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Abstract 

 

Background and objectives: Osteomyelitis is a bacterial infection affecting the bone. It can 

arise in any bone in the body, but is most common in long bones. 70-90 % of all cases in 

Norway are caused by Stapylococcus aureus. An area of concern is the increasing incidence 

of MRSA and other resistant bacteria both internationally and in Norway. The aim of this 

review is to survey the evidence behind the Norwegian guidelines for the treatment of acute 

osteomyelitis. A key point was to look at the duration of the treatment, because prolonged 

treatment is contributing to drug resistance.  

 

Search method: This is a non-systematic review done by targeted search in McMaster PLUS, 

UpToDate.com, PubMed and Cochrane library. The searchwords included “osteomyelitis”, 

“acute osteomyelitis”, “osteomyelitis AND treatment”, “osteomyelitis AND antibiotic”, 

“osteomyelitis AND antimicrobial agents” and “osteomyelitis AND treatment AND 

duration”. The same search was done with “acute osteomyelitis”. Relevant articles were 

selected by their title.  

 

Main results: In the studies found, the primary focus was to start with empirical antibiotic 

targeting S. aureus. In some parts of the world MRSA causes up to 50 % of the infections and 

the guidelines in these countries often include coverage for MRSA when treatment is started. 

The treatment is started as parenteral antibiotics, but there is no consensus on when the 

optimal time for transition to oral treatment is. Total duration of treatment varies from four 

weeks up to 12 weeks, but several studies showed that that there is no benefit treating patients 

longer than six weeks.  

 

Conclusion: To maintain cloxacillin as the first choice when starting treatment for 

osteomyelitis in Norway seems to have broad agreement international as well. The decision to 

switch from parenteral to oral antibiotics should be done by closely monitoring the patient. 

Concerning the total duration of treatment, it’s reasonable to say that longer than six weeks of 

treatment is in most cases not needed. More studies of high quality are needed to avoid 

prolonged duration of treatment.  
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1.Innledning: 

 

Osteomyelitt er betennelse i bein forårsaket av bakterie, virus eller sopp (1), og sykdommen 

kan klassifiseres etter årsak, lokalisasjon eller varigheten på symptomer.  

 Akutt osteomyelitt rammer oftere barn enn voksne, men er uavhengig av populasjon 

forårsaket av Staphylococcus aureus (S. aureus) i 70-80 % av tilfellene. Meticillinresistente 

Staphylococcus aureus (MRSA) sees hos under 1 % av pasientene med osteomyelitt i Norge, 

men er et vesentlig større problem internasjonalt (2). 

 Sykdommen utvikler seg i løpet av dager, med symptomer i form av irritabilitet hos 

barn, hevelse og smerte i affisert kroppsdel, eller vegring mot å bruke ekstremitet. 

Allmenntilstanden kan være redusert, og noen har feber (3). Etter blodkulturer og eventuelt 

bilder og beinbiopsi startes empirisk antibiotikabehandling intravenøst, før man etter hvert 

bytter til peroral behandling.   

 

I Norge har Helsedirektoratet utarbeidet retningslinjer for antibiotikabehandling av akutt 

osteomyelitt. Disse gir ikke konkrete anbefalinger om når man skal bytte fra parenteral til 

peroral behandling eller total behandlingstid, noe som fører til ulike praksis fra sykehus til 

sykehus. 

 Osteomyelitt er en sykdom som kan være komplisert å behandle og som krever lang 

behandlingstid, og derfor er det viktig med gode retningslinjer som bygger på god forskning.  

Unødvendig lang intravenøs behandling fører til lengre sykehusinnleggelse og flere liggedøgn 

som er en stor kostnad for sykehusene. For lang antibiotikabehandling er også 

resistensdrivende.  

 

Målet for oppgaven er å se på evidensen bak de norske retningslinjene og sammenligne med 

internasjonal forskning og anbefalinger. Ønsket er at en trygg og restriktiv bruk av antibiotika 

skal opprettholdes, og at retningslinjer skal bygge på god dokumentasjon. Da kronisk 

osteomyelitt også er en kirurgisk sykdom, vil oppgaven konsentrerer seg om akutt 

osteomyelitt.  
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2. Metode 

 

Oppgaven tar utgangpunkt i det norske helsedirektoratets retningslinjer for behandling av 

akutt osteomyelitt. Jeg har sett på de nasjonale retningslinjene i Sverige og gjort et ikke-

systematisk litteraturstudie i søkemotoren McMaster PLUS, UpToDate.com, PubMed og 

Cochrane Library for å få et sammenlikningsgrunnlag.  

 

Søkeordene som ble brukt er «osteomyelitis», «osteomyelitis AND antibiotic», «osteomyelitis 

AND antibiotics», «osteomyelitis AND treatment», «osteomyelitis AND treatment AND 

duration», «osteomyelitis and antibacterial agens». Tilsvarende søk ble utført der 

«osteomyelitis» ble erstattet med «acute osteomyelitis».  

