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Sammendrag 

Bakgrunn 

Samfunnservervet pneumoni (CAP) er en infeksjon i de nedre luftveiene, ervervet utenfor 

sykehus eller annen helseinstitusjon, eller innenfor 48 timer etter sykehusinnleggelse. CAP 

rammer ca. 1 % av den vestlige befolkningen hvert år, og insidensen øker med alder og 

eventuelle tilleggssykdommer. Sykdommen diagnostiseres basert på sykehistorie, kliniske 

symptomer, radiologiske- og mikrobiologiske funn, i tillegg til laboratorieprøver. Nasjonale 

retningslinjer anbefaler alvorlighetsbedømming med CRB-65-skåring, og penicillin som 

empirisk behandling ved ukomplisert CAP. Kombinasjonsbehandling med penicillin og 

gentamicin er førstevalget ved alvorlig pneumoni. 

Resistensforekomsten i Norge er lav, sammenliknet med mange andre land i Europa og resten 

av verden. Likevel er strukturert forebyggende arbeid viktig for å hindre videre utvikling og 

spredning. Antibiotikastyringsprogrammet som ble innført på St. Olavs hospital HF i 2015 

som en del av den nasjonale handlingsplanen mot antibiotikaresistens, har bidratt til 

implementering av en rekke tiltak ved foretaket. Målet var å øke fokuset på riktigere 

antibiotikabruk ved enhver infeksjon, og å nå det nasjonale målet om en 30% reduksjon i bruk 

av bredspektret antibiotika. Pneumoniprosjektet som startet opp i 2016, skulle bidra til 

kartlegging av CAP-populasjonen og tilknyttet antibiotikabruk.  

Hensikt 

Hensikten med denne masteroppgaven er å kartlegge epidemiologiske og behandlingsmessige 

variabler for et utvalg pasienter innlagt for samfunnservervet pneumoni i perioden mars-mai 

2018. Antall liggedøgn og antallet pasienter som mottok smalspektret empirisk antibiotika 

sammenliknes med tilsvarende pasientutvalg for tidligere år, for å undersøke om de 

implementerte antibiotikatiltakene ved St. Olavs hospital HF har gitt effekt på 

forskrivningspraksis av antibiotika ved CAP.  

Metode 

Basert på et ICD-10-diagnosesøk utført av sykehusadministrasjonen blant epikriser for 

perioden mars-mai 2018, ble pasienter med hoveddiagnose J13-J18.9 ekstrahert ut som 

utgangspunkt for vår materiale. Den anonymiserte listen over pasientene ble ved hjelp av en 
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koblingsnøkkel (PID), videre brukt til inklusjon av pasienter i studien utfra definerte 

inklusjons- og eksklusjonskriterier. En rekke epidemiologiske og behandlingsmessige 

variabler ble registrert i en Excel-fil, hvor det ble utført deskriptiv statistikk for beskrivelse av 

pasientkohorten. Det ble utført en estimering av CRB-65-skår, og to statistiske analyser på 

antall liggedøgn og antall pasienter som mottok smalspektret empirisk antibiotikaterapi som 

ble sammenliknet med tilsvarende pasientkohorte for 2016 og 2017.   

Resultater 

Det ble inkludert 181 unike pasienter i pasientkohorten 2018. Resultatene viste at 

pasientkohorten 2018 var sammenliknbar med tilsvarende pasientutvalg for 2016 og 2017. Av 

de 181 inkluderte pasientene for 2018, fikk 132 pasienter (73%) smalspektret empirisk 

behandling, 39 pasienter (23%) mottok bredspektret empirisk behandling, og 10 pasienter 

(6%) fikk empirisk antibiotika klassifisert som øvrig-type. Estimeringen av CRB-65-skår 

viste at kun 7 pasienter (3,9%) hadde en pneumoni ansett som alvorlig. Resterende 96% av 

pasientkohorten hadde mild-moderat alvorlighetsgrad. Analyse på antallet pasienter som fikk 

smalspektret empirisk antibiotikabehandling, sammenliknet med tilsvarende kohort i 2016 og 

2017, ble gjennomført ved hjelp av Chi-kvadrat-test (p = 0,521). Til den statistiske analysen 

på antall liggedøgn mellom årene ble Kruskal-Wallis test benyttet (p = 0,139). Ingen av 

analysene påviste en statistisk signifikant forskjell mellom årene.  

Konklusjon  

De statistiske analysene ikke viste en statistisk signifikant forskjell mellom pasientutvalget fra 

2016, 2017 og 2018. Dette gir en indikasjon på at de implementerte tiltakene for 

antibiotikastyring ved St. Olavs hospital HF på det tidspunktet ikke var godt nok etablert ved 

foretaket til at det påvirket forskrivningspraksisen av antibiotika og liggetiden ved CAP for de 

inkluderte pasientene. Strukturert arbeid og gjennomføring av denne typen studier er viktig 

for å sette et større fokus på riktigere antibiotikabruk og resistensproblematikk, i tillegg til å 

redusere kostander.  
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Forord 

Denne masteroppgaven ble skrevet for Farmasøytisk Institutt, ved Matematisk 

naturvitenskapelig fakultet, UiO og St. Olavs hospital HF høsten 2018/våren 2019.  

Studien er en del av et større pneumoniprosjekt ved St. Olavs hospital HF, og ser på 

behandlingsmessige forhold ved samfunnservervet pneumoni, CAP, for pasienter innlagt ved 

sykehuset i perioden mars-mai 2018. I tråd med den nasjonale handlingsplanen for 

antibiotikaresistens, implementerte St. Olavs hospital en rekke tiltak ved helseforetaket i 2016 

og 2017, med mål om økt fokus på korrekt antibiotikabruk ved enhver infeksjon. Resultatene 

for pneumoniprosjektet 2018 sammenlikner antibiotisk terapi og antall liggedøgn for 

tilsvarende pasientutvalg for 2016 og 2017, for å se om tiltakene har medført en endring i 

forskrivning av antibiotika i sykehuset. 

Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å fordype meg i et spennende, faglig relevant og 

dagsaktuelt tema. Prosessen har vært utfordrende og lærerik.   

Først vil jeg rette en stor takk til mine to veiledere, faglig veileder, overlege og leder for 

Antibiotikateamet ved St. Olavs hospital HF, Bjørn Waagsbø og intern veileder, Cand.Pharm. 

og førsteamanuensis ved Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved 

Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Liv Mathiesen. Tusen takk for deres engasjement, 

kunnskap og tilgjengelighet i denne prosessen. Takk til alle som har bidratt og tilrettelagt for 

prosjektet fra prosjektgruppen og Avdeling for smittevern for tilgang til tenkeboks og lukket 

server på St. Olavs hospital.  
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Forkortelser 

AIDS  Ervervet immunsviktsyndrom (acquired immune deficiency syndrome) 

ATS  American Thoracic Society 

BAL  Bronkoalveolær skyllevæske 

BiPAP  Bilevel positive airway pressure 

BTS British Thoracic Society for the management of community-acquired 

pneumonia in adults 

CAP  Samfunnservervet pneumoni (Community-acquired pneumonia)  

CNS  Sentralnervesystemet 

CPAP   Continuous Positive Airway Pressure 

CRB-65 Confusion (forvirring), Respiratory rate (respirasjonsfrekvens), Blood pressure 

(blodtrykk), age (alder) ≥ 65 

CRP  C-reaktivt protein 

CURB-65 Confusion, Urea nitrogen in blood, Respiratory rate, Blood pressure, age ≥ 65  

DMS Distriktsmedisinsk Senter 

ECDC Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer 

ESA Elektronisk saks- og arkivsystem 

FHI Folkehelseinstituttet 

GLASS Global Antimicrobial Surveillance System 

GSC Glasgow Coma Scale 

HAP Sykehuservervet- eller nosokomial pneumoni (Hospital-acqired pneumonia) 

HF Helseforetak 

HIV Humant immunsviktvirus 

ICD-10 Det internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede 

helseproblemer, versjon 10 

IDSA Infectious Diseases Society of America 

IV Intravenøst 
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KAS Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten 

KOLS Kronisk obstruktiv lungesykdom 

NAT Nukleære amplifikasjonstester 

NFR Norsk faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus 

NIV Non-invasiv ventilasjon (samlenavn på CPAP og BiPAP) 

NTNU Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 

PCR Polymerase chain reaction 

PID Pasientidentifikasjon 

PO Peroral 

PPV Positiv pressure ventilation (omfatter NIV og respirator) 

qSOFA quick Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment 

RCT Randomisert kontrollert studie 

REK Regional Forskningsetisk komité 

SIRS Systemic Inflammatory Response Syndrome 

SSID Swedish Society of Infectious Diseases 

UiB Universitetet i Bergen 

WHO World Health Organization 
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1. Introduksjon 

1.1 Pneumoni 

Pneumoni er en infeksjon i de nedre luftveiene, inkludert alveolene og lungeparenkymet (1). 

Via luftveiene eksponeres lungevevet konstant for en blanding av gasser, partikler og 

mikrober fra den inspirerte luften, i tillegg til sekreter fra de øvre luftveiene. Flere 

forsvarsmekanismer holder de nedre luftveiene sterile ved normal funksjon. 

Forsvarsmekanismene inkluderer både det medfødte og adaptive immunsystemet, med 

anatomiske og mekaniske barrierer, cellemedierte forsvarsceller og fagocytoseaktivitet. 

Ødeleggelse av epitelceller og forstyrret ciliær- og mucosafunksjon, er faktorer som bidrar til 

å redusere den mekaniske forsvarsbarrieren. Dette kan blant annet komme av røyking, 

alkoholbruk, aldring eller redusert immunforsvar. Dersom det oppstår en defekt i 

forsvarsbarrieren, kan ulike sykdomsfremkallende mikrober havne i de nedre luftveiene og 

formere seg der. Dette fører til en inflammatorisk respons, hvor rekruttering av makrofager, 

lymfocytter og nøytrofile granulocytter står sentralt. Frigjøring av cytokiner, kjemokiner og 

andre inflammasjonsmolekyler bidrar til å starte en signalkaskade, som både fremmer 

inflammasjonsresponsen for å bekjempe eventuelle mikrober, i tillegg til å igangsette anti-

inflammatoriske tiltak som holder responsen under kontroll. Den inflammatoriske responsen 

medfører at alveolene fylles med væske og inflammatoriske celler som skal bekjempe 

infeksjonen. Mikrobene, væsken og de inflammatoriske cellene danner et infiltrat, som 

dermed hindrer normal gassutveksling i det affiserte området. Redusert gassutveksling gjør at 

lungene ikke fungerer optimalt, og skaper ubalanse i nivået av blodgasser. Dette utløser en 

kaskadereaksjon, hvor kroppen igangsetter kompensasjonsmekanismer som økt puls, endring 

i blodtrykk og dyspné, for å opprettholde normalt oksygennivå i blodet. Kaskadereaksjonen 

medfører også påvirkning av andre organsystemer (2).  

Grunnet lungevevets nærhet til sirkulasjonssystemet, er pneumoni den hyppigste årsaken for 

utvikling av sepsis. Sepsis er en alvorlig livstruende tilstand, som på grunn av ubalanse i 

immunsystemet kan forårsake multippel organsvikt (3, 4). Mellom 40-60% av sepsistilfellene 

har bakgrunn i en infeksjon i de nedre luftveiene, som forklares med mikrobenes korte vei fra 

lungevevet til blodbanen (4). 
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1.2 Ervervelse 

Samfunnservervet pneumoni 

Pneumoni klassifiseres blant annet etter ervervelsessted. Samfunnservervet pneumoni 

(community-acquired pneumonia, CAP), omfatter pneumonier som er ervervet utenfor 

sykehus eller annen helseinstitusjon, eller innenfor 48 timer etter sykehusinnleggelse. 

Etiologien ved CAP varierer i større grad, sammenliknet med de andre pneumonigruppene. 

Dette påvirker videre diagnostikk og behandling (1).   

Annen ervervelse 

Under er en liste over de andre klassifiseringene av pneumoni; 
 Nosokomial eller sykehuservervet pneumoni (Hospital-acquired pneumonia, HAP).  

 Pneumoni ved nedsatt immunforsvar 

 Pneumoni forårsaket av stor aspirasjon 

 Residiverende pneumoni 

 Pneumoni hos individ som allerede bruker antimikrobielle midler.  

 

Disse gruppene av pneumonier skiller seg fra CAP ved at pasientens bakgrunn for ervervelse 

av lungebetennelse er annerledes. Det kan være en bakenforliggende sykdom, eksempelvis 

tumor eller KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), tidligere sykehusopphold eller 

medisinbruk. Dette kan påvirke etiologi, pasientens motstandsdyktighet og retningslinjer for 

antibiotikabehandling (2, 5).  

1.3 Etiologi ved CAP 

CAP har stor variasjon i etiologisk agens, sammenliknet med de andre pneumonigruppene. 

Streptococcus pneumoniae er den mikroben som hyppigst forårsaker CAP i alle 

aldersgrupper, og er også forbundet med høyest mortalitet sammenlignet med andre CAP-

forårsakende mikrober (5-7). 

Andre vanlige bakterieagens som kan forårsake CAP er Haemophilus Influenzae og 

Moraxella catarrhalis. Disse er mer utbredt hos eldre og pasienter med KOLS. Hos unge 

friske voksne er infeksjoner forårsaket av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila 
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pneumoniae mer vanlig. CAP forårsaket av Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Legionella spp og Pseudomonas aeruginosa forekommer også. CAP forårsaket av Legionella, 

Mycoplasma eller Chlamydophila ansees som atypisk pneumoni. (5, 6, 8) 

 

I tillegg til bakterier, kan også sopp og virus forårsake CAP. Pneumoni forårsaket av virus 

forekommer hyppigst hos barn og eldre, samt hos pasienter med svakere immunforsvar. 

Influenza A- og B-virus og Respiratorisk syncitialvirus er de vanligste etiologiske virusene. 

Histoplasma capsulatum og Mucormycosis spp er fungi-arter som forårsaker pneumoni. Hos 

pasienter med et svekket immunforsvar eller immunsykdom kan Pneumocystis jiroveci også 

forekomme. (5, 6, 8) 

 

1.4 Alvorlighetsbedømming ved CAP 

Det er utviklet flere skåringsverktøy for alvorlighetsbedømming ved infeksjonssykdommer, 

som baserer seg på pasientens kliniske tilstand. Pasientens organfunksjon, eksempelvis 

sentralnervesystemet, sirkulasjonssystemet og respirasjonssystemet, gir uttrykk for hvor 

preget pasienten er av infeksjonen, samt risiko for sepsisutvikling og mortalitet innen 30 

dager. Alvorlighetsbedømming er viktig for å kunne gi rett behandling, både når det kommer 

til omsorgsnivå, enten hjemme, på sykehusavdeling eller intensivavdeling, i tillegg til riktig 

antibiotikabehandling (5, 7, 9). 

1.4.1 CRB-65 

CRB-65 er et enkelt skåringsverktøy som benyttes for bedømmelse av pneumoniens 

alvorlighet. Pasienten ender opp med en skår mellom 0-4 avhengig av tilstand. 0-2 poeng 

ansees som mild til moderat pneumoni med lav risiko for mortalitet, og 3-4 poeng ansees som 

alvorlig pneumoni, med en høyere mortalitetsrisiko. Det gis ett poeng for hvert delkriterium 

som oppfylles (6, 10, 11).  Se tabell 1. 
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C Nylig oppstått forvirring (confusion) 1 poeng 

R Respirasjonsfrekvens ≥ 30/min.  1 poeng 

B Blodtrykk < 90 mmHg systolisk eller < 60 mmHg diastolisk 1 poeng 

65 Alder ≥ 65 år 1 poeng 

 

Tabell 1: Viser CRB-65-kriteriene. 

