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Abstract 

Background: Procalcitonin (PCT) is a biomarker that has been showing promising 

results in differentiating bacterial infections from viral infections. Due to the increasing 

global problem concerning antibiotic resistance, there is a need to reduce antibiotic 

consumption.  The rate of antibiotic prescription is especially high in respiratory tract 

infections. There has been done a lot of research on PCT and respiratory tract 

infections. Some Norwegian hospitals have already implemented the use of PCT. Before 

implementing PCT in Ullevål, a mini-method evaluation was done.  

Methods: In this paper we look at the studies in the mini-method evaluation concerning 

respiratory tract infections. We have focused especially on community acquired 

pneumonia (CAP) and exacerbations of COPD.  

Results: The largest meta-analysis on the topic shows that PCT guidance significantly 

reduces the total antibiotic exposure for patients with respiratory tract infections. The 

duration of the antibiotic treatment is reduced from ten days to seven days (median, 

P<0.001) and the antibiotic initiation is reduced from 84 percent to 64 percent (P<0.001). 

The most significant reduction is found in the group with CAP.  

Conclusion: PCT-guided antibiotic treatment for respiratory tract infections can 

significantly reduce the consumption of antibiotics, without increasing mortality or any 

other adverse outcomes. PCT-guided antibiotic treatment is a good tool for reducing the 

use of antibiotics for patients hospitalized with CAP. PCT-guidance also shows a good 

potential for reducing antibiotic prescription for patients hospitalized with exacerbation 

of COPD.  
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Forord 

Denne prosjektoppgaven er skrevet på bakgrunn av en mini-metodevurdering gjort ved 

Ullevål universitetssykehus. Prosjektoppgaven tar for seg prokalsitoninstyrt 

antibiotikabehandling av luftveisinfeksjoner.  

Vi ønsker å rette en stor takk til vår hovedveileder Dag Berild som hjalp oss med å finne 

spennende oppgavetema og inkluderte oss i mini-metodevurderingen. Hans engasjement i 

arbeidet mot antibiotikaresistens inspirerer. Tusen takk for god hjelp og veiledning. 

Vi vil også takke medveileder Erik Koldberg Amundsen som var fagansvarlig for mini-

metodevurderingen. Denne oppgaven hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten hans arbeid 

med mini-metodevurderingen. 
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1 Innledning 

 

”Antibiotikaresistens truer kjernen av moderne medisin”, slik starter WHO sin globale 

handlingsplan mot antibiotikaresistens (1). Internasjonalt har det vært en økende rapportering 

av tilfeller der pasienter har en infeksjon med bakterier som er motstandsdyktige mot alle 

tilgjengelige antibiotika. I Norge er antibiotikaresistens også et stadig økende problem, selv 

om det er lite resistens sammenlignet med mange andre land (2).  

Overforbruk av antibiotika er hovedårsaken til utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. I 

Norge ble det i 2015 brukt 37 tonn antibiotika til mennesker, 5.9 tonn til husdyr og 0.3 tonn til 

fiskeoppdrett (3). 

Det er spesielt høy forskriving av antibiotika til pasienter med akutte luftveisinfeksjoner (4, 

5). Akutte luftveisinfeksjoner forårsaker ti prosent av sykdomsbyrden i verden, og er den 

vanligste årsaken til behandling med antibiotika både i primærhelsetjenesten og i sykehus (6). 

En studie fra USA viser at 75 prosent av all antibiotika forskrives til denne gruppen (7). 

Ettersom årsaken ofte er virus (7), er nytten av antibiotikabehandling ved akutte 

luftveisinfeksjoner ofte marginal (8). 

I de tilfellene der pasientene har behov for antibiotika, er ofte kurene for lange (9). En 

nederlandsk studie fra 2006, tok for seg tre dagers Amoxicillin-kurer hos pasienter med mild 

til moderat samfunnservervet pneumoni. Den konkluderte med at det var trygt å avslutte 

behandlingen etter tre dager hos pasienter som viste tegn til betydelig bedring (10). Ved en 

undersøkelse på et norsk sykehus, var gjennomsnittlig behandlingslengde for 

samfunnservervet pneumoni 11.6 dager (9). 

Korte effektive antibiotikakurer er ikke noe nytt. I 1970 ønsket man å finne ut om det var 

mulig å utføre poliklinisk behandling av lobær pneumoni på grunn av plassmangel på 

afrikanske sykehus (11). Da de fleste pasientene hadde lang reisevei til sykehuset og lite 

ressurser til å reise, ble det gjort et forskningsprosjekt for å se på muligheten for endags 

behandling av ukomplisert lobær pneumoni. Prosjektet ble utført i Zimbabwe og konkluderte 

overraskende nok med at det var trygt å utføre endags penicillin behandling hos tidligere 

friske pasienter, så lenge de kom tilbake hvis de ikke opplevde bedring innen fem dager 

(11).   
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Akutte luftveisinfeksjoner i sykehus og på intensivavdelinger er assosiert med 

resistensutvikling hos vanlige bakterier, høye kostnader og medikamentbivirkninger (6). 

Pasienter med KOLS har økt risiko for å utvikle infeksjoner med multiresistente bakterier. De 

blir oftere eksponert for antibiotika, kortikosteroider, underernæring og intubasjon. 

Eksaserbasjoner som skyldes multiresistente bakterier er assosiert med økt mortalitet (12). 

Dødeligheten hos pasienter med KOLS forverring som skyldtes multiresistent Pseudomonas 

aeruginosa er tolv prosent etter en måned, 32 prosent etter ett år og 60 prosent etter to år. Hos 

andre pasienter med KOLS forverring, er dødeligheten etter en måned åtte prosent, 18 prosent 

etter ett år og 28 prosent etter to år (P=0.01) (12).  

Selv om en studie (13) viste at profylaktisk antibiotikabehandling ved hyppige kols 

forverringer reduserer antall eksaserbasjoner, er det ikke anbefalt på grunn av faren for 

resistens. Bakterielle infeksjoner står for omtrent 50 prosent av KOLS forverringer (12), andre 

viktige årsaker er luftforurensing og virale infeksjoner (14). En studie fra 13 europeiske land 

så på 16 018 pasienter innlagt med KOLS forverring. 61.4 prosent av pasientene skulle etter 

GOLDs anbefalinger ha antibiotikabehandling, men 86 prosent ble behandlet med antibiotika 

(15). 

Regjeringen la i 2015 frem en handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, med 

mål om å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen utgangen av 2020. 

Som en del av strategien ble det vedtatt å etablere antibiotikastyringsprogrammer i 

helseforetakene (16). 

Det har vært stor interesse for å finne biomarkører som kan forbedre den diagnostiske 

prosessen og dermed redusere antibiotikaforbruket. Prokalsitonin (PCT) har de siste årene vist 

seg å være en lovende markør for å skille bakterielle infeksjoner fra virale infeksjoner og 

ikke-spesifikke inflammatoriske prosesser (6). PCT er prohormonet til kalsitonin, og 

transkriberes fra CALC-I- genet. PCT produserer normalt i nevroendokrine C-celler i 

thyroidea og lungene, og lagres i sekretoriske granula. Bakterielle infeksjoner indusere en 

økning i CALC-I genekspresjon og frigjøring av PCT i nesten alle vev og celletyper. Det skjer 

via direkte stimulering fra cytokiner, som IL-1, IL-6 og TNF- (12). PCT-produksjonen 

blokkeres samtidig av INF-, et cytokin som frigjøres ved virale infeksjoner (6) . 
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Prokalsitonin ble oppdaget og isolert i 1975, under en studie av biosyntesen til kalsitonin hos 

kyllinger (17). I 1993 ble det kliniske potensialet kjent da Assicot et al (18) så at PCT-nivåene 

var markant høyere hos barn med alvorlig systemisk bakteriell infeksjon, enn hos barn uten 

infeksjon eller med lokale virale infeksjoner (19).  

En økning i prokalsitoninkonsentrasjonen i plasma ses etter to-seks timer ved en bakteriell 

infeksjon. Økningen fortsetter til infeksjonen er under kontroll og når ofte en topp etter 14-24 

timer (12). Halveringstiden til prokalsitonin er 22-35 timer (20). Til sammenligning øker CRP 

i plasma etter fire-seks timer, når en topp etter 36-50 timer, og har en halveringstid på 19 

timer (20). 

Bruk av prokalsitonin har vist seg å ha potensiale til å redusere antibiotikabruk. Analysen 

utføres ved flere store og mellomstore norske sykehus, men er ressurskrevende. Før innføring 

av denne analysen ved laboratoriet til Ullevål sykehus ble det foretatt en mini-

metodevurdering. Målet med mini-metodevurderingen “Analyse av prokalsitonin ved OUS-

laboratorier”, var å identifisere nytteverdien av analysen i spesifikke kliniske situasjoner (21). 

Vi fikk være med på å gjennomgå litteraturen for mini-metodevurderingen. I denne oppgaven 

vil vi gå nærmere inn på prokalsitonins nytteverdi for å redusere antibiotikabruken ved 

luftveisinfeksjoner og KOLS forverring.   
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2 Metode 

I denne prosjektoppgaven har vi tatt for oss artiklene om pneumoni og KOLS forverring fra 

“Analyse av prokalsitonin ved OUS-laboratorier”. Artiklene vi har sett på er hentet fra 

punktene luftveisinfeksjon/pneumoni og KOLS forverring, under oversiktsartikler og nye 

primærstudier 2015/2016. PICO-spørsmål og litteratursøk med søkestrategi, er derfor hentet 

direkte fra mini-metodevurderingen (21).  

2.1 Litteratursøk 

For å finne litteratur til mini-metodevurderingen ble det formulert et PICO-spørsmål, og det 

ble foretatt et litteratursøk i samarbeid med en bibliotekar. Søk etter systematiske oversikter 

ble gjort i Mednytt, Clinical evidence, The Cochrane library, NICE, UpToDate, 

Epistemonikos, NHS EED, Medline (systematiske oversikter) og i Embase (systematiske 

oversikter). Søk etter primærstudier ble gjort i Medline og Embase. Søkene ble foretatt 

24.08.16. Ikke-systematiske oversikter, ikke relevant problemstillinger, ikke 

engelsk/skandinavisk språk, dyrestudier, kommentarartikler, kasuistikker, duplikater og 

oversikter fra før 2012 på områder som dekkes av nyere oversikter ble ekskludert.    

PICO-spørsmål 

Pasientgruppe: Pasienter på sykehus. Voksne og barn. Det er ønskelig å beskrive nytteverdien 

separat for ulike pasientpopulasjoner. F. eks. akuttmottak, kirurgisk og medisinsk intensiv, 

lungeavdeling, barneavdeling, barneintensiv, kreftavdeling, revmatologisk avdeling, 

polikliniske pasienter. 

Intervensjon/tiltak: Styring av antibiotika ved hjelp av måling av prokalsitonin i tillegg til 

standard diagnostikk og behandling, og seponering av antibiotika og oppstart av antibiotika 

ved mistenkt bakteriell infeksjon. 

