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Abstract 
 
Skin and soft tissue infections (SSTIs) cause significant morbidity among intravenous 
drug users (IVDUs). Information about special features of SSTIs in IVDUs is essential 
for treatment. 
 
We performed a retrospective cross-sectional study in a Norwegian university hospital. 
Using the ICD-10-classification, we selected admissions for abscess, cellulitis and 
erysipelas from two subsequent years and excluded non-IVDUs. From the patient charts 
we collected information about demographic data, anatomical localisations, 
microbiological findings and treatment. 
 
192 admissions of 144 IVDUs were selected. IVDUs utilized 1/5 of hospitalisation days 
for SSTIs and 1/3 for abscesses. Most SSTIs were localized in the lower extremities and 
15% had coexisting bacterial infections other than SSTIs. In abscesses, streptococci 
(42,9%), staphylococci (40,0%), gram-negative rods (8,6%) and anaerobic bacteria 
(6,4%) were the most commonly isolated strains. 1/4 had mixed cultures. In erysipelas 
and cellulitis, staphylococci (42,3%) and streptococci (19,2%) dominated. We found two 
strains of MRSA in one patient. Surprisingly, 8% of staphylococci were clindamycin 
resistant and clindamycin was commonly prescribed, raising concern about selection of 
resistant strains. 85% received effective antibiotics. There was compliance to guidelines 
for empirical antimicrobial therapy in 2/3 of cases, with most patients receiving 
dicloxacillin/cloxacillin or penicillin. Among non-compliant cases, a larger proportion of 
patients received ineffective and/or too broad-spectrum antibiotics. For abscesses, the 
use of antibiotics is generally controversial. Today’s guidelines for empirical therapy 
cover the most common pathogens in IVDUs. Our material was limited regarding 
erysipelas and cellulitis, but findings suggest that dicloxacillin/cloxacillin may be the 
better empirical treatment for IVDUs. In general, antimicrobial therapy was adjusted 
according to microbiological findings in only 50% of the cases in our study. 
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Innledning 
 
Bakgrunn og formål 
Vi ønsket å kartlegge bakterielle hud- og bløtvevsinfeksjoner hos stoffmisbrukere behandlet 
ved et storbysykehus. Systematisert kunnskap om bakterielle infeksjoner hos injiserende 
stoffmisbrukere kan bidra til forbedret behandling, og det er ikke tidligere gjort systematiske 
studier av mikrobiologi og antibiotikabehandling ved disse infeksjonene i Norge. I vår studie 
ville vi besvare følgende spørsmål:  
1) Hva var omfanget av bakterielle hud- og bløtvevsinfeksjoner hos injiserende 
stoffmisbrukere ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Aker i 2009 og 2010?  
2) Hvor var infeksjonene lokalisert?  
3) Hvilke bakterier fant man, og hva slags resistensmønster hadde de?  
4) Hva slags behandling fikk pasientene, og fikk de rasjonell antibiotikabehandling?  
 
Omfang 
Antall injiserende stoffmisbrukere i Norge ble i 2004 anslått å være mellom 8200 og 12500,  
22-35% oppholder seg i Oslo (1). Det injiseres hovedsakelig heroin og amfetamin, men også 
kokain og legemidler som benzodiazepiner, metadon, buprenorfin og andre opioider (2). I 
1998 behandlet Legevakten i Oslo fire ganger så mange stoffmisbrukere med hud- og 
bløtvevsinfeksjon som i 1993 (3). En norsk kohortestudie som undersøkte somatisk helse hos 
stoffmisbrukere fant at gruppen var preget av somatisk sykelighet, hvorav akutte infeksjoner 
utgjorde en betydelig andel (4). 
 
Injiserende stoffmisbrukere har høyere dødelighet og sykelighet enn befolkningen for øvrig  
(5-7). En europeisk kohortestudie anslo dødsraten hos denne gruppen til å være 6-54 ganger 
gjennomsnittet i en sammenlignbar del av befolkningen (6). Tilsvarende tall i en norsk studie 
var 25-37 (5). Vanligste dødsårsak er opioidoverdose, men en stor andel av sykdom hos 
stoffmisbrukere utgjøres av bakterielle og virale infeksjoner (4,7-11). Hud- og 
bløtvevsinfeksjoner er de vanligste bakterielle infeksjonene (3,12-16). En studie som 
inkluderte stoffmisbrukere utenfor sykehus slo fast at 32% av disse hadde en hud- og 
bløtvevsinfeksjon (18). 10-70% av pasienter med hud- og bløtvevsinfeksjon var injiserende 
stoffmisbrukere i andre studier  (12,19-21). Hepatitt og HIV er de vanligste virale sykdommer 
hos stoffmisbrukere (7,9,10,22). 
 
Infeksjonsfokus 
Hud- og bløtvevsinfeksjoner er som oftest lokalisert i ekstremitetene (3,13,14,17,23-27). I 
tillegg forekommer bakteriemi og sepsis, endokarditt, nedre luftveisinfeksjon, muskel- og 
skjelettinfeksjoner, karinfeksjoner, CNS-infeksjoner og andre (11-13,15,16,28-33).  
 
Mikrobiologi 
Ved hud- og bløtvevsinfeksjoner dominerer gram positive kokker som gule stafylokokker, 
gruppe A-streptokokker og Streptococcus Milleri. Blandingsinfeksjoner med blant annet 
anaerobe bakterier er også vanlig, og sterile abscesser forekommer  (7,12,13,15,20,23-
28,32,34). Bakteriene kommer fra pasientens egen normalflora, tilsetningsstoffer brukt ved 
injeksjon, brukerutstyr eller forurenset stoff (12,13,51). Mikrobiologiske funn kan være 
annerledes og bakteriene kan ha et annet resistensmønster hos stoffmisbrukere enn hos andre 
pasienter, og flere behandles med feil antibiotika initialt (25,26).  
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Noen studier rapporterer høy forekomst av methicillin resistente gule stafylokokker (MRSA). 
Ingen av disse er skandinaviske (13,28,32,35-40). Infeksjon med uvanlige patogener, som 
clostridier, er relativt hyppig hos stoffmisbrukere (7,13,14,32,41). Det er også rapportert 
tilfeller av antrax (32,42).  
 
Faktorer som påvirker risiko for infeksjon 
Sosioøkonomiske forhold 
Dårlige boforhold, dårlig ernæring, fengselsopphold og mange sexpartnere øker risiko for 
infeksjon, og prostitusjon er også forbundet med økt forekomst i enkeltstudier (32,43-45).   
 
Forhold ved pasienten 
Narkotiske stoffer svekker og endrer immunforsvaret gjennom ulike mekanismer 
(4,14,16,32,46). I enkeltstudier er hud- og bløtvevsinfeksjoner hyppigere hos HIV-positive  
enn negative (43,44). Kvinnelige stoffmisbrukere har høyere forekomst av infeksjoner. Det 
settes i sammenheng med ekstravasale injeksjoner på grunn av vanskelig tilgjengelige vener  
(40,43,44). Høy alder er også forbundet med infeksjoner og dette forklares blant annet med at 
langvarig injeksjonsmisbruk fører til sklerosering av vener, som gir vanskeligere venøs 
tilgang og overgang til injeksjon i dype vener og intramuskulært (3,33).  
 
Faktorer tilknyttet injiseringen 
Ekstravasal injeksjon av stoff (”bomskudd”, ”skin popping”), å injisere en kombinasjon av 
heroin og kokain (”speedball”), hyppige injeksjoner, gjentatt aspirasjon av blod før injeksjon 
(”booting”) og bruk av urene sprøyter øker risikoen for infeksjon. Vask av huden med alkohol 
før injeksjon reduserer infeksjonsfaren. Det er uenighet knyttet til i hvilken grad andre 
hygienefaktorer påvirker infeksjonsrisikoen (7,13,14,18,32,34,40,44,47-49). Praktiske forhold 
rundt injeksjonen kan også påvirke risiko for infeksjon med bestemte patogener 
(13,14,18,24,32).  
 
Stoffet som smittekilde 
Det diskuteres om infeksjoner blant stoffmisbrukere kan skyldes injeksjon av kontaminert 
stoff, og dette ser ut til å gjelde for enkeltutbrudd av infeksjoner (13,32,34,41,42,50,51).  
 
Klinikk 
Hud- og bløtvevsinfeksjoner har vanligvis samme symptomer og funn hos stoffmisbrukere 
som hos andre pasienter, men kan ha atypiske presentasjonsformer og være vanskelige å 
diagnostisere (13,24). Få studier har undersøkt dødelighet. Den ser ut til å avhenge av hvilke 
komplikasjoner som eventuelt oppstår, men er generelt lav (3,15,23). Komplikasjoner kan 
være nekrotiserende fasciitt, sepsis/bakteriemi, vevsskade, DVT, compartment syndrom og 
annet (3,23,25,52,53). Det er høy dødelighet ved nekrotiserende fasciitt og sepsis (54,55).  
 
