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INTRODUKSJON 
 
Bakgrunn 
 
Streptococcus pneumoniae er en viktig patogen organisme i hele verden, i alle 
aldersgrupper og i en rekke organsystemer. Pneumokokkens manifestasjonene favner 
over et vidt spekter fra asymtomatiske bærere (nasopharynx) til livstruende invasive 
infeksjoner. Invasiv pneumokokkinfeksjon er relativt vanlig blant nyfødte og småbarn 
opptil 2-årsalderen, mindre hyppig blant eldre barn og unge voksne og forekommer 
deretter med økende insidens blant personer eldre enn 65 år med insidenser på 
henholdsvis 160, 5 og 70 per 100.000 per år for nevnte aldersgrupper. Insidens for 
populasjoner under ett ligger på ca. 15 per 100.000 per år. Insidensen er bektraktelig 
redusert sammenlignet med før introduksjonen av antibiotika, men aldersfordelingen av 
infeksjoner er nærmest uforandret (1). 
  
S. pneumoniae er en hyppig årsak til pneumoni, meningitt, sinusitt og otitis media og en 
mindre hyppig årsak til endocarditt, septisk artritt og peritonitt, samt en sjelden årsak til 
flere andre infeksjoner. S. pneumoniae forårsaker infeksjon i mellomøre, sinus, trachea, 
bronchier og lunger ved direkte spredning fra nasopharynx, mens infeksjon i 
sentralnervesystemet, hjerteklaffer, knokler, ledd og peritonealhulen skyldes hematogen 
spredning. Imidlertid kan direkte spredning til CNS forekomme ved duradefekter (1). 
Hos helt små barn, og sjeldnere hos voksne, ser det ut til at S. pneumoniae er i stand til å 
penetrere mucosa i nasopharynx og få adgang til systemisk sirkulasjon via cervikale 
lymfeårer og dermed gi bakteremi uten påviselig infeksjonsfokus. Bakteremien kan 
deretter gi infeksjonsfoci for eksempel i hjernehinner, ledd og peritoneum. Spredning av 
infeksjon fra lunge kan føre til pleuraempyem og pericarditt (2).  
 
Virulensfaktorer som evne til å adherere og replikere er avgjørende for pneumokokkens 
evne til kolonisering. Evnen til å adherere skyldes interaksjon med overflateadhesiner på 
pneumokokken og reseptorer på epitelceller i vertsorgansimen. Kolonisering av 
nasopharynx forekommer trolig hos 5-10 % av friske voksne og hos opptil 60 % av friske 
barn (1). Under  normale forhold vil vertens beskyttelsesmekanismer som for eksempel 
ciliefunksjonen i bronkiene hindre at koloniserte bakterier kommer over til sterile steder. 
Ved allergi, virale infeksjoner eller skade på ciliene vil vertens beskyttelsesmekanismer 
være redusert og pneumokokkene får lettere tilgang til for eksempel lunger, mellomøre 
og sinuser (1). Virusinfeksjoner i øvre luftveier kan gi ødem rundt tuba auditiva, noe som 
gir negativt trykk i mellomøret, som igjen predisponerer for bakteriell otitis media (2). En 
forstyrrelse av de nevromuskulære reflekser som beskytter de nedre luftveier fra 
aspirasjon, kan føre til infeksjon i lungene. Substanser som hemmer migrasjon av 
polymorfnukleære leukocytter, som for eksempel alkohol, anestestetika og 
corticosteroider, gjør at pneumokokkene lettere etableres og sprer seg (2). 
 
Foruten aldersvariasjon finner man også en variasjon med hensyn til årstid, sted, yrke og 
rase. Forekomsten av pneumokokkbakteremi er årstidavhengig med høyest insidens 
midtvinters og med relasjon til topper i forekomst av virale øvre luftveisinfeksjoner (1). 
Kolonisering viser også en tydelig sesongvariasjon med høyere andel kolonisering i 

  3 



vintermånedene. Pneumokokkinfeksjoner forekommer hyppigst i samfunn der lav 
levestandard, dårlige boforhold og tett kontakt mellom mennesker er utbredt (3). I 
industriland er forhold som militærleire, fenglser og sykehjem forbundet med epidemier, 
mens skoler og arbeidsplasser generelt ikke er det (1). Noen yrkesgrupper synes å være 
mer utsatt, som for eksempel arbeidere i Sør-Afrikanske gruver. I USA er 
pneumokokkinfeksjoner hyppigere blant fargede enn blant hvite (3). 
 
Bakteremi kan forekomme i forbindelse med alle sykdomsmanifestasjoner. 
Undersøkelser har vist at 20-25 % av alle registrerte pneumokokkinfeksjoner kompliseres 
med bakteremi (1). Den vanligste årsaken til pneumokokkbakteremi hos voksne er 
pneumoni (1). S. pneumoniae er en bakterie som hyppig isoleres i blodkultur, kun E. coli 
og Staphylococcus aureus isoleres oftere (4). Den etiologiske utredning av pneumonier er 
vanskelig, og det er derfor ikke mulig å angi den eksakte insidens av 
pneumokokkpneumonier. Pneumokokker er likevel kjent som den hyppigste årsaken til 
ekstranosokomialt ervervet pneumoni (2). Pneumokokkinfeksjoner er også regnet for å 
være en av de viktigste dødsårsakene hos barn i utviklingsland (3). Beregninger viser at 
rundt 4-5 millioner barn dør hvert år av akutte luftveisinfeksjoner. Studier har vist at 
pneumokokker er den viktigste årsaken til pneumonier hos barn utenfor sykehus og er 
ansvarlig for 25-50 prosent av disse. Det er derfor sannsynlig at pneumokokkinfeksjoner 
alene er ansvarlig for minst 1 million dødsfall hos barn hvert år (3). 
 
S. pneumonia har spilt en viktig rolle i mikrobiologiens historie. Bakterien ble første 
gang identifisert 1881, av Pasteur i Frankrike og av Sternberg i USA, samtidig og 
uavhengig av hverandre. Det ble tidlig kjent at bakterien var en viktig årsak til 
pneumonier. I 1926 fikk den navnet Diplococcus på grunnlag av dens fremtoning i 
gramfarget ekspektorat og i 1974 fikk den navnet Streptococcus pneumonia. På 1890-
tallet observerte man at immunisering med drepte pneumokokker beskyttet dyr mot 
senere infeksjoner og videre at beskyttelse kunne overføres ved infusjon av serum fra 
immuniserte mus til ikke-immuniserte mottakere (1). Senere observerte man at samme 
grad av immunitet oppsto etter gjennomgåtte pneumokokkinfeksjoner. Grunnlaget for 
denne immuniteten viste seg å være faktorer i serum som tiltrakk seg hvite blodlegemer 
og fremmet destruksjon av bakteriene. Denne prosessen fikk navnet opsonisering. Disse 
observasjonene dannet grunnlaget for oppdagelsen av det som nå er kjent som humoral 
immunitet (1). 
 
På begynnelsen av 1900-tallet hadde man identifisert tre serotyper, kalt serotype 1, 2 og 
3. Samtidig begynte man å anvende det man visste om humoral immunitet på det store 
problemet man da hadde med lobære pneumonier som hvert år angrep så mange som 1 av 
10 som jobbet i afrikanske gruver. Immunisering med døde pneumokokker til 
minearbeiderne forårsaket en betydelig nedgang i antall pneumonier (1). I 1920-årene 
oppdaget man at antistoffet som var ansvarlig for immuniteten reagerte med 
kaselpolysakkarider på overflaten av pneumokokkene. Man klarte deretter å fremstille 
rent kapselpolysakkarid fra pneumokokker og i 1938 ble en slik fremstilling brukt for å få 
bukt med en epidemi av pneumokokkpneumonier på et sykehus i Massachusetts, USA 
(1). Man hadde slik klart å bevise at et spesifikt antigen på overfalten av en bakterie 
stimulerte produksjonen av humorale antistoffer som ga beskyttelse ovenfor en gitt 
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infeksjon. Under annen verdenskrig oppdaget man så at man ved vaksinering av militære 
personer kun oppnådde immunitet overfor visse serotyper i vaksinen, men ikke mot andre 
serotyper (1). 
 
S. pneumonia har også spilt en viktig rolle i oppdagelsen av DNA. På 1920-tallet 
observerte Griffith at pneumokokker med kapsel var dødelige mens pneumokokker uten 
kapsel var ufarlige. Det samme gjaldt for drepte pneumokokker med kapsel. Griffith viste  
så at injeksjon med muterte levende pneumokokker uten kapsel sammen med døde 
pneumokokker med kapsel ga levende pneumokokker med kapsel. Han konkluderte med 
at en transformerende faktor hadde blitt overført fra de drepte bakteriene til de levende. 
Fenomenet ble kalt transformasjon. På 1940-tallet klarte så Avery, McLeod og MacCarty 
å bevise at den transformerende faktoren som Griffith hadde oppdaget var DNA. De 
ekstraherte DNA fra drepte virulente bakterier med kapsel og blandet dette DNAet med 
ikke-virulente levende bakterier uten kapsel. Resultatet ble at de ikke-virulente 
pneumokokkene ble forandret til virulente bakterier med kapsel. De konkluderte med at 
evnen til å lage kapsel var kodet i DNA og ble overført fra døde til levende bakterier. 
Alle senere generasjoner viste seg å være virulente. Pneumokokkene hadde sådan bidratt 
til å identifisere DNA som arvestoff (5). 
 
S. pneumoniae er en ekstracellulær grampositiv diplokokk. Den er catalase negativ og 
produserer pneumolysin som gir α-hemolyse ved dyrkning på blodagarskål. Optochin 
hemmer veksten av alle pneumokokker og de blir lysert av gallesalter. 
Katalasenegetivitet, α-hemolyse på blodagar, følsomhet for optochin og løselighet i 
gallesalter brukes laboratoriemessig som identifikasjonskriterier for pneumokokker. 
Nesten alle pneumokokker har en ytre kapsel av repeterende polysakkarider som er 
kovalent bundet til peptidoglycan og cellevegg- (C-) polysakkarid. Kapselen er 
bakteriens viktigste virulensfaktor. 93 serotyper av S. pneumoniae har hittil blitt 
identifisert på bakgrunn av forskjeller i kapselens polysakkarider. Antistoffer mot 
pneumokokker er serotypespesifikke. Det finnes to forskjellige nummereringssystemer. 
Det amerikanske systemet nummererer serotyper fra nr. 1 til nr. 93 etter når de ble 
identifisert. Det danske systemet, som i mye større utstrekning brukes i dag, grupperer 
serotypene på bakgrunn av likheter i antigenene. Det brukes her et nummer og 
påfølgende bokstav, begynnende med F for den første serotypen innenfor hvert number 
til å bli identifisert, etterfulgt av A, B, C osv. Serotyper er av stor interesse eidemiologisk 
og samfunnsmedisinsk (1). Ikke alle pneumokokktyper er like invasive. Hos barn står 
kapseltypene 4, 6A, 6B, 9V, 12F, 14, 18C, 19F, 19A og 23F for 85 % av 
pneumokokkinfeksjoner med bakteremi. Hos voksne er det typene 1, 3, 4, 6A, 6B, 7F, 8, 
9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 19F, 20, 22F, 23F og 33F som er årsak til ca. 95 
% av pneumokokkinfeksjonene med bakteremi i USA. Infeksjon oppstår trolig som oftest 
ved ervervelse av en kapseltype verten tidligere ikke har vært kolonisert med (2). 
 