  

I de nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i sykehus anbefales det at man ved 

mistanke om CAP benytter CRB-65 som skåringsverktøy (6). I retningslinjene henvises det til 

en studie fra 2003, hvor det ble gjennomført en valideringsstudie om alvorlighetsbedømming 

av CAP, utført av Dr. W. S. Lim (12). I studien ble mortalitet innen 30 dager brukt som 

endepunktet. Hensikten var å utvikle et skåringsverktøy for alvorlighetsbedømming av CAP 

ved å kombinere ulike variabler fra pasientenes innkomstdata. Datasett fra tre prospektive 

studier hentet fra Nederland, New Zealand og Storbritannia, ble retrospektivt satt sammen til 

ett stort datasett med 1068 pasienter. Modellen baserte seg på 6 kliniske observasjoner som 

hver ga ett poeng; Confusion (forvirring), Urea, Respirasjonsfrekvens, Diastolisk- og 

Systolisk blodtrykk, samt Alder ≥ 65 (CURB-65). Resultatene viste at CURB-65 kunne 

benyttes å vurdere alvorligheten av den samfunnservervede pneumonien. CRB-65 er derivert 

fra CURB-65. 

Britiske retningslinjer anbefaler bruk av CURB-65 på pasienter innlagt på sykehus, og bruk 

av den forenklede versjonen, CRB-65, i primærhelsetjenesten, ved alvorlighetsbedømming av 

CAP (1). 

En brasiliansk studie fra 2013 som sammenlikner CURB-65 og CRB-65, viser til at CRB-65 

var mer sensitiv for dødelig utfall enn CURB-65. Studien konkluderte også med at CRB-65 

var mer nyttig som hjelpemiddel også ved sykehusinnleggelse, da den ikke krever 

laboratorieanalyser (13). 

Bruk av CRB-65 anbefales også i de svenske retningslinjene (7). Det er dette som ligger til 

grunn for Helsedirektoratets anbefaling for bruk av CRB-65 ved alvorlighetsbedømming av 

CAP (6). 
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1.4.2 SOFA 

Sequential Organ Failure Score (SOFA) er et annet skåringsverktøy som vurderer risiko for 

sepsisutvikling og mortalitet. Kartlegging av organfunksjon ved allerede mistenkt eller påvist 

infeksjon, gir et uttrykk for alvorlighetsgraden og eventuell risiko for utvikling av sepsis. For 

å vurdere pasientens organfunksjoner benyttes en rekke blodprøver og undersøkelser som 

blant annet ser på leverfunksjon, nyrefunksjon, koagulasjons- og respirasjonsfunksjon, samt 

mentalstatus ved hjelp av Glasgow coma scale (GCS). Dette skåringsverktøyet brukes i større 

grad på innlagte pasienter på sykehus, da den er mer krevende å gjennomføre grunnet behov 

for laboratorieanalyser (14).  

1.4.3 qSOFA  

quick-Sequential Organ Failure Score (qSOFA) er en hurtigvariant av SOFA-verktøyet, som 

kan anvendes i akuttmottak og ved sengeavdeling. Her undersøkes tre forskjellige 

organfunksjoner; CNS-, sirkulasjons- og respirasjonsfunksjon, hvor endring i 2 eller flere av 

organsystemene gir mistanke om sepsisutvikling.  

Ved bruk av qSOFA benyttes disse kriteriene;  

1. Akutt endring i bevissthetsnivå (GCS < 13) 

2. Systolisk blodtrykk < 100mm Hg 

3. Respirasjonsfrekvens ≥ 22 / minutt 

Ved mistanke om sepsis skal pasientens organfunksjon videre vurderes ved bruk av SOFA 

(14, 15). 

1.4.4 Bruk av skåringsverktøy til alvorlighetsbedømming 

qSOFA og SOFA er skåringsverktøy som ser på risiko for sepsisutvikling uavhengig av 

infeksjonsfoci. CRB-65 er utviklet for å bedømme alvorligheten ved pneumoni. Selv om det 

finnes flere verktøy for bedømming av alvorlighetstilstanden ved infeksjon og mulig 

sepsisutvikling, vil klinisk skjønn overstyre bruk av denne typen skåringsverktøy. Kriteriene 

kan blant annet slå ut ved andre betennelsestilstander i kroppen som medfører ubalanse i 

immunsystemet, og som krever andre behandlingstiltak (3). En god klinisk undersøkelse er 

essensiell for optimal vurdering av pasientens tilstand. Laboratorieanalyser og 

skåringsverktøy er kun hjelpemidler som kan guide legene til en mer korrekt vurdering. 
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Likevel anbefaler Helsedirektoratet at CRB-65 rutinemessig benyttes ved vurdering av CAP-

pasienten, da den gir en god indikasjon på sykdommens alvorlighetsgrad (6).  

1.5 Diagnostikk av CAP 

CAP-diagnosen stilles basert på pasientens sykehistorie, kliniske symptomer, radiologiske- og 

mikrobiologiske funn, samt laboratorieprøver (1, 2).  

1.5.1 Sykehistorie 

Vurdering av pasientens sykehistorie baseres på symptomer som sammenfaller med CAP, 

mulig setting pasienten kan ha blitt smittet i eller utsatt for spesifikke mikrober, i tillegg til 

faktorer som gjør pasienten predisponert for utvikling av pneumoni. Symptomer som feber, 

hoste, dyspné, brystsmerter, ekspektorat og nedsatt allmenntilstand er vanlig for en akutt 

nedre luftveisinfeksjon. Disse symptomene er ikke entydige for CAP, og andre årsaker til 

pasientens symptomer bør også vurderes. Noen ikke-infeksiøse sykdommer, som eksempelvis 

lungeemboli eller tumor, kan i noen tilfeller maskeres som en pneumoni. Om pasienten nylig 

har vært innlagt på sykehus og dermed eksponert for typiske “sykehusbakterier”, vært i 

kontakt med dyr, eller vært på reise, er det faktorer som bør tas høyde for i vurderingen av 

sykehistorien og mulig etiologi (2, 16). 

 

Enkelte tilleggssykdommer kan gjøre pasienten mer utsatt for gitte infeksjoner, i tillegg til å 

bidra til ytterligere alvorlig prognose. Dette gjelder blant annet KOLS eller annen 

lungesykdom, cancer, diabetes mellitus, hjerte- og nyresykdom, kronisk leversykdom, 

alkoholisme og adipositas. Med økende alder vil symptomer knyttet til CAP, og andre 

tilstander relatert til luftveiene, ofte bli mer diffuse. Fravær av de vanligste symptomene er 

ikke uvanlig, samtidig som økt forvirring og CNS-påvirkning inntrer i større grad. Dette gjør 

det vanskeligere å sette en diagnose, samtidig som det er viktig å finne ut hva som skyldes 

mulig infeksjon og hva som skyldes andre faktorer eller annen underliggende sykdom (2, 8). 

1.5.2 Klinisk undersøkelse 

Rapporter viser til at feber forekommer hos 60-90% av CAP-pasientene. Undersøkelse av 

blodtrykk og puls, samt intravaskulært væskevolum, sier noe om hvor hydrert pasienten er. 
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Ved feber endres ofte puls med gjennomsnittlig 10 slag per minutt for hver celsiusgrad 

temperaturen øker. Fravær av denne puls-feber-sammenhengen kan gi en indikasjon på 

eventuell viral infeksjon, Mykoplasma-, Klamydia- eller Legionellainfeksjon (2). 

Undersøkelse av brystregionen kan gi uttrykk for i hvilken grad pasientens lungefunksjon er 

påvirket. Dyspne, forekomst av “splinting”, (opphevet bevegelse i et område grunnet smerte), 

eller en forsinket reaksjon på pasientens inspirasjon, kan gi mistanke om bakteriell etiologi. 

Ved lytting på lungene kan eventuelle knatrelyder eller bilyder underbygge mistanken. 

Pasienter med atypisk CAP kan ha avvikende symptomer fra det som sees vanligvis (2, 7, 16). 

 

Undersøkelse av respirasjonsfrekvens er en hyppig brukt klinisk undersøkelse, som også gir 

uttrykk for pasientens lungefunksjon. Rask respirasjonsfrekvens indikerer tegn på hypoksi, 

eller at lungene ikke drar nytte av oksygenet som inspireres inn, for eksempel grunnet 

infiltratblokkering av alveolene. Respirasjonsfrekvens benyttes i flere av skåringsverktøyene 

for alvorlighetsbedømming (2, 14).  

1.5.3 Laboratorieprøver 

For å videre kunne vurdere pasientens tilstand benyttes blodprøver som sier noe om i hvilken 

grad kroppen er påvirket av sykdom.  

CRP 

C-reaktivt protein (CRP), er et akuttfaseprotein som syntetiseres i leveren, og som frisettes 

ved cellenekrose. Ved infeksjons- og betennelsestilstand i kroppen kan verdien øke med en 

faktor på 10 000 i løpet av få dager (6). CRP har et bredt bruksområde, og er ikke spesifikt for 

kun infeksjonssykdommer. Forhøyet CRP sees oftere ved bakterielle infeksjoner, men også 

alvorlige virale infeksjoner. Det er også holdepunkter for at det kan være sammenheng 

mellom nivået av CRP i blodet og størrelsen på lungeinfiltratet (17). CRP har sammen med 

leukocyttantallet, vært bruk i Norge i en årrekke som viktige infeksjonsmarkører. Ved 

behandling med antibiotika benyttes ofte CRP for å se på behandlingsresponsen. Ved fall i 

CRP-verdi på ca. 50% på dag 3 i behandlingsforløpet, kan det tyde det på god respons på 

behandlingen og god prognose (11). De svenske retningslinjene anbefaler bruk av CRP 

grunnet at det er en veletablert biomarkør, i tillegg til at den er billig å gjennomføre (7).  
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Leukocytter 

Forhøyet antall leukocytter, hvite blodlegemer, er som nevnt over, en annen viktig 

infeksjonsmarkør. Leukocyttene har hovedansvaret for beskyttelse mot kroppsfremmede 

inntrengere, deriblant bakterier og virus. Det finnes tre hovedtyper leukocytter, som hver har 

sine oppgaver. Leukocytt-verdier over normalen sees ved inflammasjonstilstander og leukemi 

(18). 

 

Blodgasser 

Analyse av blodgasser hvor en ser på oksygenmetning benyttes også rutinemessig, da det gir 

uttrykk for pasientens lungefunksjon. Fallende O2-metning, sett sammen med en økt 

respirasjonsfrekvens tolkes som et faresignal med tanke på lungefunksjonen (5).  

1.5.4 Mikrobiologiske prøver 

For å identifisere hvilken mikrobe som kan ha forårsaket pneumonien, benyttes ulike 

luftveisprøver i tillegg til blodkultur og urinantigentest (1, 6). 

Luftveisprøver 

Ekspektorat fra nedre luftveier, nasofarynkssekret eller -aspirat, halssekret, trakealaspirat, 

larynkssekret, bronkoalveolær skyllevæske (BAL) eller pleuravæske, er materialer som kan 

benyttes til mikrobiologisk testing fra luftveier. Det kan foretas dyrkning av bakterier og 

virus, i tillegg til undersøkelse ved hjelp av nukleære amplifikasjonstester (NAT) med PCR-

metodikk, som oftest påviser virologiske agens. I dyrkningsprøvene vil vekst i rikelig eller 

betydelig grad, i renkultur, ansees som et representativt funn (1, 6). 

Blodkultur  

Ved hjelp av blodprøver sendt til dyrkning kan det identifiseres hvorvidt det er mikrober i 

blodet. Ofte tas en prøve fra hver arm, for å redusere risiko for mulig kontaminasjon fra huden 

eller personell som utfører prøvetakningen (1, 6).  
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Urinantigentest  

Dersom etiologisk agens mistenkes å være S. pneumoniae eller Legionella, foretas en 

urinprøve som vil bekrefte nærvær eller fravær av disse mikrobenes antigener (1).  

1.5.5 Radiologisk undersøkelse 

Ved stadfestelse av at det er en pneumoni, og eventuelt avdekke andre bakenforliggende 

årsaker eller komplikasjoner, tilfører røntgen toraks nyttig og viktig diagnostisk informasjon. 

Dette skal utføres på alle pasienter som henvises til sykehus med mistenkt CAP. Røntgen 

toraks er anbefalt som førstevalg for radiologisk undersøkelse, men CT kan også benyttes. 

Bildet bedømmes av en radiolog, som bekrefter eller avkrefter eventuell sannsynlighet for 

infiltrater, også kalt fortetninger, i lungene, og pneumonidiagnose. Infiltrater er områder i 

lungene som har høyere tetthet enn luft, og som på røntgenbildet arter seg som et lysnet 

område, og kalles flekk eller skygge (19). Se bilde 1. Ved pneumoni består infiltratet ofte av 

puss og eksudat, en proteinrik betennelsesvæske med inflammatoriske celler og mikrober. 

Andre funn, som tumor, pleuravæske, pneumotoraks (punktert lunge) eller atelektase 

(sammenfall av hele eller deler av lungen) tas med i vurderingen for pasientens tilstand (2, 7, 

20, 21).  

 

 
 
Bilde 1: Pneumonisk betinget infiltrat. Bilde er gjengitt etter samtykke fra pasient.  
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1.6 Behandling av CAP  

1.6.1 Antibiotika 

Antibiotika er legemidler som gjennom ulike virkningsmekanismer dreper bakterier. De kan 

ha baktericide egenskaper, som dreper bakteriene direkte, eller bakteriostatiske egenskaper, 

som hemmer mikrobenes vekst. Konsentrasjonen i blodet er også en utslagsgivende faktor 

med tanke på virkningsmekanisme. På den måten kan enkelte typer antibiotika ha både 

baktericide og bakteriostatiske egenskaper (1, 2, 22).  

 

Antimikrobielle legemidler brukes terapeutisk, for å kurere en pågående infeksjon, eller 

forebyggende, for å hindre oppblussing av en infeksjon. Valg av antibiotikum baseres på 

mistenkt eller bekreftet etiologisk agens, og deres sensitivitet for de ulike antimikrobielle 

legemidlene. Det kan administreres intravenøst (IV) eller peroralt (PO). Det strebes etter bruk 

av så smalspektret antibiotikum som mulig, grunnet risiko for resistensutvikling hos 

bakteriene, i tillegg til påvirkning av normalfloraen (22). 

1.6.2 Bivirkninger 

Ved bruk av antibiotiske legemidler, skiller ikke legemiddelet på bakterier vi naturlig har i og 

på kroppen som er gunstige for oss, og hvilke som gir eller kan gi sykdom. Påvirkning av 

normalfloraen kalles økoskygge, ettersom det påvirker det naturlige økosystemet av mikrober 

i og på kroppen. I hvilken grad bakteriefloraen påvirkes avhenger av type antibiotikum, 

konsentrasjon og virkningsmekanisme. Jo bredere antibiotisk spektrum, jo større økoskygge. 

Endring i normalfloraen gir grobunn for oppvekst av mikrober som ellers ikke har mulighet til 

å utfolde seg. Diaré, som er vanlig bivirkning ved bruk av antibiotika, kommer av at 

tarmfloraen påvirkes, noe som fører til at en andel av tarmbakteriene dør. Oppvekst av 

Clostridium difficiles i tarmen, eller oppvekst av Candida albicans i skjeden hos kvinner, kan 

skje når disse mikrobene får bedre formeringsmuligheter, som følge av endring i 

normalfloraen grunnet antibiotikabruk (22).  
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1.6.3 Empirisk behandling 

Nasjonale retningslinjer for 2018 anbefaler fenoksymetylpenicillin til empirisk behandling av 

CAP. Ved sykehusinnleggelse kan benzylpenicillin gis intravenøst, med overgang til 

fenoksymetylpenicillin for peroral behandling så raskt pasientens kliniske tilstand tillater det. 

Alternativt kan amoksicillin gis (6). 

 

For pasienter som har penicillinstraksallergi, eller pasienter som har manglende effekt av 

behandlingen, anbefales enten erytromycin eller klindamycin (6).  

 

Dersom pasienten ansees å ha alvorlig pneumoni (CRB-65-skår 3-4) og mulig 

respirasjonssvikt, benyttes benzylpenicillin, med eventuelt tillegg av gentamicin.  

Et tredjegenerasjons cefalosporin som Cefotaksim, kan velges i stedet, men det foreligger 

ikke kriterier for slik anvendelse i de norske retningslinjene. Cefotaksim benyttes som 

monoterapi (6).  