Abscess  
En abscess vises gjerne som et rødt, hardt, smertefullt område i huden som representerer en 
innkapslet infeksjon med pussansamling. Det kan være fluktuasjon. Allmennsymptomer er 
uvanlig. Diagnosen stilles klinisk (3,24,56).  
 
Erysipelas og cellulitt 
Erysipelas og cellulitt er ikke-abscessdannende infeksjoner. Erysipelas og cellulitt vises som 
rødhet, varme og hevelse i huden og det kan være allmennsymptomer (52). Erysipelas er 
infeksjon i dermis og øvre subcutis, og er gjerne skarpere avgrenset enn cellulitt som 
involverer løst bindevev (52,53). Det finnes overgangsformer, men erysipelas har ofte en mer 
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akutt debut og systemiske tegn på infeksjon med feber og eventuelt frostanfall, mens pasienter 
med cellulitt gjerne har litt blekere erythem, mer langsomt forløpende sykdom og ofte 
inngangsport fra et sår (52,53,66). Diagnosen stilles klinisk (52).  
 
Antibiotikabehandling 
Prinsipper for rasjonell antibiotikabehandling 
Rasjonell antibiotikabehandling kan defineres som å gi mest effektive antibiotikum så lenge at 
den patogene bakterien eradikeres og kortvarig nok til å begrense påvirkning av normalflora. 
Antibiotika skal generelt velges på grunnlag av mikrobiologiske prøvesvar, og prøver skal tas 
før man starter behandlingen. Av og til må man på grunn av pasientens kliniske tilstand starte 
antibiotikabehandling før man har prøvesvar. Man velger da empirisk terapi basert på en 
helhetlig vurdering av hvilke bakterier som er sannsynlige eller spesielt farlige. Ofte er dette 
formalisert i retningslinjer. Parenteral behandling gis hvis pasienten er systemisk påvirket, 
men man bør gå over til peroral behandling når pasienten er stabil og kan ta tabletter. Når 
mikrobiologisk prøvesvar foreligger, bør behandlingen tas opp til kritisk revisjon. Korrigerte 
antibiotika bør ha beste effekt i den konkrete kliniske situasjon, smaleste antimikrobielle 
spektrum, minste toksisitet og laveste pris (57). Ved streptokokker foretrekkes penicillin, ved 
stafylokokker dicloxacillin/cloxacillin og ved penicillinallergi klindamycin (58).  
 
Behandling ved hud- og bløtvevsinfeksjoner 
Primærbehandling av abscesser er kirurgisk drenasje, effekt av antibiotikabehandling er 
omstridt og UpToDate anbefaler antibiotikabehandling kun hos selekterte pasienter (52,59). 
Ved erysipelas og cellulitt er antibiotika primærbehandling, eventuelt med sårbehandling  
(52). Ved nekrotiserende fasciitt gjøres kirurgisk revisjon (54).  
 
Norske retningslinjer for empirisk antibiotikabehandling ved hud- og bløtvevsinfeksjoner 
Siste nasjonale retningslinjer for antibiotikabehandling på sykehus ble publisert i 2001 og 
man arbeider med å utarbeide nye nasjonale retningslinjer (60,61)(Dag Berild og Jon Birger 
Haug, personlig meddelelse 2012).  
 
Litteratursøk 
Siste søk ble gjort 12.01.2012. I Pubmed ga meshterm ”soft tissue infections” 4606 treff. 
Meshterm ”skin diseases bacterial” ga 394476 treff. Meshterm ”drug users” ga 19814 treff. 
”Soft tissue infections” eller ”skin diseases bacterial” (OR-funksjon) i kombinasjon med  
”drug users” (AND-funksjon) ga 107 treff.  I Embase fikk vi samme dato 5443 treff på ”soft 
tissue infection”, 49516 treff på ”bacterial skin disease” og 6786 på ”intravenous drug abuse”, 
alle begreper i ovid-systemet.  Kombinasjon av  ”soft tissue infection” eller ”bacterial skin 
disease” og ”intravenous drug abuse” ga 102 treff.  Alle søk ble begrenset til forskning på 
mennesker, publikasjoner fra og med 1990 og artikler skrevet på engelsk, tysk, dansk, svensk 
og norsk.  
 
Søk i disse to databasene og referanser fra artiklene vi fant avdekket ingen publiserte norske 
studier som systematisk tar for seg mikrobiologiske funn og antibiotikabehandling ved 
bakterielle hud- og bløtvevsinfeksjoner hos stoffmisbrukere. Larsen og Halvorsen undersøkte 
flere aspekter ved disse infeksjonene hos stoffmisbrukere behandlet ved legevakten 1993 og 
1998, men hadde ikke tilstrekkelig informasjon til å beskrive mikrobiologiske funn eller 
vurdere antibiotikabehandlingen som ble gitt (3). Kliniske eksempler på bakterie- og 
soppinfeksjoner hos stoffmisbrukere drøftes av Jensenius med flere i Tidsskrift for den 
Norske Legeforening fra 1999 (31).  
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Samarbeid  
Vi vil gjerne takke våre samarbeidspartnere. Forskerlinjestudent Benedicte Rønning ved UiO 
har deltatt i utformingen av studien, kommet med råd med hensyn på statistisk metode og gitt 
tilbakemeldinger under skriveprosessen. Overlege Gorm Hansen ved bakteriologisk 
laboratorium hos OUS Aker har gitt oss informasjon om metoder for bakteriologisk 
diagnostikk og råd om tolkning av bakteriefunn. Feltpleien har stilt sin avdeling til disposisjon 
for hospitering og har gitt innspill til tolkning av funn.  
 
 
Metode 
 
Design 
Studien ble gjennomført som en retrospektiv tverrsnittsstudie. 
 
Inklusjon i studien 
Blant alle innleggelser ved somatiske avdelinger hos OUS Aker i 2009 og 2010, søkte vi etter 
innleggelser med ICD-10-kode A46: Erysipelas og L00-L08: Infeksjoner i hud og underhud, 
inkludert L02: Kutan abscess, furunkel og karbunkel (64). Hos alle innleggelsene undersøkte 
vi om injiserende stoffmisbruk var beskrevet i journalen. Innleggelser med injeksjonsmisbruk 
siste måned før innleggelse ble inkludert i studien, uavhengig av om pasienten var i 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 21 behandlingskontakter som fylte 
inklusjonskriteriene ovenfor, men ikke overnattet på sykehuset (hadde 0 liggedøgn), ble 
ekskludert (Figur 1).  
 
OUS Aker 
Aker Universitetssykehus HF fusjonerte med de andre universitetssykehusene til Oslo 
Universitetssykehus (OUS) i 2009. Det har ikke vært mulig å få informasjon om driften av 
Aker spesifikt etter dette, men det ble gjort få endringer de første to år (Anders Bayer, 
spesialrådgiver ved Direktørens stab, personlig meddelelse 2012). Sykehuset hadde 323 
somatiske sengeplasser i 2008 (62). Det var 18635 innleggelser og 109316 liggedøgn ved 
somatiske avdelinger, og gjennomsnittlig liggetid var 5,9 døgn (62). I 2008 var 
opptaksområdet bydelene Alna og Bjerke i Oslo, samt follokommunene Oppegård, Ski, Ås, 
Vestby, Frogn og Nesodden (62). Det bodde 180.000 pasienter i sykehusets opptaksområde i 
2009 (63). SIRUS anslår at det er 8,4 injiserende stoffmisbrukere per 1000 innbyggere i Oslo, 
hvilket betyr 1500 stoffmisbrukere i opptaksområdet (1,63).  
 
Ved OUS Aker er det i samarbeid med Sykehuset Asker og Bærum utarbeidet lokale 
retningslinjer for empirisk antibiotikabehandling, den såkalte ”rødboka” (58).  
 
Empirisk antibiotikabehandling ved abscess 
Abscesser er ikke omtalt i rødboka. Det er uklart hvor stor enighet det er om empirisk 
antibiotikabehandling i ulike fagmiljøer. Konsensus i det infeksjonsmedisinske fagmiljøet ved 
OUS er følgende:   

Primærbehandling er kirurgisk drenasje. Dicloxacillin/cloxacillin iv (po) er førstevalg 
hvis man foreskriver antibiotika, eventuelt tillegg av metronidazol ved mistanke om 
anaerob etiologi. Ved penicillinallergi klindamycin iv(po). Behandling justeres etter 
dyrkningssvar (Dag Berild personlig meddelelse 2012). 

Dette samsvarer med nasjonale retningslinjer fra 2001, med unntak av at man der ikke åpner 
for metronidazol (61).  
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Empirisk antibiotikabehandling ved erysipelas og cellulitt 
I rødboka gis følgende retningslinjer:  

Penicillin 1,2 (1,3) – 3 g x 4 iv (po). Ved behandlingssvikt eller mistanke om 
stafylokokketiologi skift til dicloxsacillin 1 g x 4 iv/po eventuelt klindamycin 300 mg 
x 4 iv/po. Ved penicillinallergi erythromycin 500 mg x 4 iv/po eller cefalotin/cefalexin 
eller klindamycin 300 mg x 4 iv/po. Behandling justeres etter dyrkningssvar (58). 