Søket gav kun ett funn i Cochrane Library, men til sammen genererte søket mange 

tusen resultater og relevante artikler ble plukket ut og gjennomgått hvis overskriften inneholdt 

et eller flere av søkeordene. Artikler om diabetessår, turberkuløse infeksjoner og artikler 

omhandlende proteser ble ekskludert. Oppgaven baserer seg på enkeltstudier, oversiktsartikler 

og metaanalyser, begrenset til publikasjoner på norsk, engelsk og fransk frem til 1.8.2016.   
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3. Bakgrunn 

 

 

3.1. Definisjon:  

 

Osteomyelitt er en infeksjon lokalisert til bein og benmarg forårsaket av bakterier, virus eller 

sopp (1). Det har gjennom tidene oppstått ulike modeller for klassifisering av osteomyelitt 

som baserer seg på lokalisasjon, patogener, smittemåte eller varighet av sykdommen. Den 

klassiske inndelingen etter Lew og Waldvogel deler osteomyelitt inn i 3 hovedgrupper etter 

etiologi (4, 5): 

1. Hematogen forårsaket osteomyelitt 

2. Osteomyelitt grunnet sekundærsmitte fra annet fokus (Sår/traume/kirurgisk inngrep) 

3. Osteomyelitt assosiert med vaskulær insuffisiens  

 

Cierny/Mader klassifikasjonen kombinerer infeksjonens anatomiske lokalisasjon og vertens 

fysiologi og har bidratt til å gjøre det mulig å utarbeide retningslinjer for behandling og 

prognose (2, 5, 6):  

 

-Anatomi:  Stadium 1 – Medullær osteomyelitt 

 Stadium 2 – Superfisiell osteomyelitt 

 Stadium 3 – Lokalisert osteomylitt 

 Stadium 4 – Diffus osteomyelitt 

-Vert:  A: Normal vert 

 B: 1. Systemisk kompromittert 

     2. Lokal kompromittert 

     3. Systemisk og lokal kompromittert 

 C: Behandling ansees som mer skadelig for pasienten enn sykdommen 

 

Det er i tillegg vanlig å dele inn i akutt og kronisk osteomyelitt. Uavhengig av etiologi kan 

alle akutte infeksjoner utvikle seg til kroniske, men det er ikke et klart skille hvor denne 

overgangen går og inndelingen er uklar (1). Akutt osteomyelitt utvikler seg over dager med 

symptomer under to uker, mens kronisk osteomyelitt utvikler seg over måneder eller år og 

karakteriseres av dødt beinvev, sequestrum, fisteldannelser og kroniske sår. Noen har også 

med subakutt osteomyelitt i inndelingen, definert som sykdom som utvikler seg fra uker til et 

par måneder (2). 

 

 

3.2. Epidemiologi: 

 

Insidensen av osteomyelitt varierer med hensyn på blant annet populasjonsalder og land. 

Akutt osteomyelitt er særlig en barnesykdom og 50 % av alle tilfeller forekommer før 

fylte fem år. Den årlige insidensen hos barn under 18 år i Norge har vært anslått til 13 per 

100 000/ år, og kan sees opptil dobbelt så ofte hos gutter som hos jenter (3, 7, 8). Hos barn er 
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det primært lange knokler som affiseres, mens det hos voksne hyppigere sees spondylodiskitt 

eller vertebral osteomyelitt, som oftest rammer intravenøse misbrukere og dialysepasienter 

(9). Osteomyelitt grunnet sekundærsmitte skyldes hos voksne liggesår og protesekirurgi, og 

hos yngre kirurgisk traume eller annet traume (10).  

De siste årene har man sett noe økt prevalens av kronisk osteomyelitt. Dette skyldes 

trolig økning i antall eldre i befolkningen, bedre diagnostisering, flere med diabetes og økt 

spinal-kirurgiske prosedyrer og generell kirurgi (1, 7). 

 

 

3.3. Mikrobiologi 

 

Akutt hematogen osteomyelitt er vanligvis monobakteriell, mens infeksjon forårsaket av 

sekundærsmittet ofte er polymikrobiell. Akutt hematogen osteomyelitt forårsakes av S. aureus 

i 70-90 % av tilfellene i alle aldersgrupper. Gruppe A streptokokker og andre streptokokker, 

enterokokker, gramnegative stavbakterier og pneumokokker er andre vanlige patongener. 

Anaerobe bakterier, mykobakterier, Coxiella og Brucella er årsak i under 5 % av tilfellene. 

Osteomyelitt kan en sjelden gang, i under 1 % av tilfellene, skyldes sopp eller parasitt (2). 

Haemophilus influenza type b har tidligere vært en hyppig årsak, men er nå svært 

sjelden grunnet utbredt vaksinering. MRSA forekommer i Norge i under 1 % av tilfellene, 

men dette er et langt større problem andre steder i verden (11, 12). Spesielt utsatt for uvanlige 

patogener er injiserende rusmisbrukere, pasienter med diabetes mellitus og immunsuprimerte 

pasienter (13). 

 

 

3.4. Patofysiologi 

 

Akutt hematogen osteomyelitt kan affisere alle bein i kroppen, men 

predileksjonssted er metafysen i lange knokler, vanligvis i 

underekstremitetene (14).  

Blodårene til rørknoklene trenger inn i beinet omtrent midt i 

diafysen og sprer seg mot metafysen (figur 1). Like under 

vekstskivene danner arteriene kapillær-løkker. Disse ikke-

anastomoserende kapillærsystemene går inn i større venøse 

sinusoider hvor blodet renner sakte og det er økt turbulens. 

Metafysale kapillærer mangler basalmembran og fagocytiske celler. 

Ved bakteriemi, traume eller sår i tilliggende bløtvev vil bakterier 

kunne etablere seg i metafysen (13). 