 

Dersom det er mistanke om enten Mykoplasma- eller Legionella-infeksjon, kan et 

makrolidantibiotikum, som erytromycin, gis i tillegg (6). 

 

Hos eldre, svake pasienter eller pasienter med KOLS, som hyppigere infiseres av H. 

influenzae og M. catarrhalis, er aminopenicilliner, som ampicillin eller amoxicillin 

førstevalget, etterfulgt av tetrasykliner, eksempelvis doksysyklin (5, 6).   

1.6.4 Målrettet behandling 

Ved funn av etiologisk agens i de mikrobiologiske prøvene, kan det være ønskelig å bytte 

antibiotikum. Hvis bakterien har lav sensitivitet for det empiriske antibiotikumet, eller det er 

mulighet for bruk av antibiotika med smalere terapeutisk bredde, kan det være grunnlag for 

bytte. I de tilfellene hvor man ikke får påvist etiologi ved hjelp av mikrobiologisk 

diagnostikk, vurderes eventuelt bytte dersom pasienten ikke responderer godt nok på gitt 

behandling (1, 23).   
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1.6.5 Behandlingslengde 

Behandlingslengde er fra 5-10 dager avhengig av flere variabler, deriblant alvorlighet, 

mikrobiologisk agens og valg av riktig type antibiotika (6). De svenske retningslinjene 

anbefaler 7 dagers behandlingstid for CAP med lav alvorlighetsgrad. For mer alvorlige 

tilfeller av CAP, eller infeksjon forårsaket av Legionella eller S. aureus anbefales 10-14 

dagers behandlingstid, hvor pasienten den første uken bør få intravenøs behandling. Ved lav 

respons på behandling eller ved utvikling av lungeabcesser skal behandlingstiden forlenges og 

vurderes i henhold til pasientens tilstand (7). De britiske retningslinjene anbefaler total 

behandlingstid på 8 dager, initialt 3 døgn med intravenøs behandling, og påfølgende 5 dager 

peroral behandling (1). Amerikanske retningslinjer anbefaler en behandlingstid på minimum 5 

dager, hvor pasienten skal ha vært feberfri i 48-72 timer før antibiotikabehandling seponeres. 

De fleste pasientene blir klinisk stabile med rett antibiotika etter 3-7 dager, og lengre 

behandling er sjelden nødvendig. Det er gjort få kontrollerte studier på hva som er optimal 

behandlingstid for CAP (9). 

1.6.6 Kombinasjonsterapi 

I noen tilfeller kan det være gunstig å kombinere flere typer antibiotika. Årsaken kan være på 

grunn av infeksjonens etiologi, ved ønske om en synergistisk effekt, eller for å forebygge 

resistensutvikling (6). 

Gentamicin har et bredt antibiotisk spekter, men har liten effekt på streptokokker, inkludert 

pneumokokker. Samtidig bruk med penicillin gir synergistisk virkning også på disse 

mikrobene (24). For CAP anbefales bruk av gentamicin sammen med annet antibiotikum, ofte 

benzylpenicillin, ved mistanke om alvorlig infeksjon (6). 

  

Ved mistanke om Legionella eller Mycoplasma-infeksjon kan det suppleres med et 

makrolidantibiotikum, eksempelvis erytromycin. M. pneumoniae forekommer hele året, men 

har høy prevalens hvert 4.-6. år (25). I periodene med Mycoplasma-epidemier er det gunstig 

med en empirisk kombinasjonsbehandling med penicillin- og makrolidantibiotika av pasienter 

mistenkt med Mycoplasma-infeksjon (6). 
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1.6.7 Antibiotisk switch 

Overgang fra intravenøs behandling til peroral ønskes så raskt som mulig dersom klinisk 

tilstand tillater dette. I tillegg forutsettes det at pasienten har en fungerende 

gastrointestinaltraktus og ikke har svelgevansker. Tablettovergang, også kalt antibiotisk 

switch, letter behandlingen på sykehuset da det krever mindre tid, utstyr og personell. 

Fjerning av intravenøs tilgang bidrar også til å redusere risiko for komplikasjoner for 

pasienten. Peroral behandling gjør at pasienten raskere kan sendes hjem og gjennomføre 

behandlingen der. Dette utgjør færre antall liggedøgn på sykehus, som medfører en reduksjon 

i kostnader tilknyttet sykehusopphold (6).  

Den perorale biotilgjengeligheten for ulike antibiotika varierer. Fenoksymetylpenicillin har en 

biotilgjenglighet på ca. 50%, noe som gir en lavere serumkonsentrasjon sammenlignet med 

intravenøs dosering. Ved overgang fra intravenøs til peroral behandling er det viktig å ta 

høyde for doseringen, slik at den intravenøse og perorale dosen gir tilsvarende konsentrasjon i 

blod, og dermed samme effekt.  

1.6.8 Liggetider i sykehus 

For å redusere kostnader, knyttet til personell, utstyr og behandling er det ønskelig å redusere 

antall liggedøgn i sykehus for ukomplisert CAP. Utskrivelse skjer når pasient har en god nok 

klinisk tilstand til at behandling kan gjennomføres hjemme eller kan flyttes til annet 

omsorgsnivå for å gjennomføre behandling der (1). 

1.6.9 Retningslinjer 

Norske retningslinjer 

Helsedirektoratet i Norge publiserte i 2013 en nasjonal faglig retningslinje som legger 

føringer for rett bruk av antibiotika ved infeksjonssykdommer (6). Den er blant de mest 

brukte retningslinjene i Norge, med ca. 60 000 sidevisninger hver måned.  «Nasjonal faglig 

retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus», omfatter sykehusbehandling av blant annet 

CAP. Retningslinjen bygger i stor grad på utførte studier og retningslinjer fra andre land, 

blant annet Sverige, Storbritannia og USA. I 2019 startes revisjon av de norske 

retningslinjene for antibiotikabehandling i sykehus (6, 26).  
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Andre retningslinjer 

De norske retningslinjene bygger i stor grad på de amerikanske, britiske og svenske 

retningslinjene (1, 7, 9). Anbefalinger for diagnostikk, behandling og oppfølging antyder mye 

av det samme, med unntak av lokale variasjoner, særlig med hensyn til resistenssituasjon i 

landene. De tre nevnte retningslinjene har en form for gradering av anbefalingsnivå, eller 

oppførte vilkår for alternative behandlingsstrategier. De omfatter generelle anbefalinger for 

CAP, i tillegg til spesifikke anbefalinger for en rekke tilstander eller andre hensyn som bør 

overveies. Retningslinjene er dermed mer omfattende enn de norske, som medfører større 

tydelighet ved beslutningstaking, særlig i spesielle pasientsituasjoner.  

1.7 Oppfølging  

Flere retningslinjer anbefaler ny radiologisk undersøkelse 6-8 uker etter avsluttet behandling. 

Bakgrunnen for dette er både bekreftelse av bedring, i tillegg til undersøkelse av eventuell 

bakenforliggende sykdom, eksempelvis lungekreft.  Dette gjelder hovedsakelig pasienter med 

langvarige symptomer i etterkant av behandlingsslutt, og pasienter med høyere risiko for 

malign sykdom. Risikogruppen omfatter samtlige personer over 50 år og pasienter som røyker 

(1, 9, 23).  

1.8 Forebygging 

Folkehelseinstituttet og retningslinjer fra samtlige nevnte land, anbefaler vaksinasjon mot 

pneumokokkinfeksjon og influensa for å forebygge CAP. Anbefalingen rettes hovedsakelig 

mot pasienter med komorbiditet eller tilstander som medfører redusert motstandsdyktighet. 

Blant annet anbefales vaksinasjon til alle personer over 65 år, HIV/AIDS-pasienter, 

organtransplanterte og pasienter med hematologisk kreft. I tillegg anbefales individuell 

risikovurdering ved en rekke andre tilstander, eksempelvis diabetes, kronisk hjerte-, lever-, 

lunge- eller nyresykdom, alkoholikere og røykere. Alt helsepersonell med pasientkontakt 

anbefales også vaksinasjon. For fullstendig liste over risikogrupper se Folkehelseinstituttet 

(27). I april 2019 var to pneumokokkvaksiner tilgjengelige på markedet i Norge. 
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1.9 Epidemiologi ved CAP 

Insidens og mortalitet 

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er infeksjon i nedre luftveier den 

infeksjonssykdommen i verden som medfører flest sykehusinnleggelser og høyest dødelighet 

(28). I den vestlige verden forekommer CAP hos omtrent 1 % av befolkningen, og insidensen 

øker med økende alder og komorbiditet. Av de som får CAP krever omkring 30-40% av 

tilfellene sykehusinnleggelse. Blant de som havner på sykehus, er andelen menn litt høyere 

enn kvinner (7).  

Tall fra Swedish Society of Infectious Diseases (SSID), viser til en samlet dødelighet på omlag 

4 % de siste årene (7). I USA er CAP, sammen med influensa, den 7. hyppigste årsaken til 

død. På tross av dagens muligheter innen antimikrobiell behandling, har ikke dødeligheten 

gått ytterligere ned siden penicillinets gjennombrudd (9). 

1.10 Resistens  

1.10.1 Resistensforhold i verden 

Ifølge WHO er antibiotikaresistens en av de største truslene for global helse (29). 

Antibiotikaresistens oppstår når bakteriene utsettes for antibiotiske legemidler, og som 

respons endrer seg slik at antibiotika ikke lengre virker på mikroben. Bakterier kan utvikle 

resistens mot flere antibiotikatyper og utbredelsen av resistens og nye resistensmekanismer 

sprer seg over hele verden. Den globale spredningen av resistens gjør at det blir vanskeligere, 

og i noen tilfeller umulig, å behandle infeksjonssykdommer. Blant infeksjonssykdommene 

som blir mer utfordrende å behandle er pneumoni. I en rapport fra Global Antimicrobial 

Surveillance System (GLASS) fra 29. januar 2018, vises en økt forekomst av resistens verden 

over. De mikrobene hvor resistens hyppigst rapporteres, er Escherichia coli, K. pneumoniae, 

S. aureus og S. pneumoniae (30). 

Det europeiske senter for forebygging av og kontroll med sykdommer, ECDC, har anslått at 

rundt 25 000 mennesker i Europa dør hvert år på grunn av resistente bakterier (31). På 

verdensbasis dør i dag 700 000 mennesker hvert år på grunn av infeksjoner av resistente 

mikrober. I en oversiktsartikkel om resistens fra 2016, antydes det at innen år 2050 vil 10 

millioner liv hvert år gå tapt på grunn av resistensproblematikk dersom det ikke gjøres tiltak 
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nå (32). Andre medisinske inngrep som kreftbehandling, organtransplantasjoner og 

standardoperasjoner vil kanskje ikke kunne gjennomføres grunnet en for høy infeksjonsrisiko 

og potensielt manglende behandling. Dette medfører forlengede sykehusopphold, økte 

medisinske kostnader og økt mortalitet (32).  

1.10.2 Resistens i Norge 

Resistensutvikling er ikke en like stor utfordring i Norge, sammenliknet med mange andre 

land i Europa og resten av verden (33). Likevel er det et økende problem også her, og 

regjeringen gikk i 2015 inn for en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens. Et av målene som 

ble satt var blant annet en 30 % reduksjon i bruken av bredspektret antibiotika i 

spesialisthelsetjenesten innen år 2020, sammenliknet med 2012. I den forbindelse ble 

“Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten” utarbeidet, som konkretiserer hvilke 

tiltak Helse- og omsorgsdepartementet vil sette i kraft for å nå målet. En 30% reduksjon i 

bredspektret antibiotikabruk i Norge er ikke i seg selv nok i kampen mot resistens. Midler til 

forskning, innovasjon med tanke på analyser, diagnostikk og overvåkning, i tillegg til 

internasjonalt samarbeid omfattes ikke av denne handlingsplanen, og skal følges opp på andre 

måter (34).  

1.11 Tiltak ved St. Olavs hospital 

1.11.1 Antibiotikastyringsprogram 

I 2015 ble det, som en del av den nasjonale handlingsplanen, besluttet at det skulle innføres et 

antibiotikastyringsprogram i St. Olavs hospital Helseforetak. Målet med 

antibiotikastyringsprogrammet er “Korrekt, rasjonell antibiotisk terapi til enhver pasient med 

behandlingskrevende infeksjon. Dette omfatter riktig antibiotikum til riktig pasient, til rett tid, 

med riktig dose, med rett administrasjonsvei, med riktig varighet og med minst mulig fare for 

individuelle og økologiske bivirkninger.” (35). I tråd med Helse- og omsorgsdepartementets 

handlingsplan, er hovedmålet en 30% reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika innen 

utgangen av 2020 (34).  

 

Som en del av antibiotikastyringsprogrammet ble det i 2016 igangsatt et stort 

pneumoniprosjekt. Hensikten var å kartlegge en rekke variabler tilknyttet diagnostisering og 
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behandling av CAP ved St. Olavs hospital HF frem mot år 2020. Etter hvert år skulle det 

implementeres tiltak ved foretaket for å forhåpentligvis fremme en gunstig endring i 

antibiotikaforbruk ved CAP. Basert på søk i epikrisedatabasen på ICD-diagnosekode J13-

J18.9, samt definerte inklusjons- og eksklusjonskriterier, ble pasienter innlagt mellom mars-

mai med inkludert i prosjektene hvert år. Pneumoniprosjektet 2016 og pneumoniprosjektet 

2017 er tidligere masteroppgaver i farmasi gjennomført ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (36, 37). 

1.11.2 Intervensjon 2016 - 2017 

Mellom 2016 og 2017 lanserte St. Olavs hospital HF flere antibiotikatiltak. Disse tiltakene 

kan anses som en intervensjon i foretaket. Tiltakene ble utarbeidet av Antibiotikateamet ved 

helseforetaket, og godkjent og vedtatt av sykehusledelsen ved administrerende direktør. De 

var rettet mot sykehuset som helhet, ved at det ble etablert en overordnet styringsplan for 

antibiotikaarbeidet. Alle elementene i styringsplanverket tok utgangspunkt i handlingsplanen 

fra Helse- og omsorgsdepartementet (34).  

 Et Antibiotikateam ble opprettet for å foreslå intervensjoner, implementere og 

evaluere implementerte antibiotikatiltak. Antibiotikateamet har tverrfaglig 

sammensetning med kompetanse innen klinisk virksomhet med infeksjonssykdommer, 

klinisk mikrobiologi, smittevern, farmasi og farmakologi. Teamet ble innvilget 

dedikert mandat til å drive forbedringsarbeid omkring antibiotika i institusjonen. 

 Teamet opprettet et foretaksovergripende antibiotikastyringsprogram. Programmet ble 

vedtatt av hovedledelsen i foretaket. Dette dokumentet regulerte de fleste aktivitetene i 

Antibiotikateamet samt planverk for måloppnåelse. 

 Et viktig antibiotikatiltak var oppretting av, publisering av og bevisstgjøring rundt 

forbruksdata på avdelingsnivå. Dette innebar deskriptiv statistikk ned på avdelingsnivå 

hvor forbruk av antibiotika ble målt etter internasjonale standarder.  
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2. Hensikt 

Hensikten med denne studien var å kartlegge pasientgruppen som i perioden mars-mai 2018 

ble innlagt ved avdeling Trondheim eller Orkdal ved St. Olavs hospital og diagnostisert med 

CAP (pasientkohorten 2018). Kartleggingen legger vekt på epidemiologiske, diagnostiske og 

behandlingsmessige data. I tillegg ble pasientkohorten 2018 sammenliknet med tilsvarende 

kohorter for 2016 og 2017. Først og fremst skulle andelen pasienter som mottok smalspektret 

empirisk antibiotika i 2018, og det totale antallet liggedøgn for pasientkohorten 2018, 

sammenliknes med tidligere kohorter i pneumoniprosjektet. Hensikten var å undersøke om de 

implementerte tiltakene ved St. Olavs hospital i 2017/2018 har ført til en endring i 

antibiotikaforskrivning og antall liggedøgn ved behandling av CAP ved helseforetaket, og 

dermed nærmere hovedmålet om riktigere antibiotikabruk.   