Dette er i samsvar med nasjonale retningslinjer fra 2001, bortsett fra at man der ikke åpner for 
dicloxacillin (61).  
 
Bakteriologisk diagnostikk ved OUS Aker 
Prøver fra sår, abscesser og leddvæske tas som penselprøve eller aspirat. Blodkultur tas i 
blodkulturbuljong som sett á to aerobe og to anaerobe flasker. Urinprøver tas i uringlass. 
Aerob dyrkning gjøres ved 37 grader celsius, og suppleres av anaerob dyrkning ved abscess-
aspirat, dyp hudprøve, blodkultur og leddvæske. Blodkultur dyrkes i fem døgn, urin i et døgn 
og de øvrige i to døgn. Bakteriene typebestemmes ved gramfarging, ulike lapper for id og 
automatisert med Vitek 2. Sensitivitetstesting gjøres ved lappediffusjon, e-tester og Vitek 2. 
Svar gis skriftlig til rekvirent, og rekvirent ringes opp hvis det haster. De viktigste feilkildene  
er preanalytiske feil som prøvetagningsfeil eller lang transporttid, maskinelle feil og 
avlesningsfeil (Gorm Hansen, personlig meddelelse 2012). 
 
Datainnsamling, materiale og registrering 
Journalgjennomgang 
Aasbrenn gikk manuelt gjennom pasientenes elektroniske journal i DIPS og registrerte 
informasjon knyttet til de aktuelle innleggelsene. All registrering ble gjort anonymt på 
standardisert skjema. Ved tvil om hvordan informasjonen skulle registreres ble det avgjort i 
fellesskap.  
  
Omfang og utvalg 
Vi registrerte demografiske data og komorbiditeter. Opplysninger om bostatus, rusmidler, 
hepatitt- og HIVstatus ble hentet fra journal. Vi kunne ikke skille legal og illegal bruk av 
LAR-medikamenter, opioidanalgetika og benzodiazepiner. ”Blandingsmisbruk” ble definert 
som bruk av flere illegale stoffer eller legemidler siste måned.  
 
Vi registrerte antall innleggelser, liggetid og avdeling, samt om pasienten var innlagt flere 
ganger for samme infeksjon. Kriterier for samme infeksjon var innleggelse mindre enn en 
måned etter forrige utskrivelse, samme fokus og samme bakteriefunn eller innleggelse mindre 
enn to uker etter forrige utskrivelse, samme fokus og forenelige bakteriefunn. I en del tilfeller 
var det misforhold mellom opplysninger om antall innleggelser i oversikt og løpende journal i 
DIPS. Eksempler er pasienter som ble behandlet ved tre ulike avdelinger under én 
innleggelse, som da hadde tre innleggelser i oversikt og én innleggelse i løpende journal. I 
disse tilfellene prioriterte vi informasjonen fra løpende journal. Vi kunne ikke registrere antall 
innleggelser hos pasientene som ikke var stoffmisbrukere, da vi gikk igjennom hele den 
løpende journal kun hos stoffmisbrukerne.  
 
Lokalisasjoner og mikrobiologi 
Vi registrerte infeksjonenes lokalisasjoner, om det var abscess eller ikke-abscessdannende 
infeksjon, om bakterieprøver var tatt, bakteriefunn og antibiotikafølsomhet. Det var ikke nok 
informasjon til å skille mellom erysipelas og cellulitt. Bakteriefunn og resultater fra 
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sensitivitetstesting var tilgjengelig fra bakteriologisk laboratorium. Funn av uspesifikk 
blandingsflora ble regnet som ukjent bakterie. For øvrig ble alle bakteriefunn registrert.  
  
Tilleggsfokus 
Hvis pasienten samtidig hadde bakteriell infeksjon med annet fokus enn hud- og bløtvev, ble 
dette regnet som ”tilleggsfokus”. Vi registrerte fokus og bakteriefunn. Mistenkte eller 
tidligere tilleggsfoci ble registrert som tilleggsfokus kun hvis de åpenbart påvirket valg av 
antibiotikabehandling. Oppvekst av bakterier var ikke et kriterium for å registrere 
tilleggsfokus hvis det var klinisk infeksjon. Hvite stafylokokker på CVK eller i to eller færre 
av fire blodkulturer ikke registrert som tilleggsfokus hvis det ikke var beskrevet SIRS. Hvis 
det var SIRS ble funnet regnet som ”ukjent bakterie”, og tilleggsfokus ”sepsis/bakteriemi” ble 
registrert.  
  
Behandling 
Vi delte behandlingen inn i kirurgisk behandling, antibiotikabehandling og annen behandling 
og registrerte informasjon fra medisinkurve og journal. Vi brukte dato for mikrobiologisk 
prøvetakning og prøvesvar, medisinkurve og journalnotater for å vurdere om antibiotika var 
empirisk eller korrigert, og registrerte hvilken empirisk og korrigert antibiotikabehandling 
som ble gitt. Dicloxacillin/cloxacillin ble registrert som ett antibiotikum og 
ampicillin/amoxicillin som ett antibiotikum. I tillegg registrerte vi antibiotikabehandling før 
og etter innleggelsen. Antibiotika foreskrevet ved utskrivelse ble registrert som antibiotika 
startet ved sykehuset, men varighet og samlet dose under innleggelse ble registrert som  ”0”.  
  
Vurdering av antibiotikabehandlingen 
Antibiotikabehandlingen som ble startet ved sykehuset ble vurdert og registrert av student og 
veileder i samarbeid, og veileder tok avgjørelsene om registrering ved tvil. Vi vurderte om 
retningslinjer for empirisk antibiotikabehandling ble fulgt, om empirisk antibiotika var 
optimal i forhold til bakterie- og resistensfunn og om det var gitt riktig korrigert behandling. 
 
Vurdering av konsensus for empirisk behandling ved abscess 
Ved abscess registrerte vi som å ikke følge konsensus: Andre antibiotika enn beskrevet som 
konsensus. Kombinasjonsbehandling unntatt kombinasjon med metronidazol. Klindamycin til 
pasient uten penicillinallergi.  
 
Vurdering av retningslinjer for empirisk behandling ved erysipelas og cellulitt 
Som å ikke følge retningslinjer registrerte vi: Andre antibiotika enn beskrevet i 
retningslinjene. Kombinasjonsbehandling. Erythromycin, cefalotin/cefalexin eller 
klindamycin til pasient uten penicillinallergi.  
 
Vurdering av resistens, spekter og effekt av empirisk antibiotikabehandling 
Vi vurderte så, uavhengig av om retningslinjer var fulgt, hvorvidt empirisk antibiotika var 
optimal i forhold til bakterie- og resistensfunn. Hvis det var resistens hos en eller flere 
bakterier, ble tilfellet registrert som ”resistens”. Hvis det var gitt kombinasjonsterapi der 
monoterapi ville hatt tilfredsstillende effekt, ble tilfellet registrert som ”bredspektret”. 
Tilfellet ble også registrert som ”bredspektret” hvis det var gitt bredspektrede antibiotika der 
hvor det finnes effektive smalspektrede antibiotika som trygt kan gis som empirisk terapi. 
Tilfeller hvor det var gitt antibiotika med høyere minimum inhibitory concentration (MIC) 
enn beste alternativ, ble registrert som ”nest best”. Tilfeller som ikke ble registrert som 
”resistens”, ”bredspektret” eller ”nest best”, ble registrert som ”optimal”.  
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Ved streptokokker ble penicillin regnet som ”optimal”. Klindamycin ved streptokokker ble 
regnet som ”bredspektret” fordi det er svært lite resistens mot penicillin, hvilket betyr at 
penicillin trygt kan brukes som empirisk antibiotikum (65). Hvis det var gitt 
dicloxacillin/cloxacillin, ble tilfellet registrert som ”nest best”, fordi dicloxacillin/cloxacillin 
har høyere MIC enn penicillin hos streptokokker, og streptokokker i Norge er penicillin 
sensitive (65,66).  
 
Ved stafylokokker ble dicloxacillin/cloxacillin regnet som ”optimal”, unntatt ved MRSA. 
Klindamycin ved stafylokokker ble regnet som ”optimal”, såfremt stafylokokkene var 
sensitive. Dette er omdiskutert fordi klindamycin er et bredspektret antibiotikum. Vi valgte å 
registrere klindamycin som optimal behandling for å gi konservative angivelser av ikke-
optimal behandling i studien. Penicillin ble regnet som ”optimal” eller ”resistens” avhengig 
av funn ved sensitivitetstesting.  
 
Dicloxacillin/cloxacillin i kombinasjon med penicillin ble regnet som ”bredspektret” ved 
stafylokokker eller streptokokker i monokultur. Ved blandingskultur av stafylokokker og 
streptokokker ble det regnet som ”optimal”. Dette er også omstridt, fordi 
dicloxacillin/cloxacillin har lav MIC også ved streptokokker, og sannsynligvis trygt kan 
brukes som monoterapi ved blandingsinfeksjon (66). 
 