Når bakterien først er etablert vil en rekke mekanismer føre 

til beinnekrose. Bakteriene føre til en lokal inflammasjonsreaksjon 

og ulike inflammasjonsfaktorer bidrar til økt trykk inni beinet, 

redusert pH og destruksjon av beintrabekler og beinmatriks. Den 

inflammatoriske prosessen vil i seg selv kompromittere 

blodtilførselen og føre til redusert oksygen tilførsel og dermed 
Figur 1. Blodforsyning til beinet 



8 
 

ytterligere nekrose. Ved små traumer vil det i tillegg oppstå små hematomer og vaskulær 

obstruksjon og dermed avaskulær nekrose og sequestra (5). 

Hos barn kan infeksjonen utvikle seg lateralt 

gjennom beinets cortex eller gjennom epifysen og 

leddoverflaten, da kapillærene strekker seg gjennom 

vekstskiven (figur 2). Dette gjør at infeksjonen hos barn 

lett sprer seg til tilliggende ledd og ca. 50 % utvikler 

septisk artritt (13). 

I utgangspunktet har bein høy motstand mot 

patogener, men S. aureus har flere egenskaper som er 

gunstige for å etablere infeksjon. Bakterien utrykker adhesiner 

med høy affinitet til komponenter i beinmatriks (13), i tillegg til 

at den produserer toksiner og exoenzymer som fungerer som forsvar mot immunceller og 

ødelegger vevet slik at den kan trenge dypere ned i vevsstrukturene. Bakterien produserer 

også cytotoksiske og proinflammatoriske faktorer som bidrar til at bakterien unnslipper 

fagocytering. S. aureus er også et potensiell intracellulær patogen. I bein kan den invadere 

osteoblastene og bli værende der uten at immunceller eller antimikrobiellemidler når dem. 

Invaderingen av vertsceller er en vesentlig faktor for utvikling av kronisk osteomyelitt og 

residiv av sykdom (13, 15). Evnen S. aureus har til å danne biofilm kan og bidra til 

langtrukken sykdommen og vanskeligheter med behandling (5).  

 

 

3.5. Symptomer 

 

Ved akutt osteomyelitt utvikler symptomene seg i løpet av dager (3). Hos barn sees 

irritabilitet og halting eller vegring mot å bruke den affisert ekstremiteten. Lokale symptomer 

som rødhet, smerte, hevelse og ømhet, samt systemiske symptomer som feber og redusert 

allmenntilstand kan ses (3, 12, 16). Akutt osteomyelitt kan også presentere seg som septisk 

artritt. 

Voksne har ofte vagere symptomer med en subakutt til akutt presentasjon, fra en uke 

til et par måneder. Det er typisk uspesifikke smerter i affisert området uten systemiske 

symptomer. Ved affeksjon av bekken eller hofte er symptomene mer subtile og mindre preget 

av smerte. Vertebral lokalisert infeksjon vil kunne forveksles med lumbago eller prolaps, og 

man må være oppmerksom på nevrologiske symptomer. Det sees sjelden feber, frysninger, 

lokal hevelse eller rødhet (13, 17). 

Ved kronisk osteomyelitt er det diffuse symptomer, av og til lavgradig feber eller 

hudforandring over affisert område. Mange vil oppleve perioder med bedring, før sykdommen 

deretter blusser opp igjen (1, 16). Hvis infeksjonen blir stående over lengre tid vil 

destruksjonen av beinvev føre til dannelse fistler fra beinet, og en drenerende kanal med 

intimiderende sekresjon kan oppstå (5). 

Som differensial diagnoser bør man utelukke fraktur, andre infeksjoner og malignitet 

relatert til bein.   

 

 

Figur 2. Blodforsyning til epifysen 



9 
 

 

3.6 Diagnostikk 

 

Osteomyelitt er en viktig differensialdiagnose hos barn med feber og symptomer fra 

bevegelsesapparatet, samt ved infeksjon med ukjent fokus hos voksne. Diagnostisering 

kombinerer klinisk undersøkelse, laboratorieprøver og eventuelt bildeundersøkelser.  

 Det er klinikken som gir mistanke om osteomyelitt. Det er foreløpig ingen etablerte 

diagnostiske kriterier for osteomyelitt, men franske og engelske eksperter har lanserte en 

klinisk undersøkelsesmetode (18): 

Osteomyelitt er sannsynlig hvis minst et av fire kriterier er oppfylt:  

-Feber over 38 og lokal inflammasjon eller 

-Mistenkt osteoartikulær infeksjon eller 

-Redusert mobilitet eller 

-Hevelse i ledd 

 

Og minst et av følgende funn:  

-Positiv blodkultur eller 

-Purulent leddvæske eller 

-Positiv dyrkning fra bein eller leddaspirat eller 

-Bildefunn passende med bein- eller leddinfeksjon.  

 

Laboratorieprøver er til hjelp i diagnostikken. Senkningsreaksjon bør tas av alle med mistenkt 

osteomyelitt og er vanligvis forhøyet ved både akutt og kronisk osteomyelitt (19). C-reaktivt 

protein (CRP) skal også tas rutinemessig og stiger som regel over 100 mg/L.  

Leukocytter vil stige ved akutt hematogen osteomyelitt og sepsis, men sjelden ved 

kronisk osteomyelitt. Negative hvite sier derfor lite om det er en pågående kronisk infeksjon 

eller ikke (3, 20).  

