapatologi kan forklare ellers uforklarlige 
hendelser



Takk for 
oppmerksomheten