Vurdering av korrigert antibiotikabehandling 
I vurdering av den korrigerte behandlingen la vi vekt på valg av virksomme og smalspektrede 
antibiotika.  
 
Ved streptokokker ble monoterapi penicillin, samt klindamycin eller erythromycin ved 
penicillinallergi, registrert som riktig. Dicloxacillin/cloxacillin ble registrert som feil ved 
streptokokker fordi de er nest beste valg, selv om de er virksomme (66). Klindamycin ble 
registrert som feil ved streptokokker hos pasient uten penicillinallergi hvis det ble startet som 
korrigert terapi, fordi det er bredspektret. Hvis man valgte å kontinuere empirisk behandling 
med klindamycin etter bakteriesvar klindamycin sensitive streptokokker forelå, ble det likevel 
ikke regnet som feil korrigert behandling, men ble registrert som ”kan ikke vurderes”.  
 
Ved gule stafylokokker ble monoterapi dicloxacillin/cloxacillin, klindamycin eller penicillin 
registrert som riktig, såfremt bakteriene var sensitive. Vi valgte å registrere klindamycin som 
riktig selv om det er bredspektret for å gi konservative angivelser av feil korrigert behandling.  
 
Ved streptokokker og stafylokokker i blandingskultur ble monoterapi 
dicloxacillin/cloxacillin, penicillin, eller kombinasjonsbehandling penicillin og 
dicloxacillin/cloxacillin registrert som riktig, hvis bakteriene var sensitive.  
 
Ved anaerobe bakterier registrerte vi monoterapi metronidazol eller penicillin ved sensitiv 
bakterie som riktig. Øvrige valg ble vurdert enkeltvis i henhold til retningslinjer for 
antibiotikabehandling. 
 
Tilfeller hvor antibiotikabehandling ikke kunne vurderes 
Ved 20 innleggelser ble det ikke gitt antibiotikabehandling. Vi vurderte ikke empirisk 
antibiotikabehandling hos innleggelser med tilleggsfokus. Hos innleggelser hvor det ikke 
forelå bakteriesvar, kunne vi ikke vurdere om empirisk behandling var optimal eller vurdere 
korrigert behandling. Hos innleggelser hvor bakteriefunn først forelå etter utskrivelse, kunne 
vi ikke vurdere korrigert behandling, men empirisk behandling kunne vurderes. I tilfeller hvor 
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empirisk antibiotikabehandling var optimal i forhold til bakteriefunn, vurderte vi ikke 
korrigert behandling. I tilfeller hvor kun korrigert behandling var gitt, vurderte vi ikke 
empirisk behandling. Ved ett tilfelle av infisert fistel kunne vi ikke vurdere om retningslinjer 
var fulgt, fordi behandling er basert på klinisk skjønn i hvert tilfelle.  
 
Etikk 
Studien  er godkjent av Regional etisk komité sør-øst og ansvarlig tillitsmann ved OUS Aker. 
 
 

Resultater 
 
Omfang og utvalg 
Vi inkluderte 192 innleggelser hos 144 pasienter. Det var maksimalt seks innleggelser hos en 
pasient. Åtte pasienter var innlagt to ganger for samme infeksjon, altså utgjorde dette 16 av 
innleggelsene.  
 
Omfang 
Innleggelsene av stoffmisbrukere utgjorde 20,9% av totale liggedøgn for bakteriell hud- og 
bløtvevsinfeksjon, og 31,0% hvis man kun så på innleggelsene for abscess. Gitt at det var 
samme drift ved OUS Aker i 2009 og 2010 som tidligere, representerte stoffmisbrukere med 
hud- og bløtvevsinfeksjon 0,5% av innleggelsene ved somatiske avdelinger, altså hver 
tohundrede pasient. 165 (85,9%) ble behandlet ved kirurgiske avdelinger og 70 (36,5%) ved 
medisinske, og det var flest innleggelser ved ortopedisk, karkirurgisk, gastrokirurgisk og 
gastromedisinsk avdeling. Median liggetid var 4 døgn (ytterpunkter 1-44 ). Ved 24 
innleggelser (12,5%) forlot pasienten sykehuset mot behandlers råd. Henholdsvis 34 (17,7%) 
og 51 (26,6%) ble behandlet ved annet sykehus før eller etter innleggelsen, og ved 119 (62%) 
av innleggelsene var det gjort avtale om oppfølging. Vi registrerte ingen dødsfall.  
 
Demografiske forhold og komorbiditeter 
Det var  137 (71,4%) menn og 55 (29,6%) kvinner. Gjennomsnittsalder var 41,1 år 
(standardavvik 7,9, ytterpunkter 21-56), og tilnærmet lik for kvinner og menn. Flertallet 
hadde blandingsmisbruk, og hyppigst brukte injeksjonsstoffer var heroin, benzodiazepiner og 
amfetamin (Tabell 2). Omtrent en tredjedel brukte alkohol, men hos halvparten var 
alkoholbruk ikke kommentert. Flertallet røyket tobakk. I underkant av halvparten hadde fast 
bolig, en tredjedel var uten fast bolig og hos de resterende var boligstatus ikke kommentert. 
Hepatitt-status var beskrevet ved de fleste innleggelsene. 161 (83,9%) oppga å være hepatitt-
positive, de fleste av disse med hepatitt C eller både hepatitt B og C. HIV-status var kun 
kartlagt hos en tredjedel. Seks pasienter (3,1%) oppga å være HIV-positive. Ved to 
innleggelser (1%) anga pasienten penicillinallergi.  
 
Kjennetegn ved ekskluderte behandlingskontakter 
Vi ekskluderte 21 kontakter hos like mange pasienter hvor pasienten ikke overnattet ved sykehuset. Kontaktene 
var tilknyttet ortopedisk, karkirurgisk, gastromedisinsk og generell indremedisinsk avdeling. De fleste ble 
overført til andre sykehus. 10 hadde ingen flere innleggelser, mens 11 hadde andre innleggelser som ble 
inkludert. Det var 8 kvinner og 13 menn. 10 pasienter hadde abscess og 11 hadde ikke-abscessdannende 
infeksjon. Det ble gjort bakteriefunn ved fire av kontaktene (Gruppe A-streptokokker, gule stafylokokker og 
Clostridium difficile).  
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Infeksjonsfokus 
Det var til sammen 253 infeksjonsfoci i hud- og bløtvev. 193 (76,3) var abscesser. 57 (22,5%) 
var ikke-abscessdannende infeksjoner, og i ett av disse oppsto nekrotiserende fasciitt som 
komplikasjon. I tre foci var det ukjent om det var abscess eller ikke. Det var maksimalt fire 
foci hos en pasient.  
 
Vanligste lokalisasjoner for abscess var lår, lyske og nates. 142 abscesser (73,6%) var i 
underekstremiteter og 49 (25,7%) i overekstremiteter. Blant ikke-abscessdannende 
infeksjoner var de vanligste lokalisasjonene legg, fot og lyske. Det ble funnet 33 tilleggsfoci 
ved 28 innleggelser (14,6%). Vanligste diagnose var sepsis/bakteriemi med 15 tilfeller (45,5% 
av tilleggsfoci). Det var også luftveisinfeksjoner, endokarditter, muskel-skjelettinfeksjoner, 
urinveisinfeksjoner og andre infeksjoner.  
 
Mikrobiologi 
Bakteriologisk diagnostikk 
Fra abscess ble bakterieprøve tatt og analysert i 149 foci (77,2%) og bakteriefunn ble gjort i 
112 foci (58,0%). Blant ikke-abscessdannende infeksjoner tok man bakterieprøve fra 20 foci 
(35,1%) og i 13 foci (22,8%) ble det gjort bakteriefunn.   
 
Bakteriefunn ved abscess  
Man fant 56 (40,0%) stammer gule stafylokokker, ingen MRSA, og 60 (42,9%) stammer 
streptokokker, hvorav 29 var i Milleri-gruppen og 26 gruppe A-streptokokker. Det ble funnet 
ni stammer (6,4%) anaerobe bakterier, og en av disse var Clostridium perfringens. Man fant 
12 (8,6%) stammer gram negative staver, hovedsakelig enterobacteriaceae. Enterococcus 
fæcalis og gram positive staver ble også funnet (Figur 3). 25 (22,7%) var 
blandingsinfeksjoner, og det var inntil fire bakteriestammer i ett fokus.  
 
Bakteriefunn ved erysipelas, cellulitt og nekrotiserende fasciitt 
Man fant 11 stammer gule stafylokokker, to av disse MRSA, begge funnet hos samme 
pasient. Det ble funnet fem stammer streptokokker, alle gruppe A-streptokokker. Man fant 
fem stammer anaerobe bakterier. Det ble funnet tre stammer gram negative staver. For øvrig 
fant man Enterococcus fæcalis og gram positive staver (Figur 3).  
 Det var blandingsinfeksjon i sju foci (53,8%). I det fokus hvor det oppsto nekrotiserende 
fasciitt fant man gram positive staver og flere typer anaerobe bakterier.   
  
