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ABSTRACT 
Background 

Infective endocarditis is a serious but often subtle 
condition were the cardiac valves and/or the 
adjacent cardiac tissues become colonised and 
destroyed by bacteria. The aim of this study was 
to examine the current etiology, outcome and 
patient characteristics of patients admitted to two 
university clinics in Oslo as quality control for 
standard of care.  

Material and methods 

This is a retrospective study of the patient records 
of 89 patiens with definite infective endocarditis  
hospitalised in Ullevål and Aker University 
Hospitals in the period of 2006-2008. Data were 
analysed in SPSS 16. We applied the  Mann-
Whitney-U and Chi-square tests  for continuous 
and  categorical data, respectively.  

 Results 

The results will be submitted as a manuscript to a 
scientific journal with peer review.   
The median age was 66 years, 68.5% of the 
patients were men. The locations and the nature 
of the infected valves, the incidence of different 
host risk factors and microbes as well as the 
clinical handling and outcome were characterized. 
No differences between the two hospitals were 
found.      

Conclusion 

Infectious endocarditis is still a serious septic 
disease with a high mortality. Identification of 
current patient cohorts and outcome help the 
clinics as quality control of the current standard of 
care.  

 
Endokarditt er en septisk tilstand 

hvor hjerteklaffer og/eller tilgrensende 
vev er infisert med bakteriekolonier1. 
Sykdommen kan presenteres i en akutt 
(fulminant) eller subakutt (kronisk) form, 
til dels avhengig av type mikrobe og 
virulens, eventuell komorbiditet og 
disponerende faktorer2,3.  

 Prognosen ved endokarditt er 
avhengig av rask diagnostikk og 
igangsstart av behandling.  Diagnosen kan 
imidlertid være vanskelig å stille,  og stilles 
dermed ofte sent i forløpet. 

I hovedregelen bør man vurdere 
sykdommen som en differensialdiagnose 
ved langvarige febertilstander, spesielt hos 
pasienter med kjent klaffesykdom eller 
som har klaffeprotese. Hos intravenøse 
rusmisbrukere bør endokarditt alltid 
vurderes ved akutte, fulminante 
infeksjoner.  

 I den vestlige verden varierer 
innsidens mellom 3-10 per 100.0004, 5. 
Insidensen stiger med økende alder, over 
halvparten av de som får stilt diagnosen 
infeksiøs endokarditt er over 60 år6. 
Intravenøse rusmisbrukere har opptil 10 
ganger så høy innsidens som resten av 
befolkningen7, og hos disse er det vanligst 
med høyresidig endokarditt som ses 
sjeldent ellers. Menn rammes hyppigere 
enn kvinner, med en mann-til-kvinne ratio 
på over 2:18,9

.  
Tidligere var febris rheumatica  en 

vanlig årsak til infeksiøs endokarditt, og da 
med S. viridans som hyppigste patogen, 
men dette er nå sjeldent i Vesten. Nå ses 
sykdommen hyppigst i forbindelse med 
degenerativ klaffesykdom hos eldre, 
klaffeproteser, medfødte 
hjertemisdannelser og intravenøst 
stoffmisbruk. Det er også økt risiko etter 
hjertekirurgi, vaskulær instrumentering og 
andre kirurgiske inngrep.   

Den hyppigste mikroben som 
forårsaker endokarditt er nå S. aureus,  
etterfulgt av S. viridans-gruppen. Sammen 
med enterokokker og S. epidermidis utgjør 
disse hoveddelen av mikrobespekteret. 
Andre mer sjeldne mikrober er HACEK-
gruppen, andre gramnegative bakterier og 
sopp.  
  Generelle infeksjonssymptomer 
som feber, nedsatt allmentilstand, 
slapphet, anoreksi, nattesvette/frysninger 