Pneumokokkene har evnen til å internalisere DNA fra andre pneumokokker og andre 
bakterier og kan derved tilegne seg nye egenskaper. For å forårsake sykdom er 
pneumokokken avhengig av å kunne adherere til vertens celler, replikere in situ, komme 
seg til og replikere på steder der de normalt ikke skal forekomme, unnslippe fagocytose 
og forårsake vevsskade. Den fremkaller sykdom ved å generere en intens inflammatorisk 
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respons hos verten. I fravær av antistoffer blir pneumokokker dårlig spist og drept av 
fagocytter. Kapselen er hovedansvarlig for å forhindre fagocytose. Pneumokokker 
produserer i motsetning til mange andre bakterier få toxiner (1). Bakteriens viktigste 
virulensfaktorer er foruten polysakkaridkapselen celleveggpolysakkarid, pneumolysin og 
PspA. Både kapselpolysakkarid, celleveggpolysakkarid og pneumolysin kan aktivere 
komplement. Pneumolysin virker også cytotoxisk  på fagocytter og respiratoriske 
epitelceller. Immunitet mot bakterien er avhengig av antikapsulære antistoffer. Data har 
hittil ikke tydet på at antistoffer mot andre bakteriekomponenter spiller noen rolle for 
immuniteten. Antikapsel-antistoffene som dannes er type-spesifikke, og evnen til å danne 
antistoffer er avhengig av et kompetent immunsystem (1). Antistoffer mot serotypen som 
forårsaker infeksjon opptrer i serum hos ca. 2/3 av voksne etter infeksjon. Det er uklart 
hvorfor noen ikke danner beskyttende antistoffer etter gjennomgått infeksjon (1). 
Kolonisering fremmer også dannelse av antistoffer mot aktuelle serotype. Antistoffer mot 
koloniserende serotype opptrer i de fleste tilfeller før bakterien får tilgang til sterile steder 
og forhindrer dermed infeksjon. Personer med nedsatt evne til å danne antistoffer er 
spesielt utsatt for pneumokokkinfeksjoner (1).  
 
Diabetes mellitus, kronisk alkoholisme, medikamentell immunsuppresjon, hjertesvikt, 
kronisk obstruktiv lungesykdom, malign blodsykdom og røyking er nevnt som 
predisponerende faktorer for systemisk pneumokokkinfeksjon i tidligere studier (4, 6, 7, 
8, 9,10, 11, 12). 
 
På tross av effektiv antimikrobiell behandling og moderne intensivbehandling har 
systemiske pneumokkinfeksjoner fortsatt en høy mortalitet. De fleste studier har funnet 
en mortalitet på 20-40 %. På Aker sykehus 1993-1997 var mortaliteten 17 % (13).  
Det er identifisert en rekke risikofaktorer som har sammenheng med høyere mortalitet 
blant pasienter med systemisk pneumokokkinfeksjoner. Blant disse er høy alder (>65 år i 
én undersøkelse, >48 år i en annen), manglende leukocytose, trombocytopeni (<100 x 
109/L), høy serum urinstoff (>8,9 mmol/L), høy kreatinin (>176,8 µmol/L), bilaterale 
infiltrater på rtg. thorax, positiv S. pneumoniae ved dyrkning av ekspektorat, temperatur 
<38oC, nosokomial infeksjon, preeksisterende lungesykdom, infeksjonsfokus utenfor 
lunge, alkoholisme, hjertesykdom og malign sykdom (4, 7, 8, 9, 10, 14). En studie (10) 
nevner også leukocytose >20 000 x 109/L som en faktor forbundet med høy dødelighet. 
 
Undersøkelser fra flere land, blant annet Norge (13, 15), har vist en tendens til økning i 
antall systemiske pneumokokkinfeksjoner. Systemisk pneumokokksykdom, definert som 
agenspåvisning i blod, spinalvæske eller annet vanligvis sterilt vev eller kroppsvæske, er 
meldepliktig til MSIS. Data fra Nasjonalt folkehelseinstitutt viser den markant økning fra 
slutten av 1980-tallet frem til midten av 1990-årene som vist i figur 1. Antall tilfeller 
tilfeller invasiv pneumokokksykdom meldt til MSIS var 700 i 1995 og 914 i 2002 (16). 
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Figur 1. Tilfeller av systemisk pneumokokksykdom i Norge meldt MSIS 1977-2002 (16). 

 
Pneumokokker er ikke i stand til å produsere β-laktamase. Resistensutvikling er et 
resultat av mutasjoner i et eller flere av de penicillinbindende proteinene (2). I Norge er 
fortsatt så godt som alle isolater av S. pneumoniae pencillinsensitive. For tiden har ca. 2 
% av systemiske isolater i Norge nedsatt penicillinfølsomhet. Når det gjelder 
penicillinresistens (MIC>2 mg/L) har antall tilfeller meldt til MSIS ligget på 1-6 tilfeller 
per år i perioden 1996-2002. Infeksjon med penicillinresistente pneumokokker 
(MIC>2mg/L) medfører meldeplikt til MSIS, selv om sykdommen ikke er systemisk 
(16). 
 
Her i landet ble de første pneumokokker med nedsatt følsomhet fra lokalsiserte 
infeksjoner påvist i 1980, mens fra systemiske isolater ble de første pneumokokker med 
nedsatt følsomhet isolert i 1983. Internasjonalt har man imidlertid siden 1960-tallet sett 
en økende tendens til resistensutvikling. Penicillinresistente stammer utgjør en høy andel 
(5-50 %) av pneumokokkisolatene fra sykdomstilfeller i store deler av Europa. I Norden 
er problemet forholdsvis lite, unntakene har til nå vært Island og Sør-Sverige der man har 
hatt problemer med resistens (12, 16).  
 
Det er laget en 23-polyvalent vaksine med utgangspunkt i 23 serotyper av S. pneumoniae. 
80-90 % av alle invasive pneumokokkinfeksjoner i Vest-Europa og USA er forårsaket av 
disse typene (3). En case-control-studie har beregnet vaksinens effektivitet til 81 % (17). 
Folkehelseinstituttet oppgir at vaksinen gir en beskyttelse på ca. 70 % mot systemisk 
sykdom hos eldre, som er hyppigst rammet (16). En studie fra Nord-Norge fant at 
serotyper dekket av vaksinen utgjorde 88,7 % av isolatene av S. pneumoniae i blodkultur 
(15). Det viktigste organet som fjerner pneumokokker fra blodet, er milten (1). 
Opsoniserte bakterier fjernes også i noen grad av leveren (1).  
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Hovedindikasjonen for vaksinasjon i Norge har til nå vært splenektomi. Gjeldende norske 
anbefalinger (18) for vaksinasjon med den 23-valente kapsel polyskakkaridvaksinen er 
nå:  
• Personer som har fjernet milt eller nedsatt miltfunksjon (fra to års alder)  
• Personer over 65 år 
• Personer med nedsatt infeksjonsforsvar som følge av for eksempel HIV og Hodgkins 

sykdom 
• Personer med høyt alkoholkonsum 
• Personer med kronisk hjerte- og karsykdom eller lungesyksom 
• Personer som har hatt pneumokokkpneumoni eller annen alvorlig 

pneumokokkinfeksjon 
• Personer med lekkasje av cerebrospinalvæske 
 
Splenektomerte og HIV-positive pasienter får dekket utgiftene i forbindelse med 
vaksinasjon av folketrygden. Andre må selv betale for vaksinen (16). 
 
Barn under 2 år responderer dårlig på den 23-polyvalente vaksinen, og det er derfor nylig 
utviklet en 7-valent konjugatvaksine. Denne har vært tilgjengelig siden 2001 og er 
indisert for spedbarn og småbarn fra 2 måneders til 2 års alder (16, 19). 
 
Formål og problemstilling 
 
Formålet med denne studien var å identifisere risikofaktorer for systemiske/invasive 
pneumokokkinfeksjoner hos pasienter på Aker universitetssykehus i perioden 1998-2003. 
Dessuten ønsket vi å identifisere faktorer forbundet med økt dødelighet blant disse 
pasientene. Identifisering av slike risikofaktorer vil kunne gjøre det lettere å forutsi 
prognosen for en gitt pasient slik at eventuelle nødvendige tiltak kan iverksettes i tide. Vi 
ønsket også å undersøke nytten av nasopharynxprøve og dyrkning av ekspektorat som 
ledd i diagnostikk av pneumokokkpneumoni.  
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MATERIALE OG METODE 
 
Aker universitetssykehus 
 
Aker sykehus ble åpnet allerede 1. juli 1895. Sykehuset ble bygget på eiendommen til 
Tonsen gård. Dette skjedde etter at Aker kommunes sykehus på Neubergløkken på 
Majorstuen ble nedlagt. Fra 1887 hadde Aker herred brukt Tonsen gård som fattiggård 
med plass til 40-60 personer. Fra 1895 fantes der både sykehus, pleiehjem og fattiggård. 
Sykehusområdet ble utvidet i 1910 da Nordre Sinsen gård ble innkjøpt. Første utvidelse 
stod ferdig i 1914, og neste store utvidelse fant sted i 1919-25. Gårdsbruket var en viktig 
del av sykehusets økonomi helt frem til 1940. Etter krigen har sykehuset blitt utvidet en 
rekke ganger (20). Sykehuset ble universitetsklinikk i 1948 da det ble tilknyttet Det 
medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (21). 
 

 
 
Aker universitetssykehus HF er siden 1. januar 2002 en del av Helse Øst RHF. Sykehuset 
ble omdannet fra en etat i Oslo kommune til et statlig helseforetak i forbindelse med den 
statlige overtakelsen av sykehusene (21). Sykehusets opptaksområde ble endret 1. april 
2004. Det ble foretatt endringer i bydelsinndelingen i Oslo 1. januar 2004 med en 
reduksjon fra 25 til 15 bydeler, ved sammenslåing av bydeler og i enkelte tilfeller 
oppdeling av tidligere bydeler. Bydelene fikk i mange tilfeller også nye navn (22). Per i 
dag har Aker universitetssykehus de nye bydelene Alna og Bjerke samt kommunene Ski, 
Ås, Oppegård, Vestby, Frogn og Nesodden som opptaksområde. Med dette har antall 
innbyggere i Aker universitetssykehus’ opptaksområde økt fra ca. 138 000 til ca. 178 000 
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(23). De nye bydelene Stovner og Grorud, områder som tidligere hørte til Aker, sogner nå 
til Akershus universitetssykehus (24). 
 
I perioden fra 1. januar 1998 t.o.m. 31. desember 2003 var Aker universitetssykehus 
lokalsykehus for ca. 138 000 innbyggere i bydelene Helsfyr-Sinsen, Furuset, Stovner, 
Romsås, Grorud, Bjerke og Grefsen Kjelsås. I tillegg hadde sykehuset funksjon som 
sentralsykehus for Lovinsenberg Diakonale sykehus og lokalsykehusfunksjoner i 
akuttkirurgi for Lovisenberg sektor med ca. 81 000 innbyggere (21) (bydelene St. 
Hanshaugen-Ullevål, Grünerløkka-Sofienberg og Gamle Oslo) (25). I tillegg hadde Aker 
universitetssykehus i perioden regionsfunksjoner for hele Helse Øst innen områdene 
karkirurgi, urologi, endokrinologi/diabetes, analysetjenester ved hormonlaboratoriet 
(inklusive dopingseksjonen), smertebehandling, intervensjonsradiologi, 
sirkulasjonsfysiologi, døvepsykiatri og angstbehandling (21, 26). 
 
