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Sammendrag 
Bakgrunn:  

Antibiotika kan redde liv, men en økende grad av antibiotikaresistens fører til manglende 

effekt og reduserte behandlingsalternativer ved flere sykdomstilstander. En av de viktigste 

årsakene til resistensutviklingen er unødvendig og feil bruk av antibiotika. Majoriteten av 

antibiotikaforskrivningen i Norge skjer i primærhelsetjenesten, og akutte luftveisinfeksjoner 

står for omtrent 50 % av all antibiotikabruk i førstelinjetjenesten. Et av tiltakene som 

anbefales for å redusere antibiotikabruken er bedre og mer nøyaktig diagnostikk. I denne 

systematiske litteraturoversikten var hensikten å gå gjennom studier som angir CRP-verdier 

hos pasienter med nedre luftveisinfeksjoner i allmennpraksis, og undersøke hvordan CRP kan 

brukes til å identifisere pasienter som kan ha nytte av antibiotika.  

Materiale og metode: 

Vi ønsket å lage en systematisk oversiktsartikkel med utgangspunkt i kliniske studier som 

vurderte nytten av antibiotika ved ulike CRP-verdier. I utgangspunktet ønsket vi å se på 

studier som undersøkte CRP-verdier hos pasienter som hadde effekt av antibiotika 

sammenliknet med pasienter som ikke hadde effekt av antibiotika ved nedre luftveisinfeksjon.  

Vi utførte et søk i databasene EMBASE og Medline. Søket viste at det fantes mange artikler 

som vurderte CRP-verdier opp mot en gullstandard, men svært få vurderte om pasienter med 

ulike CRP-verdier hadde hatt nytte av antibiotika eller ikke. Etter en nøye gjennomgang av 

litteraturen endret vi strategi, og lette etter studier som så på om CRP-verdier kunne benyttes 

som en diskriminator mellom bakteriell- og ikke bakteriell nedre luftveisinfeksjon.  

Resultater: 

18 studier ble inkludert. Alle studiene ble gjennomgått og resultatene viste en stor variasjon i 

hvilken CRP-verdi som ble anbefalt som diskriminator mellom bakteriell og ikke-bakteriell 

nedre luftveisinfeksjon. Studiene fant også svært ulik sensitivitet og spesifisitet for 

forskjellige cut-off verdier for CRP, i skillet mellom antatt bakteriell og antatt ikke-bakteriell 

nedre luftveisinfeksjon.  
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Konklusjon: 

CRP kan sammen med anamnese og klinikk gi en god indikasjon på hvorvidt en nedre 

luftveisinfeksjon er bakteriell eller ikke-bakteriell, men egner seg ikke som en solitær 

diskriminator. Det er behov for mer forskning på feltet for å vurdere pasientenes faktiske 

nytte av antibiotikabehandling ved ulike CRP-verdier.  
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Forord 
En økende forekomst av antibiotikaresistens er i dag en av de største utfordringene i moderne 

medisin. Unødvendig bruk av antibiotika er en av de viktigste årsakene til at vi i dag ser en 

økende resistens både i Norge og internasjonalt. Da jeg begynte på medisinstudiet lærte vi at 

pasienter som begynner på antibiotikabehandling ved nedre luftveisinfeksjoner alltid skal 

fullføre kuren, uavhengig av når i sykdomsforløpet de viser bedring. Nå er det for øvrig mye 

som tyder på at dette ikke gir bedre prognose enn å slutte med behandlingen når man føler seg 

bedre, samtidig som at det kan bidra til en økende resistens.  

Jeg valgte å skrive denne oppgaven fordi jeg synes det er svært spennende å gå inn på en 

tematikk og et fagfelt hvor man fortløpende gjør nye oppdagelser, i tillegg til at jeg ønsker å 

bidra til økt kunnskap om antibiotikaresistens.  

Jeg vil gjerne rette en stor takk til min veileder Sigurd Høye for hans store engasjement og 

uvurderlige gode hjelp i veiledningen av denne oppgaven.  
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1 Bakgrunn 

1.1 Bakgrunnsteori 

1.1.1 Antibiotikaresistens 

Antibiotika er viktig behandlingsmiddel i moderne medisin. En integrering av 

antibiotikabehandling i primærhelsetjenesten og ved sykehusinstitusjonene har ført til en 

redusert dødelighet ved flere infeksjonstilstander, og antibiotika står sentralt i behandlingen 

av en stor andel alvorlig syke pasienter.  

Antibiotika kan redde liv, men en økende grad av antibiotikaresistens fører til manglende 

effekt og reduserte behandlingsalternativer ved flere sykdomstilstander. En av de viktigste 

årsakene til resistensutviklingen er unødvendig og feil bruk av antibiotika (1). Dette kan føre 

til økt sykelighet og dødelighet, samt økte helsekostnader både på sykehus og i 

allmennpraksis (2). Omtrent 82 % av totalt antall DDD (definerte døgndoser) av 

antibakterielle midler i Norge skrives ut i primærhelsetjenesten (3). Samtidig viser tall at opp 

mot 30 % av antibiotikabruk i nettopp primærhelsetjenesten er unødvendig(1). 