og ledd-/muskelsmerter er de vanligste 
symptomene ved infeksiøs endokarditt.  
Septiske embolier, vaskulitt, eller direkte 
ekstensjon av infeksjonen til andre 
organsystemer, vil kunne gi et variert bilde 
av tilleggssymptomer, avhengig av  hvilket 
organ(er) som er involvert. Feber er det 
hyppigste og mest konsistente symptom 
og funn, T>38 grader finnes hos over >95 
% av pasientene10. I den store ICE-PCS-
studien angis videre forhøyet CRP og SR 
(hhv 62 og 61 %), nyoppstått bilyd (48 %), 
hematuri (26%), forverring av eksisterende 
bilyd (20 %) og vaskulær embolisk 
hendelse (17%) som hyppigste funn11. De 
klassiske immunologisk betingede kliniske 
endokardittegnene er sjeldne, siden 
pasientene nå presenterer tidligere i 
forløpet. 

Uten behandling er mortaliteten 
100%. Med behandling varierer mortaliten 
mellom 15-40 %12. Vanlige dødsårsaker er 
bla ukontrollerbar infeksjon, klafferuptur 
med hjertesvikt, embolier til f.eks hjerne 
og lunger, samt ruptur av mykotiske 
aneurysmer.  

 
Materiale og metode 
 

Studien utgjør forfatternes 
prosjektoppgave i profesjonsstudiet i 
medisin v/UIO. Studien er også ment å ha 
en praktisk rolle v/infeksjonsmedisinsk 
avdeling, som en kvalitetssikringsstudie av 
behandlingen av pasienter innlagt og 
behandlet for endokarditt ved Ullevål og 
Aker Universitetssykehus, nå Oslo 
Universitetssykehus.  

Hensikten med studien var å 
kartlegge forekomst, det mikrobielle 
spektret, samt klinisk forløp. 

Vi søkte på ICD-10-kodene I33 og 
I38 i sykehusenes journalsystemer i 
perioden 01.01.2006-31.12.2008. 
Pasienter under 17 år ble ekskludert (1 
pasient). Og ved en systematisk 
gjennomgang av journalene til pasienter 

innlagt med disse diagnosene satt vi igjen 
med 109 pasienter som hadde sikker eller 
mulig infeksiøs endokarditt.  

Vi inkluderte 89 pasienter (61 
menn) som sikkert oppfylte de 
diagnostiske kriteriene for infeksiøs 
endokarditt, enten klinisk ved Dukes 
kriterier(tabell 1) eller ved oppvekst av 
mikrobe i dyrkning av klaffematerialet 
etter kirurgi. Vi har valgt å benytte DUKE 
kriteriene slik de forelå i tidspunktet for 
studien, men etter en revisjon i 2009, er 
bikriterium 6 ikke lenger gjeldende. Ut fra 
de reviderte kriteriene måtte vi ha 
eksludert åtte flere pasienter fra studien.  

26 pasienter var først innlagt i 
annet lokalsykehus, men ble overflyttet til 
UUS eller AUS for operasjon eller annen 
behandling. Disse pasientene er kalt 
sekundærpasienter i noen av tabellene.    

Dataene ble analysert i SPSS 16, og 
vi brukte Mann-Whitney-U og Kji-kvadrat-
testene for å undersøke ulikeheter mellom  
grupper for hhvis kontinuerlige og 
kategoriske parametre. Signifikansnivået 
ble satt til p-verdi <0.05.  
 
Resultater 
 

88 av pasientene oppfylte Dukes 
kriterier, og av disse hadde 14 i tillegg 
oppvekst av mikrobe i dyrkning av 
klaffematerialet etter klaffekirurgi. For 73 
av disse kunne diagnosen stilles ved 
tilstedeværelsen av 2 hovedkriterier, og 
for 15 av pasientene ved 1 hovedkriterium 
og 3 bikriterier.  En pasient oppfylte ikke 
Dukes kriterier, men fikk stilt sikker 
endokardittdiagnose på bakgrunn av 
oppvekst av S. viridans i klaffematerialet 
(tabell 3).  

Medianalder var 66 år, med en 
spredning fra 20-92 år. 61 (68,5%) av 
pasientene var menn. Median liggetid for 
sykehusene samlet var 32 dager.  



Flest pasienter hadde venstresidig 
infeksjon, samt infeksjon på native klaffer,  
se tabell 3. 