Daværende Aker sykehus hadde en avdeling for gynekologi/obstetrikk frem til 
01.12.1999 da gynekologisk avdeling og deler av fødeavdelingen ble flyttet til Ullevål 
sykehus. Resterende deler av fødeavdelingen ved Aker ble nedlagt i 24.05.2004 (27). 
Barneavdelingen ved sykehuset ble nedlagt i 1998, og barn i Aker sektor har etter dette 
tilhørt Ullevål universitetssykehus. Ved mistenkt meningitt vil mange pasienter legges 
direkte inn ved Ullevål universitetssykehus selv om de hører til i Aker sektor. All 
thoraxkirurgi utføres ved Ullevål universitetssykehus, det samme gjelder PCI-inngrep. 
Aker universitetssykehus har heller ingen seksjon for nyremedisin ved medisinsk klinikk 
og ingen øye-, øre-nese-hals-, nevrologi- eller hudavdeling. Sykehuset har en stor 
psykiatrisk avdeling med flere underavdelinger, inkludert flere DPS-er og Gaustad 
sykehus (siden 1996) (21). 
 
Aker universitetssykehus har ca. 400 somatiske senger totalt hvorav ca. 130 senger er ved 
medisinsk avdeling. Antall senger har sunket noe de senere årene pga en nedgang i 
gjennomsnittlig liggetid. Ved medisinsk avdeling var gjennomsnittlig liggetid 7,7 døgn i 
1998, 7,8 døgn i 1999 og 7,1 døgn i 2000 (26, 28). 
 
I Aker sektor var det 134 895 innbyggere i 1999, 135 848 innbyggere i 2000, 136 488 
innbyggere i 2001, 137 914 innbyggere i 2002 og 139 661 innbyggere i 2003 (29, 30). I 
2003 bestod befolkningen av 71 909 kvinner (51,5 %) og 67 752 (48,5 %). 106 608 av de 
139 661 var voksne over 20 år. Forventet gjenværende levetid ved fødselen for Oslo i 
årene 1996-2000 var 74,5 år for menn og 80,2 år for kvinner. Når det gjelder vår 
populasjon, fikk Are Holm beregnet 73 år for menn og 79 år for kvinner for perioden 
1993-97 (13). 
 
Mikrobiologi 
 
Blodkultur ble tatt rutinemessig på pasienter med mistenkt infeksjon og temperatur ≥ 
38,5oC og på pasienter med en lavere kroppstemperatur dersom en alvorlig infeksjon var 
mistenkt. Blodkulturen ble tatt med to sett à to flasker, en for aerob og en for anaerob 
kultur, med omtrent 10 mL blod per flaske. Blodkultursystem som ble brukt var Bactec 
9240; Becton Dickinson, USA.  Spinalvæskeprøvene ble dyrket på sjokoladeagar og 
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blodagar og inkubert i en atmosfære med 5 % CO2 i  inntil 5 dager. Spinalvæskeprøvene 
ble i tillegg dyrket på laktoseskål i inntil 5 dager og i anaerob kultur på blodagar i 2 
dager. Leddvæskeprøver ble dyrket på sjokoladeagar og blodagar og inkubert i en 
atomosfære med 5 % CO2 i 2 dager. I tillegg ble disse prøvene dyrket på laktoseskål i 2 
dager og anaerobt på blodagar i 2 dager. Identifikasjonen av Streptococcus pneumoniae 
skjedde ved hjelp av typisk kolonimorfologi, mikroskopisk utseende av Gram-fargede 
bakterier, optochin-sensitivitet og agglutinin-kit (Slidex® pneumo-Kit). Agglutinin-testen 
virker slik at kapsulære antigener på S. pneumoniae blir identifisert ved hjelp av 
latexpartikler festet til gruppespesifikke anti-Streptococcus pneumoniae antistoffer. 
Synlige aggregater dannes ved tilstedeværelse av S. pneumoniae antigener (31). I tillegg 
er det gjort en E-test for ekstra test for resistens gjort ved samtlige isolater, med 
bestemmelse av MIC-verdi som screening for resistens. 
 
Materialet 
 
I vår studie inngår totalt 162 tilfeller av oppvekst av Streptococcus pneumoniae i blod, 
spinalvæske eller leddvæske på Aker universitetssykehus f.o.m. 01.01.1998 t.o.m. 
31.12.2003. Ekskludert fra studien er totalt 5 barn, alle med oppvekst i 1998 før Akers 
barneavdeling ble nedlagt samme år. Disse barnas alder var hhv. 6 måneder og 2, 3, 6 og 
13 år. Lister med pasientenes navn og fødselsnummer samt prøvedato fikk vi fra 
Mikrobiologisk laboratorium, Aker universitetssykehus. Ut fra pasientlistene ble de 
aktuelle journaler funnet frem i arkivet. For alle pasientene ble det oppdrevet en 
fullverdig journal.  
 
Deretter foretok vi en manuell registrering av relevante data. Registreringsskjemaet ble 
utarbeidet i samarbeid med vår veileder seksjonsoverlege Dag Berild og lege Astrid 
Wester ved medisinsk avdeling med utgangspunkt i skjemaet Are Holm brukte i sin 
registrering for årene 1993-97 (13). Enkelte forandringer i forhold til det forrige skjemaet 
ble gjort, stort sett i form av tillegg. 
 
Vi registrerte bl.a. personalia, kjønn, utskrivingsdiagnoser (kodet i ICD-9 for 1998 og i 
ICD-10 for de øvrige år), innleggelsesperiode, predisponerende faktorer (cardiovaskulær 
sykdom, lungesykdom, diabetes mellitus, malignitet, alkoholisme, intravenøst 
stoffmisbruk, røyking + evt. mengde, evt. operasjon siste 14 dager, splenektomi, 
pågående behandling med cytostatika, immunosuppressiva eller steroider samt diverse 
andre relevante predisponerende forhold) og noen geriatriske parametre (demens, akutt 
forvirring, bruk av hjemmesykepleie, bosted [hjem vs. sykehjem] og antall faste 
medikamenter). Videre registrerte vi om infeksjonen var ervervet hjemme eller 
nosokomialt. Nosokomial infeksjon definerte vi som symptomdebut mer enn 48 timer 
etter innleggelsestidspunkt, eller infeksjon hos pasienter som den siste uken var utskrevet 
fra Aker universitetssykehus eller annet sykehus. Vi registrerte også varighet av 
symptomer før blodkultur (registrert i hele og halve døgn), dato for blodkultur tatt, 
nasopharynxprøve og dyrkning av expectorat og eventuelle resultat av dyrkningen. Av 
funn og symptomer ved innkomst eller ved symptomdebut i sykehus registrerte vi puls 
(spesifisert hvis uregelmessig), blodtrykk, temperatur, respirasjonsfrekvens, 
dyspnoe/hoste, mental status (orientert, forvirret, somnolent, komatøs), nakkestivhet, 
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brystsmerter, gastrointestinale symptomer (diaré, oppkast, magesmerter) og evt. annet. 
Det var også plass for registrering av arterielle blodgassverdier tatt ved tidspunkt 
tilsvarende innkomst/symptomdebut (pH, pCO2, pO2, base excess, laktat og bikarbonat). 
Rtg. thorax-svar ble også funnet frem i pasientenes journaler, og disse ble registrert som 
negativt, ensidig infiltrat, tosidig infiltrat eller ikke tatt. I tillegg ble evt. stuvning eller 
pleuravæske registrert. Vi registrerte også pasientenes antibiotikabehandling under 3 
punkter: 1. Behandling før innkomst ELLER etter innkomst før blodkultur tatt, 2. rett 
etter blodkultur tatt, 3. etter bakt.svar med resistensmønster. Doser ble ikke 
gjennomgående registrert.  
 
Vi registrerte til slutt en del punkter mht sykdomsforløpet: Hvor pasienten ble utskrevet 
til (hjem, sykehjem, rehabilitering, annet sykehus eller evt. om pasienten døde under 
oppholdet), død, respiratorbehandling og komplikasjoner. Av komplikasjoner var 
pleuraempyem, lungeabscess, endocarditt og nyresvikt satt opp som egne punkter, 
dessuten ble div. annet registrert (for eksempel DIC, ARDS, multiorgansvikt osv.). 
 
Laboratoriedata fikk for 121 pasienter i form av utskrifter fra laboratoriets datasystem. 
For 38 pasienter måtte vi finne frem laboratoriedataene i papirjournalen. For 3 pasienter 
fantes det ingen opplysninger. For alle pasienter ble blodprøven som var tatt nærmest opp 
til blodkulturen, valgt. For mange pasienter var dette innkomstblodprøven. Registrerte 
prøver var CRP, Hb, trombocytter, leukocytter, diff.telling, bilirubin, albumin, INR, 
kreatinin, glukose, gamma GT, ASAT, ALAT, alkalisk fosfatase, d-dimer. 
 
Statistikk 
 
Til de statistiske beregninger brukte vi binomialtester på kategoriske data og Wilcoxon 
(Mann-Whitney) tester på kontinuerlige variabler. For multivariat analyse har vi brukt 
logistisk regresjon. Som grense for statistisk signifikans har vi valgt p<0,05. 

  12 



RESULTATER 
 
I perioden 01.01.1998 til 31.12.2003 ble det på Aker sykehus funnet oppvekst av 
Streptococcus pneumoniae i blod, spinalvæske eller leddvæske i 162 tilfeller hos personer 
over 18 år. Dette tilsvarer en insidens av invasiv pneumokokksykdom på 25,3 per 
100.000 per år gitt en befolkning på 106.608 personer over 20 år (tall fra 2003). Ingen 
voksne pasienter ble ekskludert fra studien. Én pasient hadde totalt 3 tilfeller av 
pneumokokkbakteremi i løpet av perioden. Dette var en kvinnelig myelomatosepasient 
som hadde ett tilfelle i 1999 og to tilfeller i 2003. Utover dette var det bare ett tilfelle per 
pasient. Altså inngår 160 forskjellige personer i materialet. Journalene var tilgjengelige 
på alle pasientene som inngikk. Laboratoriedata for aktuelle opphold var ikke 
tilgjengelige hos 3 pasienter.  
 
Årsfordeling 
 
Den årlige fordelingen av invasive pneumokokkinfeksjoner fra 1998 til og med 2003 var 
henholdsvis 24, 28, 20, 32, 28 og 30. Resultatet er fremstilt i figur 2.  
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Figur 2. 
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Sesongvariasjon 
 
Månedsfordelingen av invasive pneumokokkinfeksjoner er fremstilt i figur 3. De 
respektive tallene fra januar til desember måned var henholdsvis 26, 13, 18, 13, 13, 12, 4, 
4, 20, 13, 9 og 17. Det sees en topp i månedene januar og september. Juli og august hadde 
færrest tilfeller med kun 8 tilfeller. Dette utgjør 4,9 % av det totale antall tilfeller. 96 
(59,3 %) av tilfellene fant sted i vinterhalvåret fra oktober til mars.  
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Figur 3. 
 