Det skal rutinemessig tas blodkulturer før oppstart av antibiotikabehandling. Hvis 

blodkulturer er negative har undersøkelse av leddvæske eller benbiopsi en sentral plass i 

diagnostikken. CT-veiledet perkutan biopsi har sensitivitet på 50 %. Beinbiopsi gjøres aller 

helst før oppstart av antibiotika. Dyrkning fra fistler bør unngås da disse prøvene ofte er 

villedende grunnet kontaminering fra hud (13). 

Røntgenbilder kan være til hjelp i diagnostikken. Utfordringen med alle 

bildemodalitetene er at de har begrenset sensitivitet/spesifisitet når det gjelder å oppdage 

infeksjon. Røntgen er førstevalg og er viktig for å utelukke brudd initialt, mens CT særlig har 

en plass ved postoperative kontroller (21). På røntgen ser man beindestruksjon tidligst sju til ti 

dager etter sykdomsdebut, og røntgen vil før dette være negativ (22). Ved å ta MR vil man 

kunne detektere eventuell bløtdelsaffeksjon og man unngår ioniserende stråling. Ved mistanke 

om abscess bør det alltid gjøres MR en gang i forløpet, og det skal tas primært ved 

nevrologiske symptomer (2, 20). Trippelfase beinscintigrafi kan avdekke infeksjon allerede 

24 timer ut i forløpet, men gir dårlig anatomiske detaljer og er lite sensitiv for å avdekke 

abscesser og ekstraossøs affeksjon (23). I Norge er det vanlig å ta røntgenbilde først, før 

eventuelt MR. CT og ultralyd er ikke primære modaliteter ved mistenkt osteomyelitt. Ultralyd 

kan brukes hvis MR er kontraindisert. (22) 
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4. Funn:  

 

Helsedirektoratet i Norge har utarbeidet retningslinjer for antibiotikabehandling ved akutt og 

kronisk osteomyelitt. Ved kronisk osteomyelitt vil det være nødvendig å kombinere 

antibiotika med kirurgisk behandling, og vil ikke bli diskutert i oppgaven.  

 

I Norge er førstevalget for behandling av akutt osteomyelitt i dag kloksacillin 2 g x 4 

intravenøst (iv.) (9). Total behandlingstid er angitt til minst fire til seks uker, men det er ikke 

klare retningslinjer for tidspunkt for overgang fra iv. til peroral behandling eller hvilke 

pasienter som bør behandles i fire uker og hvilke i seks uker.  

Jeg har valg å se på tre punkter: 

-valg av antibiotika 

-tidspunkt for overgang fra parenteral til peroral antibiotika 

-total behandlingslengde med antibiotika 

 

Det er kun gjort et titall randomiserte kontrollerte studier og systematiske oversiktsartikler, og 

flere av studiene bygger på dyreeksperimenter (24). 

 

 

4.1 Valg av antibiotika:  

 

I følge de norske retningslinjene skal man primært dekke for S. aureus i valg av type 

antibiotika. Hvis det er mistanke om sepsis eller en pasient med tilleggsfaktorer må også 

dekning for gramnegative mikrober inkluderes i antibiotikabehandlingen man starter opp med. 

Deretter skal antibiotika korrigeres når dyrkningssvar foreligger (9). 

 

Krogvold og Wathne (11) utarbeidet i 2004 en oversiktsartikkel under et fagseminar. 

Barneleger, mikrobiolog og infeksjonsmedisiner gikk sammen gjennom retningslinjene for 

behandling av alvorlig infeksjonssykdom på barneavdelingene i Norge. Ønsket var å 

opprettholde en restriktiv og trygg antibiotikabruk ved avdelingene. 

 Gruppen konkluderte med å opprettholde kloksacillin/dikloksacillin som førstevalg 

ved osteomyelitt forårsaket av ukjent agens. Ved manglende klinisk og laboratoriemessig 

bedring må dekning for andre agens enn S. aureus vurderes. Det har tidligere har vært anbefalt 

å supplere med amoksicillin for å dekke for Haemophilus influenzae type b, men etter 

innføring av vaksine er dette nå en sjelden årsak og man fant ikke lenger indikasjon for å la 

dette inngå i primærbehandlingen.  

 Ved overgang til peroral behandling hos barn er det flere faktorer å ta hensyn til, og 

denne gruppen anbefaler klindamycin da middelet har god vevspenetrans, tolererbar smak og 

at mengdene ikke blir så store.  

 Bruken av klindamycin kan forårsake Clostridium difficile og kan bidra til resistens 

utvikling. En studie fra Haran et al fra 2015 (25) så på antibiotika assosiert diaré og 

Clostridium difficile som opptrer i 10-20 % av antibiotika assosiert diarétilfellene. I studien 
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fant man at tre av fire pasienter som utviklet Clostridium difficile infeksjon var blitt behandlet 

med klindamycin. 

  

I «Akuttveilederen i pediatri» utgitt av norsk barnelegeforening i 2012 (12) deles 

standardregimet er inn etter alder. Barn under to måneder skal ha både kloksacillin og 

gentamicin. Barn mellom to måneder og fire år skal ha kloksacillin eller cefalotin og barn 

over fire år skal ha klindamycin. 