Sammenligning: Standard klinisk praksis for diagnostikk og behandling av bakterielle 

infeksjoner.  
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Utfall: Mortalitet/morbiditet, varighet av antibiotikabehandling, oppstart eller ikke av 

antibiotikabehandling, dokumenterte bivirkninger av antibiotika, og liggetid på 

intensivavdeling og/eller liggetid på sykehus 

Søk 

Systematiske oversikter: 

Databaser som ble benyttet for søk etter systematiske oversikter med søkeord:  

• MedNytt (søkeord: procalcitonin, prokalsitonin) 

• Clinical Ecidence (søkeord: procalcitonin) 

• Cochrane Library (tabell 1). 

# Søk Resultater 

1 procalcitonin or pro calcitonin or proCT (calcitonin near precursor*):ti,ab,kw (Word variations have 

been searched) 

427 

2 MeSH descriptor: [Anti-Infective Agents] explode all trees  25930 

3 (antiinfective or anti infective or antimicrobial or anti microbial) near/3 agents:ti,ab,kw (Word 

variations have been searched) 

5938 

4 ((antibacterial or anti bacterial) near/3 agents) or antibiotics*:ti,av,kw (Word variations have been 

searched) 

23156 

5 [or #2-#4] 39699 

6 [and #1, #5] 186 

Tabell 1: Søk i Cochrane Library 

• National institute for health and care excellence (NICE) (søkeord: procalcitonin) 

• UpToDate (søkeord: procalcitonin) 

• Epistemonikos (title:((title:(procalcitonin) OR abstract:(procalcitonin)) AND 

(title:(antibiotic*) OR abstract:(antibiotic*))) OR abstract:((title:(procalcitonin) OR 

abstract:(procalcitonin)) AND (title:(antibiotic*) OR abstract:(antibiotic*))) 

• NHS EED (Economic Database) (figur 1) 

 

Figur 1: Søk i NHS EED 
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• Medline (systematiske oversikter) Søk: 1946 til nåtid (tabell 2) 

# Søk Resultater 

1 (procalcitonin or pro calcitonin or proCT).tw,kw. 3575 

2 (calcitonin adj4 precursor*).tw,kw. 139 

3 or/1-2 3663 

4 exp Anti-Infective Agents/  14211967 

5 ((antiinfective or anti infective or antimicrobial or anti microbial) adj3 agents).tw,kw. 18054 

6 (((antibacterial or anti bacterial) adj3 agents) or antibiotic*).tw,kw. 280877 

7 or/4-6 1531651 

8 and/3,7 820 

9 limit 8 to yr=”2005-Current” 753 

10 limit 9 to (meta analysus or systematic reviews)  63 

11 (medline or cochrane or embase or psycinfo or ((systematic* or literature) adj2 review*) or 

metaanalys* or meta analys*).tw. 

309043 

12 and/9,11  61 

13 or/10,12  81 

14 clinical trials as topic/ or controlled clinical trials as topic/ or randomized controlled trials as topic/  289231 

15 (controlled clinical trial or randomized controlled trial).pt. 515653 

16 (randomized or placebo or randomly).ti,ab. 702948 

17 or/14-16  1087919 

18 and/8,17 157 

19 limit 18 to yr=”2015-Current” 30 

20 19 not 13 26 

Tabell 2: Søk i Medline(systematiske oversikter) 

• Embase (systematiske oversikter) Søk: 1946 til nåtid (tabell 3) 

# Søk Resultater 

1 *procalcitonin/ 3009 

2 (procalcitonin or pro calcitonin ot proCT).ti 3174 

3 (calcitonin adj4 precursor*).ti. 32 

4 or/1-3 3485 

5 exp *antiinfective agent/ 1227777 

6 ((antiinfective or anti infective or antimicrobial or anti microbial) adj3 agents).ti. 5451 

7 (((antibacterial or anti bacterial) adj3 agents) or antibiotic*).ti. 114393 

8 or/5-7  1252149 

9 and/4,8 470 

10 meta analysis/ or ‘’systematic review’’/ 182689 

11 ((systematic* adj2 review*) or metaanalys* or meta analys*.tw. 199450 

12 or/10-11 251490 

13 and/9,12 30 

14 limit 13 to yr=’’2005-Current‘’ 30 

Tabell 3: Søk i Embase (systematiske oversikter) 

Treff: 

Mednytt: 0 

Clinical evidence: 0 

The Cochrane library:  

Cochrane reviews: 1, Other reviews: 12, Technology assessments: 2 

NICE: 1 

UpToDate: 10 

Epistemonikos:  

Broad Synthesis: 2, Structures Summary: 2, Systematic Review: 26 

NHS EED: 8 

Medline (systematiske oversikter): 81 

Embase (systematiske oversikter): 30 
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Primærstudier:  

• Medline: søk 2015 til nåtid (tabell 4) 

# søk Resultater 

1 (procalcitonin or pro calcitonin or proCT).tw,kw. 3575 

2 (calcitonin adj4 precurrsor*).tw,kw. 139 

3 or/1-2 3663 

4 exp Anti-Infective Agents/ 1421967 

5 ((antiinfective or anti infective or antimicrobial or anti microbial) adj3 agents).tw,kw. 18054 

6 (((antibacterial or anti bacterial) adj3 agents) or antibiotic*).tw,kw 280877 

7 or/4-6 1531651 

8 and/3,7 820 

9 limit 8 to yr=’’2005-Current’’  753 

10 limit 9 to (meta analysis or systematic reviews) 63 

11 (medline or cochrane or embase or psycinfo or ((systematic* or literature) adj2 reviw*) or 
metaanalys* or meta analys*).tw.  

309043 

12 and/9,11 61 

13 or/10,12 81 

14 clinical trials as topic/ or controlled clinical trials as topic/ or randomized controlled trials as topic/ 289231 

15 (controlled clinical trial or randomized controlled trial).pt. 515653 

16 (randomized or placebo or randomly).ti,ab 702948 

17 or/14-16 1087919 

18 and/8,17 157 

19 limit 18 to yr=’’2015-Current’’ 30 

20 19 not 13 26 

Tabell 4: Søk i Medline (primærstudier) 

• Embase: søk 2015 til nåtid (tabell 5) 
# søk Resultater  

1 *procalcitonin/ 3009 

2 (procalcitonin or pro calcitonin or proCT).ti. 3174 

3 (calcitonin adj4 precursor*).ti. 32 

4 or/1-3 3485 

5 exp *antiinfective agent/ 1227777 

6 ((antiinfective or anti infective or antimicrobial or anti microbial) adj3 agents).ti. 5451 

7 (((antibacterial or anti bacterial)adj3 agents) or antibiotic*).ti. 114393 

8 or/5-7 1252149 

9 and/4,8 470 

10 meta analysis/ or ‘’systematic review”/ 182689 

11 ((systematic* adj2 review*) or metaanalys* or meta analys*).tw. 199450 

12 or/10-11 251490 

13 and/9,12  30 

14 limit 13 to yr=’’2005-Current”  30 

15 randomized controlled trial/  416933 

16 controlled clinical trial/ 395781 

17 (random* or placebo).ti,ab. 1220785 

18 trial.ti. 215027 

19 or/15-18 1489085 

20 and/9,19 128 

21 limit 20 to yr=”2015-Current”  25 

22 limit 21 to (conference abstract or conference paper or conference proceeding or “conference 
review”)  

2 

23 21 not 22 23 

24 23 not 14 19 

Tabell 5: Søk i Embase (primærstudier) 

Treff: 

Medline (nye RCT): 26 

Embase (nye RCT): 19 
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2.2 Artikler til prosjektoppgaven 

Etter litteratursøket satt vi igjen med 38 oversiktsartikler og 15 nyere primærstudier. Syv av 

oversiktsartiklene og en ny RCT tok for seg luftveisinfeksjoner/pneumoni. De syv 

oversiktsartikler bygger totalt på 14 RCTer. Dermed satt vi igjen med 15 RCTer om 

luftveisinfeksjoner. 

Vi ønsket også å se spesielt på litteraturen om KOLS forverring. Tre av oversiktsartiklene og 

tre av de nye primærstudiene fra litratursøket omhandlet KOLS. Oversiktsartiklene bygget på 

fem eldre primærstudier i tillegg til en av de nye. Dette ga oss totalt åtte primærstudier om 

KOLS. Fire av disse åtte inngikk også i oversiktsartiklene om luftveisinfeksjoner. 

 

Figur 2: Flytskjema litteratursøk 
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3 Resultat 

3.1 Luftveisinfeksjoner hos voksne 

3.1.1 RCTer 

Alle de syv oversiktsartiklene og metaanalysene om luftveisinfeksjoner bygger totalt på 14 

RCTer. I tillegg har vi én ny RCT. Dette gir oss totalt 15 RCTer om luftveisinfeksjoner. To av 

disse ser på PCT målinger ved luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten, åtte ser på 

luftveisinfeksjoner i akuttmottak og fem ser på luftveisinfeksjoner på intensivavdelinger. 

Kliniske endepunkter 

Ingen av RCTene fant noen signifikant forskjell i mortalitet, behandlingssvikt, antall dager på 

sykehus, dager med betydelig svekket funksjon, eller andre kliniske endepunktene (vedlegg 

5). Oppfølgingstiden i de forskjellige studiene lå mellom to uker og to måneder (vedlegg 5). 

Alle konkluderer med at PCT metoden ikke gir klinisk dårligere effekt enn standard 

behandlingsregime. 

PCT måling ved luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten 

To av RCTene (22, 23) ser på bruken av én enkel PCT måling ved mistenkte 

luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten. Her brukes PCT-verdien hovedsakelig for å 

vurdere initiering av antibiotika og grensen for antibiotikaforskrivning lå på 0.25 µg/L i begge 

studiene (vedlegg 1). 

Det er totalt 1005 pasienter i de to studiene. De representerte diagnosene var akutt sinusitt 

(n=245), otitis media (n=18), faryngitt og tonsillitt (n=153), laryngitt (n=55), influensa 

(n=12), rhinofaryngitt (n=349), akutt bronkitt (n=314), pneumoni (n=72), kols forverring 

(n=27) og astma forverring (n=12).   

I studien til Briel et al. (22) er et av inklusjonskriteriene at behandlende lege har vurdert at 

pasienten trenger antibiotika. I studien til Burkhardt et al. (23) ble derimot alle pasienter med 



10 

 

symptomer på luftveisinfeksjon inkludert uavhengig av om legen ønsker å gi antibiotika eller 

ikke. Dette førte til at de i sistnevnte studie har en mye større andel pasientene med mindre 

alvorlige luftveisinfeksjoner og lavere PCT verdier. Hele 318 av de totalt 550 pasientene i 

denne studien fikk diagnosen rhinofaryngitt og bare tre hadde pneumoni. I studien til Briel et 

al. (22) hadde derimot 69 av de 455 pasientene pneumoni og bare 31 pasienter fikk diagnosen 

rhinofaryngitt. I begge undersøkelsene så man en signifikant reduksjon av 

antibiotikaforskriving i intervensjonsgruppen. Henholdsvis 74.2 prosent og 41.4 prosent. Den 

største effekten ser vi i studien til Briel et al. (22) der de kun inkluderer pasienter som har blitt 

vurdert til å ha behov for antibiotika. Briel et al. har også sett på PCT styrt seponering av 

antibiotika (22). Alle pasientene som fikk forskrevet antibiotika måtte komme tilbake på dag 

tre for måling av PCT verdien og vurdering av seponering. I denne studien ser vi en 

signifikant reduksjon av den gjennomsnittlige behandlingslengden. Det ser vi ikke i studien til 

Burkhardt et al. (23) der de kun har brukt PCT til å styre initieringen. 