Kjønns- og aldersfordeling 
 
Av de 162 pasientene som inngikk i studien var det 89 kvinner (54,9 %) og 73 menn 
(45,4 %). Kvinnene hadde gjennomsnlittlig 1,58 predisponerende faktorer, for mennene 
var dette tallet 1,64.  
Aldersfordelingen blant pasientene er fremstilt i figur 4. Den yngste pasienten i studien 
var 19 år, den eldste 96 år. 105 (64,8 %) av pasientene var over 60 år, mens kun 16 (9,9 
%) var under 40 år. Gjennomsnittsalderen var 65,88 år.  
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Fokus 
Av de 162 pasientene som inngikk hadde 152 oppvekst av S. pneumoniae i blod, 9 i 
spinalvæske og 1 i leddvæske. 
Funn av fokus, bestemt utifra diagnosekoder eller røntgensvar fremgår av tabell 1. 
Pasienter som ikke var kodet med en diagnose fra et bestsemt organsystem som for 
eksempel pneumoni eller meningitt og som ikke hadde infiltrater på rtg. thorax ble 
definert som ukjent fokus. 
 
Infeksjonsfokus:                                                                                                      Antall:
Pneumoni 134 
Meningitt 8 
Pneumoni + meningitt 2 
Pneumoni + pneumokokkartritt 1 
Epiglotitt 1 
Maxillarissinusitt 1 
Ukjent fokus 15 
Tabell 1. 
 
Av de 147 pasientene med kjent fokus hadde 137 (93,2 %) pneumoni. 15 (9,3 %) av det 
totale antall tilfeller hadde ukjent fokus for pneumokokkinfeksjonen. 
 
Nosokomiale infeksjoner 
 
Av de 162 pasientene i studien hadde 12 (7,4 %) en nosokomial infeksjon. 
Gjennomsnittsalderen hos de med en nosokomial infeksjon var 67,67 år. Alle med 
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nosokomiale infeksjoner hadde minst 1 predisponerende faktor og kun én av de 12 hadde 
bare 1. Gjennomsnittlig antall predisponerende faktorer hos de med nosokomiale 
infeksjoner var 2,58. 
 
Predisponerende faktorer 
 
Av 162 pasienter hadde 132 (81,5 %) minst én predisponerende faktor. 11 hadde fire 
predisponerende faktorer, 29 hadde tre, 38 hadde to og 54 hadde én. 78 av 162 (48,1 %) 
hadde altså to eller flere predisponerende faktorer. Gjennomsnittlig antall 
predisponerende faktorer blant de 162 pasientene var 1,61. De predisponerende faktorene 
var klassifisert i følgende kategorier: cardiovaskulær sykdom, pulmonal sykdom, diabetes 
mellitus, cancer, alkoholisme, i.v. stoffmisbruk, eventuell operasjon siste 14 dager, 
splenectomi, cytostatika og immunsupprimerende medikasjon, steroidbehandling og 
røyking.  
Fordelingen av de forskjellige predisponerende faktorene fremgår av tabell 2.  
Foruten de i tabellen nevnte predisponerende faktorene inngikk også autoimmun sykdom, 
reumatoid artritt, leversykdom/-svikt, nyresvikt, mental retardasjon, Mb. Parkinson, 
thyroidealidelser og medisinmisbruk som predisponerende faktorer. 
53 (32,7 %) av pasientene hadde cardiovaskulær sykdom. 32 (19,8 %) hadde pulmonal 
sykdom og 14 (8,6 %) hadde diabetes mellitus. 30 (18,5 %) av pasientene hadde cancer. 
Åtte av disse hadde myelomatose, fire hadde leukemi og tre hadde non-Hodgkins 
lymfom. Hos to av cancerpasientene forelå det ingen opplysninger om fokus.  
Av de 162 pasientene i studien var 18 (11,1 %) klassifisert som alkoholmisbrukere. Av 
disse var 12 menn og 6 kvinner. Hos fire pasienter forelå det ingen opplysninger om 
alkoholbruk. Fire (2,5 %) av pasientene var i.v. stoffmisbrukere. Av disse var 3 menn og 
én kvinne. To av de fire med i.v. stoffmisbruk misbrukte også alkohol og hos én forelå 
det ingen opplysning om alkoholvaner. 
Det manglet opplysning om røykevaner hos 13 pasienter. Av de 149 pasientene der det 
forelå informasjon var 63 (42,3 %) røykere. Hos 22 av disse var røyking den eneste 
predisponerende faktoren.  
 

 Antall n-total % totalt 
Kjønn, mann 73 162 45,1 %
Predisponerende faktor, minst 1 132 162 81,5 %
Cardiovaskulær sykdom 53 162 32,7 %
Kronisk lungesykdom 32 162 19,8 %
Diabetes mellitus 14 162 8,6 %
Cancer 30 161 18,6 %
Alkoholisme 18 158 11,4 %
I.v. stoffmisbruk 4 161 2,5 %
Operert siste 14 dgr. 2 162 1,2 %
Splenectomert 1 162 0,6 %
Cytostatika/immunsuppresiva 8 162 4,9 %
Steroider 13 162 8,0 %
Røyking 63 149 42,3 %

Tabell 2. 
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Vi fant ingen opplysninger om tidligere pneumokokkvaksinasjon for noen av de 162 
pasientene. Ut fra de gjeldende vaksinasjonsanbefalinger (18) skulle 122 (75,3 %) av 
pasientene vært tilbudt vaksinasjon med den 23-polyvalente pneumokokkvaksinen. 
 
Klinisk presentasjon 
 
Opplysninger om symptomvarighet før blodkultur fantes for i alt 144 pasienter. 
Gjennomsnittlig symptomvarighet var 4,74 døgn, median 3 døgn. Verdiene var spredt fra 
0 til 50 døgn, registrert som hele og halve døgn.  
 
Klinisk presentasjon ved innkomst for de 162 pasientene er gjengitt i tabell 3. For de 12 
nosokomiale infeksjonene gjelder klinisk presentasjon ved symptomdebut i sykehus. 
Temperatur ved innkomst/symptomdebut i sykehus var registrert hos 153 pasienter. Av 
disse hadde 95 (62,1 %) feber definert som temperatur over eller lik 38,5 grader celcius. 
Gjennomsnittsalderen for de 95 pasientene med feber var 65,23 år, men 
gjennomsnittsalderen for 58 pasienter uten feber var 68,14 år. Tilstedeværelse eller 
fravær av pulmonale symptomer var regisrert hos i alt 149 pasienter. Av disse hadde 102 
(68,5 %) pulmonale symptomer. Tilstedeværelse eller fravær av brystsmerter var 
registrert hos 147 pasienter. Av disse hadde kun 29 (19,7 %) brystsmerter. 52 av 148 
pasienter (35,1 %) hadde hatt gastrointestinale symptomer forut for 
innkomst/symptomdebut. 21 (14,8 %) hadde gastrointestinale symptomer som eneste 
symptom (dvs. ikke brystsmerter eller dyspnoe/hoste). Av 52 pasienter med GI-
symptomer hadde 8 pasienter (15,4 %) ukjent fokus for infeksjonen. Blant 96 pasienter 
uten GI-symptomer hadde imidlertid 7 pasienter (7,3 %) ukjent infeksjonsfokus. 
  
Klinisk presentasjon: Antall: Antall reg.: Prosent:
Feber 95 153 62,1 %
Pulmonale symptomer 102 149 68,5 %
Brystsmerter 29 147 19,7 %
GI symptomer 52 148 35,1 %
Kun GI symptomer 21 148 14,8 %

Tabell 3. 
 
Mental status ved innkomst/symptomdebut ved nosokomial infeksjon var registrert hos 
totalt 155 pasienter. Av disse var 9 (5,8 %) komatøse, 9 (5,8 %) somnolente, 19 (12,3 %) 
forvirrete og 118 (76,1 %) orienterte. Resultatet er fremstilt i tabell 4. 
 
Mental status ved innkomst: Antall: Prosent: 
Komatøs 9 5,8 % 
Somnolent 9 5,8 % 
Forvirret 19 12,3 % 
Orientert 118 76,1 % 
Ikke registrert mental status 7  

Tabell 4. 
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Det ble talt respirasjonsfrekvens på 50 av 162 pasienter (30,9 %). Gjennomsnittlig 
respirasjonsfrekvens blant disse 50 var 27,2. Medianen var 25. 
 
Geriatriske parametre 
 
Av 160 pasienter der det forelå tilstrekkelige opplysninger om dette, ble 13 (8,1 %) 
registrert som demente. Blant 159 pasienter der det forelå journalopplysninger nok til å 
fastslå en evt. akutt forvirring, var 16 (10,1 %) rammet av akutt forvirring. Av 155 
pasienter der det forelå opplysninger om hjemmesykepleie og lignende forhold, mottok 
11 (7,1 %) hjelp fra hjemmesykepleie. 157 pasienter bodde i sitt eget hjem, 5 bodde på 
sykehjem. Mht. faste medisiner forelå det opplysninger for 159 pasienter. Disse brukte i 
gjennomsnitt 2,64 faste medisiner, medianen var 2. Ellers var medisinbruken fordelt som 
vist i tabell 5. 
 
Antall faste 
medisiner 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Sum 
Antall 
pasienter 1 1 2 3 7 7 6 10 11 13 22 31 45 159 

Tabell 5. 
 
Laboratoriedata 
 
Leukocytter i blod rundt blodkulturdato var registrert hos 156 av 162 pasienter. Av disse 
hadde 106 (67,9 %) leukocytose definert som leukocytter over 11,0 x 109/l. De resterende 
50 (32,1 %) hadde ikke leukocytose. 
Av de 95 pasientene med feber var det ikke registrert leukocytter hos 5. Av de 90 med 
feber og registrerte leukocytter var gjennomsnittlig antall leukocytter 17,16 x 109/l. Av de 
58 uten feber hadde alle registrert leukocytter. Gjennomsnittlig antall leukocytter i denne 
gruppen var 15,37 x 109/l. 
Det forelå opplysninger om CRP-verdi hos 158 pasienter. Verdiene varierter fra 0 til  
1427, nest høyeste verdi var 634 (verdier oppgitt i mg/l). Gjennomsnittlig CRP-verdi var 
297,9, median 296,5. Fire pasienter hadde CRP under 10, 25 pasienter hadde verdier 
under 100. 
Opplysninger om kreatinin rundt blodkulturdato forelå hos 150 pasienter. Verdiene 
varierte fra 46 til 533 (verdier angitt i µmol/l). Gjennomsnlittlig kreatinin-verdi var 126,5, 
median 102. 
Arteriell blodgass tatt ved innleggelse eller symptomdebut i sykehus var dokumentert tatt 
på totalt 79 (48,7 %) av 162 pasienter. 27 (34,2 %) av disse prøvene var tatt med O2-
tilførsel, 38 (48,1 %) prøver var tatt uten O2-tilførsel mens det for 14 av prøvene ikke 
forelå opplysninger om eventuell O2-tilførsel. 
 
Nasopharynx- og ekspektorat prøver 
 
Det ble tatt nasopharynxprøve av totalt 46 av 162 pasienter. Dette tilsvarer 28,4 % av 
pasientene. Resultatet er presentert i tabell 6. Det var oppvekst av S. pneumonia i 24 
(52,2 %) av prøvene. Av disse hadde 21 pneumoni, én hadde meningitt og to hadde 
ukjent fokus. 12 (26,1 %) hadde oppvekst av vanlig flora. Av disse hadde 10 pneumoni, 
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én meningitt og én epiglotitt. I fire av prøvene var det ingen vekst. Av disse hadde tre 
pneumoni og én meningitt. I fire tilfeller var det ikke mulig å finne noe svar på prøven. I 
to tilfeller var det oppvekst av andre bakterier. Én hadde oppvekst av Proteus Mirabilis 
og én hadde oppvekst av Staphylococcus aureus. Dette dreide seg om henholdsvis en 
maxillarissinusitt og en pneumoni. 
 