I et studiet av Carek et al 2001 (24) gjenfinnes anbefalingen for førstevalg av 

antibiotika som kloksacillin for å dekke for S. aureus. Hvis en mistenker andre mikrober 

anbefales kombinasjon med 3. generasjons cefalosporin. 

 

I internasjonale studier sees ofte en høy andel med MRSA-smitte og dette påvirker valg av 

antibiotika.  

Gutierrez 2005 (3) gjorde en studien som viste at hos de med infeksjon i 

muskel/skjelett forårsaket av S. aureus var MRSA årsaken i 50 % av tilfellene. Som empirisk 

standardregime ble kloksacillin anbefalt (i kombinasjon med 3. generasjon cefalosporin hos 

barn under fem år). Ved sterkt mistanke om smitte med MRSA skulle vancomycin eller 

klindamycin gis intravenøst isteden. 

 Rosanova et al 2015 (26) viste i en argentinsk studie at MRSA var den vanligste 

årsaken til osteomyelitt hos barn, med funn av bakterien hos 50 % av pasientene med akutt 

osteomyelitt. Studien viste også at disse pasientene vanligvis hadde høyere CRP-stigning og 

flere liggedøgn på sykehuset enn andre.   

Gordon et al 2005 (14) så i en studie blant injiserende rusmisbrukere at det var en 

økning i hudinfeksjoner forårsaket av MRSA i denne gruppen.  

Ratnayake et al 2015 (27) gjorde en retrospektiv studie hvor man så på årsaken til 

osteomyelitt hos totalt 55 barn. Man fant at 26 av 55 var forårsaket av sensitive S. aureus og 

21 av 55 av MRSA. Studien konkluderer dermed med at ved behandling av osteomyelitt hos 

barn bør en dekke for MRSA primært.  

 

Conterno et al, Cochrane 2013 (1): I denne systematisk oversiktsartikkel undersøkes det 

hvorvidt en bør velge antibiotika primært med tanke på ødeleggelse/penetrasjon av biofilmen 

som S. aureus produserer ved kronisk osteomyelitt. Artikkelen konkluderer med at å la dette 

styre valg av antibiotika ikke er gunstigere enn ved å vektlegge de antimikrobielle 

egenskapene til et preparat.  

Mandell, Bennet, Dolins, «Principles and practise of infectionus diseases», 2010 (13): 

I denne amerikanske læreboken diskuteres egenskapen rifampicin har til å destruere biofilm 

som kan dannes av S. auresus. Behandling med rifampicin ble undersøkt i kombinasjon med 

andre antimikrobielle midler, og det viste seg at kombinasjonen var mer effektiv. Læreboken 

kommenterer også en studie hvor man undersøkte effekten av fluorokinoloner ved tilheling av 

beinfrakturer. Ved behandling med ciprofloksacin var det raskere tilheling og dette kan 

muligens benyttes som profylakse ved kirurgi.  

 

4.2 Overgang fra parenteralt til peroral:  
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Ved infeksjons ukjent fokus eller verifisert osteomyelitt er det bred enighet om at rask 

oppstart av antibiotikabehandling er vesentlig.  

Berbari et al 2015 (28) utarbeidet en retningslinjen for behandling av vertebral 

osteomyelitt hos voksne som skiller seg noe fra andre. Her anbefales det å avvente oppstart av 

empirisk antibiotikabehandling til mikrobiologi foreligger, så sant pasienten er 

hemodynamisk stabil og ikke har noen nevrologiske utfall. Ved mistanke om sepsis anbefales 

det å starte opp antibiotika med en gang.  

 

I artikkelen av Carek et al 2001 (24) anbefales det at barn med akutt hematogen osteomyelitt 

bør få intravenøs antibiotikabehandling i to uker før overgang til peroral behandling. De 

argumenterer også for minst fire ukers total behandlingstid grunnet residivfare.  

National guidelines, Clearinghouse 2011 (29) sier at  nødvendigheten av parenteral 

antibiotika skal vurderes innen de første sju dagene av behandlingen. Dette er for å redusere 

faren for komplikasjoner ved iv. behandling som er en kjent risikofaktor for infeksjoner. 

Fordeler og risikoer ved kort og lang iv. behandling skal diskuteres med foresatte til barnet, 

og deres ønsker skal tas med i beslutningen om når overgang til peroral behandling skal 

gjøres.   

Rosenberg og Coon (30) gjorde i 2015 en retrospektivt studie for å sammenlignet 

antibiotikabehandling gitt gjennom perifert innlagt sentralt venekateter (PICC-line) eller 

peroralt ved akutt osteomyelitt. Ved måling av antallet som ikke ble kurert var det ingen 

forskjell mellom disse gruppene. Derimot var det en signifikant økning av komplikasjoner, 

medikamentreaksjoner og besøk til legevakt/akuttmottak hos pasientene i PICC-line gruppen. 

Man fant derfor ingen fordeler med bruk av PICC-line og dette bør forbeholdes de barna som 

ikke tolerere peroral behandling. 

 Wood et al (31) publiserte i 2016 en artikkel som problematiserer at PICC-line fortsatt 

brukes som behandlingsform og at mange barn skrives ut av sykehus med dette for å få 

antibiotika iv. i seks uker. Bruken av PICC-line har ifølge artikkelen økt de siste årene og 

studier har vist at hos 29-41 % av de som får denne behandling oppstår det komplikasjoner. I 

tillegg sees økte kostnader og ingen bedret behandlingseffekt ved bruk av PICC-line. 