Bakteriefunn i andre foci 
Det ble funnet gule stafylokokker, gruppe A-streptokokker og Pseudomonas aeruginosa i de 
foci hvor det var ukjent om det var abscess.   
 
Blandingsinfeksjoner 
Anaerobe bakterier (12% av bakteriene ved blandingskultur, knapt en tredjedel av foci) og 
gram negative staver (16%, drøyt en tredjedel av foci) forekom hyppigere i blandingskultur 
enn monokultur. MRSA ble kun funnet i monokultur. Alle streptokokker i Milleri-gruppen 
unntatt tre stammer ble funnet i monokultur.  
 
Resistensforhold 
Alle streptokokker var sensitive for penicillin, 84,9% var erythromycin sensitive og 88,9% var 
sensitive for klindamycin.  
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Av de gule stafylokokkene var 96,9% av stammene methicillin sensitive, 90,5% klindamycin 
sensitive, 15,9% penicillin sensitive og 90,5% sensitive for fusidin (Tabell 4). 
 
Tilleggsfoci 
Det ble gjort bakteriefunn i 13 (39,4%) av tilleggsfoci. Det var oppvekst i blodkultur hos ni 
pasienter (60,0%) med sepsis/bakteriemi. 
 
Behandling 
Ved 124 innleggelser (64,6%) ble det gitt både kirurgisk behandling og antibiotika. Ved fem 
innleggelser (2,6%) ga man verken kirurgi eller antibiotika. Intravenøs antibiotikabehandling 
ble gitt hos totalt 66,3% av pasientene som fikk antibiotika og kombinasjonsterapi hos 30,2%. 
Ved både abscess og ikke-abscessdannende infeksjoner var de vanligst foreskrevne empiriske 
og korrigerte antibiotika dicloxacillin/cloxacillin og penicillin, men det ble også gitt en 
betydelig andel klindamycin som empirisk behandling (Figur 5 og 6).  
 
Behandling ved abscess 
132 (86,3%) med abscess fikk kirurgisk behandling, og 14 (9,2%) fikk kun kirurgi. Ved 136 
innleggelser (88,9%) fikk pasienten antibiotika og ved 18 (11,8%) kun antibiotika.  
Konsensus for empirisk antibiotikabehandling var fulgt hos 80 innleggelser (70,8%).  
 
Der konsensus for empirisk antibiotikabehandling var fulgt, dekket behandlingen bakteriene 
ved 41 (92,9%) av innleggelsene og var optimal ved 21 (47,7%). Det var resistens i tre 
tilfeller (7,1%).  Det var to tilfeller (4,7%) hvor behandlingen var for bredspektret og 18 
tilfeller (41,9%) hvor nest beste alternativ ble gitt.  
 
Der konsensus ikke var fulgt, dekket empirisk antibiotikabehandling bakteriene ved 14 
(70,0%) av innleggelsene og var optimal hos fire (19,0%). Det var resistens i seks tilfeller 
(30,0%) (Figur 7). I 15 tilfeller (71,4%) var behandlingen for bredspektret og i tre tilfeller 
(14,3%) nest best.  
 
Behandling ved erysipelas og cellulitt  
Ved sju (17,9%) av de ikke-abscessdannende infeksjonene ble det gitt kirurgisk behandling. 
Ved 36 innleggelser (92,3%) ga man antibiotikabehandling, og 30 (76,9%) fikk kun 
antibiotika. Retningslinjer for empirisk antibiotikabehandling var fulgt ved 17 innleggelser 
(65,4%). Det var for lite informasjon om bakteriefunn og resistensforhold til å gjøre 
vurderinger av resistens, spekter og effekt ved empirisk behandling. 
 
Totalvurdering av korrigert behandling 
Blant de 42 innleggelsene hvor det var indikasjon for å korrigere antibiotikabehandling, fikk 
50,0% ikke korrigert behandling til tross for at det var mulig. 31,0% fikk riktig korrigert 
behandling, og hos 19,0% var det ikke mulig å korrigere antibiotikabehandlingen, i de fleste 
tilfellene fordi prøvesvar kom etter utskrivelse (Figur 7).    
 
Antibiotikabehandling før og etter innleggelse 
Antibiotikabehandling før innleggelse var beskrevet hos 43 innleggelser (22,4%) og hyppigst 
var det gitt dicloxacillin, penicillin eller klindamycin. Antibiotikabehandling etter utskrivelse 
ble gitt hos 135 innleggelser (70,3%) og det var hyppigst gitt dicloxacillin, penicillin eller 
klindamycin.  
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Annen behandling 
100 (52,1%) fikk sårstell, 135 (70,3%)  analgetika, 166 (86,5%) opioidsubstitusjon og 101 
(52,6%) benzodiazepiner eller benzodiazepinlignende medikamenter. Det ble også gitt 
naloxone, innleggelse av CVK, blodtransfusjon og fysioterapi.  
 
 
Diskusjon 
 
Omfang og utvalg 
Andel stoffmisbrukere 
Behandling av stoffmisbrukere utgjorde en femtedel av liggedøgn ved hud- og 
bløtvevsinfeksjon, og ved abscess så mye som en tredjedel. Dette bekrefter at injiserende 
stoffmisbrukere har høy risiko for hud- og bløtvevsinfeksjoner (18,19,21,56). Det kan være 
spesielt stor andel injiserende stoffmisbrukere som behandles ved OUS Aker. Nesten en 
tredjedel av stoffmisbrukere i Norge befinner seg i Oslo, og storbysykehusene vil derfor 
behandle spesielt mange stoffmisbrukere sammenlignet med andre sykehus (1). Det kan også 
være en viss underrapportering av andel stoffmisbrukere, i og med at vi kun har inkludert 
pasienter hvor injeksjonsmisbruk er beskrevet i journalen.  
 
Liggetid 
Median liggetid var 4 døgn, noe mindre enn gjennomsnittlig liggetid ved somatiske 
avdelinger ved OUS Aker som var 5,9 døgn i 2008 (62). En annen, tilsvarende studie hadde 
gjennomsnittlig liggetid 6,5 døgn og fant at komplikasjoner forlenget liggetid (23). Den ene 
pasienten som utviklet nekrotiserende fasciitt i vår studie hadde også lengst liggetid. Vi 
registrerte ikke komplikasjoner for øvrig. Liggetid reduseres av at flere pasienter forlot 
avdelingen mot behandlers råd.  
 
Dødelighet 
Vi registrerte ingen dødsfall. Det er en indikasjon på at det ikke var dødelige konsekvenser 
hos noen av pasientene som ble behandlet med ikke-virksomme empiriske antibiotika. Det 
støtter også resultater fra andre studier som har observert lav mortalitet under behandling, 
men det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette (3,15,23). Vi hadde ingen oppfølging og kan 
ikke uttale oss om mortalitet etter utskrivelse.   
 
Demografiske forhold og komorbiditeter 
Studiepopulasjonen ser ut til å være representativ for populasjonen av injiserende 
sprøytemisbrukere i Norge, med unntak av alder, hvor gjennomsnittsalder i 
studiepopulasjonen er høyere enn blant norske stoffmisbrukere (1). Også tidligere har man 
funnet at høy alder er forbundet med infeksjoner (3,33). Det var et flertall av menn, forenelig 
med tall fra SIRUS (1). Misbruksstoffene i vår studiepopulasjon tilsvarer de vanligste 
misbruksstoffene hos eldre stoffmisbrukere i Norge (2). Det er interessant at en relativt stor 
andel av pasientene oppgir å bruke metadon og buprenorfin, som kun foreskrives gjennom 
LAR og på sykehus. Det er imidlertid kjent at flere pasienter i LAR fortsetter 
injeksjonsmisbruk av blant annet heroin og amfetamin under behandling, og metadon og 
buprenorfin omsettes også illegalt i stoffmisbrukermiljøene (2). I en norsk studie fra 
sprøytebussen i 2002, hadde 81% av pasientene antistoffer mot hepatitt C-virus (22). 
Prevalensen av hepatitt C-smittede i vår studie kan samsvare med dette. I samme studie var 
forekomst av HIV 1% (22). SINTEF oppgir at forekomst av HIV var 2,7% og 4% blant 
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stoffmisbrukere i to norske studier (10). Dette samsvarer rimelig med forekomst i vårt 
materiale, men vi har usikre data for forekomst av hepatitt og HIV. Forekomst av 
penicillinallergi var lavere enn den selvrapporterte i befolkningen, men passer godt med reell 
forekomst (57,66,67).  
 
Det er usikkert hvor stor overføringsverdi våre funn har til andre behandlingsnivåer. I en 
studie fra legevakten, var årsaker til sykehusinnleggelse klinisk tilstand, forhøyede 
infeksjonsparametre, abscessens lokalisasjon og annet (3). Dette gir en indikasjon på hvilke 
pasienter som selekteres til sykehusbehandling.  
 