 



19 

 

3. Metode 

3.1 Pasientkohorten 

3.1.1 Søkemetode 

Pasienter til vurdering for inklusjon i prosjektet ble identifisert ved hjelp av søk i St. Olavs 

hospital HF sin elektroniske pasientjournal, Doculive 7.0.2. Søket var basert på internasjonalt 

anerkjent klassifiseringsverktøy av diagnoser, ICD-10. Søket ble utført av 

sykehusadministrasjonen. Rådata-fil med anonymisert pasientliste som oppfylte 

søkekriteriene ble så utlevert til prosjektansvarlig, Bjørn Waagsbø, for videre bearbeidelse. 

3.1.2 Avgrensninger i søkekriterier 

Diagnosesøket i journalsystemet ble avgrenset til å omfatte kapittel J13 til og med J18.9. 

Disse diagnosekodene omfatter pneumoni, med eller uten påvist etiologisk agens. Søket 

identifiserte dermed pasienter som har vært innlagt i sykehus i foretaket til behandling for 

pneumoni. Kodene tar imidlertid ikke hensyn til ervervelsessted for pneumoni, metoden for 

ervervelse, eller andre kliniske eller epidemiologiske forhold knyttet til pneumoni. 

 

Videre ble diagnosesøket avgrenset til tidsperioden fra og med 1. mars 2018 til og med 31. 

mai 2018. Dette betyr at inklusjoner kun omfattet pasienter med innleggelsesdag i dette 

tidsrommet. Likevel ble pasienter som forble inneliggende i perioden utover 31. mai 2018 

inkludert, ettersom disse kunne følges inntil utreise. Tidsrommet for inklusjoner ble valgt ut 

fra epidemiologiske og avdelingsmessige forhold. Januar og februar preges hvert år i større 

grad av influensasykdom og pneumonier sekundært til dette. Juni og senere måneder preges i 

noe grad av endret sammensetning av avdelingsleger og sykepleiere enn i måneder utenfor 

ferieavviklingen. 

 

Søkekriteriene omfattet dessuten avgrensninger til kun å identifisere pasientopphold ved 

medisinsk klinikk og lungeavdeling i Trondheim, samt pasientopphold ved medisinsk 

avdeling i Orkdal.  
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3.1.3 Inklusjonskriterier 

Initiale diagnosesøk identifiserte pasienter som ble vurdert for inklusjon. Pasientene måtte i 

tillegg tilfredsstille følgende inklusjonskriterier: 

 Innleggelse i sykehusavdeling med registrert døgnopphold 

 Sykehusavdeling ved medisinsk klinikk eller lungeavdeling i Trondheim, eller 

medisinsk avdeling i Orkdal 

 Gyldig epikrise måtte foreligge 

 Diagnosekode J13 - J18.9 som hoveddiagnose 

 Mottatt antibiotisk terapi under sykehusoppholdet 

 Alder over 18 år 

3.1.4 Eksklusjonskriterier 

Eksklusjonskriterier omfattet forhold knyttet til både pasientene, sykehusoppholdet og 

behandlingen: 

 Oppholdstid i sykehus som ved poliklinisk konsultasjon 

 Pasienter ved Fosen Distriktsmedisinsk Senter, og ved Røros sykehus 

 Pasienter med journaler som manglet opplysninger om vesentlige forhold knyttet til 

antibiotika 

 Pasienter som ble overflyttet mellom sykehuslokalisasjoner hvor epikrisediagnosen 

etter overflytting ble endret 

 Pasienter med sykehuservervet pneumoni 

 Pasienter med pneumoni ervervet i sykehjem 

 Pasienter med nytt opphold for ny pneumoni eller symptomresidiv innenfor et tidsrom 

på 30 dager etter utreise fra initiale sykehusopphold 

 Pasienter med nylig opphold i sykehus 

 

Eksklusjons- og inklusjonskriterier bygger i stor grad på tilsvarende kriterier fra nylige 

studier, og de samme kriteriene ble brukt i de tidligere masteroppgavene for 

pneumoniprosjektet ved St. Olavs hospital (36-39).  
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3.2 Design 

3.2.1 Hovedformål 

Prosjektet har som hovedformål å kartlegge og beskrive epidemiologiske, diagnostiske og 

behandlingsmessige variabler for pasienter innlagt ved St. Olavs hospital med CAP fra mars - 

mai i 2018. Utvalgte variabler sammenliknes med samme pasientutvalg fra 2016 og 2017. 

Først og fremst gjelder dette andeler som fikk smalspektret empirisk antibiotika, og liggetider 

i sykehus.  

3.2.2 Pneumoniprosjektet 2016  

Dette var det initiale pneumoniprosjektet hvor formålet var å beskrive CAP-pasientkohorten 

fra 2016 med deskriptiv statistikk. For utfyllende detaljer, se To Thy Tran’s masterprosjekt 

(36). 

3.2.3 Pneumoniprosjektet 2017 

Dette foregående prosjektet beskrev deskriptiv statistikk for tilsvarende pasientkohort i 2017. 

I tillegg ble det gjort statistisk signifikanstesting på utvalgte variabler og sammenlignet med 

pasientkohorten fra 2016. Prosjektet hadde samme retrospektive design som for 2016-

kohorten. For nærmere presisering av detaljene i dette prosjektet vises til masterprosjekt i 

farmasi ved Hanne Holmen (37). 

3.2.4 Pneumoniprosjektet 2018 

Denne masteroppgaven, også kalt Pneumoniprosjektet 2018, har samme retrospektive design 

som de to foregående prosjektene. Sykehusoppholdene til pasientene som oppfylte 

søkekriteriene og inklusjonskriteriene ble undersøkt. Prosjektgruppen foretok en systematisk 

gjennomgang av tilgjengelige data for å ekstrahere variabler til videre bearbeiding. Variabler 

som ble registrert, er gjengitt i kapittel 3.4.  
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3.3 Intervensjon 2017-2018 

Ny strategi ble lagt for å intensivere antibiotikastyringen i helseforetaket mellom 2017 og 

2018. Disse tiltakene innebar: 

 Å plassere antibiotikastyring inn i foretakets overordnede Forbedringsprogram. Dette 

innebar en oppjustering av prioritet ved at antibiotikaarbeidet ble underlagt 

programfestet rapportering, kontroll og revisjon. 

 Klinikkledelse innen de ulike fagområdene ble underlagt rapporteringsplikt av 

antibiotikaforbruk per tertial. 

 Antibiotikateamet publiserte årlige rapporter per klinikk/avdeling for all 

antibiotikabruk, og delrapporter per tertial for bredspektret antibiotika. 

 Antibiotikateamet utarbeidet et tiltakskart hvor spesifikke tiltak om antibiotikabruk 

var sortert i pakker. På denne måten kunne klinikkene/avdelingene selv velge 

relevante tiltakspakker for implementering i egen enhet. Totalt seks tiltakspakker 

var tilgjengelige på dette tidspunktet 

o Kvalitetssikring av diagnose og obligatorisk revurdering av antibiotika 

o Tablettovergang 

o Antibiotikalengde 

o Sykepleierinvolvering 

o Involvering fra klinisk farmasøyt  

o Antibiotikaregistrering innen eget fagområde 

 Antibiotikateamet utarbeidet en gjennomføringsplan eller milepælsplan hvor klinikker 

ble gjort ansvarlige for å iverksette konkrete tiltak for å redusere forbruket av 

bredspektret antibiotika. 

 For å promotere antibiotikastyring gjennomførte Antibiotikateamet kampanjer med 

fokus på antibiotikabruk og resistensproblematikk. 

 Antibiotikateamet gjennomførte en grundig undervisningskampanje i de fleste 

avdelinger i foretaket. 
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3.4 Variabler 

Ekstraherte variabler hentet fra pasientjournal for analyse, kan klassifiseres i følgende 

kategorier: 

3.4.1 Pasientrelaterte variabler 

Kjønn, fødselsår, bostatus, sykehusavdeling, komorbiditet, herunder diabetes, alkoholisme, 

kreft behandlet i løpet av de siste 3 måneder, immunsviktsykdommer (tolket fra nåværende 

medisinbruk, og prednisolondose ≥ 10 mg i  > 14 dager sammenhengende (40)),  kronisk 

lungesykdom, kronisk nyresvikt, kronisk leversykdom og penicillinallergi. 

3.4.2 Oppholdsmessige variabler 

Innleggelses- og utskrivelsesdato, og eventuell reinnleggelse innen 30 dager. 

3.4.3 Diagnostiske variabler 

Blodtrykk, respirasjonsfrekvens, hjertefrekvens, påvirkning av sentralnervesystemet, røntgen 

toraks og prøver til mikrobiologiske undersøkelser. 

3.4.4 Behandlingsmessige variabler 

Antibiotikaforhold, herunder tidspunkt for oppstart og avslutning av antibiotikabehandling, 

type antibiotikum, administrasjonsrute, eventuelle endringer, overgang til peroral behandling, 

og varighet av behandling. Både antibiotika gitt prehospitalt, empirisk og målrettet ble 

systematisk gjennomgått. I tillegg ble behov for oksygen (CPAP/BiPAP) og intensivopphold 

registrert. 

3.4.5 Datainnsamling 

En pasientliste med personidentifikasjonsnummer (PID) for pasienter med hoveddiagnose 

pneumoni (rådata-fil), ble overlevert fra personell i sykehusadministrasjonen i regnearket 

Excel. PID ble benyttet til å søke opp alle identifiserte pneumonier i angitt tidsperiode via 
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sykehusets interne pasientjournal, Doculive. Alle ønskede variabler ble ekstrahert fra 

sykehusets interne journal, inkludert løpende elektronisk pasientjournal, samt laboratorie-, 

røntgen-, og mikrobiologisk journal. Ved usikkerhet knyttet til tolkning av blant annet 

røntgen- og mikrobiologisvar, ble det diskutert med veileder. På regnearket ble inklusjoner 

registrert på rader, og variabler i kolonner. Excel ble benyttet til enkel filtrering mellom 

variabler og beregning av deskriptiv statistikk i tabeller og figurer. 

 

I masterprosjektet fra 2016 ble alle variablene til de inkluderte pasienter systematisk 

gjennomgått i prosjektgruppen (36). Erfaringene fra prosjektet i 2016 la til rette for 

videreføring og finjustering av variablene i dette prosjektet. Etablerte definisjoner som er 

nevnt nedenfor ble benyttet, se delkapittel 3.5. I tilfeller hvor variablene var logiske og 

utvetydige ble dette ført fortløpende i regneark. I tilfeller hvor tvil oppstod omkring 

registrering, eller hvor opplysninger var mangelfulle eller tvetydige, ble dette avklart mellom 

masterstudent og faglig veileder. Antibiotika ble registrert etter generiske navn og kategorisert 

etter virkning som anført under i delkapittel 3.5. 

3.4.6 Ekstraherte variabler til analyser for denne masteroppgaven 

Datainnsamlingen ga et stort materiale som videre skal benyttes til publikasjoner for St. Olavs 

hospital. Med et så omfattende datamaterialet, er kun utvalgte variabler brukt til analyser i 

denne masteroppgaven. Analysene omfatter;  

Deskriptiv statistikk 

Kjønn, alder, sykehus- og avdelingstilhørighet, komorbiditet, prehospital antibiotika, 

radiologiske funn, mikrobiologiske funn, empirisk antibiotika, antibiotikabytter, liggedøgn og 

behandlingslengde.  

Statistiske analyser 

CRB-65-skåring 

Ved hjelp av Excel ble det gjennomført en estimering av pasientenes CRB-65-skår basert på 

innkomstdata. Alder, diastolisk- og systolisk blodtrykk, puls og respirasjonsfrekvens ble 

benyttet i analysen. 
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Andel smalspektret empirisk antibiotika 

Etter kategorisering av empirisk antibiotika, ble andelen av pasientene som hadde mottatt 

smalspektret empirisk antibiotika i 2018, sammenliknet med tilsvarende andel fra de to 

foregående pneumoniprosjektene i 2016 og 2017. Test for assosiasjon med Chi-kvadrat med 

benyttet.  

 

Hypotesene for analysen:  

H0: Ingen forskjell i forskrevet andel smalspektret antibiotikum mellom 2016, 2017 og 2018.  

H1: En eller flere forskjeller i forskrevet andel smalspektret antibiotikum mellom 2016, 2017 

og 2018. 

 

Liggedøgn 

Det totale antallet liggedøgn for pasientene i 2018 ble, ved hjelp av Kruskal Wallis-test, 

sammenliknet med antallet liggedøgn registrert for pasientkohortene i 2016 og 2017.  

Hypotesene for analysen:  

Test mot 2016 

H0: Ingen endring i antall liggedøgn mellom pasientkohorten i 2018 sammenlignet med 2016. 

H1: En eller flere endringer i antall liggedøgn mellom kohorten i 2018 sammenlignet mot 

2016.  

Test mot 2017 

H0: Ingen endring i antall liggedøgn mellom pasientkohorten i 2018 sammenlignet med 2017. 

H1: En eller flere endringer i antall liggedøgn mellom kohorten i 2018 sammenlignet mot 

2017. 
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3.5 Definisjoner 

Definisjonene anvendt i prosjektet er i tråd med definisjoner fra British Infection Society (1). 

3.5.1 Samfunnservervet pneumoni 

Samfunnservervet pneumoni ble definert som pneumoni oppstått utenfor sykehus eller annen 

helseinstitusjon, eller pneumoni som har oppstått innen 48 timer etter sykehusinnleggelse.  

3.5.2 Mikrobiologisk konfirmasjon 

Mikrobiologisk verifisert mikrobe ble definert som samfunnservervet pneumoni hvor 

representativ, luftveispatogen mikrobe ble påvist i blodkultur, eller i renkultur med rikelig 

eller betydelig vekst i prøvemateriale fra farynks, nasofarynks, sputum, bronkoalveolær 

skyllevæske, trakealsekret eller pleuravæske. Infeksjon med atypisk mikrobe ble definert som 

samfunnservervet pneumoni med positiv PCR for luftveispatogen mikrobe. 

3.5.3 Antibiotikadøgn 

Et antibiotikadøgn ble definert som et døgn hvor antibiotika ble administrert til pasienten 

under oppholdet mellom kl. 07-07. For antibiotika med to eller flere doseringsintervall per 

døgn, ble døgnet registrert som et komplett antibiotikadøgn hvis minst halve døgndosen var 

gitt. Ved utreise fra sykehus ble første døgn etter utskrivelse registrert som første 

antibiotikadøgn for den antibiotika som ble forskrevet som videre behandling etter 

sykehusoppholdet.  

3.5.4 Liggedøgn 

Antallet liggedøgn ble definert ut fra etablerte definisjoner om at et sykehusopphold skal 

regnes ut fra antall døgnskiller.  
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3.5.5 Antibiotikakategorier 

Kategorier av antibiotika ble definert ut fra antibakterielt spekter. Dette er i tråd med 

Nasjonalt kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS) og 

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens i helsetjenesten (34).  

Smalspektrede penicilliner 

Betalaktamaseømfintlige og betalaktamasestabile penicilliner, og penicilliner med utvidet 

spekter 

Bredspektrede antibiotika 

Cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner 

Øvrige antibiotika 

Linkosamider, makrolider, tetracykliner, aminoglykosider, sulfonamider og trimetoprim, 

nitrofuraner og metronidazol. 

3.5.6 Prehospital antibiotika 

Prehospital antibiotika ble definert som antibiotika som ble initiert for aktuelle pneumoni i 

løpet av siste 7 dager forut for innleggelse i sykehus. 

3.5.7 Empirisk antibiotika 

Empirisk antibiotika ble definert som den antibiotika som ble initiert ved 

innleggelsestidspunktet og inntil definitivt svar på mikrobiologiske prøver som identifiserte 

troverdig, luftveispatogen mikrobe forelå. Dersom mikrobiologiske prøver ikke kunne 

etablere sikker mikrobiologisk diagnose, ble antibiotika ansett som empirisk i hele 

behandlingsforløpet. 
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3.5.8 Målrettet antibiotika 

Målrettet antibiotika ble definert som den antibiotika som ble gitt til pasienter hvor 

mikrobiologiske prøver identifiserte troverdig, luftveispatogen mikrobe. 