Hos 53 pasienter (60%) var det 
opplysninger i journalen om disponerende 
faktorer for infeksjonen, hyppigst 
degenerativ klaffesykdom (tabell 7), 
klaffeproteser og intravenøst rusmisbruk.  

32  pasienter (36 % ) ble operert 
(klaffekirurgi).  25 (28%) pasienter døde 
som følge av endokarditten mens de var 
innlagt, hvorav 2 var operert.  

De hyppigste mikrobene var 
S.aureus (35%), Streptococcus viridans 
(20%) og Enterococcus fæcalis (17%). 
Infeksjoner med  S.aureus hadde 
signifikant høyere forekomst av septiske 
embolier (p-verdi 0.007) og mortalitet 
(0.034). Det var ingen signifikant forskjell 
mellom mikrobene mtp operasjon. Det var 
en signifikant større andel i.v.-
rusmisbrukere som hadde S.aureus-
infeksjon (p-verdi 0.005) enn resten av 
pasientgruppen.  

Pasientene med blandingsinfeksjon 
var signifikant yngre (median 50 år, p-
verdi 0.021) enn resten av 
pasientpopulasjonen.  

Av de 63 primærpasientene ble 16 
(25%) av pasientene innlagt med mistanke 
om infeksiøs endokarditt (enten som 
tentativ hoveddiagnose eller som en av 
differensialdiagnosene), 34 (54%) innlagt 
med mistanke om sepsis/annen infeksjon, 
og 13 (21%) hadde annen tentativ 
diagnose.  

For kun 16 pasienter (18%) var det 
angitt utløsende årsak i journal, hyppigst 
i.v.-rusmisbruk (4 pasienter) og munnhule 
(3 pasienter). For de øvrige pasientene var 
det enten ukjent infeksjonsfokus, eller 
ingen opplysninger om antatt utløsende 
årsak.  

I innkomstjournalene var det sikre 
opplysninger om feberfølelse hos 71(80%), 
om frysninger hos 35 (39%) pasienter, 
muskel-/leddsmerter hos 26 (29%), og 

vekttap og nattesvette hos henholdsvis 15 
(17%) og 9 (10%) pasienter. Ved innkomst 
var det tilsvarende sikre opplysninger hos 
49 (55%) pasienter om T>38, CRP>100 hos 
57 (64%), puls >90 hos 43(48%) og funn av 
bilyd hos 66 (74%). Hos 25 av disse var 
bilyden kjent fra tidligere.  

Radiologisk ble det funnet septiske 
embolier hos 40 (45%) pasienter. Hyppigst 
var embolisering til CNS (14 pasienter), 
milt (12 pasienter), og lunger (9 
pasienter). 4 av pasientene med CNS 
embolier fikk hjerneslag. Andre 
komplikasjoner som gikk igjen i materialet 
var hjertesvikt, ruptur av klaffesegl, og 
klaffeinsuffisiens.  

87 av pasientene fikk utført 
transtorakal ekko-cor undersøkelse (TTE), 
50 av pasientene fikk gjort transøsofageal 
ekko-cor (TEE). Ved TTE og TEE var det 
henholdsvis 54 og 38 pasienter som hadde 
sikre endokardittfunn i form av 
vegetasjoner. 22 pasienter fikk utført TEE 
etter at TTE ikke var konklusiv, og hos 14 
av disse fikk man bekreftet 
endokardittmistanken.  

 
Diskusjon 
 

Median alder i materialet var 66 år.  
Dette er noe høyere enn medianen i den 
nye ICE-PCS-studien, men sammenfaller  
med resultater i andre studier som viser 
økende alder. Og at  infeksiøs endokarditt 
har blitt en sykdom som hyppigst rammer 
den eldre befolkingen13,14,15. Økt 
sykelighet, behov for invasiv behandling 
forekomst av degenerativ klaffesykdom, 
gjør denne gruppen mer utsatt for 
endokarditt16.   

Et av målene med studien var å 
sammenlikne materialet ved Aker og 
Ullevål Universitetssykehus. Vi kunne ikke 
finne noen signifikante forskjeller, hverken 
når det gjaldt liggetid, mikrobespekteret, 
dødelighet eller andre parametre.  