Å redusere unødvendig bruk av antibiotika er et viktig mål både nasjonalt og internasjonalt. I 

2015 ble det lagt fram en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens i Norge, og i 2016 

presenterte regjeringen en handlingsplan som hadde som mål å redusere den totale bruken av 

antibiotika med 30 % innen 2020 (4). Det ble også spesifisert to konkrete mål for bruk i 

primærhelsetjenesten: antall forskrivninger per 1000 innbyggere skulle reduseres til 250 per 

år, og forskrivningen av antibiotika til behandling av luftveisinfeksjoner skulle reduseres med 

20 % (4). Et av tiltakene som anbefales for å redusere antibiotikabruken ved 

luftveisinfeksjoner er bedre og mer nøyaktig diagnostikk. Grundig sykehistorie og klinisk 

undersøkelse av helt avgjørende i diagnostikk av luftveisinfeksjoner. Blant supplerende 

undersøkelser er røntgen og mikrobiologiske prøver noe som ofte kan gi helsepersonell svar 

om diagnose og etiologi. Dette er for øvrig tester som ikke alltid er anvendbare i 

primærhelsetjenesten. Det har lenge vært diskutert hvorvidt ulike hurtigtester kan bidra til 

raskere og bedre diagnostikk ved luftveisinfeksjoner. Samtidig har man sett at hurtigtester 

ofte anvendes, men uten klare retningslinjer på hvordan ulike svar skal vurderes og 

vektlegges.   
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1.1.2 Luftveisinfeksjoner i allmennpraksis 

En av de vanligste årsakene til at pasienter oppsøker primærhelsetjenesten er 

luftveisinfeksjoner (5). I Norge var dette den vanligste årsaken til konsultasjon hos fastlegen i 

2017 (6). Luftveisinfeksjoner kan omfatte både øvre og nedre luftveier, hvorav de vanligste 

tilstandene er rhinitt, sinusitt, faryngitt, laryngitt, bronkitt, bronkiolitt og pneumoni. 

Differensiering mellom de ulike tilstandene er viktig på grunn av de terapeutiske 

konsekvensene. Mange av luftveisinfeksjonene er selvlimiterende, likevel står akutte 

luftveisinfeksjoner for omtrent 50 % av all antibiotikabruk i førstelinjetjenesten (7).  

Pneumoni er en nedre luftveisinfeksjon som rammer lungevevet, og en slik infeksjon kan 

involvere bronkier, bronkioler, pleura og interstitielt vev. Vanlige symptomer og plager kan 

være hoste, ekspektorat, smerter i brystet, feber og nedsatt allmenntilstand. Pneumoni er 

relativt hyppig forekommende blant populasjonen, med en insidens på ca. 5 pr 1000 

innbyggere, og forekomsten er størst hos småbarn og eldre (8).  

Pneumoni kan skyldes virale eller bakterielle patogener. Bakteriell pneumoni forekommer 

mer sjeldent enn øvrige luftveisinfeksjoner, som bronkitt og influensa (9). Bronkitt og 

influensa er tilstander som ofte skyldes virale patogener, og som ofte tilheles uten behov for 

antibiotika. Likevel viser en norsk studie at rundt 60 % av pasientene med akutt bronkitt 

behandles med antibiotika (10). Riktig og adekvat behandling av pneumoni er for øvrig 

viktig, og selv om mange pneumonier vil kunne tilheles uten antibiotikabehandling er det 

viktig å identifisere de pasientene som skal behandles med antibiotika.  

1.1.3 C-reaktivt protein 

Norge har som mål å redusere bruken av antibiotika ved luftveisinfeksjoner i 

primærhelsetjenesten med 20% innen 2020 (3). Et ledd i denne prosessen er å finne hvilke 

hjelpemidler legene kan bruke til å vurdere oppstart av antibiotikabehandling. C-reaktivt 

protein har blitt foreslått som et viktig hjelpemiddel som kan være med på å redusere 

unødvendig bruk av antibiotika. Siden introduksjonen av hurtigtester på det skandinaviske 

markedet på 1980-tallet, har man sett en økende bruk av hurtigtester som måler CRP i 

primærhelsetjenesten. I 2006 ble CRP målt ved 28 % av alle konsultasjoner i 

primærhelsetjenesten, mens den i 2015 ble målt ved 37 % av alle konsultasjoner i 
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primærhelsetjenesten (11). Helt siden testen ble introdusert har det vært omdiskutert hvorvidt 

den er pålitelig nok til å anvendes i diagnostikken av pneumoni. I 2005 ble det gjort en 

systematisk litteraturstudie for å se på nøyaktigheten av CRP til å påvise pneumoni som hadde 

sikre funn på røntgenbilde av lungene. Sensitiviteten varierte fra 8-99 %, og spesifisiteten fra 

27-95 % (11). Dette er resultater som demonstrerer hvor sprikende funn ulike studier har når 

det kommer til å vurdere den diagnostiske verdien av CRP.  

CRP, som ble oppdaget i 1930, er et akuttfaseprotein som syntetiseres i hepatocyttene og som 

øker ved betennelsesprosesser i kroppen. Akutt betennelse kan utløses av komponenter som 

eksempelvis virus, bakterier, sopp, parasitter, cancer, traume, toksiner og som følge av 

immunologiske reaksjoner. Som en konsekvens av de ovennevnte utløsende årsakene vil 

kroppen få det som kalles en akuttfasereaksjon, som igjen vil øke syntesen av en rekke 

cytokiner og akuttfaseproteiner, deriblant CRP (9). CRP har en viktig funksjon i kroppens 

immunforsvar. Når en mikroorganisme angriper kroppen vil C-reaktivt protein binde seg til 

komponenten og opsonisere denne, noe som igjen vil føre til indusert fagocytose. C-reaktivt 

protein vil også aktivere komplementsystemet og hemme plateaggresjon (9). Produksjonen av 

C-reaktivt protein i hepatocyttene skjer indirekte gjennom stimulering fra cytokiner som IL-6, 

IL-1, TNF-α og IFN-γ, som fører til at hepatocyttene begynner å transkribere DNA som koder 

for C-reaktivt protein (9). Ved betennelse kan en økning i C-reaktivt protein måles i serum 

etter 6-12 timer.  Til tross for at C-reaktivt protein er en uspesifikk inflammasjonsmarkør, 

anvendes den både til å diagnostisere og monitorere flere betennelsesprosesser.  