3.5.9 Antibiotisk switch  

Antibiotisk switch ble definert som overgangen fra intravenøs til peroral administrasjonsrute. 

Switch omfatter ikke motsatt endring av administrasjonsrute.  

3.6 Dataverktøy og tilganger 

Nødvendige tilganger for datainnsamling krevde at godkjenninger fra REK, internt 

personvernombud ved St Olavs hospital og informasjonssikkerhetsrådgiver måtte være på 

plass. Taushetserklæring ble signert og det ble opprettet en avtale om tilgang til 

informasjonssystem for masterstudent som ikke er ansatt eller lønnet av St Olavs hospital. 

Deretter ble tilgangene til sykehusets interne journalsystemer ordnet gjennom egen søknad til 

IT-avdeling i Helse Midt-Norge. Alle oppslag på identifiserte pneumonier krevde innlogging 

med elektronisk saksnummer (18/9055-1). Avdeling for smittevern la til rette for benyttelse 

av lokal PC på St Olavs hospital da det var et krav om å håndtere datainnsamlingen på en 

lukket og sikker server. For bearbeiding av data ble Microsoft Excel 2013 benyttet. For 

bearbeiding av referanser ble EndNote X9.1 benyttet, med referansestil Vancouver. 

3.7 Statistiske metoder 

Deskriptiv statistikk ble benyttet for å beskrive kohorten. Dette inkluderer blant annet 

gjennomsnitt, median, standardavvik, feilavvik og konfidensintervall. Excel ble benyttet for 

estimering av pasientenes CRB-65-skår, basert på innsamlede data. For statistisk analyse av 

andeler i 2018 versus 2017 og 2016 som fikk smalspektret antibiotika som 

oppstartsantibiotikum ble det beregnet statistisk signifikans ved hjelp av chi-kvadrat 

krysstabell. For analyse av antall liggedøgn ble Kruskal-Wallis-test med rangering benyttet. 

For statistisk signifikansberegning ble programvare for statistiske analyser, SPSS benyttet. 

Grense for signifikansnivå ble satt til α = 0,05. De statistiske analysene og CRB-65-skår-

estimeringen ble utført av prosjektgruppen etter samråd med statistiker tilknyttet NTNU. 
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3.8 Etiske betraktninger 

I prosjektets startfase ble personvernombudet ved St. Olavs hospital HF konsultert omkring 

nødvendige godkjenningselementer. Prosjektet ble også forelagt Regional forskningsetisk 

komité (REK) med fremleggingsvurdering. Konklusjonen som ble trukket var at prosjektet 

kunne starte umiddelbart, og uten samtykke fra inkluderte pasienter. Argumentene til fordel 

for denne konklusjonen var prosjektets retrospektive design. Prosjektet har ikke en 

utprøvende diagnostikk eller behandling som skal evalueres. Alle inkluderte pasienter 

forventes å ha mottatt den beste diagnostikk og behandling som var etablert på det tidspunktet 

pasienten var innlagt. Prosjektet ble vurdert av REK til å representere et 

kvalitetsforbedringsprosjekt, med retrospektivt design, og ikke som forskning med formål om 

å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom. En spesifikk søknad til REK var dermed ikke 

nødvendig (ESA 2018/9055-1). 

 

For å ivareta personvernet ble det benyttet koblingsnøkkel. Koblingsnøkkelen identifiserte 

nytt pasientnummer med eksisterende PID. Denne ble oppbevart adskilt fra eksisterende data. 

Prosjektet anses å være i samsvar med helsepersonellovens bestemmelser omkring 

taushetsplikt (41). 

Prosjektet er likevel meldepliktig til stedlig ledelse og til offentligheten for øvrig. Dette på 

grunn av at prosjektet nødvendigvis innebærer at personopplysninger blir registrert og 

bearbeidet (42). 
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4. Resultater 

4.1 Pasientkohorten  

Diagnosesøket identifiserte 276 pasientopphold som tilfredsstilte søkekriteriene. Av disse ble 

10 opphold ekskludert grunnet flere opphold registrert på samme pasient i søkeperioden fra 

mars til mai 2018. Ytterligere 85 pasientopphold ble ekskludert på grunn av oppfylte 

eksklusjonskriterier. Figur 1 beskriver en presentasjon over inklusjoner og eksklusjoner. Av 

276 identifiserte pasientopphold møtte derfor 181 pasientopphold (68%) inklusjonskriteriene 

for denne studien. Disse pasientoppholdene representerte dermed 181 pasienter med CAP.  

 

Figur 1:Flytskjema som illustrer inklusjonene og eksklusjonene som er gjort for pasientkohorten 2018 
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4.1.1 Sammenligning av variabler 

En rekke variabler ble sammenliknet med tilsvarende utvalg for 2016, 2017 og 2018. Se 

Vedlegg - Tabell for sammenlikning av variabler. Dette viser at pasientkohorten i 2018 ikke 

skiller seg vesentlig fra de tidligere pasientutvalgene i pneumoniprosjektet, og at disse 

utvalgene dermed er sammenliknbare.  

4.1.2 Alder 

Gjennomsnittsalder for inkluderte CAP-pasienter var 73 år (95% KI 70,3-75,0), og 

medianalder var 76 år for kohorten fra 2018. Figur 2 illustrerer spredningen i alder blant 

inklusjonene.  

 

Figur 2: Spredning i alder for inkluderte pasienter med CAP i 2018 (n=181). 

4.1.3 Sykehus- og avdelingstilhørighet 

Antallet pasienter innlagt i Trondheim var 129 av totalt 181 (71%) og på Orkdal 52 av totalt 

181 (29%). Figur 3 viser fra hvilke sengeavdelinger de inkluderte pasientene fikk produsert 

sin epikrise for oppholdet. Sengeavdelingen som produserte epikrisen antas å være den 

avdeling som har stått for hovedandelen av medisinsk utredning og behandling som er gitt. 

Omtrent halvparten av inkluderte pasienter (51%) ble innlagt og ivaretatt på Avdeling for 

lungesykdommer i Trondheim, mens ytterligere 29 % ble innlagt og ivaretatt på Medisinsk 

avdeling Orkdal.  
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Figur 3: Avdelingstilhørigheten til inkluderte pasienter (n=181). LUNGE; Lungeavdelingen 

Trondheim, MEDOR; Medisinsk avdeling Orkdal, MGAS; Avdeling for lever- og 

fordøyelsessykdommer, MGER; Geriatrisk avdeling, MHES; Avdeling for blodsykdommer, MINF; 

Avdeling for infeksjonssykdommer, MNYS; Avdeling for endokrinologi og nyresykdommer.  

4.1.4 Komorbiditet 

Inkluderte pasienter i studien hadde ICD-10-kode J13 -  J18.9 som hoveddiagnosekode. 

Tjuefem av 181 pasienter (14 %) var uten komorbide tilstander. Resterende andel oppfylte 

vilkår for én eller flere komorbide tilstander. Figur 4 viser at 114 av 181 pasienter (63%) var 

tidligere diagnostisert med kronisk hjerte- og karsykdom, 78 av 181 pasienter (43%) med 

kronisk lungesykdom, og 29 av 181 (16%) med immunsykdom, eller brukte immundempende 

medisiner, cytostatika eller biologiske legemidler. Penicillinallergi var oppgitt i pasientjournal 

hos 12 av 181 (7 %) pasienter. 

 

LUNGE 51%

MEDOR 29%

MGAS 2%

MGER 3%

MHES 3%

MINF 11%
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Figur 4: Antall pasienter med tidligere diagnostiserte tilleggsdiagnoser i legejournal. 

4.1.5 Alvorlighetsbedømming 

Pasientenes estimerte CRB-65-skår er vist i figur 5. Figuren viser prosentandel av CAP-

kohorten 2018 som fikk CRB-65-skår 0-3. Ingen av de inkluderte pasientene hadde skår på 4 

poeng. Tilsammen hadde 96% av pasientkohorten mellom 0-2 poeng, ansett som mild til 

moderat pneumoni; henholdsvis 39 pasienter (21,5%) med 0 poeng, 97 pasienter (53,6%) med 

1 poeng og 38 pasienter (21,0%) med 2 poeng.  Kun 7 av pasientene (3,9%) var antatt å ha en 

alvorlig pneumoni, alle med en CRB-65-skår på 3 poeng.  

 

 

Figur 5: Prosentandel av pasientkohorten etter antall delkriterier i CRB65-skåring. 

22

29

78

114

9

26

14

8

4

12

0 20 40 60 80 100 120

Cancer

Immunsykdom

Lungesykdom

Hjertesykdom

Nyresykdom

Diabetes

Overvekt

Leversykdom

Alkohol

Penicillinallergi

Antall tilfeller

Ti
d

lig
er

e 
d

ia
gn

o
st

is
er

t 
ko

m
o

rb
id

 
ti

ls
ta

n
d

Antall pasienter med komorbid tilstand

22%

54%

21%

4%

0 1 2 3

A
n

d
e

l a
v 

al
le

 in
kl

u
d

e
rt

e
 

Antall delkriterier i CRB65-skåring

CRB65-skåring av inkluderte pasienter



34 

 

4.1.6 Prehospital antibiotika 

Av de 181 inkluderte pasientene, hadde 34 pasienter (19%) fått antibiotika i forkant av 

sykehusoppholdet. Fenoksymetylpenicillin var det hyppigste forskrevne, prehospitale 

antibiotikumet, ettersom 13 av 34 pasienter (38 %) mottok dette. Figur 6 viser hvilke 

antibiotikatyper inkluderte pasienter hadde fått forskrevet i forkant av sitt sykehusopphold. 

 

 

Figur 6: Antibiotikatyper som inkluderte pasientene ble forskrevet prehospitalt. 

4.1.7 Radiologiske funn 

Røntgen toraks var tatt av 176 av 181 (97 %) inkluderte pasienter. 68 % av pasientene ble 

diagnostisert med et sikkert infiltrat, og hos ytterligere 9 % forelå mulig infiltrat. Figur 7 

oppsummerer alle radiologiske funn hos inkluderte pasienter. 
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Figur 7: Funn ved røntgen toraks hos inkluderte pasienter. 

4.1.8 Mikrobiologiske funn 

Blodkultur 

Blodkulturer ble tatt hos 163 av 181 (90,1%) inkluderte pasienter. Av disse var patogen 

luftveismikrobe positiv hos 10 av 163, (6%), hvorav pneumokokker hos seks, gule 

stafylokokker hos to og H. influenzae og Actinomyces hos én hver.   

Luftveisprøver til dyrkning 

Én eller flere luftveisprøver ble tatt hos 100 av de 181 inkluderte pasientene (55%). Dette 

innebærer at hos 81 pasienter (45 %) ble det aldri tatt verken nasofarynkssekret, halssekret, 

ekspektorat, trakealaspirat, bronkoalveolær skyllevæske eller pleuravæske til dyrkning, eller 

tilsvarende materialer til nukleære tester med polymerase-kjedereaksjon (PCR). I 32 tilfeller 

forelå det positiv dyrkningssvar med singel representativ, luftveispatogen mikrobe, mens i 

ytterligere seks tilfeller forelå det positiv dyrkningssvar med to eller flere representative, 

68 %

9 %

2 %

13 %

0 %
3 %

2 %
3 %

Funn ved røntgen toraks

Sikkert infiltrat

Mulig infiltrat

Stuvning, hjertesvikt, ødem

Klare lunger, eventuelt med
kjent bakgrunnstilstand
Tumor eller pneumotoraks

Pleuravæske

Atelektase

Ikke tatt



36 

 

luftveispatogene mikrober. Diagnostisk nytteverdi av luftveisprøve til dyrkning ble derfor 

38%. 

 

Luftveisprøver til PCR 

Luftveisprøver til PCR ble tatt hos 77 av 181 pasienter (43%). Hos 10 av 77 (13%) pasienter 

forelå positiv PCR-test med genmateriale fra representativ luftveismikrobe. Blant disse ble det 

samtidig sett funn av kopatogen mikrobe ved dyrkning hos 4 pasienter.  

Urin antigentest 

Det ble tatt urinprøver for pneumokokk- og legionella-antigentesting hos 18 av 181 (9,9%) av 

inkluderte pasienter. Ingen av disse prøvene testet positivt for antigen til disse mikrobene.  

 

Virusdyrkning 

Prøver til virusdyrkning ble tatt av 39 pasienter. Hos 6 av 39 (15%) pasienter viste 

virusdyrkning positiv test med representativ luftveispatogent virus. Av disse positive testene 

forelå samtidig positiv dyrkningsprøve hos 3 pasienter med representativ luftveispatogen 

mikrobe.  

Identifiserte mikrober 

I perioden mars-mai 2018 ble det ved blodkulturdyrkning identifisert mikrober hos 10 av 163 

pasienter (6%) og ved luftveisprøvedyrkning hos 43 av 134 luftveisprøver (32%). De hyppigst 

identifiserte agensene var S. pneumoniae (17 funn, 23%) og H. influenzae (16 funn, 21 

%).  For samme periode i 2017 ble det identifisert mikrober i 85 prøver, hvorav den største 

andelen inneholdt S. aureus (20 funn, 24%) og H. influenzae (19 funn, 22 %) (37). For 

pasientkohorten i 2016 ble det i likhet med 2018 identifisert flest funn med S. pneumoniae (18 

funn, 27%) og H. influenzae (14 funn, 21 %) i 67 mikrobeidentifiserte prøver (36). Se figur 9 

for ytterligere oversikt over mikrobefunnene i 2016, 2017 og 2018.  
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Figur 5: Sammenstilling av alle mikrobiologiske funn for CAP-kohortene i 2016, 2017 og 2018 (36, 

37). 
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4.2 Antibiotisk terapi 

4.2.1 Empirisk behandling 

Antibiotikabehandling ble startet opp eller endret fra prehospital behandling hos samtlige 181 

inkluderte pasienter ved innleggelse på sykehus. Figur 9 viser at 132 pasienter (73%) fikk 

smalspektret antibiotika ved behandlingsoppstart i sykehus i perioden mars-mai 2018, 39 

pasienter (23%) fikk bredspektret antibiotika som initial behandling og 10 pasienter (6%) fikk 

behandling med øvrige antibiotikatyper. Se metodedel avsnitt Antibiotikakategorier, for 

hvilke antibiotikatyper som her er definert som smal, bred eller øvrig.  

Hos 167 av 181 pasienter (92%) ble empirisk antibiotika administrert via intravenøs 

administrasjonsrute, og de resterende 13 pasientene (8%) fikk peroral empirisk behandling. 

 

 

Figur 6: Type antibiotika som ble gitt ved behandlingsoppstart i sykehus for inkluderte pasienter 

(n=181), basert på klassifisering omtalt i metodedel. 

4.2.2 Smalspektret vs. ikke-smalspektret antibiotika 

Ved undersøkelse av andelen pasienter som fikk smalspektret antibiotika sammenliknet med 

de som fikk ikke-smalspektret antibiotika, ble det foretatt en statistisk test for å påvise 

eventuelle signifikante forskjeller mellom pasientkohortene 2016, 2017 og 2018. Til dette ble 

det benyttet en ikke-parametrisk test for assosiasjon med Chi-kvadrat. Bakgrunnen for dette er 
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at vi ikke kan anta en normalfordeling for andelen pasienter som fikk smalspektret empirisk 

terapi. Tabell 2 viser krysstabellen som ble benyttet i analysen. 

 

  Antibiotika  

Totalt 
Ikke smal Smal 

År 2016 Antall 

Forventet antall 

51 

46,2 

99 

103,8 

150 

150 

2017 Antall 

Forventet antall 

71 

71,1 

160 

159,9 

231 

231,0 

2018 Antall 

Forventet antall 

51 

55,7 

132 

125,3 

181 

181,0 

Totalt Antall 

Forventet antall 

173 

173,0 

389 

389,0 

562 

562,0 

  

Tabell 2: Krysstabell som ble benyttet i Chi-kvadrat-testen for smal vs. ikke-smal antibiotika.  

 

Testen ga en p-verdi på 0,521. Med signifikansnivå på 0,05 kan vi ikke forkaste 

nullhypotesen. Konklusjonen blir derfor at man ikke kan påvise en statistisk signifikant 

forskjell i andeler med smalspektret versus ikke-smalspektret antibiotika mellom de 

undersøkte årene.  