Bare to av pasientene i studien til Burkhardt et al. (23) hadde PCT verdier over 0.25 µg/L og 

ingen av disse var i PCT gruppen. Allikevel fikk 36 pasienter i PCT gruppen antibiotika ved 

første undersøkelse. Dette gir en overstyring på 13 prosent. I studien til Briel et al. (22) valgte 

legene å gi antibiotika i 35 tilfeller der PCT verdien var lavere enn 0.25 µg/L (15 prosent 

overstyring). 

 

PCT måling ved luftveisinfeksjoner i akuttmottak/sykehus 

Syv av RCTene ser på PCT-målinger ved luftveisinfeksjoner i akuttmottak (24-31).  I fire av 

studiene (25, 28-30) har de brukt PCT både for å vurdere initiering av antibiotika, og fulgt 

    Antibiotikaforskrivning 

 
Gjennomsnittlig 

behandlingslengde 

Studie 

Antall 

deltakere Pasienter 

PCT 

intervensjon PCT Kontroll Reduksjon PCT Kontroll Reduksjon 

Briel 

(2008) 
 

455 Pasienter med symptomer 

på øvre eller nedre luftveis-
infeksjon i primær-

helsetjenesten der legen 

ønsker å forskrive 
antibiotika. 

Initiering og 

seponering 

58/231 

25 % 

219/224 

97 % 

 

Relativ 
reduksjon: 

     74.2 % 

(Absolutt 
reduksjon: 

72% (95 % 

KI: 66-78)) 

6.2 7.1 

 

 

1.0 dager 

(justert 

reduksjon) 

 (95 % KI: 
0.4 – 1.7) 

Burkhardt 

(2010) 

550 Pasienter med symptomer 

på øvre eller nedre 

luftveisinfeksjoner i 
primærhelsetjenesten, før 

beslutning om antibiotika 

var tatt. 

Initiering 

 

59/275 
21.5 % 

 

101/275 
36.7 % 

Relativ 
reduksjon: 

41.4 % 

(p=0.0005) 
 

7.8 7.7 
0.1 dager 

(p=0.680) 

Tabell 6: Luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten 
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opp med PCT-styrt seponering. Grenseverdien for anbefalt antibiotikaforskrivning/seponering 

er satt til 0.25 µg/L i alle studiene (vedlegg 1). Det ble gjort én måling ved ankomst i 

akuttmottaket for å vurdere antibiotikainitiering, og tre oppfølgingsmålinger med to–fire 

dagers mellomrom for å vurdere seponering (vedlegg 1). 

 Alle disse undersøkelsene hadde en signifikant reduksjon i både antibiotikaforskrivningsrate 

og behandlingslengde. I studiene der de har regnet ut den relative risikoen for 

antibiotikaeksponering totalt, ser vi at denne er nærmere halvert i PCT-gruppen. 

Flere av studiene viser signifikant høyere PCT-verdi hos pasienter med alvorlig pneumoni enn 

pasienter med mindre alvorlig pneumoni1 (25, 30) og signifikant høyere PCT-verdi hos 

pasienter med positive blodkulturer (25, 29).  

Christ-Crain et al. (25) har sett på sammenheng mellom behandlingslengde og PSI2-skår. I 

PCT-gruppen fikk pasientene med lav PSI-skår og dermed mindre alvorlig pneumoni, 

signifikant kortere behandling. I kontrollgruppen var det ingen signifikant forskjell på 

behandlingslengden til pasientene med høy og lav PSI-skår. Det samme gjaldt for 

                                                 
1 Målt ved økt PSI (Pnemonia Severity Index). 
2 Pneumonia Severity Index 

   Antibiotikaforskrivning Behandlingslengde Relativ risiko 

Studie Pasienter 

PCT 

intervensjon PCT Kontroll  Reduksjon PCT Kontroll Reduksjon  i PCT gruppe 

Christ-Crain 
(2006) 

 

Antall: 302 
Samfunns-

ervervet 

pneumoni 
bekreftet med 

røntgen 

initiering og 

seponering 

128/151 

85 % 

149/151 

99 % 

Relativ 
reduksjon: 

14 % 
(p<0.001) 

5  12  
7 dager 

(p<0.001) 

Relativ risiko for 

antibiotika-

eksponering i PCT 
gruppen: 0.52 (95 % 

KI: 0.48 – 0.55) 

Long (2009) 

 

Antall: 127 

Se Long 2011 
Initiering og 

seponering 
  Signifikant     

Long (2011) Antall: 156 
Samfunns-

ervervet 

pneumoni 
bekreftet med 

røntgen toraks  

Alle pasienter 
behandlet 

poliklinisk 

Initiering og 

seponering 

65/77 
84.4 % 

77/79 
97.5 % 

Relativ 

reduksjon: 
13.4 % 

(p=0.004) 

5 
dager 

7 dager 
2 dager 

(p<0.001) 

Relativ risiko for 

antibiotika-

eksponering i PCT 
gruppen: 0.55 

(95 % KI: 0.51 – 

0.60) 

Schuetz 

(2009) 

Antall: 1381 

Pasienter med 
akutt nedre 

luftveis-

infeksjoner  
Inneliggende 

og poliklinisk 

Initiering og 

seponering 

506/671 

75.4 % 

603/688 

87.7 % 

Relativ 

reduksjon: 

14 % 

(Absolutt 

reduksjon: 

12.2 % (95 % 
KI: 8.1-

16.3))  

   

Relativ reduksjon: 

34.8 % (95 % KI: 
28.7 % – 40.3 %) 

Tabell 7: Luftveisinfeksjoner i akuttmottak og sykehus. PCT-måling både ved initiering og seponering av antibiotika. 
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blodkulturene. Bare i PCT-gruppen fikk pasienter med negativ blodkultur signifikant kortere 

behandling enn pasientene med positiv blodkultur. 

De tre andre undersøkelsene fra akuttmottak (24, 27, 31) forholder seg til algoritmer der de 

kun gjør en enkel PCT-måling. I studiene til Chris-Crain et al. (2004) (24) og Branche et al. 

(31) er denne målingen gjort dag null og brukt for å vurdere om antibiotika skal initieres, 

behandleren har også hatt mulighet til å bruke denne målingen ved vurdering av 

behandlingslengden. I studien til Christ-Crain et al (2004) (24)  har dette gitt signifikant 

lavere antibiotikaforskrivning, kortere gjennomsnittlig behandlingslengde og 

totaleksponering.  

Studien til Branche et al. (31) er den eneste av de totalt 15 RCTene uten signifikant lavere 

antibiotikabruk i PCT gruppen. 

 I studien til Kristoffersen et al. (27) er det også kun gjort én enkelt PCT-måling. Denne 

målingen ble gjort i løpet av de første 48 timene og behandlende lege skulle motta resultatet 

dagen etter målingen ble tatt. I 25 prosent av tilfellene kom ikke disse resultatene før tre dager 

etter målingen. I denne studien ble derfor initiering av antibiotika gjort før behandlende lege 

fikk PCT-verdien. PCT-målingen ble derfor brukt til å vurdere om antibiotika skulle 

seponeres. Resultatet var en signifikant reduksjon i behandlingslengden og ingen signifikant 

endring i antibiotikaforskrivingen. 

 

   Antibiotikaforskrivning Gjennomsnittlig behandlingslengde Total 

antibiotika 

eksponering 

Studie Pasienter PCT 

intervensjon 

PCT Kontroll Reduksjon PCT Kontroll Reduksjon  

Chris-Crain 

(2004) 
 

 

Antall: 243 

Pasienter med 
nedre luftveis-

infeksjoner 

Initiering 

 
55/124 
44 % 

99/119 
83 % 

Relativ 

reduksjon: 
47 % 

(p<0.0001) 

10.9 12.8 1.9 dager 

0.49 

(95 % KI: 0.44 

– 0.55) 

Branche 
(2015) 

Antall: 300 
Pasienter med 

symptomer på 

nedre 
luftveisinfeksjon 

Initiering 

 
   3 4 1 dag  

Kristoffersen 
(2009) 

Antall: 210 
Pasienter innlagt 

med mistanke 

om pneumoni  

Seponering 

 

88/103 

85 % 

85/107 

79 % 

Relativ 

reduksjon: 

÷7 % 

(p=0.25) 

5.1 6.8 
1.7 dager 

(p=0.007) 
 

Stolz (2007) 
Se avsnitt 3.2 om KOLS forverring 

Tabell 8: Luftveisinfeksjoner i akuttmottak og sykehus. PCT-måling ved innkomst. 
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 I tillegg til disse syv artiklene fra akuttmottak, inkluderer de store metaanalysene (6, 32) en 

artikkel som kun fokuserer på PCT-målinger ved KOLS forverring i akuttmottak (26). Denne 

ser vi nærmere på i avsnitt 3.2, der vi går nærmere inn på litteraturen som finnes om PCT-

styrt antibiotikabehandling av KOLS forverring. 

PCT måling ved luftveisinfeksjoner på intensivavdelinger 

 Fem studier ser på PCT-styrt antibiotikabehandling i intensivavdelinger (33-37). Det er kun 

studien til Stolz et al. (2009) (33) som bare tar for seg pasienter med luftveisinfeksjoner. De 

andre tar for seg pasienter på intensivavdelinger med ulike alvorlige bakterielle infeksjoner 

(34, 35) og sepsis (36, 37). Grensene for anbefalt antibiotikabehandling lå på 0.25 µg/L og 0.5 

µg/L (vedlegg 1). Artiklene har store undergrupper av pasienter med luftveisinfeksjoner.  

 

Disse studiene fra intensivavdelinger ser i hovedsak på PCT-styrt seponering av antibiotika 

ved første antibiotikakur på intensivavdelingen. Alle inkluderte pasienter hadde allerede nylig 

startet opp med antibiotika, eller blitt vurdert til å trenge antibiotika da de ble inkludert i 

studiene. 