1.1.4 C-reaktivt protein i primærhelsetjenesten 

I allmennpraksis brukes C-reaktivt protein blant annet som en markør for å kunne skille 

mellom virale og bakterielle infeksjoner. Generelt vil virale infeksjoner føre til en lavere 

økning i C-reaktivt protein enn en bakteriell infeksjon (9). Hos pasienter med alvorlig 

bakteriell infeksjon vil over 50 % ha CRP-målinger på over 100 mg/L (9). Pneumoni 

forårsaket av bakterier vil ofte ha en sterkt forøket CRP, og i henhold til norske retningslinjer 

for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten, vil pasienter med alvorlig bakteriell pneumoni 

kunne ha CRP-verdier på over 200 mg/L (12). CRP kan derfor være gunstig når man skal 

diagnostisere bakteriell pneumoni, men det er også en nyttig markør som kan være med på å 

monitorere pasienters sykdomsutvikling og terapeutisk respons. Ved tilfeller av infeksjoner 

med uklar etiologi vil man også gjennom flere CRP-målinger kunne avvente oppstart av 
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antibiotika, for å se om CRP stiger eller spontant faller. CRP-målinger er i dag en av de 

vanligste laboratorietestene som utføres både i allmennpraksis og på sykehus (9). Til tross for 

hyppig bruk er det likevel noen utfordringer ved målinger av CRP, blant annet viser flere 

studier at denne markøren er uspesifikk og lite sensitiv (13). CRP er også en markør som 

påvirkes av flere faktorer hos pasienten, deriblant alder, røyking, ernæringsstatus, hormonelle 

faktorer og trening (9). 

1.1.5 Dagens retningslinjer 

Etiologi og diagnose vil avgjøre hva slags behandling pasientene får. I allmennpraksis er det 

for øvrig flere utfordringer når det kommer til diagnostikk av nedre luftveisinfeksjoner. Det 

stilles store krav til at konsultasjonene og de aktuelle prøvetakingene bør være tids -og 

kostnadseffektive. Ulike diagnoser krever ulik behandling. Akutt bronkitt, som er en viktig 

differensialdiagnose til pneumoni, skal i de fleste tilfeller behandles uten antibiotika fordi 

tilstanden ofte skyldes luftveisvirus, og det ikke er dokumentert klinisk relevant effekt av 

antibiotikabehandling ved denne diagnosen (12). Ifølge de norske retningslinjene for 

antibiotikabruk i allmennpraksis, skal antibiotika alltid gis ved bakteriell pneumoni, og det er 

derfor ønskelig å finne hvilke diagnostiske verktøy allmennpraktikerne kan ha optimal nytte 

av for å avgjøre antibiotikabehandling eller ikke.  

 

Figur 1: Prøvetaking og vurdering av antibiotikabehandling, Antibiotika i allmennpraksis 

(12)  

Pneumoni Akutt bronkitt 

Indikasjon: I allmennpraksis skal 

antibiotika alltid gis ved bakteriell 

pneumoni.  

Prøvetaking: CRP vil nesten alltid være 

forhøyet, og ved alvorlige tilstander sees 

ofte verdier over 200 mg/L. CRP verdier 

mellom 50 og 100 mg/L kan også sees ved 

influensa og akutt bronkitt som har vart i 2-5 

dager og finnes ofte hos barn med viral 

Indikasjon: Unngå antibiotika i de fleste 

tilfeller fordi det ikke er dokumentert klinisk 

relevant effekt av antibiotika ved akutt 

bronkitt.  

Prøvetaking: CRP-test er nyttig for å skille 

mellom akutt bronkitt og pneumoni, men er 

sjelden nødvendig ved god allmenntilstand 

og normal eller lett forhøyet 

respirasjonsfrekvens. En CRP-verdi under 
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pneumoni. Verdier like over det normale 

(20-40 mg/L) kan ses ved langvarig 

pneumoni forårsaket av M. Pneumoniae og 

C. Pneumoniae. Husk at CRP også er 

forhøyet ved lungeemboli og hjerteinfarkt.  

20 mg/L taler i mot pneumoni. Verdier 

mellom 20 og 50 i den første sykdomsuken, 

med normalisering i løpet av den neste uken, 

er typisk for en viral infeksjon.  