Oppvekst av S. pneumoniae 24 52,2 % pneumoni 21 
   ukjent 2 
   meningitt 1 
Vanlig flora 12 26,1 % pneumoni 10 
   meningitt 1 
   epiglotitt 1 
Ingen vekst 4 8,7 % pneumoni 3 
   meningitt 1 
Uten svar 4 8,7 % pneumoni 4 
Oppvekst av andre bakterier 2 4,3 % maxillarissinusitt 1 
   pneumoni 1 

Tabell 6. 
 
Ekspektoratprøve ble tatt av og sendt til dyrkning på totalt 28 av 162 pasienter. Dette 
tilsvarer 17,3 % av pasientene. Alle 28 var pneumonier. Én pasient hadde både pneumoni 
og meningitt. Resultatet er presentert i tabell 7. Det var oppvekst av S. pneumonia i kun 2 
(7,1 %) av prøvene. 14 (50,0 %) hadde oppvekst av vanlig flora. I fem av prøvene var det 
ingen vekst. I tre tilfeller var det oppvekst av andre bakterier/sopp. Disse var henholdsvis 
enterobakterier og Serratia Marcescens, E. coli og Candida albicans. En av prøvene ble 
kun testet for mycoplasma og gjærsopp. 
 

Oppvekst av S. pneumoniae 2 7,1 % pneumoni 2 
Vanlig flora 14 50,0 % pneumoni 14 
Uten svar 3 10,7 % pneumoni 3 
Ingen vekst 5 17,9 % pneumoni 4 
   pneumoni+meningitt 1 
Oppvekst av andre bakterier/sopp 3 10,7 % pneumoni 3 
Kun testet for mycoplasma og gjærsopp 1 3,6 %   

Tabell 7. 
 
Røntgen thorax 
 
Det ble registrert rtg. thoraxsvar på totalt 155 pasienter. 3 pasienter hadde ikke tatt rtg. 
thorax og det manglet informasjon på 4 pasienter. Av de 155 pasientene vi hadde svar på 
var 28 (18,1 %) negative, 97 (62,6 %) pasienter hadde ensidige infiltrater og 30 (19,4 %) 
pasienter hadde dobbeltsidige infiltrater. Mht. til pleuravæske forelå det opplysninger for 
153 pasienter, og 24 (15,5 %) av disse hadde pleuravæske på røntgen thorax. Av de 152 
pasientene dette var registrert på, var det 10 (6,6 %) som hadde lungestuving på røntgen 
thorax. 
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Behandling 
 
Angående penicillinallergi forelå det tilstrekkelige opplysninger i 160 tilfeller. Av disse 
var det 8 penicillinallergikere (5,0 %). 11 (6,8 %) av 162 pasienter fikk antibiotika 
behandling før innkomst og/eller etter innkomst før blodkultur tatt. Disse fikk penicillin, 
penicillin med utvidet spektrum, cefalosporin, tetracyklin, aminoglykosid og 
metronidazol. Som antibiotikum etter blodkultur tatt fikk 123 pasienter penicillin, 11 fikk 
penicillin med utvidet spektrum, 2 fikk penicillinaseresistent penicillin, 12 fikk et 
cefalosporin, 7 fikk kloramfenikol, 45 fikk et aminoglykosid, 7 fikk et makrolid, 14 fikk 
metronidazol og 1 fikk klindamycin. Én pasient døde før antibiotika ble gitt. Etter 
bakt.svar med resistens fikk 140 pasienter penicillin, 5 fikk penicillin med utvidet 
spektrum, 1 fikk penicillinaseresistent penicillin, 9 fikk et cefalosporin, 1 fikk 
kloramfenikol, 11 fikk et aminoglykosid, 6 fikk et makrolid, 11 fikk metronidazol, 1 fikk 
klindamycin og 2 fikk ciprofloxacin. 5 pasienter døde før bakt.svar med resistens forelå 
(inkludert pasienten som ikke fikk antibiotika), og 1 pasient ble utskrevet før svar forelå. 
75 pasienter (48,1 %) av de 156 pasientene der bakt.svar med resistens forelå før 
mors/utskrivelse, mottok kun vanlig penicillin som antibiotikum i løpet av hele forløpet. 
 
Forløp/komplikasjoner 
 
Antall liggedøgn er beregnet for 161 av 162 pasienter. Tallene varierer fra 0 til 86 
liggedøgn. Gjennomsnittlig liggetid var 13,95 døgn, median 9 døgn.  
16 pasienter (9,9 %) fikk respiratorbehandling. Mht komplikasjoner er det foretatt 
registrering på 159 pasienter. Av disse fikk 4 pasienter (2,5 %) pleuraempyem, 1 (0,6 %) 
fikk endocarditt, 14 (8,8 %) fikk nyresvikt og 39 (24,5 %) fikk andre komplikasjoner. Av 
disse 39 hadde 12 også nyresvikt. Av andre komplikasjoner fikk 13 hjertesvikt,  8 
ARDS/respirasjonssvikt, 4 multiorgansvikt, 4 hjerneødem, 3 septisk sjokk, 2 lungeødem, 
2 infeksiøs pericarditt, 2 anoksisk hjerneskade, 2 betydelig hørselstap, 2 peritonitt, 1 
DVT, 1 lungeemboli, 1 pneumothorax etter CVK-innleggelse, 1 leversvikt og 1 DIC. 
 
Mortalitet 
 
Totalt 35 (21,6 %) av 162 pasienter døde under det aktuelle oppholdet. 11 (31,4 %) av de 
35 døde innen 24 timer etter blodkultur tatt, mens 14 (40,0 %) av de 35 døde innen 48 
timer. Den totale dødelighet første døgn er dermed 6,8 %, mens dødeligheten de første 48 
timer er 8,6 %. 
 
Kjønn og alder 
Av de 73 mennene inkludert i materialet døde 23 (31,5 %). Av totalt 89 kvinner døde 12 
(13,5 %). Forskjellen i dødelighet mellom menn og kvinner er statistisk signifikant med 
p=0,0085. Av de 35 døde utgjorde mennene 65,7 % selv om det bare var 45,1 % menn 
totalt. 34,3 % av de døde var kvinner. 
Aldersfordelingen totalt og blant de døde er vist i tabell 7. Tabell 8 viser også prosent 
døde inne hver gruppe. Dette er også fremstilt grafisk i figur 5. Dødeligheten stiger 
generelt med økende alder, men synker noe mellom gruppene 30-39 år og 40-49 år samt 
70-79 år og 80-89 år. Den høyeste dødeligheten finnes i gruppen 90-99 år med 33,3 % 
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dødelighet. Ingen pasienter i gruppen 18-29 år døde. Blant pasienter over 60 år døde 27 
(25,7%) av 105. 27 (77,1 %) av 35 døde var med andre ord 60 år eller eldre. 
Gjennomsnittsalderen for de døde var 70,63 år mot 64,57 år for pasientene som ikke 
døde, en ikke signifikant forskjell (p=0,10). 
 

Alder Antall Døde % døde 
18-29 4 0 0,0 % 
30-39 12 2 16,7 % 
40-49 17 2 11,8 % 
50-59 24 4 16,7 % 
60-69 26 6 23,1 % 
70-79 33 9 27,3 % 
80-89 40 10 25,0 % 
90-99 6 2 33,3 % 
100- 0 0  
Totalt 162 35 21,6 % 

Tabell 8. 
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Figur 5. 
 
Fokus 
Av 134 pasienter med pneumoni som eneste fokus døde 28 (20,9 %). Av 8 pasienter med 
meningitt som eneste fokus døde 3 (37,5 %). I studien inngikk også to pasienter med 
både pneumoni og meningitt. Begge disse pasientene døde. Totalt hadde altså 10 
pasienter meningitt, og av disse døde 5 (50,0 %). Dersom vi i vårt materiale ser bort fra 
meningittene, vil dødeligheten være 30 (19,7 %) av 152 pasienter. 15 pasienter hadde 
ukjent fokus for pneumokokkbakteremien, og 2 (13,3 %) av disse døde. Pasienten med 
epiglotitt ble overflyttet til Ullevål kort tid etter innkomst. Pasienten med pneumoni og 
pneumokokkartritt og pasienten med maxillarissinusitt overlevde begge to. 

  21 



 
Nosokomiale infeksjoner 
Av 12 pasienter med nosokomiale infeksjoner døde 4 (33,3%). Av 150 pasienter hvis 
infeksjoner ikke var nosokomiale døde 31 (20,7%). Forskjellen i dødelighet mellom 
nosokomiale og ikke nosokomiale infeksjoner er ikke signifikant (p=0,24). Som nevnt 
over var det ikke vesentlig forskjell i alder mellom pasienter med nosokomiale og ikke-
nosokomiale infeksjoner, men pasientene med nosokomiale infeksjoner hadde flere 
predisponerende faktorer. 
 
Predisponerende faktorer 
Av pasientene som hadde minst 1 predisponerende faktor døde 33 (25,0 %) av 132. Av 
35 døde hadde altså 33 (94,3 %) minst 1 predisonerende faktor. Tilsvarende hadde 99 
(78,0 %) av 127 pasienter som ikke døde minst 1 predisponerende faktor. Dødeligheten 
er økende med antall predisponerende faktorer som fremstilt i figur 6. Av de 11 
pasientene med 4 predisponerende faktorer døde 6 (54,5 %). Av totalt 29 pasienter med 3 
predisponerende faktorer døde 8 (27,6 %). Av 38 pasienter med to predisponerende 
faktorer døde 10 (26,3 %). Med andre ord døde 24 (30,8 %) av de 78 pasientene med to 
eller flere predisponerende faktorer. Av 54 pasienter med 1 predisponerende faktorer 
døde 9 (16,7 %). Av 30 pasienter uten noen av de definerte predisponerede faktorer døde 
2 (6,7 %). Disse to var begge kvinner, hhv. 77 og 81 år gamle, begge med hypertensjon. 
Pasienten på 77 år hadde pneumoni med påfølgende hjerneødem. 81-åringen hadde både 
meningitt og pneumoni. Forskjellen i dødelighet mellom pasientene med 1 eller flere 
predisponerende faktorer og pasientene uten predisponerende faktorer er signifikant med 
p=0,035. Gjennomsnittlig antall predisponerende faktorer for de 35 pasientene som døde 
var 2,2 mens gjennomsnittlig antall for pasientene som ikke døde (127 pas.) var 1,45 
(p=0,0012). 
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Figur 6. 
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Av 53 pasienter med cardiovaskulær sykdom døde 20 (37,7 %) mens av 109 pasienter 
uten cardiovaskulær sykdom døde bare 15 (13,8 %) (p=0,0010).  
6 (33,3 %) av 18 alkoholikere døde. Av 140 pasienter som ikke var klassifisert som 
alkoholikere, døde 29 (20,7 %). (p=0,14). Av 4 pasienter med intravenøst stoffmisbruk 
døde 2 (50,0 %). Én av de to døde var også alkoholiker. 
 