   Lengde på første antibiotikabehandling 

Studie Pasienter 

PCT 

intervensjon Kontroll PCT Relativ reduksjon 

Stolz (2009) Pasienter med klinisk diagnostisert 

ventilator assosiert pneumoni, intubert 

minst 48 timer 
Seponering 13 dager 9.5 dager 

27 % 

(p=0.038) 

Bouadma 
(2010) 

Totalt: 630 pasienter  
Antall: 141 pasienter med 

ventilatorassosiert pneumoni på 

intensivavdeling 

 

Seponering 
9.4 dager 7.3 dager 

22.3 % 

(p=0.0210) 

Totalt: 630 pasienter 
Antall: 180 pasienter med 

samfunnservervet pneumoni på 

intensivavdeling 

Seponering 10.5 dager 5.5 dager 
47.6 % 

(p<0.0001) 

Hochreiter 

(2009)  

Totalt: 110 

Antall med pneumoni: 43 

Pasienter i kirurgisk intensivavdeling 
med mistenkt bakteriell infeksjon og > 

1 SIRS 

Seponering 7.9 dager 5.9 dager 

25.3 % 

(p<0.001) 
 

Tallene gjelder totalt for alle pasientene 

Nobre (2008) Totalt: 68 

Pasienter med pulmonal sepsis: 47/68 

Pasienter med mistenkt sepsis eller 
septisk sjokk 

Seponering 10 dager 6 dager 

40 % 

(p=0.003) 
 

Tallene gjelder totalt for alle pasienten 

Schroeder 
(2009)  

Totalt: 19 
Pasienter med pneumoni: 8 

Pasienter med sepsis etter abdominal 
kirurgi 

Seponering 8.3 dager 6.6 dager 

20.5 % 

(p<0.001) 
 

Tallene gjelder totalt for alle pasientene 

Tabell 9: Luftveisinfeksjoner i intensivavdelinger 
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Hele artikkelen til Stolz et al. (2009) (33) fokuserer på ventilatorassosiert pneumoni (VAP) og 

inkluderer pasienter med pneumoni som har vært intubert i minimum 48 timer. De kommer 

frem til en signifikant relativ reduksjon av behandlingslengden på 27 prosent ved bruk av 

PCT-målinger. 

Studien til Bouadma et al. (34) er en større studie med totalt 630 pasienter hvorav 321 hadde 

luftveisinfeksjoner. 141 av pasientene hadde VAP. For disse VAP-pasientene var det en 

signifikant relativ reduksjon i lengden på første antibiotikakur med 22.3 prosent i PCT-

gruppen. De 180 andre pasientene med luftveisinfeksjoner hadde samfunnservervet 

pneumoni, og i denne gruppen var den relative reduksjonen av lengden på første 

antibiotikakur 47.6 prosent. Bouadma et al. (34) har også brukt en PCT-algoritme for 

vurdering av oppstart av antibiotika ved nye infeksjoner i oppfølgingstiden på 28 uker, og 

regnet ut total antibiotikaeksponering. De oppgir en signifikant reduksjon av total 

antibiotikaeksponering for hele studien totalt og en signifikant reduksjon av eksponering for 

subgruppen med VAP.  

Hochreiter et al. (35) tar for seg 110 pasienter med ulike infeksjoner (pneumoni, peritonitt, 

bløtvevs infeksjon og urosepsis). 43 av de 110 pasientene hadde pneumoni. Det er ikke 

oppgitt et spesifikt resultat for subgruppen med pneumoni, men resultatet for alle pasientene 

tilsammen viser en signifikant relativ reduksjon av behandlingslengden. 

Nobre et al. (36) og Schroeder et al. (37) ser først og fremst på sepsispasienter og begge 

studiene har undergrupper med luftveisinfeksjoner. De oppgir også kun tall for alle pasientene 

i undersøkelsen totalt, og den relative reduksjonen i PCT-gruppen var signifikant. 

3.1.2 Oversiktsartikler 

Etter litteratursøket satt vi igjen med syv oversiktsartikler om PCT-styrt antibiotikabehandling 

av luftveisinfeksjoner (6, 32, 38-42). Fire av disse er skrevet av Schuetz et al. (6, 32, 38, 39). 

Disse fire artiklene inneholder de samme dataene og de samme metaanalysene.  

Schuetz et al. sine artikler dekker over 14 av de 15 RCTene som vi har tatt for oss under 

«primærstudier». Den ene primærstudien (31) som ikke er inkludert i metaanalysen til 

Schuetz et al, er en ny RCT som heller ikke er inkludert i noen av de andre oversiktsartiklene. 

Ingen av de andre oversiktsartiklene tilførte data om PCT-styrt behandling av voksene med 



15 

 

luftveisinfeksjoner som ikke er med i Schuetz et al. Metaanalysene til Schuetz et al. gir derfor 

en god oversikt over de RCTene som finnes om dette temaet. 

Metaanalysene til Schuetz et al. (6, 32, 38, 39) 

Schuetz et al. inkluderer totalt 4211 pasienter. De samlede dataene er analysert og sortert etter 

klinisk setting og ulike luftveisinfeksjons-diagnoser. 

Kliniske endepunkter 

Av kliniske endepunkter har de sett på mortalitet og behandlingssvikt. De finner ingen 

signifikant forskjell i mortaliteten totalt, eller for noen av undergruppene av sykdommer og 

kliniske settinger. Andelen av behandlingssvikt er derimot signifikant lavere i PCT gruppen 

totalt (justert OR:0.82 (95 % KI: 0.71- 0.97)) og i gruppen med luftveisinfeksjoner i 

akuttmottak (justert OR: 0.76 (95 % KI: 0.61-0.95)) (6). 

Antibiotikabruk 

For alle de totalt 4211 pasientene med luftveisinfeksjoner ser vi i PCT gruppen en reduksjon i 

total antibiotikaeksponering på 3.47 dager (p<0.001), en reduksjon i gjennomsnittlig 

behandlingslengde på 2.75 dager (p<0.001) og en relativ reduksjon av antibiotikaforskrivning 

på 24 prosent (95 % KI: 20 % - 29 %). Gjennomsnittlig behandlingslengde ble redusert med 

0.6 dager (p=0.04) i primærhelsetjenesten, 3.7 dager (p<0.001) i akuttmottak og 3.17 dager på 

intensivavdelingene. Den relative reduksjonen av antibiotikaforskrivning var 63 prosent 

(p<0.001) i primærhelsetjenesten, 17 prosent i akuttmottak og ikke signifikant på 

intensivavdelinger. Total antibiotikaeksponering gikk ned med 3.06 dager (p<0.001) i 

primærhelsetjenesten, 2.96 dager (p<0.001) i akuttmottak og 3.21 dager på intensivavdelinger 

(6). 

Det ble også gjort subgruppeanalysene for øvre luftveisinfeksjoner, samfunnservervet 

pneumoni, ventilator-assosiert pneumoni, akutt bronkitt og KOLS forverring. Det var 

signifikant reduksjon i totalt antibiotikaeksposisjon for alle diagnosene. Den gjennomsnittlige 

behandlingslengden var signifikant redusert for alle diagnosene med unntak av akutt bronkitt. 

Antibiotikainitieringen er også signifikant redusert i PCT-gruppene for alle diagnoser og alle 

kliniske settinger med unntak av intensivpasientene (6, 32).  
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Samfunnservert pneumoni 

Den luftveisinfeksjon-diagnosen vi har aller mest data på er samfunnservervet pneumoni. 

2027 av pasientene i metaanalysen hadde denne diagnosen, dette utgjør nesten 50 prosent av 

pasientene. I denne gruppen ser vi den største reduksjonen i total antibiotikaeksponering fra ti 

dager i kontrollgruppen til seks dager i PCT gruppen (p<0.001). Gjennomsnittlig 

behandlingslengde er redusert fra ti til syv dager i PCT gruppen (p<0.001). Dette er også den 

eneste enkeltdiagnosen med signifikant lavere behandlingssvikt i PCT gruppen enn 

kontrollgruppen (32). 

Andre oversiktsartikler 

McDonagh et al. har skrevet en meget lang artikkel som også tar for seg noen pasientgrupper 

som vi har valgt å ikke fokusere på i denne oppgaven. Delen om voksne med 

luftveisinfeksjoner inneholder ingen data som ikke er med i metaanalysen til Schuetz et al. 

Forfatterne konkluderer med at PCT styring gir 12-72 prosent reduksjon i antibiotikabruk uten 

bevis for dårligere kliniske utfall (41). 

Berg et al. og Montassier et al. tilfører heller ingen nye data (40). Montassier et al. har 

derimot et litt annet synspunkt. De mener at antibiotikakurene i kontrollgruppene er for lange 

og sier at de i noen tilfeller er lengere enn det retningslinjene anbefaler. Derfor argumenterer 

de for at PCT bør sammenliknes med klinisk revurdering etter faste kriterier for seponering av 

antibiotika. 

3.2 KOLS forverring 

For PCT-veiledet antibiotikabehandling ved KOLS forverring, har vi sett på tre 

oversiktsartikler (12, 43, 44).  Vi ser også på de seks primærartiklene disse bygger på (14, 24, 

26, 27, 29, 45) og to nyere RCTer (46, 47). En av oversiktsartiklene tar også for seg 

metaanalysen til Schuetz et al. (32) som har vi har sett på under luftveisinfeksjoner.   

Til sammen har vi sett på åtte primærstudier, syv RCTer (14, 24, 26, 27, 29, 46, 47) og en 

prospektiv kohorte (45). Kohorten sammenligner CRP og PCT. Fire av RCTene tar kun for 

seg KOLS forverring (14, 26, 46, 47), mens de tre andre tar for seg luftveisinfeksjoner (24, 

27, 29) der KOLS forverring inngår som en subgruppe.  
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To av studiene er «non-inferiority» studier (14, 29). Primærendepunktet til «non-inferiority»-

studien til Verduri et al. (14) var rate av KOLS forverring seks måneder senere. Studien tok 

for seg pasienter med KOLS forverring av Anthonisen type 1 eller med respirasjonssvikt. Den 

ene gruppen fikk antibiotika i ti dager som anbefalt av 2005 GOLD guidelines. Deltagerne i 

PCT-gruppen fikk antibiotika i enten tre eller ti dager basert på PCT-verdi. Av deltagerne i 

PCT gruppen hadde 28/88 (31.82 %) hatt minst én ny eksaserbasjon i løpet av de neste seks 

månedene, mot 25/90 (27.78 %) i kontrollgruppen (risiko differanse 4.04 (90 % KI: -7.23-

15.31)). Den predefinerte grensen for konfidensintervallet til risikodifferansen for «non-

inferiority» var satt til 15. Studien kunne derfor ikke konkludere med at PCT-veiledet 

antibiotikabehandling ved KOLS forverring ikke var dårligere enn vanlige retningslinjer når 

det kommer til re-eksaserbasjoner. Studien fant en signifikant reduksjon av lengde på 

antibiotikabehandlingen i PCT-gruppen, uten signifikante forskjeller for negative utfall.  

Den andre «non-inferiority» studien var studien til Scheutz et al. (29) med 1359 pasienter med 

nedre luftveisinfeksjoner, derav 228 med KOLS forverring. Primært «non-inferiority» 

endepunkt var negative utfall (død, innleggelse på intensivavdeling, sykdomsspesifikke 

komplikasjoner, antibiotika krevende re-infeksjon) innen 30 dager etter innleggelse. 15/115 

(13.0 %) i PCT gruppen hadde et negativt utfall, i kontrollgruppa var det 21/113 (18.6 %) 

(risiko differanse -5.3 (95 % KI: -14.8 til 4.4)).  

Ingen av de andre studiene vi har sett på for KOLS forverring finner heller statistisk 

signifikante forskjeller for negative utfall eller for mortalitet. 

 Meta-analysen til Lin et al. (44) med (44)fire studier inkludert (14, 24, 26, 29) og totalt 679 

pasienter, har ikke funnet signifikant forskjell for behandlingssvikt (391 pasienter (14, 26), 

OR 1.10, 95 % KI: 0.70-1.74, P=0.68), mortalitet (OR 0.86 ,95 % KI: 0.44-1.68, P= 0.66) 

eller for re-innleggelse og re-eksaserbasjon (451 pasienter (14, 24, 26), re-innleggelse OR 

1.13 (95 % KI: 0.70-1.78) P=0.61, re-eksaserbasjon OR 1.03 (95 % KI: 0.71-1.51) P= 0.86). 