 

C-reaktivt protein anbefales til bruk i diagnostikk av pneumoni, KOLS-eksaserbasjoner og 

akutt bronkitt, samtidig som at det ikke foreligger noen tydelig cut-off i CRP-verdi for å skille 

bakterielle fra ikke-bakterielle nedre luftveisinfeksjoner. Retningslinjene angir at CRP-verdier 

over 200 mg/L kan sees ved pneumoni, mens verdier under 20 mg/L taler imot pneumoni. Det 

er uklart hvordan resultater mellom lavt og klart forhøyet nivå av CRP skal tolkes og 

vektlegges. Det er derfor av interesse å forsøke å finne cut-off verdier for CRP, som kan 

brukes i allmennpraksis til å vurdere oppstart av antibiotika eller ikke hos pasienter med nedre 

luftveisinfeksjoner. En inndeling av CRP ut ifra cut-off verdier vil eksempelvis kunne bidra til 

å skille mellom pasienter med lav og høy sannsynlighet for pneumoni, samt identifisere 

pasienter med uklar etiologi som kan vurderes for en vent-og-se resept.  

På grunnlag av dette ønsket vi å lage en systematisk oversikt med studier som angir CRP-

verdier hos pasienter med nedre luftveisinfeksjon i allmennpraksis, og undersøke hvordan 

CRP kan brukes til å velge ut pasienter som kan ha nytte av antibiotika. I utgangspunktet 

ønsket vi å se på studier som undersøkte CRP-verdier hos pasienter som hadde effekt av 

antibiotika sammenliknet med pasienter som ikke hadde effekt av antibiotika ved nedre 

luftveisinfeksjon.  

1.2 Problemstilling 
Kan CRP brukes til å identifisere pasienter som kan ha nytte av antibiotika ved nedre 

luftveisinfeksjoner?  

For å finne svar på problemstillingen utførte vi en systematisk litteraturstudie av 

primærstudier som har sett på liknende problemstillinger.   

 



7 
 

2 Materiale og metode 
Vi ønsket å lage en systematisk oversiktsartikkel med utgangspunkt i kliniske studier som 

vurderte pasienter med nedre luftveisinfeksjoner og deres nytte av antibiotika ved ulike CRP-

verdier.  

2.1 Søkestrategi 

2.1.1 Opprinnelig søkestrategi 

07.06.2018: Utførte et søk i databasene EMBASE og Medline hvor vi brukte følgende 

søkestreng:  

- EMBASE: 

1. exp respiratory tract infection/ or exp pneumonia/ or exp community acquired 

pneumonia/ or exp bronchitis/ or exp chronic obstructive lung disease/ or exp sinusitis/ 

or exp pharyngit*/ or exp laryngit*/ or exp tonsillit*/ or exp sore throat/ or exp cough/ 

or exp influenza/ or exp common cold/ 

2. (respiratory tract infection* or pneumoni* or bronchiti* or chronic obstructive lung 

disease* or sinusitis* or pharyngit* or laryngit* or tonsillit* or sore throat* or cough* 

or influenza*).tw. 

3. 1 or 2 

4. exp C reactive protein/ 

5. (c reactive protein or crp).tw. 

6. exp “point of care testing”/ 

7. point-of-care test.tw. 

8. 4 or 5 or 6 or 7 

9. exp ambulatory care/ or exp primary health care/ or exp family medicine or exp 

general practitioner/ or exp general practice/ 

10. (ambulatory care or primary health care or family medicine or general practitioner or 

general practice).tw. 

11. 9 or 10 

12. exp antibiotic agent 
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13. (antibiotic* or antibiotic agent*).tw. 

14. 12 or 13 

15. 3 and 8 an 11 and 14 

16. 3 and 8 and 14 

17. limit 16 to (abstracts and human and artricle) 

 

- Medline 

1. exp Respiratory Tract Infections/ or exp Pulmonary Disease, Chronic Obstructive/ 

2. (respiratory tract infection* or pneumonia* or bronchitis* or chronic obstructive lung 

disease* or sinusitis* or pharyngit* or laryngit* or tonsillit* or sore throat* or cough* 

or influenza*).tw. 

3. 1 or 2 

4. exp C-Reactive Protein/ 

5. (c-reactive protein or crp).tw. 

6. exp Point-of-Care Systems/ 

7. point-of-care test*.tw. 

8. 4 or 5 or 6 or 7 

9. exp Ambulatory Care/ or exp primary health care/ or exp family medicine/ or exp 

general practitioner/ or exp general physician*/ or exp general practice/ 

10. (ambulatory care or primary health care or family medicine or general practitioner or 

general physician or general practice).tw. 

11. 9 or 10 

12. exp Anti-Bacterial Agents/ 

13. (antibiotic* or anti-bacterial agent*).tw. 

14. 12 or 13 

15. 3 and 8 and 11 and 14 

16. 3 and 8 and 14 

17. limit 16 to (abstracts and humans and journal article) 

 

• Søket i EMBASE og Medline ga totalt 8012 treff 

• Importerte disse til EndNote 

• Fjernet duplikater: 1012 
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• Videre gjorde jeg en grovsortering ut ifra inklusjons- og eksklusjonskriteriene, basert 

på tittel og sammendrag. Jeg lette etter artikler med fokus på: 

o Respiratory tract infections 

o Pneumonia, sinusitis, tonsillitis, pharyngitis, laryngitis 

o Biomarkers, cut off, inflammatory markers, CRP 

o Point-of-care test, rapid test 

o Diagnostic test CRP, diagnostic value CRP 

o Antibiotics  

o Primary care, general practice  

 

Dette medførte et utvalg på 665 artikler. Sammen med veileder diskuterte jeg prinsipper for 

videre inklusjon og eksklusjon.  

 

01.11.2018: Satt igjen med 665 artikler som kunne være aktuelle for vår 

litteraturgjennomgang.  