Risiko for død 
 Døde  Ikke-døde  Totalt 
Kjønn, mann 23 31,5 % 50 68,5 % 73 
Predisp. faktor, minst 1 33 25,0 % 99 75,0 % 132 
Cardiovaskulær sykdom 20 37,7 % 33 62,3 % 53 
Kronisk lungesykdom 9 28,1 % 23 71,9 % 32 
Diabetes mellitus 4 28,6 % 10 71,4 % 14 
Cancer 7 23,3 % 23 76,7 % 30 
Alkoholisme 6 33,3 % 12 66,7 % 18 
I.v. stoffmisbruk 2 50,0 % 2 50,0 % 4 
Operert siste 14 dager 0 0,0 % 2 100,0 % 2 
Splenectomert 0 0,0 % 1 100,0 % 1 
Cytostatika/immunsupp. 2 25,0 % 6 75,0 % 8 
Steroider 3 23,1 % 10 76,9 % 13 
Røyking 13 20,6 % 50 79,4 % 63 
Totalt 35 21,6 % 127 78,4 % 162 

Tabell 9. 
 
Tabell 10 viser andel av hhv de døde og de som ikke døde som hadde de ulike 
predisponerende faktorene. Bl.a. ser man at at blant 35 døde pasienter hadde 20 (57,1 %) 
cardiovaskulær sykdom som risikofaktor, mens denne gruppen bare utgjorde 33 (26,0 %) 
pasienter av de 127 pasientene som overlevde. Blant de som døde og der opplysninger 
om alkoholforbruk forelå var det 6 (17,1 %) alkoholikere. Blant de som overlevde (126 
med opplysninger om alkoholforbruk) var det 12 (9,5 %) alkoholikere.  
 

 Døde n døde 
% av 
døde 

Ikke-
døde n ikke-døde 

% av 
ikke-døde 

       
Kjønn, mann 23 35 65,7 % 50 127 39,4 % 
Predisp faktor, minst 1 33 35 94,3 % 99 127 78,0 % 
Cardiovaskulær sykdom 20 35 57,1 % 33 127 26,0 % 
Kronisk lungesykdom 9 35 25,7 % 23 127 18,1 % 
Diabetes mellitus 4 35 11,4 % 10 127 7,9 % 
Cancer 7 34 20,6 % 23 127 18,1 % 
Alkoholisme 6 32 18,8 % 12 126 9,5 % 
I.v. stoffmisbruk 2 35 5,7 % 2 126 1,6 % 
Operert siste 14 dager 0 35 0,0 % 2 127 1,6 % 
Splenectomert 0 35 0,0 % 1 127 0,8 % 
Cytostatika/immunsupp. 2 35 5,7 % 6 127 4,7 % 
Steroider 3 35 8,6 % 10 127 7,9 % 
Røyking 13 27 48,1 % 50 122 41,0 % 

Tabell 10. 
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Klinisk presentasjon 
Antall døgn med symptomer før blodkultur var angitt hos 27 av 35 pasienter som døde. 
Gjennomsnittsverdien var 4,67 døgn, median 3,5 døgn. Blant 127 pasienter som 
overlevde var antall døgn med symptomer nevnt hos 117 pasienter, med et gjennomsnitt 
på 4,76 døgn, median 3 døgn. 
Opplysninger om temperatur var registrert på totalt 153 pasienter hvorav 32 døde og 121 
overlevende. Av de døde hadde 12 (37,5 %) feber, mens 83 (68,6 %) av de overlevende 
hadde feber ved innkomst eller symptomdebut i sykehus, som vist i tabell 11. Av totalt 95 
pasienter med feber døde 12 (12,6 %). Av de resterende 58 som ikke hadde feber døde 
hele 20 (34,5 %). Denne forskjellen i dødelighet er signifikant med p=0,0022. 
Gjennomsnittsalder for pasienter med feber var 65,23 år (median 66 år), mens 
gjennomsnittsalderen for pasienter uten feber var 68,14 år (median 73,5 år). Forskjellen i 
gjennomsnittsalder mellom pasienter med feber og pasienter uten feber er ikke signifikant 
med p=0,43. Prosent av de døde og ikke-døde med de ulike presentasjonssymptomer 
(feber, pulmonale symptomer, brystsmerter og gastrointestinale symptomer) kan leses ut 
av tabell 11. 
 

 døde n døde
% av 
døde 

ikke-
døde 

n ikke-
døde 

% av  
ikke-døde 

Feber 12 32 37,5 % 83 121 68,6 %
Pulm. sympt. 22 30 73,3 % 80 119 67,2 %
Brystsmerter 1 30 3,3 % 28 117 23,9 %
GI-sympt. 13 29 44,8 % 39 119 32,8 %

Tabell 11. 
 
I tabell 12 vises antall og prosent døde etter mental status ved innkomst eller 
symptomdebut i sykehus. De orientererte pasientene hadde lavere dødelighet enn de med 
endret bevissthetsnivå. Av de orienterte døde 18 (15,3 %) av 118 pasienter mens av de 37 
med endret bevissthetsnivå døde 15 (40,5 %) (p=0,0017). 
 
Mental status ved innkomst    
 antall mors % mors 
Komatøs 9 3 33,3 % 
Somnolent 9 4 44,4 % 
Forvirret 19 8 42,1 % 
Orientert 118 18 15,3 % 
Ikke registrert mental status 7 2 28,6 % 

Tabell 12. 
 
Laboratorieverdier 
Av de 106 pasientene med leukocytose døde 19 (17,9 %). Av de 50 pasientene uten 
leukocytose døde 15 (30,0 %). Forskjellen i dødelighet er ikke signifikant (p=0,093). Hos 
en av de døde forelå det ingen opplysninger om leukocyttall. Sett på en annen måte hadde 
19 (54,3 %) av 35 pasienter som døde leukocytose, mens 15 (42,9 %) ikke hadde 
leukocytose. Av 127 pasienter som ikke døde hadde 87 (68,5 %) leukocytose og 35 (27,6 
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%) ikke leukocytose. Gjennomsnittlig leukocyttall for pasienter som døde (n=34) var 
14,03, median 12,05. For pasienter som ikke døde (n=122) var tilsvarende tall 16,58 og 
15,6 hhv. Forkjellen i gjennomsnittlig antall leukocytter blant de som døde og de som 
overlevde er signifikant med p=0,025. 
CRP var tatt hos 34 av de 35 pasientene som døde og hos 124 av de 127 som overlevde. 
Gjennomsnittsverdien i de to gruppene var hhv. 319,3 og 292,8 (p=0,38). Dersom man 
ser bort i fra en eksepsjonelt høy verdi på 1427 i gruppen med pasienter som overlevde, 
får man et gjennomsnitt på 282,8. Median CRP blant de som døde var 316,5, median 
blant de som overlevde var 287,5. 
Av de 35 som døde var det registrert kreatininverdier på 34 pasienter. 
Gjennomsnittsverdien i denne gruppen var 196,9, median 180. Blant de 127 som 
overlevde forelå kreatininverdier hos 116 pasienter. Gjennomsnittsverdien her var 105,8, 
median 95. Forskjellen i gjennomsnittlig kreatininverdi mellom pasientene som døde og 
de som overlevde er signifikant med p<0,0001. 
 
Røntgenfunn 
Mortalitet i forhold til røntgensvar er fremstilt i tabell 13. Mortaliteten blant de med 
dobbeltsidige infiltrater var 30,0 %. Blant de med ensidige infiltrater og negativt rtg. 
thorax var mortaliteten henholdsvis 21,6 % og 17,9 % (p=0,36). Forskjellen i dødelighet 
mellom pasientene med ensidige og tosidige infiltrater er heller ikke signifikant (p=0,25).  
 

Røntgenfunn 
Funn Antall Antall døde % døde 
Ikke tatt 3 0 0,0 %
Tosidig 30 9 30,0 %
Ensidig 97 21 21,6 %
Negativt 28 5 17,9 %
Totalt 158 35 22,2 %
    
Ikke registrert 4 0 0,0 %
    
Totalt 162 35 21,6 %

Tabell 13. 
 
Multivariat analyse 
 
Vi har til nå analysert dødelighet for hver enkelt risikofaktor isolert. Dette kan imidlertid 
gi et feilaktig bilde da enkelte risikofaktorer trolig har en sterk samvariasjon. Én 
risikofaktor kan dermed påvirke dødeligheten i flere grupper. Denne feilkilden kan man 
til en viss grad luke bort dersom man analyserer alle risikofaktorene samlet i en 
multivariat analyse. I tabellene under er det brukt logistisk regresjon for å beregne p-
verdier med hensyn til mortalitet når. For kategoriske data er det sammenlignet mortalitet 
i to ulike grupper (tilstedeværelse og fravær av en risikofaktor), mens det for 
kontinuerlige variabler er sammenlignet gjennomsnittsverdi for de som døde og de som 
overlevde. Vi valgte ut henholdsvis 13 og 4 variabler som vi analyserte mht. mortalitet på 
denne måten. Resultatene er presentert i tabell 14 og 15. 
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Variabel: p-verdi: 
Kjønn, mann vs. kvinne 0,28 
Nosokomial vs. ikke nosokomial infeksjon 0,996 
Feber vs. ikke feber 0,058 
Leukocytose vs. ikke leukocytose 0,84 
Alkoholisme vs. ikke alkoholisme 0,43 
Cardiovaskulær sykdom vs. ikke cardiovaskulær sykdom 0,61 
Alder 0,89 
Antall predisponerende faktorer 0,064 
CRP 0,38 
Kreatinin 0,00054* 
Leukocytter 0,59 
Normal vs. endret mentalstatus 0,0077* 
Rtg. thorax ensidig 0,60 
Rtg. thorax tosidig 0,40 
Rtg. thorax ikke tatt 0,996 
Tabell 14. 
* = statistisk signifikant 
 
Variabel: p-verdi: 
Feber vs. ikke feber 0,053 
Antall predisponerende faktorer 0,0090* 
Kreatinin <0,0001* 
Normal vs. endret mentalstatus 0,0050* 
Tabell 15. 
* = statistisk signifikant 
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DISKUSJON 
 
Vi fant i gjennomsnitt 27 tilfeller av invasive pneumokokkinfeksjoner per år i årene 
1998-2003. Til sammenligning fant Are Holm (13) gjennomsnittlig 25 tilfeller per år i 
perioden 1993-1997 dersom man ekskluderer barn under 16 år fra hans studie (personlig 
meddelelse). Det er tidligere rapportert en økning i invasive pneumokokkinfeksjoner i 
Norge (15, 32) samt i andre land (1). Det ble observert en jevn økning i insidensen av 
invasive pneumokokkinfeksojner i Sør-Sverige i perioden 1981-1996 (33). Vi har ingen 
holdepunkter for å fastslå en slik økning utifra vår studie. Data fra Nasjonalt 
folkehelseinstitutt viser at det var en jevn økning av invasive pneumokokkinfeksjoner 
meldt fra 80-tallet frem til andre halvdel av 1990-tallet. Etter dette har kurven flatet ut 
(figur 1). (16). Det er vanskelig å fastslå nøyaktig insidens av  invasive 
pneumokokkinfeksjoner. Vi har i vår studie ikke ekskludert pasienter som ikke tilhører 
Aker sektor. Samtidig har vi ingen opplysninger om eventuelle pasienter tilhørende Aker 
sektor som har vært innlagt ved andre sykehus med invasiv pneumokokkinfeksjon i 
studieperioden. En ytterligere svakhet ved vår studie er at pasienter der det foreligger 
meningittmistanke som oftest blir innlagt Ullevål universitetssykehus. Dermed har vi 
trolig et lavere antall pneumokokkmeningitter i vår studie enn det som vil være 
representativt for Aker sektor. Videre er det vanskelig å fastslå nøyaktig insidens da en 
del pasienter med pneumoni blir behandlet i allmennpraksis, og en studie som vår vil ikke 
fange opp disse pasientene selv om de har hatt bakteremi. Av pasientene som blir innlagt 
vil eventuell antibiotikabehandling tidligere i forløpet kunne hindre oppvekst av S. 
pneumoniae i blodkultur. Dessuten vil antall pneuokokkinfeksjoner totalt være betydelig 
høyere enn antall invasive pneumokokkinfeksjoner og nærmest umulig å fastslå da kun 
20-25 % (1) av pasienter med pneumokokkpneumoni utvikler bakteremi.  
 