Metaanalysen til Schuetz et al. (32) med 584 pasienter med KOLS forverring, har heller ikke 

funnet en signifikant forskjell for mortalitet (3.1 % i PCT-gruppen mot 2.7 % i 

kontrollgruppen (P= 0.774)).  

Meta-analysen til Lin et al. (44) finner derimot en signifikant reduksjon for forskriving av 

antibiotika med odds ratio 0.26 (95 % KI: 0.14-0.50, P <0.0001).  Meta-analysen til Schuetz 

et al. (32) finner en justert odds ratio på 0.32 (95 % KI: 0.23-0.46, P<0.001) for initierting av 
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antibiotika og en reduksjon i dager (median) for de som får antibiotika fra åtte til seks 

(P<0.001).  

Oversiktsartikkelen til Hankey et al. (43), finner en reduksjon i oppstart av 

antibiotikabehandling med 21-49 prosent i studiene den tar for seg, uten statistisk signifikant 

endring i klinisk utfall. Oversiktsartikkelen til Tokman et al. (12) viser også at bruk av PCT 

var assosiert med en reduksjon i antibiotikabruk, forskriving og/eller lengde, uten økning i 

rater for uønskede hendelser inkludert død, innleggelse på intensivavdeling, nye forverringer 

eller re-innleggelser.  

 Av de nyere studiene finner Corti et al. (47) en reduksjon i antall dager med antibiotika fra 

9.1 i kontrollgruppen til 6.1 i PCT gruppen, og en reduksjon i oppstart av antibiotika fra 74 

prosent til 58 prosent. Kristoffersen et al. (27) finner en reduksjon på 40 prosent for 

behandlingslengde, og en reduksjon på 32 prosent for lengde på sykehusopphold for 

pasientene med KOLS i studien.   

 

Den kinesiske studien (46) ser kun på pasienter med PCT-verdi <0.1 µg/L, og sammenligner 

antibiotikabehandling mot å ikke gi antibiotika til denne gruppen. Primært endepunkt var 

suksessrate etter ti dager. Av 457 pasienter med KOLS forverring, hadde 360 (78.8 %) PCT 

<0.1 µg/L. Ytterligere 166 ble ekskludert, og de resterende 194 pasientene ble randomisert i 

en antibiotikagruppe og en kontrollgruppe. Det var kliniske suksess i kontrollgruppa hos 

78/79 (95.8 %), mot 89/95 (93.7 %) i gruppen som fikk antibiotika (p=0.732). Studien viser at 

antibiotika ikke er bedre enn placebo for denne gruppen.  

   Behandlingslengde (dager) Antibiotikaforskrivnng 

 Studie Kjernespørsmål 
Antall 

m/KOLS PCT Kontroll Reduksjon PCT Kontroll 
Relativ  

reduksjon 

Christ-
Crain 
(2004) 

Reduksjon av 
antibiotikaforskriving i 
akuttmottak for 
pasienter med nedre 
lluftveisinfeksjoner 

60 

8.7 9.1 
0.4 

(p= 0.47) 
38 % 86 % 

56 % (P= 
0.001) 

Stolz 
(2007) 

Reduksjon i 
antibiotikabruk ved 
KOLS forverring over 
neste 6 mnd. 

208 

   40 % 72 % 
44 % 

(P<0.0001) 

Schuetz 
(2009) 

Sikkerhet for bruk i 
akuttmottak og sykehus, 
for pasienter med nedre 
luftveisinfeksjoner 

228 

2.5 5.1 2.6 48 % 70 % 31 % 

Corti 
(2016)  

Reduksjon i 
antibiotikabruk hos 
pasienter innlagt med 
KOLS forverring 

120 

6.1 9.0 
2.9 

(P=0.017) 
58 % 74 % 

22 % 
(P=0.08) 

Tabell 10: Reduksjon i antibiotikabruk hos pasienter med KOLS forverring 
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4 Diskusjon 

Prokalsitoninstyrt antibiotikabehandling av luftveisinfeksjoner er et tema det finnes mye 

litteratur om. Gjennom arbeidet med mini-metodevurderingen har vi sett at de aller fleste 

enkeltstudiene og oversiktsartiklene konkluderer med stor nytte av å innføre PCT-målinger 

ved antibiotikabehandling av luftveisinfeksjoner og KOLS forverring hos voksne. Alle 

studiene har konkludert med at dette kan innføres uten at det går utover sikkerheten. Ingen 

enkeltstudier finner økt mortalitet eller behandlingssvikt. De største metaanalysene slår fast at 

behandlingssvikten går ned ved bruk av PCT-målinger (6, 32). Den ene nye RCTen for 

luftveisinfeksjoner som ikke er inkludert i metaanalysene, konkluderer også med at PCT ikke 

fører til økt mortalitet eller behandlingssvikt (31). 

4.1 Primærhelsetjenesten 

I primærhelsetjenesten er det gjort to studier om luftveisinfeksjoner. Hovedforskjellen på 

studiene er at den ene kun inkluderer pasienter som behandlende lege har bestemt at skal ha 

antibiotika. Legen må revurdere denne avgjørelsen etter han/hun har fått PCT målingen (22). I 

den andre studien ble alle pasienter med symptomer på øvre luftveisinfeksjoner inkludert 

(23). Vi ser at dette fører til at den sistnevnte studien får med et mye større antall pasienter 

med lave PCT verdier og mindre alvorlige luftveisinfeksjoner. Begge studiene viser 

signifikant mindre antibiotikaforskrivning i PCT gruppen, men gevinsten av PCT er desidert 

størst i studien der PCT målingene kun tas av pasienter med mere alvorlige 

luftveisinfeksjoner (22).  

Logistikken rundt PCT målinger i primærhelsetjenesten er noe vanskelig. I de overnevnte 

studiene fikk pasientene med seg en resept hjem og beskjed om å ikke utløse den før de fikk 

en telefon fra legen. Hvis behandlende lege vurderte at de ikke skulle ha antibiotika etter svar 

på PCT-verdi, måtte pasientene sende resepten tilbake i posten. Dette er et system som virker 

tungvint. Det norske e-resept systemet kan kanskje legge til rette for enklere logistikk. Før 

man eventuelt kan vurdere PCT målinger i primærhelsetjenesten, må det kartlegges hvordan 

dette kan gjennomføres i praksis.  

I den ene undersøkelsen (23) hadde bare to av de 275 pasientene i kontrollgruppen PCT-

verdier over 0.25 µg/L, 101 av pasientene fikk antibiotika. I PCT gruppen hadde ingen av de 



20 

 

275 pasientene PCT over 0.25 µg/L, 59 av pasientene fikk allikevel antibiotika. Selv om 

klinisk tilstand alltid må tas med i betraktningen, er det altså et stort potensial for reduksjon 

av antibiotika i denne gruppen.  

Hvis PCT målinger skal implementeres i primærhelsetjenesten i Norge, ville det mest 

hensiktsmessige vært å bare gjøre disse målingene av de pasienten som behandlende lege 

mener skal ha antibiotika. Per i dag kan andre tiltak enn PCT muligens være mer aktuelle for 

å redusere bruken av antibiotika i primærhelsetjenesten. For eksempel økt fokus på 

retningslinjer og kommunikasjon. 

En studie fra Nederland (48) med 20 allmennpraksiser, vurderte effekten av CRP og 

opplæring i kommunikasjonsevner ved nedre luftveisinfeksjoner. I gruppen som målte CRP 

forskrev 31 prosent antibiotika, mot 53 prosent i gruppen som ikke målte CRP (P=0.02). For 

kommunikasjonstrening forskrev 27 prosent antibiotika mot 54 prosent som ikke fikk trening 

i kommunikasjon (P<0.01). For kombinert kommunikasjonstrening og CRP-måling fikk 23 

prosent forskrevet antibiotika. I alle gruppene var klinisk bedring og tilfredshet hos pasientene 

lik (12).  

4.2 Akuttmottak og sykehus 

Artiklene som ser på PCT målinger i akuttmottak og sykehus, var de mest aktuelle for mini-

metodevurderingen som ble utført for OUS. I denne gruppen finner vi signifikant reduksjon 

av behandlingssvikt ved bruk av PCT målinger (6). Vi ser for oss at dette blant annet kan 

skyldes at behandlende lege raskere tenker differensialdiagnostisk når alvorlige bakterielle 

infeksjoner og antibiotikabehandling utelukkes. Metaanalysene (6, 32) viser at både 

antibiotikainitieringen, behandlingslengden og total antibiotikaeksponering går signifikant 

ned ved PCT målinger i akuttmottak. I noen av studiene er det bare gjort måling ved innkomst 

og i andre studier er det fulgt opp med oppfølgingsmålinger for å vurdere seponering. 

Behandlingslengden og den totale antibiotikaeksponeringen, reduseres mer i de studiene som 

også gjør oppfølgingsmålinger. Logistikken er også viktig i akuttmottakene. Resultatet av 

PCT målingene må helst være klare så raskt at behandlende lege kan vente med å initiere 

antibiotikabehandlingen til verdiene foreligger. Eventuelt kan antibiotika seponeres første dag 

på post. I den danske undersøkelsen til Kristoffersen et al. (27) tok det opp til fire dager før 

legene mottok PCT verdien. PCT-verdien påvirket derfor ikke antibiotikaforskrivningen, og 
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total antibiotikaforskrivning gikk opp (ikke signifikant). Intensivavdelingene var det stedet 

behandlingslengden ble mest redusert ved bruk av PCT (6).  

4.3 Samfunnservervet pneumoni 

Samfunnservervet pneumoni er den diagnosen som er mest studert med tanke på PCT-

målinger. Denne pasientgruppen står for nesten 50 prosent av pasientgrunnlaget i de store 

metaanalysene. I denne gruppen ser vi den største reduksjonen i total antibiotikaeksponering 

Dette er også den eneste enkeltdiagnosen der man finner en signifikant lavere 

behandlingssvikt i PCT-gruppen enn kontrollgruppen (32). 

Flere av studiene viser signifikant høyere PCT-verdi hos pasienter med alvorlig pneumoni enn 

pasienter med mindre alvorlig pneumoni3 (25, 30).  

Christ-Crain et al. (25) har sett på sammenheng mellom behandlingslengde og PSI4 skår. I 

PCT gruppen fikk pasientene med lav PSI skår, og dermed mindre alvorlig pneumoni, 

signifikant kortere behandling. I kontrollgruppen var det ingen signifikant forskjell på 

behandlingslengden til pasientene med høy og lav PSI skår.  

4.4 KOLS forverring 

Oversiktsartiklene (12, 43, 44) og de nyere RCTer (46, 47) som tok for seg KOLS forverring, 

antyder at PCT kan redusere antibiotikabruk uten å påvirke sikkerheten til tross for stor grad 

av overstyring. Ingen av studiene vi har sett på, viser signifikante forskjeller når det kommer 

til negative utfall som re-eksaserbasjoner, re-innleggelser, behandlingssvikt, innleggelse på 

intensivavdeling, økt liggetid på sykehus eller mortalitet.  