Artikkelen argumenterer for å forandre retningslinjene slik at tidligere friske barn kan bytte til 

peroral behandling så snart de viser klinisk bedring.  

 

I Canadian Peadiatric Societys anbefaling fra 1994 (32) argumenterer for at seks uker med  

iv. antibiotikabehandling, som tidligere har vært standart, ikke er nødvendig. Tidligere 

overgang til peroral antibiotika bidrar til bedre forhold for barnet under behandling og er 

vesentlig mindre kostbart for helsevesenet. Anbefalingen angir ikke konkret antall dager med 

iv. behandling, men overgang kan vurderes når både systemiske og lokale tegn på infeksjonen 

er i bedring og barnet spiser som normalt. Denne bedringen forventes og ses hos barnet i løpet 

av de første sju dagene.  

Le Saux et al (33) gjorde i 2002 en systematisk oversikt for å undersøke om lengre 

parenteral antibiotikabehandling bedret prognosen ved akutt osteomyelitt. Barn fra tre 

måneder til 16 år ble inkludert i studien. Lengden på iv. behandling varierte fra tre til 28 dager 

og perorale behandlingslengden varierte fra 15 til 39 dager. I datamaterialet fant de ingen 

signifikant forskjell i kureringsraten mellom de som fikk lang eller kort antibiotika 
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behandling. Da kortere iv. behandling har en rekke økonomiske og praktiske fordeler, mente 

gruppen at dette burde være standard. Dog så de at det var mangel på gode RCT-studier og at 

det var ønskelig med ytterligere forsking.  

I akuttveileder i pediatri, Norske barnelegeforening, 2012 (12) anbefales det å følge 

barnets klinikk og laboratorieverdier tett. Det angis ikke et konkret antall dager som minimum 

eller maksimum med parenteralt behandling, men det anbefales at overgangen fra iv. til 

peroral kan gjøres når pasienten har vært afebril i 48-72 timer, er i klinisk bedring og har 

synkende CRP. Totalbehandlingstid angis til 20 til 30 dager.  

Howard-Jones et al (34) publiserte i 2013 en oversiktsartikkel som så på evidensen for 

behandlingslengde på fire til seks uker med parenteralt antibiotika. RCT, kasus-kontroll og 

kohortstudier ble inkludert. Artikkelen konkluderer med at ved god klinisk respons kan man 

etter tre til fire dager med iv. antibiotika gå over til peroral og kontinuere behandlingen i tre 

uker hvis barnet er over tre måneder. De kom frem til at evidensen er svak, en GRADE 2B 

anbefaling.  

Roul-Levy et al (35) gjorde i 2016 en retrospektiv kasus-kontroll studie. 45 barn 

mellom ett og 11 år med akutt osteomyelitt ble fulgt i seks måneder. 19 barn fikk kun peroral 

behandling med amoksicillin og klavulansyre. 26 barn fikk to til fire dager med iv. behandling 

før bytte til peroral behandling. Endepunktene var klinisk, radiologisk og biologisk kurasjon 

etter seks måneder. Man så ingen signifikant forskjell mellom gruppene og dette kan tyde på 

at å kun gi peroral behandling er et likeverdig alternativ til dagens behandlingsregime med 

initial iv. behandling før overgang til peroral medikasjon.  

Batchelder et al 2016 (36) har foreslått en algoritme for lengde på parenteralt 

antibiotikabehandling basert på nedgang i feber, bedring i lokale smerter og CRP-verdier. Ved 

verdier under 20 mg/L til 30 mg/L bør man vurdere overgang til peroral behandling. Er 

verdier over dette skal iv. behandling kontinueres og nye målinger gjøres etter noen dager. 

Hvis initial CRP er over 100 mg/L, vedvarende feber tre til fire dager etter antibiotika oppstart 

eller barnet ikke er friske fra tidligere bør en ikke forsøke med rask overgang til peroral 

behandling.  

 

 

4.3 Total behandlingslengde:  

  

Barn: 

Krogvold og Wathne (11) kom i 2004 frem til anbefalingen om å gi iv. behandling i 14 dager 

før overgang til peroral behandling, og deretter ytterligere fire ukers behandling. Den totale 

behandlingstiden ble nøye diskutert da det er flere internasjonale artikler som har vist gode 

behandlingsresultater med bare 11 dager iv. og totalt 23 dagers behandling. Kortere 

antibiotikabehandling enn fire uker hadde på daværende tidspunkt likevel ikke fått 

gjennomslag internasjonalt og man fant derfor ikke holdepunkt for å redusere standard 

behandlingslengde. 

I Gutierrez artikkel fra 2005 (3) anbefales tre til seks ukers total behandlingstid ved 

akutt osteomyelitt hos barn, avhengig av klinisk respons og eventuelt underliggende sykdom. 

Det bemerkes at det er dokumentasjon for at behandling under tre uker har uakseptabel høy 

residivrate. Det ble i en studie funnet at 19 % av pasienter behandlet under tre uker utviklet 
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kronisk osteomyelitt, sammenliknet med 2 % i gruppen behandlet over tre uker. Dette støttes 

også i en artikkel ved Carek et al fra 2001 (24) hvor det beskrives at det tar ca. tre til fire uker 

for fullstendig revaskularisering av bein etter nekrose.   