4.2.3 Benyttede antibiotika 

Av inkluderte pasienter (n=181) fikk 113 (65%) vanlig penicillin (benzylpenicillin eller 

fenoksymetylpenicillin) som første antibiotikum i sykehusbehandlingen. Av disse 113 

pasientene fikk 53 (47%) kombinert behandling med gentamicin. Gjennomsnittlig 

behandlingslengde med aminoglykosider var 2,6 døgn (95% KI 2,2-2,9) 

Se figur 10 for oversikt over hvilke antibiotikum som ble valgt som første antibiotikum i 

sykehusbehandlingen. 
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Figur 10: Oversikt over hvilke antibiotikum som ble valgt som oppstartsbehandling i sykehus hos 

inkluderte pasienter (n=181).  

4.2.4 Bytte av antibiotika under sykehusoppholdet 

Under sykehusoppholdet måtte noen pasienter bytte antibiotikum grunnet behandlingssvikt, 

mer målrettet behandling eller overgang til tablettbehandling. Tabell 3 viser en oversikt over 

antallet bytter fra «smal til bred»-behandling, og fra «bred til smal»-behandling, som ble 

foretatt i pasientkohorten i løpet av perioden.  

 

 Antall bytter Prosentandel  

Smal (n = 132) til bred 20 15 % 

Bred (n = 39) til smal 17 44 % 

  

Tabell 3: Tabellen viser antallet gjennomførte antibiotikabytter og prosentandelen det utgjør 

av henholdsvis de pasientene som startet med smalspektret (n=132) og byttet til bredere 

behandling (15%), og de som startet med bredspektret behandling (n=39) og byttet til 

smalere behandling (44%), på et tidspunkt i behandlingsforløpet.  
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4.2.5 Liggetid 

CAP-kohorten 2018 hadde en gjennomsnittlig liggetid på sykehuset på 6,6 dager (95% KI 

5,3-7,4) og median liggetid 6 døgn. For å undersøke om det hadde vært en statistisk 

signifikant endring i antall liggedøgn i behandlingen av CAP på sykehuset, ble det 

gjennomført en Kruskal-Wallis-test som sammenlignet CAP-kohortene i 2016, 2017 og 2018. 

For 2016 var gjennomsnittlig liggetid 7,7 døgn (95 % KI 6,8-8,6) og median liggetid 5 døgn. 

For 2017 var gjennomsnittlig liggetid 6,4 døgn (95 % KI 5,8 - 7,1 døgn) og median liggetid 5 

døgn. Ettersom vi ikke kan anta normalfordeling for antall liggedøgn, benyttes en ikke-

parametrisk test som Kruskal-Wallis test til denne analysen. Se tabell 4 for rangering av totalt 

antall liggedøgn i 2016, 2017 og 2018. 

 

                 År N Mean Rank 

Liggetid 2016 150 303,47 

  2017 231 276,26 

  2018 181 269,84 

  Totalt 562   

  

Tabell 4: Tabell for rangering av totalt antall liggedøgn mellom pasientkohortene 2016, 2017 og 2018 

som ble benyttet i Kruskal-Wallis-testen. 

Testen ga en p-verdi = 0,136. Med signifikansnivå 0,05, kan vi ikke forkaste nullhypotesen. 

Vi kan konkludere med at det ikke var en statistisk signifikant forskjell i antall liggedøgn 

mellom pasientkohortene i 2016, 2017 og 2018.  

4.2.6 Behandlingslengde 

Figur 11 viser en oversikt over den totale behandlingslengden til pasientene i pasientkohorten 

2018. Den gjennomsnittlige behandlingstiden var 9,7 døgn (95% KI 9,01- 10,33) og median 

behandlingslengde 9 dager. Hovedtyngden av pasientkohorten, 117 av 181 pasienter (64,6%), 

hadde en behandlingsvarighet på 5-9 dager. Ut fra figur 11 ser vi også at 12 av 181 inkluderte 

pasienter (6,6%) hadde en behandlingstid på 0-4 dager. Figur 11 viser også at kun 42 

pasienter (23,2%) av 181 inkluderte hadde en behandlingstid mellom 10-14 døgn. De 

resterende 10 inkluderte pasientene (5,5%) hadde behandlingstid over 15 dager.  
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Figur 11: Stolpediagram som viser fordelingen over behandlingslengde til pasientene i 

pasientkohorten 2018 (n=181). Et 5-dagers intervall er valgt i figuren for at det tydeligere skal komme 

frem hvor mange pasienter som fikk behandling i henhold til anbefalingene i nevnte retningslinjer, 5-

10 dager.  
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5. Diskusjon 

5.1 Generelt  

Denne masteroppgaven har hatt som formål å kartlegge epidemiologiske, diagnostiske og 

behandlingsmessige variabler knyttet til pasienter innlagt med samfunnservervet pneumoni 

(CAP) fra mars-mai 2018, ved St. Olavs hospital HF. Resultatene ble sammenliknet med 

samme pasientutvalg fra de to foregående pneumoniprosjektene for 2016 og 2017. De 

pasientrelaterte variablene i de respektive pasientkohortene skiller seg ikke vesentlig fra 

hverandre. Dette gjør de tre pasientutvalgene sammenlignbare. De statistiske analysene på 

andelen pasienter som mottok smalspektret empirisk antibiotika på sykehuset, og totalt antall 

liggedøgn, viste at det ikke foreligger en statistisk signifikant forskjell mellom 

pasientkohortene i 2016, 2017 og 2018. Videre drøftes analysene samt en rekke øvrige 

forhold som ble avdekket i forbindelse med studien.  

5.2 Antibiotika 

5.2.1 Prehospital antibiotika  

Forut for sykehusinnleggelse for antatt pneumoni mottok 34 av 181 pasienter (19%) 

prehospital antibiotika, fra syv ulike antibiotikaklasser. Variasjonen i prehospital behandling 

kan sannsynligvis dels tilskrives usikkerhet omkring diagnostikk utenfor sykehuset. Kun 25 

pasienter (14%) i pasientkohorten 2018 var registrert uten komorbide tilstander, mens én eller 

flere komorbide tilstander forelå hos de resterende 86%. Disse forholdene kompliserer 

tentativ diagnostikk ved at pasienten har flere risikoforhold for infeksjon, også utenom 

luftveiene (1, 8). Et ukjent antall pasienter i denne studien har dessuten mottatt prehospital 

antibiotika fra legevaktslege, på lokalt legekontor eller i hjemmebesøk uten fasiliteter som 

bildediagnostikk eller mikrobiologiske prøver. Dette svekker diagnostisk presisjon og 

vanskeliggjør derved korrekt antibiotisk terapi. 
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5.2.2 Empirisk antibiotika  

Vår analyse av andelen pasienter som mottok smalspektret empirisk antibiotikabehandling 

viste ingen statistisk signifikant endring mellom årene.  

Tiltakene som mellom 2017/2018 ble implementert ved St. Olavs hospital har ikke gitt 

signifikant utslag på forskrivningen av smalspektret antibiotika ved CAP blant de inkluderte 

pasientene. Likevel, hvis vi kun ser på tallene fra krysstabellen (tabell 2), viser de at i 2016 

var forventet antall smalspektret antibiotika større enn faktisk antall, i 2017 var de omtrent det 

samme, og i 2018 var forventet antall lavere enn faktisk antall smalspektret antibiotika. Dette 

kan det tyde på en endring som går i retning av økt forskrivning av smalspektret antibiotika 

ved behandling av CAP, men at forskjellen ikke er stor nok til at den er statistisk signifikant. 

En sammenstilling av de diskuterte momentene under, kan være mulige årsaker til at 

endringen ikke er statistisk signifikant.  

 

Metoden vi benyttet for inklusjon av pasienter i denne studien kan være en medvirkende 

faktor til at vi ikke kunne påvise en statistisk signifikant endring i denne analysen. Vår 

pasientkohort ble inkludert basert på et søk etter J13-J18.9- hoveddiagnose i epikrisen. De er 

vurdert av lege til å ha en pneumoni, og basert på våre inklusjons- og eksklusjonskriterier for 

denne studien har vi inkludert inn de med antatt CAP. Sett i lys av blant annet radiologiske 

funn, er det en andel som ikke har påvist et pneumonibetinget infiltrat. Vi kan dermed ikke 

være helt sikre på at alle de inkluderte pasientene har hatt en sikker CAP-diagnose. Dersom vi 

hadde gjort inklusjonene litt annerledes, eksempelvis ved kun å inkludere de med et 

røntgenverifisert infiltrat, eller kun inkludere pasienter med dyrkningspositiv luftveispatogen 

mikrobe, ville vi fått en renere CAP-kohort. Antibiotikabruken kunne i så fall ha sett 

annerledes ut. På den annen side har 71% av vår pasientkohort påvist et sikkert eller mulig 

infiltrat ved røntgentoraks. Det er flere faktorer som kan påvirke infiltratdannelsen og 

tydelighet på røntgenbilde. Røntgentoraks-bilde tatt for tidlig i sykdomsforløpet kan gi et 

negativt svar, fordi infiltratet enda ikke er påvisbart. Andre faktorer, eksempelvis emfysem på 

grunn av KOLS, reduserer også sannsynligheten for funn av pneumonisk infiltrat (43). Av 

den grunn kan det være vanskelig å få en høyere infiltratbekreftet prosentandel innenfor 

samme tidsramme, uten at for mange CAP-pasienter med et ikke-påvisbart infiltrat 

ekskluderes. Disse pasientene er også av interesse ved kvalitetskontroll av CAP-behandling, 

da de også er vurdert til at pneumoni er deres hoveddiagnose. Bekreftelse av gitt diagnose ved 
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hjelp eksempelvis bildediagnostikk, bør gjøre det enklere å følge anbefalte retningslinjer. 

Bruk av en metode som gir studien en renere pasientkohort, kan dermed også gi utslag på 

andelen av pasienter som mottok smalspektret empirisk terapi, og kanskje redusere den store 

variasjonen i valg av antibiotika som vi har sett i denne studien.  

 

Valg av antibiotika pasienten skal behandles med baseres på en sammenstilling av 

sykehistorie, pasientens kliniske tilstand, eventuelle risikofaktorer og komorbiditet, som 

sammen gir uttrykk for sykdommens alvorlighetsgrad (2, 6, 23). Blant de 181 inkluderte 

pasientene som startet antibiotikabehandling i sykehus, eller fikk endret sin prehospitale 

behandling, ble det benyttet 15 forskjellige antibiotikatyper. Den store variasjonen blant 

empirisk antibiotika i pasientkohorten 2018 kan ha flere forklaringer.  

Bredspektret antibiotika ble benyttet som empirisk terapi hos 22% av de inkluderte 

pasientene. NFR slår fast at tredjegenerasjons cefalosporiner kan overveies som alternativ 

behandlingsstrategi ved alvorlig pneumoni, i stedet for benzylpenicillin i kombinasjon med 

aminoglykosid (6). Det er imidlertid ikke presentert vilkår for slik alternativ strategi i 

retningslinjene. Dette kan påvirke den kliniske beslutningstakingen i forhold til 

antibiotikavalg. I noen retningslinjer fra andre land og forbund foreligger slike vilkår, og disse 

tar utgangspunkt i blant annet alvorlighetsbedømming og eventuell underliggende kronisk 

lungesykdom (1, 7, 9).  

CAP-populasjonen består i stor grad av eldre over 65 år, hvorav mange i tillegg til sin 

infeksjonsdiagnose har andre komorbide tilstander (1, 8). I pasientkohorten 2018 hadde 86% 

en eller flere tilleggsdiagnoser. Komorbiditet bidrar til å øke alvorligheten ved CAP. Det øker 

risikoen for dårligere prognose og risiko for utvikling av andre infeksjoner også utenom 

luftveiene (8). I tillegg kan CAP være medvirkende årsak til forverring av eventuelle 

komorbideter (7). Usikkerhet tilknyttet komorbiditet og alvorlighetsgrad kan være en 

medvirkende årsak til at det er stor variasjon i valg av empirisk antibiotika. Under 

gjennomgangen av journalene var det tydelig at bruken av skåringsverktøy for 

alvorlighetsbedømming ikke rutinemessig dokumenteres i journal. Det er derfor vanskelig å 

bedømme hvilke kriterier som er lagt til grunn for alvorlighetsbedømmingen og 

antibiotikavalgene. I skåringsverktøyene tas det ikke høyde for andre risikofaktorer som 

komorbiditet. Alvorlighetsgraden av disse, samt i hvilken grad det utgjør en risiko for 

infeksjonssykdommen, kommer på toppen av pneumoniens alvorlighetsbedømming.  
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Legenes kjennskap til eventuell antibiotikaallergi hos pasienten, vil også være en avgjørende 

faktor for antibiotikavalget. Om det står oppført i journal eller oppgis av pasienten selv, samt 

om allergien er reell eller egentlig en bivirkning, er faktorer som har betydning for legens valg 

av antibiotika. Vår studie viste at 12 av 181 (7%) inkluderte pasienter hadde oppført 

penicillinallergi i journalen. Amerikanske studier hevder at ca. 10 % oppgir antibiotikaallergi 

(44). NFR oppgir at 9 av 10 pasienter likevel vil tolerere penicillin, og dermed ikke har en 

ekte betalaktamallergi. Forveksling av bivirkninger med allergi er ikke uvanlig, og ifølge 

NFR forveksles vanlige bivirkninger med allergi hos trolig halvparten av de som sier de er 

allergiske mot antibiotika (6). Feiltolkning av penicillinallergi kan medføre suboptimal 

behandling. Når penicilliner utelukkes som behandlingsalternativ må andre alternativer 

benyttes. I tillegg til økte kostnader, fører penicillinallergi i mange tilfeller til økt bruk av 

bredspektret antibiotika, som kan gi flere bivirkninger på grunn av større økoskygge eller 

andre legemiddelrelaterte bivirkninger, som blant annet nyretoksisitet eller hematologisk 

påvirkning (44, 45). 

Pneumoniens etiologi er oftest ukjent ved innleggelse på sykehus. En sannsynlighetsvurdering 

for etiologisk agens basert på symptomer, kliniske funn, utredning, reiseanamnese og 

komorbiditet bør ligge til grunn for antibiotikavurderingen (46). En mulig medvirkende årsak 

til variasjonen i empiri, kan være helgardering i forhold til mulig etiologi, og dermed valg av 

antibiotika med bredere spekter. På den annen side tilsier både internasjonale- og nasjonale 

retningslinjer at smalspektrede antibiotika skal benyttes hvis mulig, for å hindre ytterligere 

resistensutvikling (1, 6, 7). Hvor vidt de nasjonale retningslinjene for behandling av CAP er 

fulgt for pasientkohorten 2018 er ikke vurdert i dette prosjektet, da det krever ytterligere 

ressurser for grundig vurdering.  

Peroral formulering av empirisk antibiotika ble benyttet hos 13 av 181 pasienter (7%) i vår 

kohort. Av disse hadde 3 pasienter benyttet prehospital antibiotika. Peroral formulering av 

antibiotika ved akutte infeksjoner i luftveiene er en brukbar strategi i langt på vei de fleste 

tilfeller, dersom visse vilkår er oppfylt (6). Disse inkluderer intakte absorpsjonsforhold, 

fravær av udrenerte infeksjonsfokus (abscess eller pleuraempyem), immunosuppresjon og 

systempåvirkning av infeksjonen. Ut fra disse vurderingene, sammenholdt med 

alvorlighetsbedømming, kunne kanskje peroral behandling vært en hyppigere anvendt strategi 

i vår pasientkohort.  
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5.3 Alvorlighetsbedømming 

Norske og internasjonale retningslinjer anbefaler bruk av CRB-65 som verktøy i 

alvorlighetsbedømmingen av CAP (1, 6, 7). Alvorlighetsbedømmingen baseres på 

poenggivning ved tilstedeværelse av oppnevnte delkriterier; mental påvirkning/forvirring, 

respirasjonsfrekvens, blodtrykk og alder over 65 år. Under gjennomgangen av 

pasientjournalene ble det tydelig at bruk av CRB-65, slik de nasjonale retningslinjene og de 

interne retningslinjene for St. Olavs hospital anbefaler, ikke rutinemessig dokumenteres. 