32 (36%) pasienter ble operert, 
disse hadde en signifikant lavere 
mortalitet (2 pasienter), p-verdi=0,001. I 
studien fra UUS i perioden 88-94, døde 7 
av 28 som ble operert, dette kan muligens 
tyde på at overlevelsen etter operasjon 
har økt. I ESC-guidelines fra 2009 17 anslås 
mortaliten etter operasjon til 5-15%, dvs 
at dødeligheten etter operasjon i vår 
studie ligger i nedre område.  
Signifikant flere menn (28 pasienter) enn 
kvinner (4 pasienter) ble operert, p-
verdi=0,004.  

Totalt 25 (28%) pasienter døde 
som følge av endokarditten. Dette er en 
høyere andel døde enn i ICE-PCS-studien, 
der total dødelighet var på 18% 
(48%opererte)(9). Andre studier angir 
dødelighet på 9.6-26%18. Pasientene i vår 
studie hadde imidlertid høyere median 
alder enn i ICE-PCS-studien, og dette kan 
muligens forklare at dødeligheten var 
høyere.  

Tilstanden var over dobbelt så 
hyppig hos menn (68,5%), noe som også 
stemmer overens med andre studier19. 
Menn hadde også en lavere dødelighet, 
18% mot 45% hos kvinner, p-verdi=0,009. 
Signifikant flere menn ble operert, p-
verdi=0,004, noe som muligens kan bidra 
til å forklare noe av forskjellen i mortalitet.  

53 pasienter (60%) hadde 
opplysninger i journalen om disponerende 
faktorer, som degenerativ klaffesykdom, 
medfødt hjertefeil og intravenøst 
rusmisbruk. Dette stemmer overens med 
tallmaterialet i studien fra UUS 1988-9420, 
hvor 63% hadde disponerende faktorer. 
Ingen pasienter hadde opplysninger i 
journalen om tidligere revmatisk 
hjertesykdom. Derimot hadde 33 
pasienter (37%) kjent degenerativ 
klaffesykdom, 15 (17%) av disse hadde fått 
innsatt klaffeprotese. Det reelle tallet av 
degenerativ hjertesykdom er sannsynligvis 
høyere, grunnet i kke diagnostisert 
klaffesykdom i en eldre pasientpopulasjon. 

Forekomsten av medfødt hjertefeil, 
tidligere endokarditt og intravenøst 
rusmisbruk sammenfaller også med 
resultatene i ICE-PCS-studien. Derimot var 
forekomsten av medfødt hjertefeil høy i 
forhold til Ullevål sin studie fra 88-94, 10 
pasienter (11%) versus 1 (1,5%).  

Fordelingen av de vanligste 
mikrobene sammenfaller med resultatene 
i den store ICE-PCS-studien. S. areus var 
den hyppigste (35%), etterfulgt av S. 
viridans (20%) og E. fecalis (17%)(tabell). 
Ni (10%) pasienter hadde 
blandingsinfeksjon, dette er en høy andel 
sammenlignet med ICE-PCS-studien. 
Denne gruppen hadde en signifikant yngre 
medianalder (49 år), p-verdi=0,021, 
sammenlignet med resten av pasientene. 
Det var ikke en større andel intravenøse 
rusmisbrukere i denne gruppen.  
To pasienter hadde ingen oppvekst i 
blodkultur, men begge disse hadde 
oppvekst i klaffematerialet.  
Andelen S. aureus og S. viridans  tilsvarer 
funnene i studien fra UUS i perioden 1988-
94 (da hhvis 38 og 21%). Dette er 
betydelig høyere tall enn det som oppgis i  
studien fra Ålesund sykehus i perioden 
1997-2006, der forekomsten av  S. aureus 
var 21%  og S. viridans  4%. Dette kan 
kanskje forklares av at Oslo har en noe ulik 
pasientpopulasjon, bla flere 
rusmisbrukere. UUS fungerer som 
sekundærsenter for østlandsområdet i 
tillegg til lokalsykehusfunksjonen, og dette 
kan muligens også være med på å forklare 
forskjellen i mikrobespekteret.   