Alle studiene vi har sett på som tar for seg KOLS forverring, er fra akuttmottak og sykehus. 

De fleste benytter en algoritme som anbefaler oppstart med antibiotika ved PCT > 0.25 µg/L 

og fraråder antibiotika ved PCT <0.25 µg/L, med samme grenser for seponering. I to studier 

(14, 26) avgjorde den kliniske tilstanden om pasienter med PCT 0.1-0.25 µg/L skulle ha 

antibiotika eller ikke. Studien til Wang et al. (46) viser at pasienter med PCT <0.1 µg/L ikke 

har noe bedre effekt av antibiotika enn placebo. Det er noe usikkert om predefinerte “cut-off”-

                                                 
3 Målt ved økt PSI (Pnemonia Severity Index). 
4 Pneumonia Severity Index 
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verdier for pasientgruppen med PCT 0.1-0.25 µg/L er hensiktsmessig, eller hvilken grense 

som bør setter. Det uansett alltid viktig å vurdere klinisk tilstand. 

I helsedirektoratets retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus, står det at ved 

eksaserbasjon hos pasienter med moderat til alvorlig KOLS er det indikasjon for 

antibiotikabehandling hvis det er nedsatt allmenntilstand, økt hoste og purulent sputum (49). 

Stolz et al. (26) fant ingen forskjell i PCT konsentrasjon mellom pasienter med og uten 

purulent sputum, eller mellom forskjellige grader av KOLS forverringer iht. Anthonisen-

klassifikasjonen. I PCT-gruppen var det lik andel pasienter, som fikk antibiotika og ikke fikk 

antibiotika, med positiv sputum kultur i studien til Christ-crain et al. (24). Verduri et al. (14) 

tok for seg pasienter med KOLS forverring av Anthonisen type 1 og/eller respirasjonssvikt. 

PCT-nivåene i studien var ikke forskjellige mellom gruppen av pasienter med og uten 

purulent sputum, som hadde respirasjonssvikt. Studien viste dårlig korrelasjon mellom 

sputumpurulens og PCT. CRP, leukocytter og sputumpurulens viste høyere grad av 

korrelasjon i studien. I studien til Wang et al. (46) var kun alder > 75 år en prediktiv 

risikofaktor for behov for antibiotikabehandling. Purulent sputum og CRP > 40 var ikke 

indikatorer for antibiotikabehandling hos pasienter med PCT < 0.1 µg/L.   

4.5 PCT og CRP 

Oversiktsartikkelen til Hankey et al. (43) inkluderte kohorten til Bafadhel et al. (45) som 

sammenligner infeksjonsmarkørene CRP og PCT ved pneumoni og forverring av astma og 

KOLS. Studien viser at serum PCT og CRP nivåer korrelerer sterkt. Ved å bruke AUC5 for å 

regne ut sensitivitet og spesifisitet, ble det funnet at PCT >0.08 µg/L hadde en sensitivitet på 

89 prosent (95 % KI: 78 %-95 %) og en spesifisitet på 78 prosent (95% KI 72 %-82 %) for å 

identifisere pasienter med pneumoni. Tilsvarende hadde CRP >48 mg/L en sensitivitet på 91 

prosent (95 % KI: 80 %-97 %) og en spesifisitet på 93 prosent (95 % KI: 86 %-98 %). En 

annen studie (50) finner PCT mer sensitiv og mer spesifikk enn CRP. Med sensitivitet på 88 

prosent (95 % KI: 80 %-93 %) mot 75 prosent (95 %KI: 62 %-84 %) og en spesifisitet på 81 

prosent (95 % KI: 67 %-90 %) mot 67 prosent (95 % KI: 56 %-77 %), for differensiering av 

bakteriell fra ikke-infeksiøs årsak til inflammasjon. En systematisk oversikt (51) over seks 

studier, som bruker infiltrater på røntgen thorax som referanse, finner at CRP har en 

                                                 
5 area under the receiver operating characteristic curve 
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sensitivitet mellom ti prosent og 98 prosent, og en spesifisitet på mellom 44 prosent og 99 

prosent, for å diagnostisere pneumoni. I dag brukes CRP i utstrakt grad, og stort sett alle 

studiene vi har sett på i denne oppgaven, har også målt CRP hos sine pasienter. Vi finner 

derfor ikke grunnlag for at PCT bør erstatte CRP. PCT kan heller gi nyttig tilleggsinformasjon 

ved spørsmål om samfunnservervet pneumoni og KOLS forverring i sykehus.   

4.6 Retningslinjer 

Bare en av enkeltstudiene for luftveisinfeksjoner viser ikke signifikant reduksjon av 

antibiotika (31). Dette er også den eneste nye enkeltstudiene som har blitt publisert etter at de 

store metaanalysene (6, 32) ble laget. Antibiotikabruken i kontrollgruppen i denne 

enkeltstudien er derimot signifikant redusert i forhold til det historisk data viser er 

gjennomsnittlig antibiotikabruk på disse sykehusene. I studien har alle behandlere fått grundig 

opplæring i bruk av gjeldende antibiotikaretningslinjer før oppstart. Denne opplæringen, 

sammen med Hawthorne effekten6, ser vi på som den mest sannsynlige grunnen til den 

signifikante reduksjonen i kontrollgruppen. Det skal nevnes at dette også er en av studiene 

med høyest overstyring av PCT algoritmen (36 %). En subanalyse viser at resultatene er 

signifikante i undergruppen som fulgte PCT algoritmen. Allikevel får dette oss til å lure på i 

hvor stor grad bedre opplæring i bruk av retningslinjer kan gi en liknende effekt som PCT 

målinger. 

 

                                                 
6 Når de eller den som studeres endrer atferden fordi de blir studert. 

Diagnose 

Norske 

antibiotikaretningslinjer 
(https://helsedirektoratet.no) 

Faktisk behandlingslengde i 

Norge 

(Høgli et. al. 2016) 

PCT – gruppe 
(metaanalyse fra 

Schuetz et al. 2012) 

Kontrollgrupper 
(metaanalyse fra 

Schuetz et al. 2012) 

Samfunnservervet 
pneumoni 

5-7 dager 
  
(alvorlig pneumoni og 

respirasjonssvikt: 7 – 10 

dager) 

11.6 dager 7 dager 10 dager 

Ventilatorassosiert 
pneumoni 7 dager  11 dager 14 dager 

KOLS forverring 
 

5 dager (moderat KOLS)  6 dager 8 dager 

Tabell 11: Norske antibiotikaretningslinjer og faktisk behandlingslengde, sammenliknet behandlingslengdene i studiene. 
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Norske antibiotikaretningslinjer sier at samfunnservervet pneumoni skal behandles i fem-syv 

dager. Metaanalysen til Schuetz et al. (6) viste at gjennomsnittlig behandlingslengde i 

kontrollgruppene med samfunnservervet pneumoni var på ti dager. Behandlingslengden i PCT 

gruppen var på syv dager. Kontrollgruppene i studiene behandler altså betraktelig mye lenger 

enn det norske retningslinjer anbefaler (se tabell 11). Det samme gjelder for 

ventilatorassosiert pneumoni og KOLS forverring.  

I følge en norsk undersøkelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge, er den faktiske 

behandlingslengden av samfunnservervet pneumoni i realiteten lenger (9).  Gjennomsnittlig 

behandlingslengde for 651 pasienter innlagt med samfunnservervet pneumoni var 11.6 dager. 

Kun 41.3 prosent av pasientene hadde en behandlingslengde som var i tråd med 

retningslinjene. For 253 pasienter med samfunnservervet pneumoni og KOLS forverring var 

behandlingslengden 11.2 dager (52). 

Hvis vi antar at grundig opplæring i bruk av retningslinjer fører til at de alltid blir fulgt, vil 

altså denne opplæringen være like god som innføring av PCT-målinger. Dette er dessverre lite 

sannsynlig, og vi mener at PCT målinger kan bidra til å føre antibiotikabruken i Norge 

nærmere retningslinjene. 

4.7 Overstyring 

En høy grad av overstyring er gjennomgående for studiene vi har sett på (vedlegg 6). Høyest 

var graden av overstyring i studien til Kristoffersen et al. med 41 prosent, der undergruppen 

med KOLS forverring hadde så høy grad av overstyring som 46 prosent (27). Allikevel viste 

studien en 25 prosent reduksjon i antibiotikabruk (12).  

PCT målinger kan ikke erstatte klinisk vurdering, men i studiene med høyest overstyring 

mener vi at det vært kunne forsvarlig å legge mer vekt på PCT målingen. Særlig når vi ser at 

de store metaanalysene viser en signifikant lavere behandlingssvikt ved PCT-styrt 

antibiotikabehandling. Hvis PCT-målinger etter hvert innføres flere steder tror vi at leger vil 

stole mer på PCT-målingene. Dette vil antageligvis føre til at overstyringen går ned og 

effekten på antibiotikabruk vil bli enda større. 
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5 Konklusjon 

PCT-veiledet antibiotikabehandling ved luftveisinfeksjoner, spesielt pneumoni, gir en 

signifikant reduksjon i antibiotikabruk uten å medføre økt risiko for død eller 

behandlingssvikt. Det er hovedsakelig PCT-måling ved antibiotikaforskrivningen som har 

effekt i primærhelsetjenesten, og PCT-målinger for å vurdere seponering/behandlingslengde 

som har effekt på intensivavdelinger. I akuttmottak og sykehus er det stor effekt av målinger 

både for initiering og seponering av antibiotika.  

PCT-målinger har også et stort potensial for å redusere antibiotikabruken ved KOLS 

forverring. Her er det kun gjort studier fra akuttmottak og sykehus. Det er brukt noe 

forskjellige algoritmer på forskjellige pasientgrupper. Det er derfor usikkert hvordan en ideell 

PCT-algoritme for pasienter med KOLS forverring bør være.  
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6 Vedlegg 

Vedlegg 1 
PCT–algoritmer 

Primærstudier: luftveisinfeksjoner 
Studie Klinisk setting Algoritme for oppstart Algoritme for seponering Målinger 

Briel (2008) 
 

Primærhelse-
tjenesten. 

<0.1 µg/L: oppstart frarådet. 
0.1 – 0.25 µg/L: oppstart ikke anbefalt. 
>0.25 µg/L: oppstart anbefalt. 
 
Ved tilbakeholding av antibiotika grunnet PCT verdi 
måtte det utføres en ny måling etter 6 – 24 timer. 
Antibiotika ble anbefalt hvis denne var > 0,25 µg/L, 
eller hadde steget 50 % fra den første verdien og 
pasienten ikke viste klinisk bedring. 
 

<0.25 µg/L: oppstart anbefalt. Dag 0 og dag 3. 

Burkhardt 
(2010) 
 

Primærhelse-
tjenesten. 

< 0.25 µg/L: oppstart frarådet. 
> 0.25µg/L: oppstart anbefalt. 

 Dag 0. 

Chris-Crain 
(2006) 
 
 

Akuttmottak.  <0.1 µg/L: oppstart sterkt frarådet. 
0.1– 0.25 µg/L: oppstart frarådet. 
0.25 – 0.5 µg/L: Oppstart anbefalt. 
> 0.5 µg/L: Oppstart sterkt anbefalt. 
 