Imidlertid ble andre skåringssystemer dokumentert relativt hyppig, deriblant SIRS (Systemic 

Inflammatory Response Syndrome)- og qSOFA-skår. Etter endring av sepsis-kriteriene i 

2016, ble det anbefalt at bruk av SIRS-kriterier fases ut, og at qSOFA i stedet skulle benyttes 

for identifisering av organdysfunksjon (15, 47).  

 

De inkluderte pasientene i studien for 2018, fikk estimert sin CRB-65-skår utfra tilgjengelige 

data ved innkomst. Kun 7 pasienter (4%) hadde CAP ansett som «alvorlig», basert på vår 

estimering. I følge de nasjonale retningslinjene skulle disse mottatt benzylpenicillin- og 

gentamicin- kombinasjonsbehandling, eventuelt et tredjegenerasjons cefalosporin som 

empirisk behandling. Våre data viste at 2 av disse pasientene fikk intravenøs 

kombinasjonsbehandling med benzylpenicillin og gentamicin, 4 av pasientene fikk et 

tredjegenerasjons cefalosporin også administrert intravenøst, og 1 pasient fikk peroral 

behandling med fenoksymetylpenicillin. Dette viser at blant de 7 pasientene som ble estimert 

til å ha en alvorlig pneumoni med CRB-65-skår, mottok 6 av 7 pasienter behandling i henhold 

til retningslinjene. De resterende 96% av pasientkohorten 2018 som fikk CRB-65-skår 0, 1 og 

2, skulle i utgangspunktet hatt smalspektret empirisk behandling. Blant de inkluderte 

pasientene fikk 132 av 181 (73%) smalspektret antibiotika og 8 pasienter (4%) fikk 

behandling med andre antibiotikatyper klassifisert som «øvrig».  

 

Det er viktig å påpeke at CRB-65 er et verktøy for alvorlighetsbedømming. Det er et 

hjelpemiddel legene kan benytte seg av i pasientvurderingen, som gir uttrykk for 

mortalitetsrisiko innen 30 dager (1, 7). Tatt dette i betraktning, tar CRB-65 kun høyde for 

organpåvirkning i tre organsystemer, i tillegg til alder. Komorbiditet, medisinbruk eller andre 

variabler som bidrar til å svekke pasientens immunsystem og motstandsdyktighet, er faktorer 

som det ikke tas høyde for ved denne alvorlighetsestimeringen. Dersom legene kun hadde lagt 

CRB-65 til grunn for alvorlighetsbedømming og behandling av pasientkohorten 2018, kunne 
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antibiotikaforbruket sett annerledes ut. Det er vanskelig å trekke en konklusjon for hva som 

gjør at forskjellen er så stor fra virkeligheten. En sammenstilling av de nevnte faktorene over 

er i stor grad medvirkende årsaker i varierende grad. Andre tilsvarende studier, blant annet en 

norsk studie på CAP-pasienter innlagt på Infeksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål sykehus i 

2015, har gjort tilsvarende beregning av CRB-65-skår som vår studie (10). Berild benyttet den 

estimerte CRB-65-skåren til å bedømme etterlevelse av de norske retningslinjene ved 

behandling av samfunnservervet pneumoni. Fordi det er få faktorer som tas i betraktning ved 

bruk av CRB-65, kan det stilles spørsmål ved hvor godt egnet CRB-65 er til 

alvorlighetsbedømming av CAP. En svakhet ved CRB-65, er alderspoenget (48). Selv om det 

for en del pasienter medfører økt risiko med økende alder, vil pasienter over 65 år alltid havne 

i risikogruppe 2 (moderat alvorlighet), og dermed ekskluderes fra lavrisikogruppen (mild 

alvorlighet) hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Det er også vist at en del eldre 

pasienter ønsker hjemmebehandling hvis mulig (48, 49). Selv om det er vist en statistisk 

sammenheng mellom risiko for død og økende alder, burde ikke alder i seg selv benyttes som 

solokriterium og medføre innleggelse (48). Internasjonale og nasjonale retningslinjer er også 

tydelige på at dette er et hjelpemiddel, men at rutinemessig bruk anbefales (1, 6, 7). 

Bakgrunnen for dette er at det er et enkelt skåringsverktøy, som sammenfatter fire 

observasjoner til en samlet faktor som gir uttrykk for pasientens alvorlighetstilstand. En 

pasient med mistenkt CAP er mer kompleks enn fire tallfestede variabler, og det er viktig at 

alle risikofaktorer tas med i betraktningen for en god alvorlighetsbedømming. Flere studier og 

internasjonale retningslinjer konkluderer likevel med at CRB-65 gir en god indikasjon på 

alvorligheten ved CAP (1, 7, 12, 13).  

 

Det kan være mange årsaker til at CRB-65 ikke er innarbeidet i rutinene på St. Olavs hospital. 

I hvilken grad legene på St. Olavs hospital har kjennskap og tillit til verktøyet er avgjørende, 

men ukjent. Ettersom det finnes flere skåringsverktøy som i større grad tar for seg risiko for 

sepsisutvikling og har et mer generelt infeksjonsfokus, er kanskje vurderingen at disse er mer 

nyttige. Symptomer på CAP, særlig hos eldre, kan være diffuse (1). Dermed kan det ved 

første pasientevaluering være vanskelig å avgjøre om pasienten har en pneumoni eller 

eksempelvis en urinveisinfeksjon. I forhold til et verktøy kun anbefalt for 

pneumonibedømming, vil kanskje et verktøy med et mer generelt infeksjonsfokus som 

sepsisrisiko, ansees som mest nyttig på generell basis.  
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5.4 Mikrobiologisk prøvetaking og etiologisk agens 

Mikrobiologisk prøvetaking ved nedre luftveisinfeksjoner anses av retningslinjer og mange 

medisinske forbund som indisert ved CAP (1, 6, 7, 9). Spesielt gjelder dette land med høy 

prevalens av resistente mikrober som årsak til pneumoni. Hos vår pasientkohort forelå 

prøvetaking med blodkultur hos 90 % og luftveisprøve hos 55%. Vi fant ingen korrelasjon 

mellom mikrobiologisk prøvetaking og alvorlighetsbedømming, men analyser av dette ligger 

utenfor protokollen til dette prosjektet.  

 

Blodkulturer er sjelden positive ved CAP (1, 46). Dette til tross for lungevevets umiddelbare 

strukturnærhet til systemisk sirkulasjon i det lille kretsløpet. Pasienter med lav 

alvorlighetsgrad av CAP og de som har brukt antibiotika i forkant av prøvetaking, har 

ytterligere lavere sannsynlighet for positiv prøve (1, 50). Likevel er blodkulturer anbefalt ved 

mistanke om CAP i Norge, ettersom denne undersøkelsen er billig og lite ressurskrevende. 

Blant de inkluderte pasientene i 2018 ble det identifisert mikrobe i 6 % av blodkulturprøvene. 

En studie fra 2001 som så på nytteverdien av blodkulturprøver ved CAP anbefalte, fant 

mikrober i underkant av 10% av tilfellene blant deres 719 inkluderte pasienter. Deres 

konklusjon, likhet med retningslinjene, var at blodkulturprøver bør tas av alle pasienter selv 

andelen positive prøver er lav. For de pasientene med positiv prøve vil etiologisk agens 

bekreftes, noe som er nyttig (51).  

Luftveisprøver er derimot betydelig ressurskrevende for laboratoriet. Det bør gjøres et 

helhjertet forsøk på korrekt og motivert prøvetaking etter standardisert protokoll (46). Dette 

sikrer optimalt prøvemateriale og reduserer kontaminasjoner fra øvre luftveier. Luftveisprøver 

ble tatt av 100 av de totalt 181 inkluderte pasientene i 2018 (55%). Blant disse ble det 

identifisert mikrobe hos 38 av 100 pasienter (38%) ved dyrkning, og 10 av 77 prøver (13%) 

testet med PCR. Det er grunn til å tro at mikrobiologisk prøvetaking ved St. Olavs hospital 

HF ikke rutinemessig gjennomføres etter retningslinjen.  

 

Mikrobiologisk agens ved pneumoni detekteres vanligvis hos 30-60 % av pasientene (38). 

Selv i studier med omfattende protokoll for deteksjon spriker diagnostisk nytteverdi 

overraskende fra lavt på 38% til høyt på 87 % (38, 52). Våre data tyder på at mikrobiologisk 

prøvetaking har en rolle, ved at diagnostisk nytteverdi ligger nær 40%. Sammenliknet med 

tidligere år ses ingen vesentlig endring i diagnostisk nytteverdi.  
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Mikrobesammensetningen skiller seg ikke ut fra sammenliknbare studier (10, 38, 46, 53). 

Som ventet, dominerer de typiske luftveispatogene mikrobene som pneumokokker og H. 

influenzae. Fra tidligere materialer har pneumokokker vært dominert som etiologisk agens 

ved CAP uansett pasientutvalg. Denne trenden kan imidlertid være i endring ettersom man ser 

effekter av økt pneumokokkvaksinering (54).  

 

I Norge er de aller fleste mikrobiologiske agens som forårsaker CAP i stor grad fortsatt 

følsomme for tradisjonelle antibiotika (55). Pneumokokker viser imidlertid en uheldig 

utvikling ved at prevalensen av isolater som uttrykker intermediær følsomhet eller resistens 

mot penicillin, er 9,8%. Dette er en betydelig økning fra tidligere år. Forekomst av gule 

stafylokokker som uttrykker resistens mot kloksacillin (MRSA), er fortsatt svært gunstig i 

Norge. Prevalensen lå i 2017 på 1,2%.  

5.5 Liggetid  

Vår statistiske analyse på liggetid mellom de respektive pasientutvalgene fra 2016-2018 ved 

St. Olavs hospital HF, viste ingen statistisk signifikant endring mellom årene (p = 0,136). 

Dette kan dels tilskrives at de innførte tiltakene på St. Olavs HF sannsynligvis ikke er godt 

nok implementert på avdelingene. Alvorlighetsbedømming, mikrobiologisk prøvetaking, og 

valg av rett antibiotikum er avgjørende faktorer for antall liggedøgn. De implementerte 

tiltakene er utarbeidet for å sette et større fokus på god praksis rundt antibiotikaforskrivning 

ved foretaket. Reduksjon i antall liggedøgn per pasient gir blant annet uttrykk for riktigere 

antibiotikabruk, i tillegg til at det vil medføre en reduksjon i kostnader. 

Liggedøgn på sykehus ved behandling av CAP er det som koster samfunnet mest (1). I 

Europa er det antatt at CAP koster omtrent 10.1 billioner euro hver år, hvorav 5,7 billioner 

euro er knyttet til sykehusinnleggelser. I tillegg til kostander, øker også risikoen for andre 

komplikasjoner, eksempelvis nosokomiale infeksjoner, flebitt og lungeemboli. Antibiotisk 

switch er en av de avgjørende faktorene for hvor langt sykehusoppholdet blir. Blant tiltakene 

innført på St. Olavs hospital mellom 2017 og 2018 var antibiotisk switch et av 

fokusområdene. I vårt materiale fra 2018 lå gjennomsnittlig antall liggedøgn på 6,6 (95% KI 

5,3-7,4) og median liggedøgn var 5. Berilds studie på CAP på Infeksjonsmedisinsk avdeling 

på Ullevål sykehus i Oslo i 2015, omfattet et pasientutvalg på 70 inkluderte pasienter 

diagnostisert med ICD-kode J13 (pneumoni som skyldes S. pneumoniae) eller J14 (pneumoni 
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som skyldes H. influenzae) (10). Her var median innleggelsestid oppgitt å være på 4 døgn (KI 

3-6 døgn). En annen studie på CAP-pasienter ved Gravdal sykehus i Lofoten fra 2010, med 

74 inkluderte pasienter med røntgenverifisert infiltrat, oppga en median liggetid på 6 døgn, 

for pasientutvalget fra 2007 og 2009 (56). Medianliggetiden ved CAP på St. Olavs hospital 

ligger med andre ord mellom Ullevål og Gravdal sykehus. Antallet inklusjoner i vår studie er 

over det dobbelte, sammenliknet med pasientkohortene ved Gravdal og Ullevål sykehus. Et 

større pasientutvalget bidrar at usikkerheten tilknyttet resultatene blir mindre. På en annen 

side er inklusjonskriteriene for studiene er ulike, hvor både studien ved Gravdal sykehus og 

Ullevål sykehus har en renere pasientkohort, enten ved bekreftet pneumonisk infiltrat eller 

påvist etiologi (10, 56). 

Våre data viste at 92% av de inkluderte pasientene fikk empirisk antibiotika administrert 

intravenøst. Før utskrivelse fra sykehus må det skje en antibiotisk switch, med mindre 

behandlingen avsluttes på sykehuset eller pasienten overflyttes til annet omsorgsnivå der 

videre intravenøs behandling er mulig. Bytte fra intravenøs til peroral formulering er anbefalt 

så raskt pasientens kliniske tilstand tillater det (1, 6). Dette er hensiktsmessig både med tanke 

på risiko ved intravenøs behandling, og det økonomiske perspektivet når det kommer til 

personell, utstyr og tidsbruk. En studie fra 1995 av J.A. Ramirez, utarbeidet et sett av kriterier 

for tidlig overgang til peroral behandling for CAP-pasienter innlagt på sykehus (9, 57). Disse 

kriteriene benyttes i dag av det amerikanske infeksjonsforbundet (IDSA), og tar utgangspunkt 

i kriterier for klinisk stabilitet hos pasienten (9). IDSA viser til at på generell basis vil så 

mange som to tredjedeler av alle pasienter ha klinisk bedring og møte kriteriene for 

antibiotisk switch innen de 3 første dagene. De fleste pasientene som ikke mottar 

intensivbehandling vil tilfredsstille kriteriene for bytte innen 7 dager. Vårt materiale viser en 

gjennomsnittlig intravenøs behandlingstid på 5,1 døgn (95% KI 4,5-5,6) og gjennomsnittlig 

peroral behandlingstid på 5,5 døgn (95% KI 4,9–6,1). At behandlingslengde for intravenøs 

behandling har et gjennomsnitt på 5,1 døgn, med et relativt smalt konfidensintervall, og 

gjennomsnittlig liggetid er 6,6 døgn (95% KI 5,3-7,4), gir det en indikasjon på at 

tablettovergang skjer sent i forløpet, og trolig i større grad er knyttet til tidspunkt for utreise, 

uavhengig av alvorlighet og klinisk forløp. Med tanke på at 96% av pasientkohorten 2018 var 

antatt å ha en mild-moderat alvorlig CAP basert på CRB-65-skår, er det nærliggende å tro at 

det skulle rettferdiggjør et tidligere bytte av administrasjonsvei. En av tiltakspakkene som ble 

implementert på St. Olavs hospital omfattet nettopp dette med tablettovergang. 

Antibiotikateamets anbefaling til avdelingene var innarbeiding av en rutine hvor vurdering av 
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tablettovergang foretas 48-72 timer etter påstartet IV-behandling, og deretter daglig. Et 

vurderingsskjema er utarbeidet slik at vurderingen forenkles. Det er satt et større fokus som 

fremmer tidligere vurdering av formuleringsbytte i behandlingsforløpet (35). I hvilken grad 

tiltaket er implementert er vanskelig å fastslå. Det er sannsynlig at tiltakene er nokså gode, 

men at etterlevelsen er lav. Det er nærliggende å tro at eventuelle resultater vil gi utslag på 

gjennomsnittlig behandlingstid med de ulike formuleringene. Videre vil det kunne påvirke 

gjennomsnittlig antall liggedøgn.  

 

Alvorlighetsbedømming er også en avgjørende faktor ved vurdering av sykehusinnleggelse 

eller ikke. Basert på vår estimering av CRB-65-skår, hadde 76% av de inkluderte pasientene 

en mild alvorlighetsgrad (0 eller 1 poeng), og 96% av de inkluderte hadde lav - moderat 

alvorlighetsgrad av CAP. Med en så høy andel av pasienter med lav alvorlighetsgrad, kan det 

stilles spørsmål ved om innleggelse av alle disse pasientene hadde vært nødvendig.  På den 

annen siden tar ikke CRB-65 høyde for eventuelle andre risikofaktorer som kan ha vært 

avgjørende for beslutningen om sykehusinnleggelse.  