Ekskluderte behandlingskontakter 
De 21 i kontaktene som ble ekskludert var behandlet ved samme avdelinger som studiepopulasjonen og det var 
gjort få bakteriefunn. Det var lavere andel abscesser hos de som ikke overnattet. Andel ikke-abscessdannende 
infeksjoner blir redusert med 3% når gruppen ikke inkluderes. Bakteriefunnene var de samme som i 
studiepopulasjonen, men Clostridium difficile, som kun ble funnet ved én innleggelse i studiepopulasjonen, får 
lavere forekomst når gruppen ikke inkluderes. Det var mindre overvekt av menn hos de som ikke overnattet, og 
andel menn reduseres med omtrent 1% når gruppen ikke inkluderes.  
 
Infeksjonsfokus 
Det var flest innleggelser for abscess. Injeksjonsmisbruk er best dokumentert som risikofaktor 
for abscess (7,12-14,18,32,34,40,44,47-49). Enkeltstudier har rapportert flere risikofaktorer 
for erysipelas og cellulitt som kan relateres til stoffmisbruk, for eksempel brudd i 
hudbarrieren og kronisk ødem, men har ikke undersøkt om injeksjonsmisbruk er selvstendig 
risikofaktor (68,69). Cellulitt kan også oppstå rundt en abscess, og det finnes 
overgangsformer (66). I en studie blant stoffmisbrukere som oppsøkte akuttmottak var tre 
fjerdedeler av hud- og bløtvevsinfeksjoner abscesser, og en større andel av stoffmisbrukere 
med abscess enn cellulitt ble innlagt (17).  
 
I samsvar med tidligere studier, var det fleste infeksjonene i ekstremiteter (3,13,14,17,23-27).  
De bakterielle tilleggsfoci som ble behandlet i vår studie, tilsvarer de vanligste infeksjonsfoci 
hos injiserende stoffmisbrukere (11,13,15,28-32).  
 
Mikrobiologisk prøvetakning og funn 
Bakteriologisk diagnostikk 
Ved en tredjedel av abscessene og to tredjedeler av de ikke-abscessdannende infeksjonene ble 
det ikke tatt bakterieprøver. Mikrobiologisk diagnostikk danner grunnlag for rasjonell 
antibiotikabruk (57). Det er riktignok flere tolkningsproblemer og feilkilder. Bakteriene man 
finner kan representere infeksjon, kolonisering eller forurensning (70). Diagnostisk 
sensitivitet varierer for ulike bakterietyper (66). Antibiotikabehandling før prøvetakning kan 
også påvirke prøvesvar blant annet ved å hemme oppvekst av bakterier i laboratoriet, og hos 
omtrent en fjerdedel i vårt materiale var det gitt antibiotikabehandling før innleggelse (57,66).  
 
Rutinene bør forbedres for abscesser, hvor man kan få gode bakterieprøver under kirurgisk 
behandling. Ved ikke-abscessdannende infeksjoner derimot, er vektlegging av bakterieprøver 
mer omstridt. Vanligvis har man liten nytte av bakterieprøver med mindre inngangsporten er 
et sår eller annet brudd i hudbarrieren, og det er særlig stor risiko for at bakteriene man finner 
representerer kolonisering eller forurensning (57,66). Det ble gjort bakteriefunn hos kun en 
fjerdedel av foci med ikke-abscessdannende infeksjoner, og det gjør forekomst av bakterier 
ved disse infeksjonene usikker.  
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Bakteriefunn ved abscess 
Streptokokker og stafylokokker var de klart vanligste bakteriestammene. Det samsvarer med 
tidligere undersøkelser både hos stoffmisbrukere og andre pasienter (12-15,23-28,32,34). 
Streptokokker og stafylokokker i hud- og bløtvevsinfeksjoner, kan regnes som relativt sikkert 
patogen (Gorm Hansen, personlig meddelelse 2012). Det var som ventet høy forekomst av 
Streptococcus Milleri og gruppe A-streptokokker (12-14,26,32,66). Millerigruppen er 
normalflora i munnhulen og gastrointestinaltractus, og de kan introduseres i vevet ved bruk av 
spytt i forbindelse med injeksjon eller ved brudd på hudbarrieren i lyske, nates og lår 
(66,71,72). 
 
Vi fant lavere forekomst av anaerobe bakterier enn en del andre studier, hvor andelen 
anaerobe bakterier har variert fra 17 til 59% (23-26). Anaerobe bakterier er vanligere i 
blandingskultur enn monokultur, og relativt lav forekomst av blandingsinfeksjoner i vårt 
materiale kan bidra til å forklare hvorfor vi finner lavere forekomst enn andre (13-15,20,23-
28,32,34,66). Det er også spesielle vanskeligheter ved prøvetransport og dyrkning ved 
anaerob diagnostikk, som kan føre til underrapportering av forekomst (66). Anaerobe 
bakterier er normalflora i munnhulen og gastrointestinaltractus, og kan ha blitt introdusert i 
infeksjonsfokus gjennom saliva eller ved kolonisering fra gastointestinaltractus (13,14,32,66). 
Det kan være vanskelig å vurdere betydning av prøvesvar (66)(Gorm Hansen, personlig 
meddelelse 2012). Det ble funnet ett tilfelle av Clostridium perfringens, som kan tolkes som 
relativt sikkert patogen (Gorm Hansen, personlig meddelelse 2012). Clostridieinfeksjoner kan 
bli alvorlige, og kan arte seg som gassgangren, nekrose og systemisk toksinpåvirkning 
(41,52,66).  
 
Forekomst av gram negative staver og enterokokker var litt høyere enn for anaerobe bakterier. 
Bakteriene inngår i normalflora i gastrointestinaltractus, og kan kolonisere eller infisere sår i 
lyske, nates og lår (66,70).  
 
Bakteriefunn ved erysipelas og cellulitt  
Stafylokokker og streptokokker var vanligste bakterier også ved ikke-abscessdannende 
infeksjoner. Det var høyere andel stafylokokker enn streptokokker. Det kan tyde på at 
stafylokokker er vanligere hos stoffmisbrukere enn hos andre pasienter med tilsvarende 
infeksjon, men vi har for lite materiale til å si noe sikkert om dette (52,53,58,66). Det er 
tidligere vist at stoffmisbrukere hyppig er kolonisert med gule stafylokokker (73). Alle 
streptokokker tilhørte gruppe A, som forventet (53,58,66). Tallene for anaerobe bakterier og 
gram negative staver er for små til at vi kan trekke noen konklusjoner. 
 
Bakteriefunn i andre foci 
Det ble også her funnet stafylokokker og streptokokker, samt en stamme Pseudomonas 
aeruginosa. Pseudomonasinfeksjoner er også tidligere beskrevet hos stoffmisbrukere 
(28,32,40). 
 
Blandingsinfeksjoner 
Det var lavere forekomst av blandingsinfeksjon i vårt materiale enn i de fleste andre studier, 
men i blandingsinfeksjoner var det høyere andel anaerobe bakterier enn i monokultur, i 
samsvar med andre studier  (13-15,20,23-27,29,32,34). Gram negative staver var vanligere i 
blandingskultur enn i monokultur, og kan representere kolonisering.  
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Resistensforhold 
Det var betydelig lavere forekomst av MRSA enn i andre, ikke-skandinaviske studier hos 
stoffmisbrukere (28,32,35-38,40). Det er imidlertid som ventet i skandinaviske forhold. I 
2010 utgjorde MRSA 0,6% av gule stafylokokker fra sår hos Norsk Overvåkningssystem for 
Antibiotikaresistens hos Mikrober (NORM) (74). Tilsvarende andel i vår studie var 3,1%, 
men begge våre isolater ble funnet ved én innleggelse. Hvis man regner disse som ett isolat er 
andel MRSA 1,6%. Det er altså lav forekomst av MRSA også hos stoffmisbrukere.  
 
I vårt materiale var hele 7,9% av de gule stafylokokkene resistente mot Klindamycin, mens i 
NORM-rapporten var kun 2,1% av gule stafylokokker fra sår resistente (74). Bruk av 
klindamycin i Norge er økende, og dette kan ha ført til økt resistens mot klindamycin hos gule 
stafylokokker (74). Vi kan heller ikke utelukke at dette er spesielt for infeksjoner hos 
stoffmisbrukere. En noe høyere andel av stafylokokkene i vår studie var følsomme for 
penicillin enn nasjonalt, men penicillin er ikke førstevalg ved stafylokokketiologi (58). 
Forekomst av fusidinresistens hos stafylokokker er omtrent den samme som i NORM-
rapporten (74).  
 
I Skandinavia er de fleste streptokokker penicillin sensitive, og dette ser også ut til å gjelde for 
infeksjoner hos stoffmisbrukere (65). Sensitivitet for klindamycin er lavere i vårt materiale 
enn i NORM-rapporten, hvor 99,7% av gruppe A-streptokokker fra sår var klindamycin 
sensitive (65). Bakteriene er ikke helt sammenlignbare, fordi vi også hadde en stor andel 
Streptococcus Milleri, og vi vil derfor være forsiktige med å trekke slutninger om forskjeller 
og resistensutvikling. Det samme gjelder for erythromycin, hvor 98,8% av testede 
streptokokker var sensitive i NORM-rapporten (65). 
 