Ved tilbakeholding av antibiotika grunnet PCT verdi 
var det anbefalt å gjøre en ny måling etter 6 – 24 
timer. 
  

<0.1 µg/L: seponering sterkt anbefalt. 
0.1– 0.25 µg/L: seponering anbefalt. 
0.25 – 0.5 µg/L: seponering frarådet. 
> 0.5 µg/L: seponering sterkt frarådet. 
 
For pasienter med PCT verdi >10 µg/L ved innleggelse: 
Seponering ved verdier <10 % av verdien ved dag 0. 

Dag 0, dag 4, 
dag 6 og dag 8. 

Long (2009)  Akuttmottak,
poliklinisk 
behandling. 
 

<0.25 µg/L: antibiotika ikke anbefalt. 
>0.25 µg/L: antibiotika anbefalt. 

<0.25 µg/L: antibiotika ikke anbefalt. 
>0.25 µg/L: antibiotika anbefalt. 

 

Long (2011) Akuttmottak,
poliklinisk 
behandling. 

< 0.1 µg/L: oppstart sterkt frarådet. 
0.1 - 0.25 µg/L: oppstart frarådet. 
> 0.25µg/L: oppstart anbefalt. 
 
Ved tilbakeholding av antibiotika grunnet PCT verdi 
var det anbefalt å gjøre en ny måling og klinisk 
vurdering etter 6 – 12 timer. 
 

< 0.1 µg/L: avslutning sterkt anbefalt. 
0.1 - 0.25 µg/L: avslutning anbefalt. 
> 0.25µg/L: avslutning frarådet. 

Dag 0, dag 3, 
dag 6 og dag 8. 

Schuetz 
(2009) 

Akuttmottak, 
sykehus og 
poliklinisk 
behandling. 

< 0.1 µg/L: oppstart sterkt frarådet. 
0.1 - 0.25 µg/L: oppstart frarådet. 
0.25 – 0.5 µg/L: oppstart anbefalt. 
> 0.5 µg/L: oppstart sterkt anbefalt. 
 
Ved tilbakeholding av antibiotika grunnet PCT verdi 
ble det gjort en ny måling og klinisk vurdering etter 6 
– 24 timer. 

< 0.1 µg/L: seponering sterkt anbefalt. 
0.1 - 0.25 µg/L: seponering anbefalt. 
0.25 – 0.5 µg/L: seponering frarådet. 
> 0.5 µg/L: seponering strekt frarådet. 
 
For pasienter med PCT verdi >10 µg/L ved innleggelse: 
Seponering anbefalt ved verdier <20 % av initial verdi 
og stekt anbefalt ved verdier <10 % av initial verdi. 
For pasienter som ikke ble innlagt ble AB kurens 
lengde bestem ut i fra første PCT måling. 
 

Dag 0, dag 3, 
dag 5 og dag 7. 

Chris-Crain 
(2004) 
 
 

Akuttmottak/
sykehus. 

0.1– 0.25 µg/L: oppstart frarådet. 
0.25 – 0.5 µg/L: oppstart anbefalt. 
> 0.5 µg/L: oppstart sterkt anbefalt. 
 
Mulighet for reevaluering etter 6-24 timer ved 
tilbakeholding av AB. 
 
 
 
 
 
 
 

 Dag 0. 
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Vedlegg 1 
PCT–algoritmer 

Primærstudier: luftveisinfeksjoner 
Studie Klinisk setting Algoritme for oppstart Algoritme for seponering Målinger 

Kristoffersen 
(2009) 

Akuttmottak/ 
sykehus. 

 < 0.25 µg/L: seponering anbefalt. 
0.25 – 0.5 µg/L: seponering frarådet. 
> 0.5 µg/L: seponering sterkt frarådet. 

1 måling 
(innen 48 
timer). 
Behandlende 
lege fikk 
resultatet 
gjennom-
snittlig 1.6 
dager etter 
målingen ble 
gjort (60 % 
innen 1 dag, 25 
% etter 3 
dager). 

Branche 
(2015) 
 

Akuttmottak/ 
sykehus. 

< 0.1 µg/L: oppstart sterkt frarådet. 
0.11 - 0.24 µg/L: oppstart frarådet. 
0.25 – 0.49 µg/L: oppstart anbefalt. 
> 0.5 µg/L: oppstart sterkt anbefalt. 

 Dag 0 
(151/151), dag 
1 (139/151) 

Stolz (2007) 
 

Akuttmottak/
sykehus. 

Se KOLS forverring. Se KOLS forverring.  

Bouadma 
2010 
 

Intensiv-
avdeling. 

< 0.25 µg/L: oppstart sterkt frarådet. 
0.25 - 0.5 µg/L: oppstart frarådet. 
0.5 – 0.1 µg/L: oppstart anbefalt. 
> 0.1 µg/L: oppstart sterkt anbefalt. 
 
Ved tilbakeholdt AB: Ny måling/vurdering etter 6-12 
timer. 

< 80 % av høyeste konsentrasjon eller <0.5 µg/L: 
avslutte behandling. 
 

Ved pågående 
antibiotika-
behandling: 
daglige 
målinger. 
 

Hochreiter 
(2009) 
 

Intensiv-
avdeling. 

 < 1 µg/L og klinisk bedring: avslutte behandling, 
eller 
fall i PCT verdi på 25 – 35 % over 3 dager: avslutte 
behandling. 
 

Daglig fra og 
med dag 2. 

Stolz (2009) Intensiv-
avdeling 

 < 0.25 µg/L: avslutning sterkt anbefalt. 
0.25 – 0.5 µg/L eller > 80 % nedgang i verdien 
sammenliknet med dag 0: avslutning eller reduksjon 
av antibiotika anbefalt. 
> 0.5 µg/L eller < 80 % nedgang i verdien 
sammenliknet med dag 0: avslutning/reduksjon av 
antibiotika frarådet. 
 

Daglig fra og 
med dag 2. 

Nobre (2008) Intensiv-
avdeling 

 Pasienter med tegn til klinisk bedring og PCT verdi  
> 1 µg/L på dag 0 ble re-evaluert på dag 5:  
Seponering anbefalt ved verdier < 0,25 µg/L eller  
> 90 % reduksjon fra dag 0. 
 
Pasienter med PCT verdi < 1 µg/L på dag 0 ble re-
evaluert på dag 3: 
Seponering anbefalt hvis verdien var < 0,1 µg/L og 
alvorlig infeksjon ble utelukket ved grundig klinisk 
vurdering. 
  

Daglig frem til 
dag 7. Deretter 
hver femte 
dag. 

Schroeder 
(2009) 

Intensiv-
avdeling 

 Forbedring av kliniske tegn og symptomer på sepsis, 
og PCT verdi sunket til < 1 µg/L eller fall på 25  
% - 35 % av initial verdi over tre sammenhengende 
dager. 
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Vedlegg 2 
PCT–algoritmer 

Primærstudier: KOLS forverring 
Studie Klinisk setting Algoritme for oppstart Algoritme for seponering Målinger 

Bafadhel 
(2010) 

 <0.1 antibiotika frarådes sterkt 
 <0.25 antibiotika frarådes 
 > 0.25 antibiotika anbefales 

 
 

 

Corti (2016) Akuttmottak/ 
Sykehus 

PCT < 0.15 µg/L – antibiotika frarådes sterkt 
0.15-0-25 µg/L - antibiotika frarådes 
>0.25 µg/L antibiotika anbefales 
 

0.15-0-25 µg/L - ved antibiotika: seponering < 0.15 
µg/L 
>0.25 µg/L: behandlingslengde styres av PCT ved 
utskrivelse: >1 µg/L: 7 dager, 0.5- µg/L: 5 dager, 0.25-
0.5 µg/L: 3 dager  
>5 µg/L antibiotika seponeres ved PCT <0.2 x høyest 
målt PCT  

Dag 0, 3, 5 og 
7. 
 
 

Verduri 
(2015) 

Sykehus Alle får antibiotika de tre første dagene, vurdering 
for seponering baseres på alle tre målinger.  

<0.1 µg/L- antibiotika seponeres 
0.1 µg/L-0.25 µg/L - seponeres hvis ikke klinisk 
instabilitet eller respirasjonssvikt 
> 0.25 µg/L antibiotika kontinueres 

Dag 0, 1 og 2. 
 

Wang (2016) sykehus Inklusjon ved PCT <0,1 µg/L 
Randomisering til antibiotikagruppe eller 
kontrollgruppe 

 Innen 2 timer  

Schuetz 
(2009) 

Akuttmottak/ 
sykehus 

<0.1 µg/L - antibiotika frarådes sterkt 
 < 0.25 µg/L- antibiotika frarådes,  
> 0.25 µg/L-  antibiotika anbefales 
> 0.5 µg/L- antibiotika anbefales sterkt  
 

<0.1 µg/L - antibiotika frarådes sterkt 
 < 0.25 µg/L -antibiotika frarådes,  
> 0.25 µg/L – antibiotika anbefales 
> 0.5 µg/L- antibiotika anbefales sterkt  
Ved >10 µg/L ved innkomst- seponering anbefales ved 
80 % reduksjon, sterk anbefaling ved 90 % 

Dag 0, 3, 5, og 
7. 
 

Stolz 
 (2007) 

Akuttmottak/ 
sykehus 

<0.1 µg/L - antibiotika frarådes 
0.1-0.25 µg/L -antibiotika etter klinisk tilstand 
 > 0.25 µg/L - antibiotika anbefales 

 Dag 0 

Christ-Crain 
(2004) 
 

Akuttmottak/ 
sykehus 

<0.1 µg/L antibiotika frarådes sterkt 
0.1-0.25 µg/L – antibiotika frarådes 
0.25 µg/L-0.5 µg/L - antibiotika anbefales 
>0.5 µg/L- antibiotika anbefales sterkt 

Seponering av antibiotika ved PCT <0.25 ved innkomst Dag 0 
 

Kristoffersen 
 (2009) 

sykehus Starte/fortsette Antibiotika ved PCT > 0.25 µg/L   Seponering av antibiotika ved PCT <0.25 µg/L Innen 48 timer 
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Vedlegg 3 
Antibiotikabruk 
Primærartikler: luftveisinfeksjoner 

 Antibiotikaforskrivning Behandlingslengde Total antibiotikaeksponering 

Studie 
PCT- 

gruppe 
Kontroll- 
gruppe Reduksjon 

PCT- 
Gruppe 
(dager) 

Kontroll- 
gruppe 
(dager) Reduksjon  

Briel (2008) 
 

58/231 
25 % 

219/224 
97 % 

 
Relativ reduksjon: 

74.2 % 
(Absolutt reduksjon: 
72 % (95 % KI: 66 % 

-78 %)) 
 

 

6.2 7.1 

1.0 dager 
 (justert 

reduksjon) 
 (95 % KI: 0.4 – 

1.7) 
 

 

Burkhardt 
(2010) 
 

59/275 
21.5 % 

 

101/275 
36.7 % 

 
Relativ reduksjon: 

41.4 %  
(p = 0.0005) 

 

7.8 7.7 
0.1 dager 
(p=0.680) 

 