5.6 Behandlingslengde 

Nasjonale og internasjonale retningslinjer for behandling av CAP anbefaler en behandlingstid 

på 5-10 dager, avhengig av en del faktorer. Varigheten defineres ut fra flere vilkår, blant annet 

alvorlighetsgrad og mikrobe. Ved fravær av alvorlig CAP, spesiell mikrobe og underliggende 

strukturell lungesykdom oppgir flere sentrale retningslinjer at 5-7 dager er dekkende (1, 6, 7, 

9). Pasientene i vår studie for 2018 hadde en gjennomsnittlig behandlingsvarighet på 9,6 døgn 

(95% KI 9,0-10,3) og median behandlingstid 9 døgn. Dette omfatter intravenøs og peroral 

formulering, administrert både i og etter sykehus, men ikke prehospital antibiotika. Det kan 

knyttes noe usikkerhet til siste forbruksdag av medbrakt antibiotika til hjemmet etter 

sykehusoppholdet ettersom dette ikke rutinemessig er kontrollert og signert for av sykepleier. 

Tiltakene som er blitt implementert på St. Olavs hospital kan være en medvirkende faktor 

med tanke på legens valg av behandlingsvarighet. Målrettet antibiotikabehandling tilstrebes 

alltid hvis mulig, men begrenset mikrobiologisk prøvetaking og begrenset nytteverdi av slike 

prøver gjør dette vanskeligere (38, 53).  
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Med tanke på resistensutviklingen, er det viktig at bruken av antibiotika er reduseres. Må 

antibiotika benyttes, skal det brukes i riktig dose i tilstrekkelig antall dager til å ta knekken på 

infeksjonen. En dansk litteraturstudie fra 2019 belyser nettopp behandlingstiden ved CAP. 

Ved å se på seks randomiserte-kontrollerte studier (RCT), ble det undersøkt om «kort» 

behandlingstid, definert som 5 dager, ga tilstrekkelig behandling av CAP, sammenliknet med 

«lang» behandlingstid, definert som 7 dager eller mer. Den kliniske suksessraten for kort 

antibiotikabehandling var 87-95%, og 88-94% for lang antibiotikabehandlingstid (58). Dette 

gir en indikasjon på at det hos mange pasienter kan være tilstrekkelig med en kortere 

behandlingstid ved CAP. Likevel kunne de ikke trekke en konklusjon, grunnet for lite 

datagrunnlag. For å kunne trekke en slutning på om kortere behandlingstid er tilstrekkelig, 

trengs flere studier. I tillegg bør vilkårene for behandlingslengde i de gjeldende 

retningslinjene også tas høyde for. 

5.7 Antibiotikabytter under behandlingen 

I vårt materiale så vi på antallet pasienter som på et tidspunkt i behandlingsforløpet byttet fra 

«smal til bred» antibiotikabehandling, og antallet som byttet fra «bred til smal» antibiotika 

(tabell 3).  Blant de 132 pasientene som fikk smal empirisk behandling, byttet 20 (15%) av 

disse til en bredere behandling. Det kan være flere årsaker til at pasientene gjennomgikk 

oppeskalering av behandlingen. Byttet kan komme av påvisning av mikrobe som ikke var 

følsom for pågående behandling, eller terapisvikt og forverring grunnet ukjent mikrobe. 

Forverring av eventuelle komorbide tilstander på grunn av infeksjon, eller mistenkt utvikling 

av sepsis gir også grunnlag for bytte (59).  

 

Av de 39 pasientene som mottok bredspektret empirisk antibiotikabehandling, byttet 17 

(44%) av pasientene til et smalspektret antibiotikum på et senere tidspunkt i 

behandlingsforløpet. Å starte med bredspektret terapi for en helgardering av eventuelle 

patogene mikrober er ikke en uvanlig strategi (59). Når svar på eventuelle mikrobiologiske 

prøver er kommet, tilstrebes bytte til mer smalspektret antibiotikum hvis mulig.  

 

CAP-pasientgruppen består av flest eldre, hvor den største andelen har én eller flere 

komorbide tilstander som begge gir dårligere prognose (1, 8). Alvorlighetsbedømming, 
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risikofaktorer og etiologisk agens er alle momenter som tas i betraktning ved et eventuelt 

bytte av antibiotika.  

5.8 Antibiotikastyring 

St. Olavs hospital HF er et helseforetak med sykehuslokalisasjoner i Trondheim, Orkdal og 

Røros, hvorav øyeblikkelig hjelp tilbys i Trondheim og Orkdal. CAP er en generelt vanlig 

tilstand som vurderes i akuttmottaket og ved sengeavdelingene av et hundretalls vakt- og 

avdelingsleger. Over de siste tre årene har helseforetaket jobbet strukturert med antibiotika, 

spesielt overfor infeksjoner som inntrer hyppig. Tiltakene innebærer initiativ for å fokusere 

både på diagnostikk, initiering av antibiotika, evaluering av indikasjon, tablettovergang og 

antibiotikalengde (35). Samlet sett kan tiltakene struktureres i pakker. En rekke av disse har 

tatt utgangspunkt i etablerte internasjonale retningslinjer (60). Strukturert antibiotikafokus er 

tidligere vist effektivt og trygt ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv (61). Dette gjelder også 

for infeksjoner med alvorlig forløp som trenger behandling i intensivenhet (62). 

 

Organisering av antibiotikatiltakene er iverksatt av et dedikert antibiotikateam med bakgrunn 

og overlegekompetanse innen infeksjonssykdommer, mikrobiologi, smittevern og 

farmakologi. Sykehusledelsen har gitt teamet et mandat til å drive kvalitets- og 

forbedringsarbeid i sykehuset. Dette er i tråd med anbefalt strategi fra blant annet sentrale 

internasjonale forbund (60).  

 

I tillegg til forholdene omtalt over, omfatter det strukturerte antibiotikafokuset også andre 

tiltak som distribuering av sentrale rapporter, undervisning, kampanjer, kartlegging, samt 

forskningsprosjekter (34).  

 

Gjennom årene dette strukturerte antibiotikafokuset har fungert, er det sett en samlet 

reduksjon i forbruket av bredspektret antibiotika på 13,4% i hele foretaket (63). Denne 

reduksjonen utgjøres spesielt av piperacillin-tazobactam, cefuroksim og ciprofloksacin. For 

CAP er det sett en signifikant reduksjon i behandlingslengde mellom årene 2016-2018. 

(foreløpig upubliserte data). Analyse av behandlingslengde faller utenfor protokollen til dette 

prosjektet, og er derfor ikke inkludert i resultatene.  
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Antibiotikatiltak for store institusjoner er krevende. Erfaringen tilsier at snarlige resultater er 

nærmest utenkelige, og at strukturert fokus over tid bør være oppskriften. Det er nærliggende 

å hevde at for pasienter med mistenkt CAP kan ytterligere antibiotikafokusering i 

institusjonen medføre mer korrekt antibiotikabruk i henhold til anbefalte retningslinjer. Tiltak 

som omfatter klinisk diagnostikk mellom aktuelle differensialdiagnoser, 

alvorlighetsbedømming, mikrobiologisk diagnostikk, empirisk antibiotika, tablettovergang og 

behandlingslengde, kan påvirke antibiotikabruk ved CAP.   

5.9 Metode og svakheter 

I vår studie benyttet vi et retrospektivt design, hvor pasientinklusjonen baserte seg på ICD-10-

diagnosesøk J13-J18.9 i epikrisen, i tillegg til satte inklusjonskriterier. Dette er en lite 

ressurskrevende metode, hvor den største delen av jobben går på innhenting av informasjon 

fra journal. Dataene er kun gjennomgått og registrert av en person, og mangler på den måten 

en dobbeltkontroll på at innhentet informasjon er korrekt. På den andre siden var variablene vi 

ønsket informasjon om, tydelig definert, og forutsatte ikke medisinsk vurdering. Ved 

tvilstilfeller eller tvetydige opplysninger i journal ble veileder inkludert for endelig 

beslutning. Ved bruk av denne metoden har vi ingen utnevnt kontrollgruppe, annet enn 

sammenlikning med tilsvarende pasientkohorter for foregående år.  

En alternativ måte å gjennomføre denne studien på kunne vært ved bruk av prospektiv 

intervensjonsstudie. Eksempelvis kan en pasientgruppe følges en gitt periode for innsamling 

av data. Deretter innføres en intervensjon, hvor tilsvarende pasientgruppe følges i en 

tidsperiode. Denne metoden ble blant annet brukt av Høgli, i en studie som undersøkte 

etterlevelse av retningslinjer på Universitetssykehuset i Tromsø (64). Mulige intervensjoner 

ved en slik prospektiv studie kan være endring i rutiner når det kommer til 

alvorlighetsbedømming, forskrivning, mikrobiologisk testing, økt fokus på opplæring og 

informering av forskrivende leger på avdeling, farmasøytvisitt eller liknende (60, 61). 

Intervensjonen utgjør forskjellen mellom gruppene, og på den måten kan det være enklere å 

se om tiltakene utgjør en signifikant forskjell. I motsetning til en retrospektiv studie, krever 

denne typen studier mer ressurser for gjennomføring, med tanke på inkludering av og 

motivasjonen til medvirkende helsepersonell på avdeling. 
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Pasientutvalget i dette pneumoniprosjektet baseres som nevnt tidligere på et diagnosesøk. 

Selv om alle pasientene er mistenkt å ha en samfunnservervet pneumoni, er ikke alle 

diagnosene bekreftet av eksempelvis radiologiske eller mikrobiologiske funn. For å få et 

renere pasientutvalg, kunne krav til inkludering i prosjektet vært enten sikkert funn av 

pneumonisk betinget infiltrat, eller funn av mikrobe fra luftveisprøver i betydelig eller rikelig 

mengde i renkultur. Et renere pasientutvalg vil gi større trygghet i at resultatene kun er basert 

på pasienter med en sikker CAP. Om det hadde gitt utslag på analysene i denne studien er 

vanskelig å si ettersom alle de inkluderte pasientene er mistenkt å ha en pneumoni, og mottok 

beste tilgjengelige behandling.  
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6. Konklusjon 

Vår studie har vist at pasientkohortene fra årene 2016, 2017 og 2018 er sammenliknbare på de 

fleste inkluderte variablene. Statistiske analyser på andelen pasienter som mottok 

smalspektret empirisk antibiotika og antall liggedøgn viste ingen statistisk signifikant endring 

mellom årene. Der er dermed grunn til å hevde at de implementerte, antibiotikastyrende 

tiltakene ved St. Olavs hospital HF på dette tidspunktet ikke har hatt tilstrekkelig effekt på 

disse utfallene. 

Samtlige pasienter i pasientkohorten 2018 mottok antibiotikabehandling, hvorav 73% av 

pasientene fikk smalspektret empirisk antibiotika, og 23% fikk bredspektret antibiotika. 

Intravenøs administrasjonsrute ble benyttet hos 92% av pasientkohorten ved empirisk 

behandling og gjennomsnittlig liggetid var 6,6 døgn (95% KI 5,3-7,4). Gjennomgangen av 

journalene viste ingen dokumentasjon på bruk av CRB-65 ved alvorlighetsbedømming av 

CAP ved St. Olavs hospital. Dette på tross av at CRB-65 er det nasjonale og internasjonale 

anbefalte skåringsverktøyet for alvorlighetsbedømming av CAP. Sett i lys av at en så høy 

andel som 96% ble vurdert til å ha en mild-moderat alvorlig CAP ved hjelp av CRB-65-

estimering, kan det stilles spørsmål ved om alle innleggelsene var nødvendige. Våre resultater 

gir grunn til å tro at bedømming av alvorlighet, samt valg av antibiotika og 

administrasjonsrute baseres på andre og delvis ukjente faktorer. 

Nasjonale og internasjonale retningslinjer anbefaler en total behandlingslengde på 5-7 dager. I 

vår pasientkohorte var gjennomsnittlig behandlingslengde 9,6 døgn og median 

behandlingslengde 9 døgn. Hva som er tilstrekkelig behandlingslengde for ukomplisert CAP 

krever mer forskning, men våre data tilsier at gjennomsnittlig og median behandlingstid ved 

St. Olavs hospital er i det øvre sjiktet med tanke på retningslinjenes anbefalinger.  

Strukturert arbeid for å fremme god praksis ved antibiotikaforskrivning er viktig, både med 

tanke på riktigere antibiotikabruk, kostnader og resistensproblematikk. Antibiotikastyring er 

krevende, og resultater oppnås først over tid med strukturert arbeid og økt fokus blant alle 

involverte parter.   
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7. Veien videre 

Det er besluttet at pneumoniprosjektet ved St. Olavs hospital skal avsluttes etter 2018-

prosjektet. Innsamlet materiale gjennom de tre prosjektene har gitt en unik database på 

diagnostikk og behandling av CAP i denne perioden, og skal videre benyttes til analyser og 

publikasjoner for helseforetaket. Eventuell sammenslåing med tilsvarende materiale fra 

sykehus i Møre- og Romsdal er vurdert.  

Videre kartlegging av CAP ved St. Olavs hospital kunne vært både interessant og nyttig. 

Blant annet å undersøke i hvilken grad behandlingsretningslinjer følges ved CAP, eller å 

undersøke om endring av inklusjons- og eksklusjonskriterier for å oppnå en renere CAP-

pasientkohort ville påvirket det vide spennet i antibiotikaforskrivningen vi har sett i denne 

studien. I tillegg ville det være interessant å kartlegge pasientkohorten i 2020 på tilsvarende 

måte som er gjort i dette prosjektet. Ettersom det tar tid å oppnå resultater på denne typen 

strukturert arbeid, kan det hende at de innførte tiltakene mellom 2016/2017 og 2017/2018 

innen 2020 er blitt godt nok etablert til at en statistisk signifikant endring kan påvises.  
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 Vedlegg  

Tabell for sammenlikning av variabler mellom 2016, 2017 og 2018. 

Variabler  2016 2017 2018 p-verdi 

Alder Gj.snitt (95%KI) 70 (67,3-71,9) 69,4 (67,0-71,7) 73 (70,3-75,0) 0.160 

Kjønn Menn (%) 56% 48% 51% 0.219 

Sykehus Trondheim (%) 75% 77% 71% 0.413 

 Orkdal (%) 25% 23% 29% 0.413 

Sykehusdødelighet Antall (%) 5% 5% 5% 0.995 

Reinnlagt innen 

30 dager 

Antall (%) 15% 17% 13% 0,584 

Komorbiditet Cancer (%) 14% 12% 12% 0,991 

 Immunosuppresjon(%) 18% 11% 16% 0.091 

 Lungesykdom (%) 24% 25% 43% <0.001* 

 Hjertesykdom (%) 33% 30% 63% <0.001* 

 Nyresykdom (%) 15% 7% 5% <0.001* 

 Diabetes (%) 17% 9% 14% 0,045* 

 Overvekt (%) 28% 3% 8% <0.001* 

 Alkoholisme (%) 2% 2% 2% 0.996 

Penicillinallergi Antall (%) 7% 9% 7% 0.641 

CRB-65 0 poeng 25% 20% 22% 0.312 

 1 poeng 44 % 53% 54% 0.033* 

 2 poeng 25% 23% 21% 0.433 

 3 poeng 5% 4% 4% 0.899 

 4 poeng 1% 0% 0% 0.991 

Intensivopphold Antall (%) 5% 10% 8% 0.146 

Blodkulturer Ikke tatt (%) 14% 11% 10% 0.971 

 Positive (%) 7% 4% 7% 0.612 

Luftveisprøver Ikke tatt (%) 30% 36% 45% 0.028* 

 Positive (%) 39% 52% 44% 0.012* 

 

Viser sammenligning av variabler for inkluderte pasienter i pneumoniprosjektet 2016, 2017 og 2018. 

Stjernemerke (*) anfører statistisk signifikante forskjeller mellom år med Kji kvadrat-test. 

 

 

 