Behandling 
De hyppigst foreskrevne antibiotika er også hyppig foreskrevne antibiotika i Norge (74). Det 
er spesielt for skandinaviske forhold at vi kan bruke penicilliner som førstevalg i empirisk 
antibiotikabehandling (74). Nasjonalt ble bruk av klindamycin doblet i løpet av 8 år fra 2002 
hvor det ble gitt 0,16 definerte døgndoser (DDD)/1000 innbyggere til 2010 hvor tilsvarende 
tall var 0,31. Bruk av dicloxacillin økte også, mens bruk av penicillin, cloxacillin og 
erythromycin var stabil samme tidsperiode (74). I vårt materiale var klindamycin 10,9% av 
foreskrevne empiriske antibiotika til pasienter som kun hadde fokus i hud- og bløtvev, mens 
forekomst av penicillinallergi var 1,0%. Klindamycin har større økologiske bivirkninger enn 
smalspektrede antibiotika som penicillin og dicloxacillin/cloxacillin, og virker også senere 
ovenfor stafylokokker og streptokokker (66). Det er grunn til å begrense bruken av 
klindamycin hos pasienter med hud- og bløtvevsinfeksjon som ikke har penicillinallergi.  
 
Behandling ved abscess 
Kirurgi er primærbehandling av abscesser. Antibiotikabehandling er omstridt. Mange mener 
effekten er svært begrenset, samtidig som de økologiske bivirkningene er store, og flere 
retrospektive studier har vist at pasienter med abscesser som har blitt incidert og drenert har 
hatt samme behandlingsutfall om de fikk virksomme eller ikke-virksomme antibiotika 
(36,39,56,59). Det gjøres i dag randomiserte kontrollerte studier i USA hvor man 
sammenligner effekt av antibiotika og placebo ved abscesser som behandles kirurgisk (36). 	  
 
Konsensus for empirisk antibiotikabehandling ble fulgt hos drøyt to tredjedeler. I tilfellene 
hvor konsensus ikke ble fulgt, var det større forekomst av resistens og en større andel fikk for 
bredspektret behandling. Det er uklart hvor innarbeidet konsensus er hos OUS Aker, og en del 
av avvikene kan komme av uenighet i fagmiljøer. Dette kan peke på et behov for formaliserte 
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retningslinjer for antibiotikabehandling av abscesser. I flere av tilfellene kan det imidlertid ha 
vært riktig å avvike fra konsensus, og det er vanskelig ta stilling til andres behandlingsvalg 
uten å kjenne til vurderingene som ligger bak.  
 
Det var få tilfeller hvor pasienten fikk ikke-virksomme antibiotika på grunn av resistens mot 
empiriske antibiotika der hvor konsensus var fulgt. Det er forskjellig fra lignende studier i 
USA, hvor et flertall av pasientene ble behandlet med ikke-virksomme antibiotika på grunn av 
høy forekomst av resistens mot anbefalte empiriske antibiotika, særlig på grunn av MRSA  
(20,36,39). Det var derimot som ventet i skandinaviske forhold, og tyder også på at dagens 
retningslinjer og konsensus for behandling av bakterielle hud- og bløtvevsinfeksjoner gir god 
dekning for de vanligste bakteriene, også ved behandling av injiserende stoffmisbrukere (74).  
 
Selv om de fleste fikk virksomme antibiotika der konsensus var fulgt, fikk likevel mange nest 
beste behandling og noen for bredspektret behandling. Bredspektret antibiotikabehandling gir 
resistensutvikling (57). Å gi nest beste alternativ kan føre til at man gir større doser for å 
oppnå samme effekt som ved beste alternativ. Økte doser gir kraftigere virkning på pasientens 
normalflora, selekterer frem bakterier som er vanskelig å behandle og øker risikoen for 
toksiske bivirkninger (57). Dette understreker viktigheten av å korrigere 
antibiotikabehandling så tidlig som mulig. Bredspektret empirisk behandling hvor konsensus 
ikke var fulgt er sannsynligvis underestimert, fordi vi valgte å registrere klindamycin som 
optimal empirisk behandling og fordi vi registrerte kombinasjonsterapi 
dicloxacillin/cloxacillin og penicillin som optimal ved blandingsinfeksjon med stafylokokker 
og streptokokker.  
 
Behandling ved erysipelas og cellulitt  
De fleste pasientene fikk antibiotika. Det var antagelig god praksis at enkelte også fikk 
kirurgisk behandling, da det blant annet var et tilfelle av nekrotiserende fasciitt og en 
clostridieinfeksjon blant innleggelsene – infeksjoner hvor kirurgi er del av 
primærbehandlingen (54,66). Retningslinjer for empirisk behandling ble fulgt hos knapt to 
tredjedeler (58).  
 
Det kan tyde på at man trenger nye tiltak for å implementere retningslinjene, og at det er 
usikkerhet rundt behandling av ikke-abscessdannende infeksjoner. Det var for få bakteriefunn 
ved ikke-abscessdannende infeksjoner i vårt materiale til at vi kan vurdere hvor gode 
retningslinjene for empirisk behandling er. Det ser imidlertid ut til at det kan være indikasjon 
for å gi dicloxacillin/cloxacillin hos en stor andel av tilfellene på grunn av høy forekomst av 
stafylokokkinfeksjoner, men det er behov for flere studier for å kunne si noe sikkert om dette.  
 
Totalvurdering av korrigert behandling 
Hos halvdelen av innleggelsene ble det ikke gitt korrigert behandling selv om det var indisert 
og praktisk mulig. De fleste pasientene fikk i utgangspunktet virksomme antibiotika som 
empirisk behandling, men mange ble stående på unødvendig bredspektret behandling eller 
nest beste alternativ etter at man hadde svar på bakteriologiske prøver. Korrigering av 
antibiotikabehandling gir redusert bruk av bredspektrede antibiotika og dessuten lavere 
behandlingskostnad (75). Redusert bruk av bredspektrede antibiotika reduserer 
resistensutvikling (57). Rutiner for mikrobiologisk diagnostikk og korrigering av 
antibiotikabehandling bør forbedres. Riktig korrigert behandling er dessuten sannsynligvis 
overestimert fordi vi registrerte kombinasjonsterapi med penicillin og dicloxacillin/cloxacillin 
som riktig ved blandingsinfeksjon med streptokokker og stafylokokker. Hos 19% var det ikke 
praktisk mulig å korrigere behandlingen, og i en del tilfeller kan dette ha kommet av at 
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pasienten forlot avdelingen mot behandlers råd. Dette peker på en spesiell utfordring i 
sykehusbehandling av stoffmisbrukere.  
 
Behandling før og etter innleggelse 
Omtrent en fjerdedel av pasientene hadde fått antibiotika før innleggelse og det kan være 
underestimert. Det er kjent at antibiotika er tilgjengelig i stoffmisbrukermiljøene og at 
pasientene driver både kirurgisk og medikamentell selvbehandling ved infeksjoner 
(3,18,39,45). Antibiotikabehandling før innleggelse kan påvirke resultatet av bakterieprøver  
(57).  
 
Mer enn to tredjedeler av pasientene fikk foreskrevet antibiotika etter utskrivelse. Vi vet ikke 
hvor mange som gjennomførte behandlingen. Stoffmisbrukere har dårlig compliance når det 
gjelder å følge opp medikamentell behandling (3).   
 
Annen behandling 
De fleste pasientene fikk flere ulike typer behandling. Noe var direkte knyttet til 
stoffmisbruket, for eksempel abstinens- og overdosebehandling. Mange av pasientene fikk 
flere sterke analgetika i kombinasjon. Abstinensbehandling og smertelindring er viktig for 
pasientene (76). Flere pasienter fikk innlagt CVK på grunn av skleroserte perifere vener, som 
er en konsekvens av mangeårig injeksjonsmisbruk (33). Dette illustrerer at behandling av 
stoffmisbrukere ved sykehusavdelinger er ressurskrevende.  
 
Svakheter og styrker ved studien 
Svakheter i vår studie var hovedsakelig knyttet til at informasjon ble registrert retrospektivt. 
For det første legger det begrensninger på hva vi kan få opplysninger om. Vi har for eksempel 
ikke informasjon om årsaker til behandlingsvalg. For det andre gir retrospektiv registrering av 
opplysninger også usikkerhet rundt kvaliteten på den informasjonen som foreligger. I vår 
studie var det særlig usikkerhet i registrering av misbrukte stoffer, alkoholbruk, tobakksbruk, 
bostatus og komorbiditeter som hepatitt og HIV, hvor vi hovedsakelig fikk informasjon fra 
anamnese ved innkomst. For ikke-abscesser hadde vi begrensede data. Undersøkelse av en 
sykehuspopulasjon kan svekke resultatenes overføringsverdi til primærhelsetjenesten. Vi 
hadde ingen kontrollgruppe i studien, og kunne derfor ikke sammenligne med pasienter fra 
samme sykehus som ikke er stoffmisbrukere.  
 