Så langt viste søket at det fantes mange artikler som vurderer CRP-verdier opp mot en 

paraklinisk gullstandard, men det var svært få som vurderte om pasienter med ulike CRP-

verdier hadde hatt nytte av antibiotika eller ikke. På dette tidspunktet inkluderte vi artikler 

som omhandlet nedre luftveisinfeksjoner, inkludert KOLS-eksaserbasjoner.  

Videre ønsket vi å bruke følgende inklusjonskriterier: 

 

Inklusjonskriterier (artiklene måtte fylle alle kriteriene), basert på artikkelens tittel og 

sammendrag: 

1) Skandinavisk eller engelsk språk 

2) Kliniske studier, altså studier som måler klinisk utkomme hos en gruppe pasienter     

(oversiktsartikler, kasuistikker, registerstudier ekskluderes) 

3) Studier fra allmennpraksis/ «ambulatory care» (studier med inneliggende pasienter 

ekskluderes) 

4) Studier som rapporterer deltagernes CRP-verdi 

5) Studier som rapporterer deltagernes (kliniske) effekt av antibiotika 
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Figur 2: Flytskjema for inklusjon 

 

 

Ekskludert pga krit.1: 39  

Ekskludert pga krit 2: 133 

Eksludert pga krit 3: 18 

Eksludert pga krit 4: 42 

Ekskludert pga krit 5: 139 

Ekskludert pga annen luftveisdiagnose enn bronkitt og pneumoni: 32 

Ekskludert av annen åpenbar årsak: 126 

Etter en diskusjon og avklaring av kriterier for inklusjon med veileder, resulterte 

gjennomgangen av 665 artikler med 138 artikler. Disse 138 artiklene ble så gjennomgått i 

samarbeid med veileder. Etter en mer nøye gjennomgang av disse 138 artiklene fant vi få 

artikler som vurderte CRP-verdier ut fra antibiotikaeffekt. I utgangspunktet ønsket vi å se på 

studier som undersøkte CRP-verdier hos pasienter som hadde effekt av antibiotika versus 

Artikler funnet ved
søk i EMBASE og

MEDLINE 
(n=8012) 

Artikler screenet ved
å lese tittel og

abstract 
(n=7000) 

Duplikater fjernet 
(n=1012) 

Artikler screenet mot
inkiusjonskriterier 

(n=665) 

Absolutt kanskje
med:  

(n=138) 

Ekskludert 
(n=6335)

Artikler eksludert pga.: 
Kriterium 1: 39 

Kriterium 2: 133 
Kriterium 3: 18 
Kriterium 4: 42 

Kriterium 5: 139 
Ekskludert pga. annen luftveisdiagnose enn pneumoni: 32 

Ekskludert av annen åpenbar årsak: 124 
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pasienter ikke hadde effekt av antibiotika ved nedre luftveisinfeksjon. Ved gjennomgang av 

titler og sammendrag virket det som om det kun var en artikkel som oppfylte disse kriteriene. 

Dette førte til at vi ønsket å endre strategi. Etter nøye overveielse kom vi fram til at vi derfor 

heller ville se på om CRP kunne brukes som diskriminator mellom bakteriell og ikke-

bakteriell nedre luftveisinfeksjon, målt opp mot en gullstandard som røntgenbilder og/eller 

mikrobiologiske undersøkelser. 

2.1.2 Justert søkestrategi 

I praksis gjorde vi dette ved å inkludere artiklene vi hadde ekskludert på grunn av kriterium 5: 

studier som rapporterer deltagernes (kliniske) effekt av antibiotika. Totalt satt vi da igjen med 

277 (138+139) artikler for en ny gjennomgang, med nye modererte inklusjonskriterier. Da det 

nye utvalget nå var bredere, valgte vi å eksludere studier som kun tok for seg KOLS-

eksaserbasjoner. 

Inklusjonskriterier (artiklene må fylle alle kriteriene): 
 

1) Nedre luftveisinfeksjon, ekskludert studier med kun KOLS-eksaserbasjoner 

2) Kliniske studier 

3) Primærhelsetjenesten 

4) Studiene måtte beskrive to pasientgrupper og angi CRP-verdier for pasienter som hadde, og 

ikke hadde, bakteriell nedre luftveisinfeksjon ut ifra en gullstandard.  
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Figur 3: Flytskjema for inklusjon  

 

Etter en ny gjennomgang satt vi igjen med 18 artikler som kunne inkluderes i vår 

litteraturgjennomgang.  
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3 Resultater 
Tabell 1 viser en oversikt over artiklene som ble inkludert i denne systematiske oversikten. 

Tabell 1: Oversikt over inkluderte artikler. 
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(M) = gjennomsnittsverdi (m) = medianverdi 

 

Etter å ha gått gjennom de ulike artiklene og deres oppgitte cut-off verdier for CRP, valgte vi 

å kategorisere artiklene ut fra om de oppga en lav, middels eller høy CRP-verdi. Vi hadde 

også en egen gruppe for de artiklene som konkluderte med at CRP alene ikke var en god 

markør for å skille bakteriell og ikke-bakteriell nedre luftveisinfeksjon. Vi ønsket å se på 

hvordan sensitiviteten og spesifisiteten endret seg ved ulik cut-off, samt hvorfor de ulike 

forfatterne konkluderte med så ulike cut-off verdier.  