Peltola et al 2010 (37) randomiserte barn fra tre til 15 år til å få antibiotikabehandling i 

20 eller 30 dager, inkludert iv. behandling de første to til fire dagene. Endepunktet var behov 

for nye antibiotikabehandling i løpet av ett år. Studien inkluderte kun de med positiv 

blodkultur som til sammen var 131 pasienter. Etter avsluttet behandling konkluderte man med 

at det ikke var noen forskjell på antall med behov for ny antibiotikakur i de to gruppene. Det 

var heller ingen forskjell i laboratorieverdier over tid eller andre komplikasjoner. Studiet 

konkluderte med at forutsatt at pasienten har god klinisk respons og rask normalisering av 

CRP trenger ikke barn med akutt hematogen osteomyelitt lengre enn 20 dagers 

antibiotikabehandling.  

 

Voksne:  

Zervou et al 2015 (38) er en av svært få RCT-studier. Her ble 359 pasienter over 18 år med 

pyogen verterbral osteomyelitt randomisert til to grupper hvor 182 pasienter fikk antibiotika 

behandling i seks uker og 177 pasienter i 12 uker. Pasientene ble fulgt over ett år og et av 

endemålene var antall med terapisvikt i de ulike gruppene. Man fant ingen signifikant 

forskjell mellom de to gruppene vedrørende kurasjonsrate, og bemerker at seks ukers 

behandlingstid er å foretrekke da overforbruk av antibiotika er resistensdrivende. Det ble 

påpekt av det var svært få pasienter med MRSA i studien, og at denne pasientgruppen 

muligens kan ha behov for lengre enn seks ukers behandling.  

Det poengteres i artikkelen av Sanders og Mauffrey fra 2013 (16) at anbefalingen om  

å gi antibiotikabehandling i fire til seks uker i mange tilfeller først og fremst baserer seg på 

dyrestudier og kunnskapen om at det tar minst 4 uker for revaskularisering av bein etter 

kirurgisk inngrep eller traume.  

Park et al (39) kom i januar 2016 med en artikkel som så på optimal 

behandlingslengde ved hematogen vertebral osteomyelitt. De argumenterte for at 

behandlingstiden må basere seg på hver enkelt pasients risiko for tilbakefall og ta med i 

beregningen pasienten generelle helsetilstand. Studien var retrospektiv og delte pasientene inn 

i to grupper. I den ene gruppen var alle friske fra tidligere og hadde ingen spesifikke 

risikofaktorer for tilbakefall. I den andre gruppen hadde pasientene en eller flere av bestemte 

risikofaktorer, som var endestadium nyresvikt, MRSA-infeksjon eller udrenert paravertebral-

eller psoas-abscess. I hver av gruppene så man deretter på lengden antibiotikabehandling gitt; 

fire til seks uker, seks til åtte uker eller over åtte uker, og antall med tilbakefall/terapisvikt i de 

to gruppene. I gruppen med de tidligere friske pasientene så man at de som ble behandlet 

under seks uker hadde større risiko for tilbakefall. I gruppen med de nevnte risikofaktorene så 

man at de som fikk behandling under åtte uker hadde økt risiko for terapisvikt. Dette var en 

retrospektivt studie og har klare begrensninger. Studien beskriver likevel at pasienter med 

risikofaktorene bør ha behandling over åtte uker. Kortere behandling, seks til åtte uker, kan 

gis til pasienter uten risikofaktorer.  
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5. Diskusjon:  

 

Valg av antibiotika.  

 

De nasjonale retningslinjene i Norge sier at empirisk standardregime ved osteomyelitt skal 

være kloksacillin (9). S. aureus forårsaker 70-90 % av alle osteomyelittinfeksjoner og det er 

godt dokumentert og en utbrett forståelse at primærbehandling bør fokusere på dette (11, 12, 

24). I Norge er det foreløpig en lav forekomst av MRSA, men andre steder i verden er 

forholdene annerledes. Enkelte internasjonale studier viser at hos så mange som 50 % av 

pasienter med osteomyelitt er MRSA årsaken, og derfor anbefales oppstart med vancomycin 

eller klindamycin i tillegg til kloksacillin (3, 26, 27). Hos intravenøse misbrukere er MRSA et 

økende problem også i Norge, og ved osteomyelitt i denne pasientgruppen bør behandlingen 

ta høyde for dette (14). 

 Enkelte artikler diskuterer om valg av antimikrobielle midler bør basere seg på 

middelets evnen til å penetrere biofilm og ikke bare de antibakterielle egenskapene. S. aureus 

kan danne biofilm som hindrer antibakterielle midler fra å trenge inn og noen steder i 

litteraturen var det vist at å legge til rifampicin kunne bedre prognosen (1, 13). Andre studier 

viser ingen forskjell og det er foreløpig ingen retningslinjer som benytter dette som 

standardbehandling.  

 

 

Overgang fra parenteral til per oralt behandling 

 

Det er bred enighet om at rask oppstart av parenteral antibiotikabehandling er vesentlig, men i 

litteraturen er det få eller dårlig dokumenterte anbefalinger for når overgangen til peroral 

behandling bør gjøres. Få studier oppgir konkrete tall, men de få som gjør dette anbefaler to 

uker iv. behandling for unngå tilbakefall (24).   