Pasientene med  S. aureus-
infeksjon hadde en signifikant høyere 
mortalitet (p=0,034), 42% versus 21% hos 
resten av pasientpopulasjonen. 
Forekomsten av septiske embolier var 
også signifikant høyere (p=0,007). Dette 
stemmer overens med andre studier som 
viser at S. aures nå er den hyppigste 
mikroben, og at den gir et mer alvorlig 



forløp, med hyppige septiske embolier og 
høy mortalitet21,22.   

S. aureus var den hyppigste 
mikroben (73%) hos intravenøse 
stoffmisbrukere (p=0,005). 4 av 5 (p-verdi 
0.0001) med høyresidig endokarditt var 
rusmisbrukere, og alle med høyresidig 
endocarditt hadde S.aureus-infeksjon.   
Både den intravenøse injiseringen i seg 
selv, forurenset brukerutstyr og dårlig 
hudstatus gjør denne gruppen særlig 
utsatt for (høyresidig) endokarditt.   

Av 24 pasienter som fikk utført TEE 
etter en negativ eller usikker TTE var det 
kun to pasienter hvor det ikke var noen 
funn på TEE (8%). Dette understreker 
viktigheten av å utføre TEE etter en 
negativ eller inkonklusiv TTE, særlig om 
den kliniske mistanken om infeksiøs 
endokarditt er sterk.    
 Begrensninger i studien er 
svakheter som følge av den retrospektive 
gjennomgangen av pasientjournaler. 
Manglende opplysninger i enkelte 
journaler bidrar også til usikkerhet. 
Styrken i studien er at kun pasienter som 
sikker oppfyller de diagnostiske kriteriene 
for endokarditt er inkludert.  
 
Konklusjon 
 
 Infeksiøs endokarditt er en alvorlig 
septsik sykdom, der dødeligheten 
fremdeles er høy. De siste tiårene har 
pasient-populasjonen blitt stadig eldre, og 
nå utgjør degenerativ klaffesyksom og 
intravenøst rusmisbruk viktige 
disponerende faktorer.  S. aures er 
fremdeles den hyppigste årsaken til 
ednokarditt, og gir et mer alvorlig forløp 
med signifikant høyere mortalitet. 
Operasjon bedrer signifikant overlevelsen.  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Tabell 1 Diagnostiske kriterier  
   

DIAGNOSTISKE KRITERIER  
DUKES modifiserte kriterier (kilde: NLMH) 

Sikker diagnose kan stilles ved 

1.       Funn ved patologisk eller mikrobiologisk 
undersøkelse av vegetasjonene 

eller 
2.       Klinisk ved DUKEs modifiserte  kriterier: 

a)      2 hovedkriterier 
b)      1 hoved og 3 bikriterier 
c)       5 bikriterier 

3.       En eller flere blodkulturer positiv for Coxiella 
burnettii, eller IgG antistofftiter > 1:800. 

Hovedkriterier 

1. Typiske bakteriefunn i minst 2 uavhengige 
blodkulturer eller persisterende positive blodkulturer 
tatt med minst 12 timers mellomrom. 

2. Nyoppstått insuffisienslyd over hjertet eller 
påvisning av mobile vegetasjoner, abscess eller 
nyoppstått paravalvulær lekkasje ved klaffeprotese 
påvist ved EKKO-kardiografi. 

Bikriterier 

1. Predisponerende hjertesykdom eller intravenøst 
stoffmisbruk. 

2. Feber ≥ 38 °C 

3. Vaskulære fenomener: embolier, infiserte 
aneurismer, petekkier. 

4. Immunologiske fenomener: glomerulonefritt, 
Osler knuter, Roth flekker eller positiv revmatoid 
faktor. 

5. Positive blodkulturer eller serologiske 
holdepunkter for aktiv infeksjon uten at det fyller 
hovedkriteriene. 

6. Ekkokardiografi: funn forenlig med endokarditt, 
men fyller ikke hovedkriteriene* 

*Bikriterium 6 er nå fjernet fra DUKES’, men var 
gjeldende i tidsperioden for studien og er derfor 
inkludert i kriteriene. 