Styrkene ved studien ligger blant annet i at vi har registrert et stort antall innleggelser. 
Spesielt gjelder dette for abscesser. Det er også en styrke at pasientpopulasjonen er uselektert 
innenfor det aktuelle behandlingsnivå og tidsrom. Vi har samlet epidemiologiske data hos en 
pasientgruppe man har lite kunnskap om. Dette er første studie i Norge hvor man systematisk 
undersøker mikrobiologi og behandling hos et stort antall stoffmisbrukere med hud- og 
bløtvevsinfeksjon. Studien kan kanskje bidra til å bedre diagnostikk og behandling. Den er 
også særegen som en studie av infeksjoner hos stoffmisbrukere i et geografisk område med 
lav forekomst av resistente mikrober. Det var mye informasjon tilgjengelig, og svar fra 
baktlab samt informasjon om antibiotikabehandling kan regnes som relativt sikker. Ved å 
gjøre registrering og vurdering av antibiotikabehandling i ettertid, unngår man at behandlere 
påvirkes av at de deltar i en studie, og man kan få et bilde av den kliniske hverdagen ”sånn 
den er”.  
 
Konklusjon 
Bakterielle hud- og bløtvevsinfeksjoner hos stoffmisbrukere har et stort omfang, særlig på 
storbysykehus, og behandlingen krever mye ressurser. 1/5 av liggedøgn for hud- og 
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bløtvevsinfeksjon og 1/3 av liggedøgn for abscess i denne studien var brukt til behandling av 
injiserende stoffmisbrukere. Vanligste anatomiske lokalisasjoner var i underekstremiteter.  
15% av pasientene hadde samtidig bakteriell infeksjon utenfor hud- og bløtvev, hvor vanligste 
diagnose var sepsis/bakteriemi. Bakteriefunn i abscesser var dominert av stafylokokker og 
streptokokker, og vi fant også gram negative staver, anaerobe bakterier og andre. Det var 
blandingsinfeksjon i omtrent 1/4 av foci. Forekomst av anaerobe bakterier var lavere i vår 
studie enn i de fleste tidligere studier, og det kan settes i sammenheng med relativt lav 
forekomst av blandingsinfeksjoner. Uvanlige infeksjoner som clostridieinfeksjoner og 
pseudomonas forekom, men i lite omfang. Vi hadde få bakteriefunn ved erysipelas og 
cellulitt, men det ser ut til at stafylokokkinfeksjon kan være vanligere hos stoffmisbrukere enn 
hos andre pasienter. Det var generelt lite resistens mot våre vanligste antibiotika. Totalt fant vi 
2 tilfeller av MRSA, begge hos samme pasient. Overraskende var det 8% resistens mot 
klindamycin hos gule stafylokokker, og klindamycin utgjorde en tiendedel av foreskrevne 
empiriske antibiotika. Man bør være oppmerksom på faren for resistensutvikling ved 
overforbruk av klindamycin. 85% av de som fikk antibiotikabehandling fikk virksomme 
empiriske antibiotika. Dicloxacillin/cloxacillin og penicillin var hyppigst foreskrevet. 
Retningslinjer/konsensus for empirisk antibiotikabehandling ble fulgt ved to tredjedeler av 
innleggelsene. Det var flere som fikk ikke-virksomme antibiotika, bredspektret behandling 
eller nest beste alternativ der retningslinjer/konsensus ikke ble fulgt. Antibiotikabehandling 
ved abscess er omstridt. Dagens retningslinjer for empirisk behandling ser ut til å dekke de 
vanligste bakteriene også hos injiserende stoffmisbrukere, men man bør være oppmerksom på 
eventuell behandlingssvikt. For erysipelas og cellulitt hadde vi begrenset materiale, men det 
kan være hyppigere indikasjon hos stoffmisbrukere enn hos andre pasienter for å velge 
dicloxacillin/cloxacillin som empirisk antibiotikum. Antibiotikabehandlingen ble korrigert på 
bakgrunn av mikrobiologiske funn i kun 50% av tilfellene hvor korrigering var indisert, og 
mange pasienter ble dermed behandlet med bredspektrede antibiotika eller nest beste 
alternativ i unødvendig lang tid.  
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Tabeller og figurer 
 
Figur 1: Inklusjon i studien 

 
 

 
 
 
 
 
Tabell 2: Illegale rusmidler og 

legemidler 
	   Antall (% ) 

Blandingsmisbruk 
Heroin 
Benzodiazepiner 
(Met)amfetamin 
Metadon 
Cannabis 
Buprenorfin 
Opioidanalgetika 
Kokain 
Annet 

133 (69,3%) 
165 (83,9%) 
100 (52,1%) 

77 (40,1%) 
39 (20,3%) 
22 (11,5%) 

16 (8,3%) 
9 (4,7%) 
2 (1,0%) 
3 (1,6%) 

Innleggelser totalt 192 (100%) 
	  
	  

	  
Abscess N=140. Ikke-abscess N=26. Det ble i tillegg funnet	  to	  stammer	  stafylokokker,	  en	  stamme	  
streptokokker	  og	  en	  stamme	  gram	  negative	  staver	  i	  foci	  hvor	  det	  var	  ukjent	  om	  det	  var	  abscess	  eller	  ikke	  

ICD-10 kode for bakteriell 
infeksjon  
	  

Inkludert 
Injiserende stoffmisbruk 
213 innleggelser 
	  

Ekskludert 
Ikke injiserende 
stoffmisbruk 
	  

Inkludert: 
Liggetid >0 døgn 
192 innleggelser 

Ekskludert:  
Liggetid 0 døgn 
21 innleggelser 
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Tabell 4: Antibiotikafølsomhet  
Andel % av testede bakterier sensitive 

 Penicillin  Methicillin  Klindamycin  Fusidin  Erythromycin  
Streptokokker 100% Ikke testet 88,9% Ikke testet 84,9% N 
Gule stafylokokker 15,9% 96,9% 90,5% 90,5% Ikke testet 

 
	  

	  
Antibiotika er oppgitt som andel av foreskrevne empiriske antibiotika ved abscess eller ikke-abscess. Abscess 
N=139. Ikke-abscess N=36. Kombinasjonsbehandling er oppgitt som andel av innleggelsene hvor det ble gitt 
empirisk antibiotika ved abscess eller ikke-abscess. Abscess N=110. Ikke-abscess N=27. Antibiotika foreskrevet 
til pasienter med tilleggsfokus er ikke inkludert. ”Andre” var gentamicin, ciprofloxacin, ampicillin/amoxicillin 
og cefalexin. 
 
 

	  
Abscess N=30. Ikke-abscess N=0. Antibiotika foreskrevet på bakgrunn av tilleggsfokus er ikke inkludert. 
”Andre” var erythromycin og amoxicillin. 
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Figur	  7:	  Vurdering	  av	  antibiotikabehandlingen	    
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Antibiotikabehandling	  kan	  
vurderes	  
	  
139	  innleggelser	  (80,8%)	  
	  

Fulgt	  retningslinjer/konsensus	  
	  
Total	  97	  innleggelser	  (69,8%)	  
Abscess	  80	  innleggelser	  (70,8%)	  
Ikke-abscess	  17	  (65,4%)	  
	  
	  

Ikke	  fulgt	  retningslinjer/konsensus	  
	  
Total	  42	  innleggelser	  (30,2%)	  
Abscess	  33	  innleggelser	  (29,2%)	  
Ikke-abscess	  9	  (34,6%)	  

Optimal	  empirisk	  
antibiotika	  
	  
Total	  22	  (47,8%)	  
Abscess	  21	  (47,7%)	  

Ikke	  optimal	  
empirisk	  antibiotika	  
	  
Total	  24	  (52,2%)	  
Abscess	  23	  (52,3%)	  
	  
Resistens	  total	  	  4	  (8,7%)	  
Resistens	  abscess	  3	  (7,1%)	  
	  

Korrigert	  antibiotikabehandling	  hvis	  mulig	  
	  
Total	  21	  (50,0%)	  
Ja:	  13	  (31,0%)	  
Kunne	  ikke	  vurderes:	  8	  (19,0%)	  

Ikke	  korrigert	  antibiotikabehandling	  selv	  om	  mulig	  
	  
Total	  21	  (50,0%)	  

Optimal	  empirisk	  
antibiotika	  
	  
Total	  4	  (18,2%)	  
Abscess	  4	  (19,0%)	  

Ikke	  optimal	  
empirisk	  antibiotika	  
	  
Total	  18	  (81,8%)	  
Abscess	  17	  (81,0%)	  
	  
Resistens	  total	  6	  (28,6%)	  
Resistens	  abscess	  6	  (30,0%)	  
	  
%)	  
	  

Indikasjon	  for	  å	  korrigere	  antibiotikabehandling	  
	  
Total	  42	  (30,2%)	  

Av	  disse	  totalt	  46	  innleggelser	  med	  
kjente	  bakterier	  og	  resistensforhold	  
	  

Av	  disse	  totalt	  22	  innleggelser	  med	  
kjente	  bakterier	  og	  resistensforhold	  