I tabell 2 har vi presentert inndelingen av studier ut ifra deres oppgitte cut-off verdi.  
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Tabell 2: Inndeling av studier ut ifra oppgitt cut-off verdi.  

 

 

3.1 Lav CRP-verdi 
Tabell 3: Studier med lav cut-off verdi
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Studien til Kaur et al vurderte en cut-off som i flere land regnes for å være under 

referanseområdet for CRP. I studien til Kaur et al var gjennomsnittlig CRP-verdi i gruppen 

med bakteriell infeksjon 61,72 +/- 36,665 (SD) mg/L. I gruppen med ikke-bakteriell 

luftveisinfeksjon fant man en CRP-verdi som var betydelig lavere, gjennomsnittsverdien for 

CRP var her på 5,24 +/- 1,411 (SD) mg/L. Forfatterne kommer fram til en cut-off verdi på 9 

mg/L, med en sensitivitet på 100 % og spesifisitet på 96 % (14). 

I studien til van Vugt et al var gjennomsnittsverdien for CRP 69 mg/L hos de med bakteriell 

pneumoni, og 19 mg/L hos de med ikke-bakteriell luftveisinfeksjon. Forfatterne anbefalte en 

cut-off på 30 mg/L (15), som gir en sensitivitet på 53 % og spesifisitet på 84 %. 

3.2 Middels CRP-verdi 
Tabell 4: Studier med middels cut-off verdi 

 
I denne gruppen kategoriserte vi flesteparten av studiene som er inkludert i vår 

litteraturoversikt. Ut ifra tabell 4 ser vi at det er en stor variasjon i oppnådd sensitivitet, 

spesifisitet, PPV og NPV. Sensitiviteten varierte mellom 67%-84 %, mens spesifisiteten 

varierte mellom 50%-97%.  

I studien til Zhu et al vurderte de CRP alene, i kombinasjon med andre biomarkører samt 

vurderte dens evne til å skille mellom viral og bakteriell etiologi ved nedre luftveisinfeksjoner 

(16). Medianverdien for CRP ved bakteriell infeksjon var 85,9 mg/L, mens den ved viral 

infeksjon var 16,8 ml/L. Forfatterne gir ingen konkret anbefaling for cut-off verdi, men de 

presenterer pasientenes CRP-verdier i en graf, og denne valgte vi å bruke for å prøve å finne 

en tentativ cut-off verdi. Ut ifra våre beregninger for sensitivitet og spesifisitet, fant vi at en 

cut-off verdi på 40 mg/L ville ha en best sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 67 % og 94 

%. Vi understreker for øvrig at beregningene er gjort ut ifra en figur som ikke oppgir 
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spesifikke tall, men heller punkter på en graf som vi har måtte tolke. Ved å bruke denne cut-

off verdien ville kun tre pasienter med påvist viral etiologi i denne studien, havne i kategorien 

«antatt bakteriell nedre luftveisinfeksjon».  

Studien til Stein et al oppgir en cut-off verdi på 80 mg/L, som ga en spesifisitet på 97 %, og 

en sensitivitet på 79 % (17). En cut-off på 80 mg/L oppgis også i studien til Berg et al, men 

der oppnår man kun en sensitivitet på 71 % og spesifisitet på 52 % (18). I denne studien var 

medianverdien for CRP ved bakteriell infeksjon 260 mg/L, mens den var 70 mg/L ved ikke-

bakteriell nedre luftveisinfeksjon. Forfatterne legger for øvrig til at spesifisiteten kan øke til 

85 % dersom man kombinerer en CRP cut-off verdi på 80 mg/L med en test som viser 

leukocytose.   

I studien til Moberg et al ser man i likhet med studien til Zhu et al også en stor forskjell i 

gjennomsnittsverdien for CRP ved bakteriell og ikke-bakteriell nedre luftveisinfeksjon, på 

henholdsvis 94 mg/L og 47 mg/L (19). Denne studien foreslo en cut-off verdi på 50 mg/L, 

noe som ga en relativt god sensitivitet og spesifisitet på henholdsvis 82 % og 64 %. Studiene 

til henholdsvis Held (20), Steurer (21), Melbye (22) og Tatar (23) oppga også cut-off verdien 

50 mg/L med sensitivitet og spesifisitet som angitt over.  

3.3 Høy CRP-verdi  
Tabell 5: Studier med høy cut-off verdi 

 

Artikkelen av ten Oever et al sammenlikner om CRP målt alene, eller i kombinasjon med 

andre markører er best egnet til å diskriminere mellom bakteriell og ikke-bakteriell nedre 

luftveisinfeksjon (24). Forfatterne har brukt en cut-off på 150 mg/L som diskriminator 

mellom bakteriell og ikke-bakteriell nedre luftveisinfeksjon. De oppnådde med det en 

spesifisitet på 95 %, men samtidig viste studien at kun 49 % av de med bakteriell infeksjon 

hadde en CRP-verdi over 150 mg/L.  

 

Artikkelen til Bruyndonckx et al ekskluderte pasienter med åpenbar pneumoni. De vurderte så 

effekten av amoxicillin hos pasienter med nedre luftveisinfeksjoner, som var infisert med 
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enten bakteriell, viral eller blandet etiologi. (25) En gruppe fikk antibiotikabehandling, mens 

den andre gruppen fikk placebo. Etter 28 dager vurderte forfatterne de ulike gruppene. Denne 

oppgaven er derfor nærmest å besvare vår studies originalspørsmål. Forfatterne definerte høy 

CRP-verdi som de 25 % av pasientene med høyest CRP, men oppga ikke konkrete CRP-

verdier. De oppga derfor heller ingen cut-off verdi. Av interessante funn i denne studien er det 

at forfatterne blant annet finner at gruppen med høy CRP, sammenliknet med gruppen med 

lav CRP, ikke har større utbytte av antibiotika hverken når det gjelder symptomvarighet, 

symptomgrad eller komplikasjonsrate/forverring.  