Tabell 2 Mikrobiologiske agens 
     

Mikrobiologisk agens 
Totalt 
antall (%) UUS (%) AUS (%) 

S.aureus 31 34,8 20 64,5 11 35,5 

Streptokokker 25 28,1 17 68,0 8 32,0 

Uspesifisert 1 1,1 0 0,0 1 100,0 

Viridansgruppen 18 20,2 11 61,1 5 27,8 

Betahemolytiske 6 6,7 4 66,7 2 33,3 

Ent.fæcalis 15 16,9 9 60,0 6 40,0 

Sopp* 2 2,2 1 50,0 1 50,0 

Andre** 7 7,9 4 57,1 3 42,9 

Flermikrobiell infeksjon 9 10,1 7 77,8 2 22,2 

SUM 89 100,0 58 65,2 31 34,8 

*Candida spp 
     

  
**S.epidermidis, Abiotrophia para-adiascis, Klebsiella spp, Corynebacterium spp, S.lugdunensis, 
H.influenzae 

 
  



Tabell 3 Pasientkarakteristika           

  Totalt (%) n/89 Ullevål  (%) n/57 Aker (%) n/32 

Pasienter 89   57   32   

Alder (median) 66   61   71   

Kjønn             

Mann 61 68,5 39 68,4 22 68,8 

Kvinne 28 31,5 18 31,6 10 31,3 

I.v.rusmisbruk 11 12,4 10 17,5 1 3,1 

Sekundærpasienter 26 29,2 23 40,4 3 7,1 

Liggetid (median dager) 32   30   34   

Død 25 28,1 14 24,6 11 26,2 

Operasjon 32 37,1 25 43,9 7 16,7 

Klaff     
 

      

Nativ 70 78,7 44 77,2 26 81,3 

Aorta 29 32,6 18 31,6 11 34,4 

Mitral 25 28,1 14 24,6 11 34,4 

Tricuspidal 5 5,6 5 8,8 0 0,0 

Pulmonal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Flere klaffer 11 12,4 7 12,3 4 12,5 

Mitralklaff + aortaklaff 10 11,2 6 10,5 4 9,5 

Aortaklaff + trikuspidalklaff 1 1,1 1 1,8 0 0,0 

Protese 10 11,2 8 14,0 2 6,3 

Aorta 8 9,0 6 10,5 2 6,3 

Mitral 2 2,2 2 3,5 0 0,0 

Ukjent klaff 5 5,6 3 5,3 2 6,3 

Pacemaker/elektrode 4 4,5 2 3,5 2 6,3 

Totalt 89 100,0 57 100,0 42 100,0 

2 hovedkriterier 73 82,0 47 82,5 26 81,3 

1 hovedkriterium + >3 bikriterier 15 16,9 9 15,8 6 18,8 

>5 bikriterier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Patologisk/mikrobiologisk diagnose 1 1,1 1 1,8 0 0,0 

 
 
  



Tabell 4) Karakteristika sekundærpasienter 

Sekundærpasienter Antall (%) 

Totalt 26 28,9 

Innlagt AUS 3 11,5 

Innlagt UUS 23 88,5 

Kjønn     

Menn 22 84,6 

Kvinner 4 15,4 

Alder gjennomsnitt 56,7   

Innleggelsesårsak     

Endokarditt 13 50,0 

Infeksjon/sepsis 7 26,9 

Annen 2 7,7 

Ikke angitt (men alle operert) 4 15,4 

Affeksjon klaff/protese/pm   

Nativ klaff 24 92,3 

Protese 1 3,8 

Pacemaker 1 3,8 

Forløp under opphold     

Operasjon 16 61,5 

I live ved overflytning/utskrivelse 22 84,6 

Død 4 15,4 

Gjennomsnittlig liggetid (dager) 24,0 92,3 

Mikrobielt spektrum     

Staph.aureus 9 34,6 

Str.viridans 3 11,5 

Nonviridans alfahem.strept 0 0,0 

Beta-hem.strept 1 3,8 

Ent.fecalis 5 19,2 

Pneumokokker 2 7,7 

S.epidermis 0 0,0 

Andre mikrober 2 7,7 

Oppvekst av flere mikrober 4 15,4 

Ingen oppvekst 0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5 Mikrobe vs operasjon og dødsfall 
       