 De fleste studier anbefaler først og fremst tett overvåkning og kontinuerlig vurdering 

av pasientens tilstand. Norske anbefalinger sier at peroral behandling kan startes når barnet 

har vært afebril i 48-72 timer, klinikken er i bedre og CRP er på vei ned (9, 12). Andre 

anbefalinger sier at man skal se an når lokale og systemiske tegn på infeksjon er på vei 

tilbake, samt at barnet spiser normal, eller når pasienten er afebril og kan tolerere peroral 

behandling (13, 32). 

 Ved intravenøs behandling er det økt fare for komplikasjoner, og en amerikansk 

retningslinje (29) sier derfor at nødvendigheten av fortsatt iv. behandling rutinemessig skal 

vurderes innen de første sju dagene. Med unntak av en artikkelen som anbefaler to uker iv. 

behandling, fant jeg  ingen dokumentasjon for at så lang parenteral antibiotika er nødvendig, 

og i én studie fra Canada (33) ble det vist at det ikke var noen forskjell i kureringsrate mellom 

de som fikk sju dager og de som fikk over sju dager med iv. antibiotikabehandling.  
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Total behandlingstid 

 

De norske retningslinjene anbefaler fire til seks ukers total behandlingstid (9). I enkelte land 

er opptil 12 ukers behandling vanlig, men de fleste steder i verden gradvis går man mot 

kortere og mer restriktiv antibiotikabehandling. Dette finner man støtte for i en av få RCT 

studier som viser at det ikke er noen forskjell mellom seks ukers og 12 ukers behandling (38). 

I tillegg viser en studie fra Helsinki ingen forskjell mellom pasienter behandlet i 20 eller 30 

dager (37). Et annet studie har vist at 23 dagers behandling gir tilfredsstillende resultater. Å 

behandle under fire har ikke fått gjennomslag internasjonalt, og man er avventende med å 

anbefale dette i Norge foreløpig (11).  

I de fleste av de gjennomgåtte studiene er pasientpopulasjonene friske fra før. Ved 

behandling av pasienter med risikofaktorer og komorbiditet bør det gis lengre behandling. I en 

studie fra Oxford publisert tidligere i år (39) ble det vist at for å redusere antall tilbakefall var 

det nok med seks ukers behandling hos de tidligere friske, men ved tilleggsfaktorer som 

nyresvikt, MRSA og udrenerte abscesser var behandling under åtte uker ikke anbefalt.  
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6. Konklusjon:  

 

Med den stadig økende resistensutviklingen som truer ved alle infeksjoner er osteomyelitt en 

tilstand som krever godt dokumenterte retningslinjer da dette er en langvarig og vanskelig 

tilstand å behandle. Overdreven bruk av antibiotika er resistensdrivende og man må ved 

behandling av alle typer infeksjonssykdommer jobbe for optimal bruk av antibiotika.  

 

Å benytte kloksacillin som førstevalget ved akutt osteomyelitt har bred konsensus også 

internasjonalt og så lenge antall infisert med MRSA holdes lavt her til lands vil dette være 

tilstrekkelig som behandling. Insidensen av MRSA overvåkes kontinuerlig, og er en stadig 

økende utfordring. 

 Det optimale tidspunktet for overgang fra parenteralt til peroral antibiotika behandling 

er ikke etablert, og praksis varierer mellom land, men også fra sykehus til sykehus nasjonalt. I 

Norge anbefales det å følge både klinikk og laboratorieprøver nøye, og dette skal avgjøre når 

man kan bytte fra iv. til peroral behandling. Denne vurderingen bør gjøres så tidlig som mulig 

da intravenøs behandling i seg selv er en inngangsport for ytterligere infeksjoner. I tillegg 

foretrekker de fleste pasienter å kunne være hjemme under behandling, men ressursene til 

pasienten og de pårørende bør tas med i beslutningen for å sikre etterlevelse. Den økonomisk 

gevinsten ved færre liggedøgn er også en faktor som burde stimulere til å utarbeide enda klare 

retningslinjer slik at leger kan føle seg trygge på å avslutte den parenterale behandlingen.  

 Retningslinjer for optimal total behandlingslengde varierer i ulike studier, og i Norge 

sier anbefalingen fire til seks uker. Ønsket er å unngå unødvendig lang behandling, men 

samtidig ikke avslutte så tidlig at det øker faren for tilbakefall. I litteraturen finner man støtte 

for at fire uker er et minimum, men det kommer også tydelig frem at hos en tidligere frisk 

pasient er 12 uker unødvendig lenge og ikke bedre enn seks ukers behandling.  Hvis pasienten 

har redusert helsetilstand fra før eller andre risikofaktorer bør man vurdere om man skal 

behandle i åtte uker. 

 

Nasjonale og internasjonale retningslinjer og anbefalinger har enda ikke nok gode studier å 

bygge på, og må til en viss grad fortsatt også støtte seg på nestorers erfaring.  Dette gjør at 

man vil finne ulike praksiser i behandlingen fra sykehus til sykehus.  

De norske retningslinjene er basert på den kunnskapen vi har tilgjengelig på dette 

tidspunktet. Det er gjort mange retrospektive studier, men det er et stort fraværet av gode 

RCT-studier og metaanalyser. Forhåpentligvis vil dette komme med tiden, slik at 

behandlingen ved akutt osteomyelitt vil bli ytterligere optimalisert.  
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