3.4 CRP ikke-signifikant 
Tabell 6: Studier som fant at CRP ikke var signifikant til å brukes solitært i diagnostikken

Studien til Holm et al ønsket å se på flere forhold, blant annet på hvilke vitale tegn og 

biomarkører for inflammasjon som kunne predikere pneumoni, som er bekreftet med røntgen 

i primærhelsetjenesten. (26) 

Det ble satt en cut-off verdi på 20 mg/L. 73 % av de med pneumoni og 35 % av de med annen 

luftveisinfeksjon, hadde CRP-verdi over 20 mg/L. Dette ga en sensitivitet på 73 % og en 

spesifisitet på 65 %. Videre ga det en lav PPV (positiv prediktiv verdi) på 24 % og en høy 

NPV (negativ prediktiv verdi) på 94 %.  

Studien til Hopstaken et al undersøkte cut-off verdien 50 mg/L, men fant at det ikke var noe 

signifikant skille mellom viral og bakteriell infeksjon når det kommer til CRP (27).  

I studien til le Bel et al ønsket de å vurdere CRP og dens pålitelighet ved diagnostikk av 

samfunnservervet pneumoni (28). Studien vurderte flere ulike cut-off verdier for CRP: >20 

mg/L, >30 mg/L, >50 mg/L, >70 mg/L og >100 mg/L, med funn som beskrevet i tabellen 

under. 
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Tabell 7: Cut-off verdier i studien av le Bel et al.

 
Studien demonstrerer en økende spesifisitet og fallende sensitivitet for pneumoni ved økende 

cut-off verdier for CRP. På bakgrunn av disse tallene, oppnådde de best sensitivitet og 

spesifisitet ved en cut-off på 45,9 mg/L, men selv ved denne verdien ble sensitiviteten og 

spesifisiteten for dårlig til at artikkelforfatteren ville anbefale denne cut-off verdien. 

Konklusjonen var at CRP ikke var pålitelig nok til å anvendes rutinemessig i diagnostikken av 

pneumoni som eneste diagnostikum.  
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4 Diskusjon 

4.1 Metodediskusjon 
Etter en gjennomgang av metoden vi brukte for denne litteraturstudien, ser vi at metoden har 

flere styrker og svakheter. Vi gjennomførte en systematisk litteraturstudie med mål om å 

undersøke om det finnes nok studier og materiale til å finne en cut-off verdi for CRP til å 

vurdere nytten av antibiotikabehandling ved pneumoni i allmennpraksis.  

Vi fant studier som rapporterte om cut-off verdier for CRP vurdert opp mot en gullstandard, 

men kun et fåtall av artiklene så på nytten av antibiotika ved ulike CRP-verdier. Dette førte til 

at vi endret strategi for oppgaven. 

Blant det som styrker denne systematiske oversikten finner vi blant annet det faktum at vi 

gikk bredt ut med søkestrengen, og derfor også fikk et stort antall artikler å velge mellom. 

Samtidig ga søkeresultatet på over 8000 artikler oss et stort materiale med stoff som måtte 

sorteres.   

Etter en grovsortering av artiklene var det kun et fåtall som virket aktuelle for vår 

opprinnelige problemstilling. Det faktum at vi endret strategi, gikk tilbake i søket og da også 

inkluderte studier som ikke kun så på klinisk effekt men også CRP-verdier opp mot en 

gullstandard, er en klar svakhet ved studien.  

Blant utvalget av artikler var det også til tider utfordrende å vite hvilket nivå pasientene ble 

behandlet på. Vi ønsket i utgangspunktet kun å inkludere studier som var utført i 

primærhelsetjenesten, men der vi har vært i tvil om studiene har inkludert både inneliggende 

og pasienter som blir behandlet i førstelinjetjenesten, har vi valgt å inkludere studiene. De 

inkluderte studiene viste stor variasjon i cut-off verdier, samt sensitivitet og spesifisitet. En 

årsak til dette kan være ulike måleinstrumenter, feil bruk av måleinstrumenter, variasjon i 

inklusjonskriteriene og i populasjonene. Vi har ikke vurdert alle disse faktorene, noe som ville 

ha kunnet styrke litteraturstudien. Vi har heller ikke benyttet scoringsverktøy for å vurdere 

kvaliteten på de inkluderte studiene. Dette ville også kunne ha styrket vår itteraturstudie.  
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4.2 Resultatdiskusjon 
Studiene vi har sett på er hentet fra ulike settinger og ulike pasientgrupper. Studiene som 

anbefaler en lav cut-off for antibiotikabehandling viser etter vår gjennomgang lav kvalitet 

og/eller baserer seg på undersøkelser i lavinntektsland. Det som kjennetegner de fleste 

studiene, både de som konkluderer med en oppgitt cut-off verdi og de som mener at CRP ikke 

er pålitelig nok som markør, er at de anbefaler å alltid legge stor vekt på anamnese og klinisk 

undersøkelse.  