Chris-Crain 
2006 
 
 128/151 

85 % 
149/151 

99 % 

Relativ reduksjon: 
14 %  

(p<0.001) 
5  12  

7 dager 
(p<0.001) 
median 

Relativ risiko for antibiotika-
eksponering i PCT gruppen:  

0.52 
 (95 % KI: 0.48 – 0.55) 

 

Long (2009) 

  

Signifikant kortere 
behandlingstid i 
prokalsitonin--

gruppen 
(p<0.001) 

    

Long (2011) 

65/77 
84.4 % 

77/79 
97.5 % 

 
13.4 % (p=0.004) 

5  7  
2 dager 

(p<0.001) 

Relativ risiko for antibiotika-
eksponering i PCT gruppen:  

0.55 
(95 % KI: 0.51 – 0.60) 

Schuetz 
(2009) 

506/671 
75.4 % 

603/688 
87.7 % 

14 % 
absolutt reduksjon: 
12.2 % (95 % KI: 8.1-

16.3)  

   

PCT: 5.7 dager 
Kontroll: 8.7 dager 
Reduksjon: 3 dager 

 
Relativ reduksjon:  

34.8 % 
(95 % KI: 28.7 % – 40.3 %) 

 

Chris-Crain 
(2004) 
 
 

55/124 
44 % 

99/119 
83 % 

 
47 % (p<0.0001) 

10.9 12.8 
1.9 dager 
(p=0.03) 

Relativ risiko: 
 0.49 

(95 % KI: 0.44 – 0.55) 
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Vedlegg 3 
Antibiotikabruk 
Primærartikler: luftveisinfeksjoner 

 Antibiotikaforskrivning Behandlingslengde Total antibiotikaeksponering 

Studie 
PCT- 

gruppe 
Kontroll- 
gruppe Reduksjon 

PCT- 
Gruppe 
(dager) 

Kontroll- 
gruppe 
(dager) Reduksjon  

Kristoffersen 
(2009) 

88/103 
85 % 

85/107 
79% 

÷7 % 
(p=0.25) 

5.1 6.8 
1.7 dager 
(p=0.007) 

 

Branche 
(2015) 
       

PCT: 3 dager 
Kontroll: 4 dager 

Reduksjon: 1 dag (p=0.71) 
 

Stolz (2007) 
Se KOLS forverring 

Bouadma 
(2010) 
 
Samfunns-
ervervet 
pneumoni 
 

   10.5 5.5 

Gjelder lengde på 
første AB 

behandling 
5 dager 
47.6 % 

(p<0.0001) 

 

Bouadma 
(2010) 
 
Ventilator 
assosiert 
pneumoni 

   9.4 7.3 

Gleder lengden på 
første AB 

behandling 
 

2.1 dager 
22.3 % 

(p=0.0210) 

PCT: 12.8 dager 
Kontroll: 9.7 dager 

Økning: 3.1 (95 % KI: 0.7 – 5.6) 
 

Hochreiter 
(2009) 
 

   7.9 5.9 

2 dager 
25 % 

(p<0.001) 
 

Tallene gjelder 
totalt for alle 

pasienten  

 

Stolz (2009) 

   13 9,5 
3.5 dager 

27 % 
(p=0.038) 

 

Nobre (2008)    

10  6  

40 % 
(p=0.003) 

 
Tallene gjelder 
totalt for alle 

pasienten 

 

Schroeder 
(2009) 

   

8.3 6.6 

20.5 % 
(p<0.001) 

 
Tallene gjelder 
totalt for alle 
pasientene 
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Vedlegg 4 
Antibiotikabruk 
Primærartikler: KOLS forverring 

 Antibiotikaforskrivning Behandlingslengde Total antibiotikaeksponering 

Studie 
PCT- 

gruppe 
Kontroll- 
gruppe Reduksjon 

PCT- 
Gruppe 
(dager i 
gj.snitt) 

Kontroll- 
gruppe 
(dager i 
gj.snitt) Reduksjon  

Corti (2016) 
Dag 1: 
36/62 
58 % 

 

Dag 1: 
43/58 
74 % 

Dag 1: 
RR: 0.8 (0.6-1.0) 

P= 0.08 
 
 

6.1 
 

9.0 
 

2.9 
P= 0.017 

 
 

Dag 5: 
26/62 
42 % 

 

Dag 5: 
39/58 
67 % 

 

Dag 5: 
RR: 0.6 (0.4-0.9) 

P= 0.006 
 

Verduri 
(2015) 

      

Neste 6 mnd. PCT: 18/88 (20.45 %) 
Kontroll: 12/90 (13.33 %) 

risikodifferanse: 7.12 (90 % KI: -
3.85;18.09) 

 

Schuetz 
(2009) 56/115 

48 % 
79/113 
69.9 % 

Absolutt reduksjon: 
-21.2 % (95 % KI: -

33.2- -8.5) 

2.5 
 

5.1 

Justert relativ 
reduksjon: 

- 50,4 % (95 % KI: 
-64.0 %- - 34.0 %) 

 

Stolz 
 (2007) 

41/102 
40 % 

 

76/106 
72 % 

44.4 % 
p<0.0001 

 
 

   

RR: 0.56 (95 % KI: 0.43-0.73) for ab i 
PCT mot kontrollgruppa p<0.0001. 

 
RRR: - 44 % (95 % KI: 0.27-0.57, 

p<0.0001) 
 

ARR: 31.5 % (95 % KI: 18.7- 44.3 % 
p<0.0001) 

 
Innen 6 mnd.: 

RR: 0.76 (95 % KI: 0.64-0.92 P= 
0.004) 

 

Christ-Crain 
(2004) 
 

11/29 
38 % 

27/31 
87 % 

56 % 
p=0.001 

   
Relativ risiko: 0.49 

(95 % KI: 0.44-0.55, p<0.0001) 

Kristoffersen 
 (2009)      

40 % (95 % KI: 17 
%-57 %) 
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Vedlegg 5 

Kliniske endepunkter 

Primærstudier: luftveisinfesjoner 

 

 

Uønskede 
hendelser med 

signifikant 
økning i PCT 

gruppen 

Uønskede 
hendelser med 

signifikant 
reduksjon i PCT 

gruppen Kliniske endepunkter uten signifikant forskjell i PCT og kontroll gruppe  Oppfølging 

Briel (2008) 
 

Grad av ubehag 

grunnet 

infeksjon dag 14: 

PCT: 1.9, 

Kontroll: 1.1, 

Justert forskjell: 

0.8 (95 % KI: 0.4 

–1.2) 

Antall dager med 
AB bivirkninger i 
løpet av de 
første 14 
dagene: PCT: 2.3, 
Kontroll: 3.6, 
Justert forskjell: - 
1.1 (95 % KI:  -2.1 
– 0.1) 

Antall dager med nedsatt aktivitet pga. infeksjon i løpet av de første 14 dagene, tapte 

arbeidsdager de første 14 dagene, pasienter med noen form for fortsatt pågående infeksjon 

eller reinfeksjon dag 28 og mortalitet. 

1 måned 

Burkhardt (2010) 
 

  Dager med betydelig svekket helse i løpet av de første 14 dagene, pasienter med 

persisterende luftveissymptomer, pasienter som måtte revurderes pga. luftveissymptomer, 

pasienter som måtte revurderes pga. andre symptomer, pasienter som måtte innlegges, 

dager med antibiotikabivirkninger og mortalitet 

1 måned 

Chris-Crain 
(2006) 
 
 

  Sykehusinnleggelse, innleggelse i intensivavdeling, mikrobiologisk tilbakefall, persisterende 

pneumoni, empyem, ARDS, behandlingssvikt og mortalitet. 

6 uker 

Long (2009)    Behandlingssvikt og mortalitet. 1 måned 

Long (2011)   Ugunstige hendelser totalt, mortalitet, intensivinnleggelser, reinfeksjon/rehospitalisering og 

sykdomspesifikke komplikasjoner. 

1 måned 

Schuetz (2009)  

 

 

 

 Antall dager med nedsatt aktivitet pga. infeksjon i løpet av de første 14 dagene, tapte 

arbeidsdager de første 14 dagene, pasienter med noen form for fortsatt pågående infeksjon 

eller reinfeksjon dag 28 og mortalitet. 

1 måned 

Christ-Crain 

(2004) 

  Livskvalitet-skår forbedring, VAS forbedring, tempratur forbedring, CRP forbedring, PCT 

forbedring, dager innlagt, lengde på intensivopphold og mortalitet 

2 uker 

Kristoffersen 
(2009) 

  Dager på sykehus, intensivinnleggelser og mortalitet Sykehus-

oppholdet 

Branche (2015) 
 

    

Stolz 
(2007) 

SOFA skår dag 

28:  

PCT: 1.5, 

kontroll: 0.9, 

forskjell: 0.9 

(p=0.0370) 

 28 dagers mortalitet, 60 dagers mortalitet, tilbakefall, superinfeksjon, antall dager uten 

mekanisk ventilasjon, SOFA skår dag, 1, 7, 14 og 21, dager på intensivavdeling, dager på 

sykehus og infeksjoner med multiresistente bakterier 

2 til 3 uker 

Bouadma (2010) 
 

   2 måneder 

Hochreiter 
(2009) 
 

 Lengde på 
intensivopphold 
(PCT: 15.5, 
Kontroll: 17.7, 
p=0.046) 

Overlevelse Sykehus-

oppholdet 

Stolz (2009)   Dager i live uten mekanisk ventilasjon, dager utskrevet fra intensivavdeling, lengden på 

sykehusopphold, dager med VAP relatert klinisk forverring, dager skrevet ut hjem, dager 

skrevet ut til en annen institusjon, mortalitet, sykehusmortalitet 

1 måned 

Nobre (2008)  Lengde på 
intensivopphold 
(PCT: 3, Kontroll 
5, p=0.03) 

Klinisk bedring, 28 dagers mortalitet, sykehusmortalitet, sepsisrelatert mortalitet, reinfeksjon, 

lengde på sykehusopphold 

1 måned 

Schroeder (2009)   Mortalitet, dager på intensivavdeling, maks SOFA skår. Sykehus-

oppholdet 



37 

 

 Vedlegg 6 
Overstyring (for studiene der det er oppgitt) 
Studie Overstyring 

Briel (2008) 
 

15 % 

Burkhardt (2010) 
 

13 % 

Chris-Crain (2006) 
 
 

Overstyring ved oppstart: 13.2 %  
(1 pasient med verdi <0.1 µg/L og 19 pasienter med verdier fra 0.1 – 0.25 µg/L) 
Overstyring ved seponering: 8 % 
 

Schuetz (2009) 9.8 % overstyring som bryter med overstyringskriteriene 
(totalt 20.5 % overstyring hvis man inkluderer de som har overstyrt i henhold til 
overstyringskriteriene), ved KOLS 10.4 %. 

Chris-Crain (2004) 
 
 

17.7 % 
(7.3 % < 0.1 µg/L og 10.4 % < 0,25µg/L) 
21,7 % hvis man inkluderer de som overstyrte algoritmen ved ny vurdering etter 6-24 timer. 

Kristoffersen (2009) 41 %, KOLS 46 % 
 

Branche (2015) 
 

36 %  

Nobre (2009) 19 % 

Corti (2016) 30 % 

Verduri (2015) 4.5 % 