 
 
 

Tabell 6) Ekko-cor-funn 
  Transtorakal ekko-cor (TTE) 87 % (n=87) 

Funn diagn. for endokarditt 54 62,1 

Funn forenlige med endokarditt 12 13,8 

Ingen funn 22 25,3 

Transøsofageal ekko-cor (TEE) 50 % (n=50) 

Funn diagn. for endokarditt 38 76,0 

Funn forenlige med endokarditt 8 16,0 

Ingen funn 4 8,0 

TEE utført etter negativ TTE 22 % (n=22) 

Funn diagn. for endokarditt 14 63,6 

Funn forenlige med endokarditt 6 27,3 

Ingen funn 2 9,1 

 
 
 
 
 
 
 
  

Tabell 5 Dødsfall og 
operasjon etter 
mikrobe 

         

  Total antall Opera sjon Dødsfall postop. Dødsfall totalt 
Levde 

v/utskr. /overf. 

Sykehus   antall n  (%) antall n (%) antall n (%) antall n (%) 

Ullevål  57 25 43,9 2 8,0 14 24,6 43 75,4 

Primær 31 10 32,3 1 10,0 11 35,5 20 64,5 

Sekundær 26 15 57,7 1 6,7 3 11,5 23 88,5 

Aker 32 7 21,9 0 0,0 11 34,4 21 65,6 

Primær 29 6 20,7 0 0,0 10 34,5 19 65,5 

sekundær 3 1 33,3 0 0,0 1 33,3 2 66,7 

Totalt 89 32 36,0 2 6,3 25 28,1 64 71,9 

Mikrobe                   

S.aureus 31 8 25,0 1 3,1 13 41,9 18 58,1 

S.viridans 18 10 31,3 0 0,0 2 11,1 16 88,9 

Andre streptokokker 7 1 3,1 1 3,1 2 28,6 5 71,4 

E.fæcalis 15 4 12,5 0 0,0 3 20,0 12 80,0 

Andre mikrober 7 3 9,4 0 0,0 1 14,3 6 85,7 

Blandingsinfeksjon 9 6 18,8 0 0,0 2 22,2 7 77,8 

Sopp 2 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 

Totalt 89 32 100,0 2 6,3 25 28,1 64 71,9 



Tabell 7 Innleggelsesårsak, predisponerende faktorer, symptomer og 
funn 

Innleggelsesårsak primærpasienter 
Antall 

n 
(%) 

n=89 

Endokarditt 16 25,4 

Sepsis/infeksjon 34 54,0 

Annen  13 20,6 

Predisponerende faktorer     

Totalt 61 68,5 

Kjent klaffesykdom 33 37,1 

Degenerativ klaffesykdom 19 21,3 

Klaffeprotese 15 16,9 

Medfødt hjertefeil 10 11,2 

I.v.rusmisbruk 11 12,4 

Tidligere endokarditt 7 7,9 

Symptomer før innleggelse     

Feberfølelse 71 79,8 

Frysninger 35 39,3 

Muskel-/leddsmerter 26 29,2 

Vekttap 15 16,9 

Nattesvette 9 10,1 

Funn ved innkomst     

Temperatur ≥38.0 49 55,1 

CRP >100 57 64,0 

Puls >90 43 48,3 

Bilyd 66 74,2 

Funn septiske embolier radiologisk/klinisk 
 

  

Totalt 40 44,9 

≥1 embolier til ≥2organsystemer 13 14,6 

CNS 14 15,7 

Milt 12 13,5 

Lunger 9 10,1 

Ekstremiteter 9 10,1 

Columna 5 5,6 

Øye 4 4,5 

Nyrer 3 3,4 
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