Mht sesongvariasjon fant vi altså en topp i januar og en ny topp i september måned, og 
dessuten var det forholdsvis mange tilfeller i mars og desember (figur 2). Dette funnet 
stemmer ikke helt overens med en tilsvarende dansk studie (6) der det ble observert 
topper i desember og april. Som i den danske studien (6) hadde vi svært få tilfeller av 
invasiv pneumokokkinfeksjon i månedene juli og august. I vår studie var 59,3 % av 
tilfellene i vinterhalvåret fra oktober-mars. Tilsvarende tall fra den danske studien (6) var 
60 %. En amerikansk studie fra 1984 med 139 pasienter fant at 75 % av tilfellene var i 
januar-mai og desember (34). Den danske studien fant ingen sammenheng mellom 
forekomst av influenzainfeksjoner og invasive pneumokokkinfeksjoner i de ulike 
månedene, verken for studieperioden som helhet eller for de enkelte år isolert. 
Influenzakurven hadde sin topp på et senere tidspunkt (6). Dette til tross for at det er 
kjent at virusinfeksjoner i luftveiene kan skade epitelcellene og dermed predisponere for 
lungebetennelse (1). 
 
Den totale mortaliteten i vår studie var 21,6 %. Mortaliteten på Aker sykehus i perioden 
1993-1997 var på 17 % (13), denne studien inkluderte imidlertid også barn som er kjent 
for å ha en betydelig lavere mortalitet. En eksepsjonelt lav mortalitet på 7 % ble funnet i 
en svensk studie fra 1988 (35). Studier fra USA har generelt hatt høyere mortalitet enn 
studier fra Skandinavia. En stor studie fra Sverige fra 1964-1980 med 508 tilfeller av 
invasiv pneumokokkinfeksjoner hadde en mortalitet på 20 % (11), mens en dansk studie 
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fra 1986-1990 hadde en mortalitet på 24 % (6). Begge disse studiene inkluderte barn. En 
studie fra Finland fra 1985-1994 hadde en overraskende høy mortalitet på 34 %, i denne 
studien inngikk imidlertid kun voksne. Sammenligning av mortalitet i forskjellige studier 
er imidlertid problematisk. Bakgrunnspopulasjonen og dermed utvalget av pasienter vil 
variere betydelig mellom ulike land og mellom ulike sykehus. I USA er for eksempel 
flere av studiene utført på små ”community hospitals” og ”medical centers” der en kan 
tenke seg en høyere andel av pasienter med lavere sosioøkonomisk status (4, 14, 36). I 
førstnevnte studie var for eksempel 25 % av pasientene HIV positive mens i studie 
nummer to var 38,5 % stoffmisbrukere. I sistnevnte studie var 10,8 % av pasientene uten 
fast bopel. Mortalitet fra slike studier kan derfor vanskelig sammenlignes med norske 
forhold. I noen av studiene inngår også polikliniske pasienter (10) som kan tenkes å være 
generelt friskere enn pasienter som er innlagt. Dersom barn inkluderes i studien vil 
mortaliteten trekkes noe ned da barn generelt har lavere mortalitet enn voksne (4, 6, 10, 
37). Andelen meningitter blant infeksjonene kan også påvirke dødeligheten da 
pneumokokkmeningitt generelt har en noe høyere dødelighet enn pneumokokkpneumoni 
(11). I vår studie hadde vi for få meningitttilfeller (6,2 % av det totale antall tilfeller) til å 
påvise en statistisk signifikant overdødelighet i denne gruppen. Dersom 
meningittpasientene trekkes fra, får vi en noe lavere dødelighet, men forskjellen blir ikke 
stor. Utbredelse av vaksinasjon av risikogrupper med den 23-polyvalente 
pneumokokkvaksinen vil også påvirke mortaliteten. Man kan dessuten tenke seg at 
forskjellig utbredelse av kapseltyper, med ulik virulens, kan ha betydning for mortaliteten 
i ulike populasjoner. På bakgrunn av disse faktorene kan man vanskelig trekke noen 
konklusjoner om bedre behandlingskvalitet der mortaliteten er lav enn der den er høy, da 
dette likeså godt kan skyldes forskjeller i studert populasjon. Det er imidlertid 
bemerkelsesverdig at mortaliteten ikke synes å ha sunket siden introduksjonen av 
antibiotika: Austrian og Gold fant i perioden 1952-1962 en mortalitet på 20 % i sitt 
materiale på 455 tilfeller (38).  
 
Av de som døde, fant vi at 31,4 % døde innen 24 timer etter at blodkultur ble tatt. Dette 
tilsvarer en total dødelighet på 6,8 % første døgn, svært nær Are Holms tall på 6 % (13). I 
det ovennevnte danske materialet døde 48,4 % av de som døde innen 24 timer (6), mens 
tilsvarende tall i en svensk studie var 25 % (11).  
 
I vår studie var det en overvekt av kvinner med invasiv pneumokokkinfeksjon, kvinner 
og menn utgjorde henholdsvis 54,9 og 45,1 %. I Are Holms materiale, der barn var 
inkludert, var det 54 % kvinner og 46 % menn, altså i overenstemmelse med våre funn 
(13). Disse tallene varierer imidlertid betydelig fra studie til studie. En dansk studie (6) 
fant tilsvarende tall som det vi gjorde med 54,6 % kvinner og 45,4 % menn og 
konkluderte med at dette i hovedsak skyldtes en overvekt av kvinner i aldersgruppen over 
65 år. Dette stemmer også med vår populasjon der forventet levealder for kvinner er ca 
fem år høyere enn for menn (30). Andre studier har imidlertid funnet en betydelig 
overvekt av menn (9, 10, 11). En studie fra Finland (9) og en fra Sverige (11), som begge 
altså hadde sterk overvekt av menn, hadde henholdsvis 30,9 og 32 % alkoholikere, og 
disse var i all hovedsak menn. Et slikt forhold kan være med på å forklare en høyere 
andel menn enn det vi har i vår studie der kun 11,1 % var klassifisert som alkoholikere og 
vi hadde dessuten en langt høyere andel kvinner i denne gruppen enn de nevnte studiene. 

  28 



Vi fant en signifikant overdødelighet blant menn i forhold til kvinner, henholdsvis 31,5 % 
og 13,7 % mortalitet. Det var ingen åpenbar forskjell i antall predisponerende faktorer 
blant menn og kvinner som kunne forklare den store forskjellen i dødelighet. I den 
ovenfornevnte finske studien (9) var det ingen signifikant forskjell i mortalitet mellom 
menn og kvinner. Det samme fant man i en svensk studie fra 1981-1996 (33) og i en  
studie fra England (4)  fant man faktisk en noe høyere dødelighet blant kvinner (29,6 %) 
enn blant menn (28,1 %). 
 
Vi registrerte en overdødelighet i høyere aldersgrupper (figur 4) i samsvar med tidligere 
studier (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14). Denne økende dødelighet med økende alder er 
sannsynligvis multifaktoriell. Eldre personer har generelt sviktende immunforsvar, 
høyere andel underernærte, flere underliggende sykdommer m.m. (1). Vi fant ikke en 
signifikant forskjell i dødelighet for nosokomiale infeksjoner vs. ikke-nosokomiale 
infeksjoner. I Finland 1985-1994 fant man en signifikant overdødelighet ved nosokomial 
infeksjon (9). I denne studien var imidlertid pasientene pasientene signifikant eldre enn 
de øvrige pasienter (9), noe som grunnet de ovennevnte forhold kan ha bidratt til den økte 
dødeligheten i denne gruppen. I Danmark 1986-1990 fant også en signifikant 
overdødelighet blant nosokomiale infeksjoner, i denne studien var hele 23 % av 
infeksjonene nosokomiale (6). Den samme studien konkluderer på bakgrunn av 
serotyping av pneumokokkene med at de nosokomiale infeksjonene skyldtes 
autoinfeksjon med pasientens normale svelgflora pga svekket infeksjonsforsvar. Man fant 
nemlig ikke to nosokomielt smittede pasienter med samme kapseltype innlagt på samme 
tidspunkt. Konklusjonen var også at overdødeligheten skyldtes pasientenes generelle 
sykelighet og nedsatte immunforsvar (6). En amerikansk studie fant at nosokomial 
infeksjon var en uttalt risikofaktor for død, også uavhengig av risiko assosiert med alder 
og kronisk lungesykdom (8). 
 
I vårt materiale hadde 81,5 % av pasientene minst 1 predisponerende faktor, dersom 
røyking inkluderes. Dette tyder på at det i all hovedsak er pasienter med en eller flere 
kjente risikofaktorer som får invasiv pneumokokksykdom. Dette funnet samsvarer i stor 
grad med studier gjort i utlandet. I en svensk undersøkelse hadde 81 % minst 1 
predisponerende faktor (11). I en dansk studie fant man at 80,8 % hadde minst 1 
predisponerende faktor (6). Dersom man i vårt materiale ser bort ifra røyking som 
risikofaktor, hadde 110 av 162 pasienter (67,9 %) minst 1 predisponerende faktorer. 
Dette tallet er sammenlignbart med resultater fra Finland er 70,2 % hadde minst 1 kronisk 
underliggende sykdom, røyking var her ikke inkludert pga. mangelfulle 
journalopplysninger (9). Pasienter med minst 1 predisponerende faktor hadde også 
signikant høyere mortalitet enn pasienter uten predisponerende faktorer i vår studie. Dette 
samsvarer med funn i internasjonale studier (7, 8, 9, 10, 11). Vi fant dessuten at 
pasientene som døde hadde et signifikant høyere antall predisponerende faktorer enn 
pasientene som overlevde. Dødeligheten steg med økende antall predisponerende 
faktorer. Av de definerte gruppene av risikofaktorer fant vi høyest dødelighet i gruppen 
cardiovaskulær sykdom. Denne gruppen hadde signikant høyere dødelighet enn pasienter 
uten cardiovaskulær sykdom. Dette er også funnet i en tidligere studie (10). Den finske 
studien fant imidlertid ingen signifikant overdødelighet for pasienter med cardiovaskulær 
sykdom, eller for noen annen enkelt sykdomsgruppe for øvrig (9). I vår studie hadde 32,7 
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% av pasientene cardiovaskulær sykdom, tilsvarende tall var 39,4 % i en finsk studie (9) 
og så mange som 51,8 % i en amerikansk studie (7). Vi fant en høyere dødelighet blant 
alkoholikere enn blant øvrige pasienter, men forskjellen var ikke signifikant. Heller ikke i 
den finske studien var forskjellen i dødelighet mellom alkoholikere og andre signifikant 
(9). Heller ikke i en canadisk studie ble denne forskjellen funnet signifikant (10). I den 
danske studien var det kun 2 av 23 pasienter med misbruksdiagnose som døde (6). 
Alkoholikerne utgjorde altså 11,1 % av pasientene i vårt materiale, og dette skulle tilsi at 
invasiv pneumokokkinfeksjon er hyppigere blant alkoholikere enn blant befolkningen 
ellers. Vi kjenner imidlertid ikke til hvor høy forekomsten av alkoholisme er i vår 
bakgrunnspopulasjon. 
 
Vi fant at hele 35,1 % av pasientene hadde gastrointestinale symptomer ved innkomst, 
evt. ved symptomdebut i sykehus ved nosokomial infeksjon. Hele 14,8 % av 148 
pasienter med opplysninger om symptomer hadde kun GI-symptomer som 
presentasjonsform og dermed ikke brystsmerter, hoste eller dyspnoe. Are Holm fant i sin 
studie at 10,6 % av pasientene kun hadde GI-symptomer (13). Det foreligger ellers svært 
lite litteratur vedrørende gastrointestinale symptomer ved invasiv pneumokokksykdom. 
En amerikansk studie fra perioden 1992-1996 fant at 10,2 % av pasientene hadde 
magesmerter, i denne studien inngikk imidlertid kun bakteriemiske pneumonier (7). Det 
er kjent at S. pneumoniae kan forårsake peritonitt (2). Vi hadde høyere andel pasienter 
med ukjent fokus i gruppen med GI-symptomer enn i gruppen uten GI-symptomer. Over 
halvparten av pasientene med ukjent infeksjonsfokus hadde gastrointestinale symptomer, 
og dette kan være noe av forklaringen på at den amerikanske studien hadde en lavere 
andel pasienter med magesmerter enn vi hadde pasienter med GI-symptomer. Vi har 
dessuten operert med et videre begrep mht GI-symptomer enn den amerikanske studien 
som kun så på magesmerter. Are Holm konkluderte med at systemisk bakteriell infeksjon 
med ethvert utgangspunkt bør inngå som differensialdiagnose ved akutte gastrointestinale 
symptomer (13). Våre data støtter opp om denne slutningen. 
 
Pasientene med manglende feber (temp. <38,5oC) hadde en signifikant høyere dødelighet 
enn pasienter med feber. I en amerikansk studie med i alt 71 pasienter døde 9 (64 %) av 
14 afebrile pasienter, mens 11 (19,2 %) av 57 febrile pasienter døde. I denne studien var 
imidlertid 25 % av pasientene HIV-positive (14). En annen studie fra USA fant at en 
temperatur <38oC var forbundet med en signifikant høyere mortalitet enn høyere 
temperaturer. Denne overdødeligheten var uavhengig av kronisk sykdom og høyere alder. 
Den samme studien fant også en signifikant lavere gjennomsnittstemperatur blant 
pasientene som døde (8). Lav kroppstemperatur kan være en indikasjon på dårlig 
immunrespons med inadekvat granulocytt- eller interleukin-respons. Lav 
kroppstemperatur kan også være et resultat av økt vasodilatasjon og truende septisk 
sjokk. En annen faktor som kan tenkes å bidra til høyere dødelighet blant pasientene uten 
feber er at manglende feber muligens kan ha ført til forsinket diagnostikk og senere 
oppstart med antibiotisk behandling. I vårt materiale hadde 23,9 % av pasientene (n=155) 
endret mental status. I en amerikansk studie (14) fant man endret mentalstatus hos 25 % 
av pasientene. Vi fant en signifikant høyere dødelighet i gruppen med endret mental 
status enn blant orienterte pasienter. 
 

  30 



Vi fant at de som døde hadde signifikant lavere gjennomsnittlig antall leukocytter enn de 
som overlevde. Dette kan også sees på som en funksjon av dårligere fungerende 
immunsystem i likhet med manglende feber. Av pasientene uten leukocytose var det også 
en høyere andel som døde enn blant de med leukocytose. Denne forskjellen var imidlertid 
ikke statistisk signifikant (p=0,093). I den tidligere nevnte finske studien var det en 
signifikant assosiasjon mellom fravær av leukocytose og økt mortalitet. Denne studien 
fant imidlertid ingen signifikant forskjell i gjennomsnittlig antall leukocytter blant de 
døde og de som overlevde (9). Sammenhengen manglende leukocytose og økt dødelighet 
ble også funnet signifikant i en studie fra USA (7). Vi fant ingen signifikant forskjell i 
gjennomsnittlig CRP verdi blant de som døde og de som overlevde. Dette gjorde man 
heller ikke i Finland 1985-1994 (9). Vi fant imidlertid at kreatininverdiene blant 
pasientene som døde var signifikant høyere enn blant de som overlevde. Det samme fant 
den ovenfornevnte finske studien (9). Den amerikanske studien (7) fant at de med 
kreatinin over 176,8 µmol/ hadde signifikant høyere dødelighet enn pasientene med 
kreatinin under denne verdien. Utifra studiene som foreligger samt våre data tyder alt på 
at pasienter med høyere kreatininverdier er mer utsatt for dødelig utfall av invasiv 
pneumokokksykdom. Vi fant ingen signifikant forskjell i dødelighet mellom pasientene 
med ensidige og tosidige infiltrater på rtg. thorax. En slik forskjell ble imidlertid funnet i 
en amerikansk studie (7). 
 
Ved multivariat analyse av 15 variabler med henblikk på mortalitet kom kun 
kreatininverdi og endret mentalstatus ut som statistisk signifikant (tabell 14). Ved utvalg 
av kun 4 variabler kom i tillegg antall predisponerende faktorer ut som signifikant, mens 
fravær av feber var grensesignifikant med en p-verdi på 0,053.  
 
I vårt materiale fant vi at nasopharynxprøve var tatt på 28,4 % av pasientene, og i 24 
(52,2 %) av de 26 prøvene var det oppvekst av S. pneumoniae (4 prøver uten svar). 
Dyrkning av expectorat ble foretatt på kun 28 pasienter (17,3 %), og det var dokumentert 
oppvekst av S. pneumoniae i kun to av prøvene (7,1 %), imidlertid fantes ikke svar på 3 
prøvene. I en amerikansk studie (8) der for øvrig kun pneumonier var inkludert, var 
expectoratdyrkning foretatt på 93 % av pasientene, og 36 % av prøvene var ga oppvekst 
av S. pneumoniae. Dessuten fant man at pasientene med oppvekst av S. pneumoniae 
hadde 2,7 ganger større risiko for å dø enn pasienter uten oppvekst (95 % CI 1,7-4,3). 
Grampositive diplokokker i expectorat ved mikroskopi var imidlertid ikke forbundet med 
høyere dødelighet. Man konkluderte med at den høyere dødeligheten ved oppvekst i 
kultur trolig skyldtes flere levende pneumokokker i luftveiene hos disse pasientene pga. 
inadekvat uspesifikk immunrespons (8). I en annen amerikansk studie (7), også denne 
med kun pneumonier, var expectoratdyrkning foretatt hos 54,6 % av pasientene, og det 
var oppvekst av S. pneumoniae i 17 (28,8 %) av prøvene. Man konkluderte her med at 
dyrkning av expectorat var av begrenset verdi i diagnosen av pneumokokkpneumoni. Det 
var imidlertid en signifikant høyere dødelighet blant pasientene med oppvekst S. 
pneumoniae enn blant pasientene uten oppvekst ved dyrkning. Ved Gramfarging viste 12 
av prøvene moderate til rikelige mengder S. pneumoniae. Det var ikke helt samsvar 
mellom dette funnet og positiv dyrkning (7). I en tredje studie fra USA ble dyrkning av 
expectorat utført i 43 av 71 (60,6 %) tilfeller, med oppvekst i 21 prøver (49 %). I 11 (26 
%) av prøvene så man ved Gramfarging inflammatoriske celler og Grampositive 
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lansettformede diplokokker (14). I vår studie er altså expectoratdyrkning foretatt på en 
mye lavere andel av pasientene enn i andre studier (7, 8, 14). Dessuten er andelen prøver 
med oppvekst av S. pneumoniae også svært lav i vår studie, og selv ved et positivt 
resultat i de 3 tilfellene der dyrkningssvar manglet, ville man kun kommet opp i en 
oppvekstandel på 17,8 %. Dette kan tenkes å skyldes dårlig prøvetakning. Nytteverdien 
av expectoratdyrkning ved mistanke om pneumokokkpneumoni synes likevel å være 
begrenset. 
 
75,3 % av pasientene i vårt materiale skulle vært tilbudt pneumokokkvaksinasjon i 
henhold til gjeldende norske anbefalinger (18). Sannsynligvis er andelen enda høyere da 
det trolig er en underrapportering av enkelte risikofaktorer i form av manglende 
journalføring. Dessuten er tidligere pneumokokkpneumoni, som er et av 
vaksinasjonskriteriene (18), en diagnose som kan være vanskelig å stille ved manglende 
oppvekst i blodkultur. Vi fant ikke opplysninger om tidligere pneumokokkvaksinasjon på 
noen av de 162 pasientene, men trolig forekommer manglende journalføring mht til 
vaksinasjonsstatus. Våre data tyder på at gjeldende retningslinjer for 
pneumokokkvaksinasjon følges dårlig opp av norske allmennpraktikere. Ressurser bør 
settes inn for å øke vaksinasjonsdekningen, dette ansvaret hviler primært på 
allmennpraktikere. En fordel med pneumokokkvaksinen er at for de fleste er én dose 
tilstrekkelig for å gi beskyttelse i mange år (16). Vaksinasjon av alle som tilfredsstiller 
anbafalingene for vaksinasjon lar seg imidlertid vanskelig gjennomføre da personer som 
er over 65 år og friske i mange tilfeller er i lite kontakt med sin fastlege.  
 
Konklusjon 
 
Til tross for adekvat antibiotisk behandling er mortaliteten ved systemisk 
pneumokokkinfeksjon fortsatt høy. Systemisk pneumokokksykdom rammer i hovedsak 
eldre og personer med underliggende kroniske sykdommer og alkoholikere. 81,5 % av 
pasientene hadde minst 1 predisponerende faktor, mens 48,1 % hadde 2 eller flere 
predisponerende faktorer. Sykdommens presentasjonsform er ofte atypisk, hele 35,1 % 
hadde gastrointestinale symptomer. Majoriteten av pasientene hadde primært 
infeksjonsfokus i lungene. Flest antall tilfeller forekom i januar og september måned. 
Mortaliteten var i vårt materiale signikant høyere blant menn, pasienter med minst 1 
predisponerende faktor, pasienter med cardiovaskulær sykdom, pasienter uten feber og 
pasienter med endret bevissthetsnivå. Pasientene som døde hadde også signifikant lavere 
leukocyttall og høyere kreatininverdier enn de som overlevde. Den fortsatt høye 
mortaliteten og den høye andelen av dødsfall innen 24 timer etter innleggelse 
understreker viktigheten av å følge anbefalingene med hensyn til vaksinasjon av eldre og 
andre risikoutsatte grupper i større grad enn det som er tilfellet i dag.  
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