I gruppen med lav cut-off verdi fant vi to studier som konkluderte med en cut-off verdi på 

henholdsvis 9 mg/L og 30 mg/L. I studien til Kaur et al, som anbefalte cut-off på 9 mg/L, var 

utvalget relativt lite med 50 pasienter, og forfatterne forklarte at de lave CRP-verdiene kunne 

skyldes bruk av antibiotika før prøvetakingen. Studien oppga en sensitivitet og spesifisitet på 

100 % og 96 % for en cut-off verdi på 9 mg/L. Vi fant flere svakheter ved noen av resultatene 

forfatterne presenterte, da det var vanskelig å forstå bakgrunnen og tallene som ble oppgitt for 

sensitivitet og spesifisitet. Resultatene i studien har trolig blitt påvirket av at ingen av 

pasientene med viral infeksjon har CRP over 10 mg/L. Dette kan være problematisk å 

overføre til klinisk praksis, da man i flere av de andre studiene så en glidende overgang 

mellom virale og bakterielle infeksjoner når det kommer til CRP-verdier. Det er verdt å merke 

seg at mens Kaur et al fant en spesifisitet for 9 mg/L til å være 94 %, fant van Vugt en 

spesifisitet på kun 84 % for en cut-off på 30 mg/L. Dette er svært motstridende resultater. 

Studien til van Vugt et al hadde en lav PPV på 15 %, som betyr at sannsynligheten er stor for 

at man ved bruk av en cut-off på 30 mg/L vil få mange falske positive svar, og dermed vil 

faren for unødvendig bruk av antibiotika potensielt være stor ved denne cut-off verdien.  

I gruppen med middels cut-off verdier var variasjonen stor når det kom til sensitivitet og 

spesifisitet. Ved hjelp av tall fra studien til Zhu et al forsøkte vi å regne oss frem til en tentativ 

cut-off verdi på 40 mg/L. Ved denne cut-off verdien ville man ikke få mange falske positive, 

men man ville heller ikke fange opp alle som kanskje skulle hatt antibiotika. Når det kommer 

til det å skulle redusere antibiotikabruken ved luftveisinfeksjoner, er det særlig av interesse å 

identifisere de som ikke har bakteriell infeksjon, og som derfor heller ikke vil ha nytte av 

antibiotika. Det kan sees ved cut-off verdier med høy spesifisitet. I studien til Stein et al fant 

vi en cut-off verdi på 80 mg/L, og ifølge denne studien vil man ha svært høy sannsynlighet for 

å identifisere de som ikke har bakteriell infeksjon. Samtidig vil en sensitivitet på 79 % kunne 
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føre til at mange som egentlig burde hatt antibiotikabehandling, ikke får det.  

Forfatterne av studien til Berg et al konkluderte også med samme cut-off verdi som Stein et 

al. De undersøkte for øvrig flere parametere som ga interessante resultater. De så på en cut-off 

verdi for CRP på 80 mg/L alene, og kombinert med en test som viste forhøyede hvite 

blodlegemer. Spesifisiteten økte fra 52 % til 80 % dersom man kombinerte disse to testene. 

Studien til Alcoba et al har også sett på CRP i kombinasjon med andre tester (29).  

Studiene til Flanders et al og Melbye et al fant også høy spesifisitet for sine cut-off verdier på 

henholdsvis 40 mg/L og 50 mg/L. Det er for øvrig verdt å merke at i studien til Flanders et al 

kom 17 % av de som ved første konsultasjon ikke ble diagnostisert med pneumoni, tilbake for 

rekonsultasjon og manglende bedring (30). I studien gjort av Melbye et al var det uklart 

hvorvidt pasientene startet med antibiotika før CRP-verdiene ble målt, og resultatene kan 

derfor være påvirket av behandlingen.  

I studien til Moberg et al ble det foreslått en cut-off verdi på 50 mg/L, noe som ga en relativt 

god sensitivitet og spesifisitet. Men en positiv prediktiv verdi på 65 % betyr at man ved cut-

off på 50 mg/L også vil kunne få mange falske positive. Det vil igjen kunne føre til at mange 

som mest sannsynlig ikke vil ha nytte av antibiotika, kan få det foreskrevet. Til gjengjeld er 

negativ prediktiv verdi på 81 %, og cut-off verdien vil også være relativt god til å si hvem 

som ikke har bakteriell infeksjon. Også studien som er utført av Steurer et al foreslo en cut-off 

på 50 mg/L, som også i den studien ga lav positiv prediktiv verdi og høy negativ prediktiv 

verdi. Ut ifra deres oppgitte tall forsøkte vi derfor å se på en tentativ cut-off verdi på 100 

mg/L. Det ville gitt en sensitivitet på 58 %, spesifisitet på 87 %, positiv prediktiv verdi på 54 

% og negativ prediktiv verdi på 89 %. Altså vil man få noen færre falske positive, men 

sensitiviteten blir dårligere.  

 

Studien til Prat et al viste stor variasjon i CRP-verdiene hos pasienter med bakteriell og viral 

nedre luftveisinfeksjon, der medianverdien for CRP i pasientgruppen med 

pneumokokkpneumoni var på 268 mg/L og kun 37 mg/L hos de med viral nedre 

luftveisinfeksjon (31). Studien fant også en signifikant assosiasjon mellom CRP og bakteriell 

etiologi ved nedre luftveisinfeksjoner. Blant pasientene med pneumokokkpneumoni var det 

kun tre av tjuefem pasienter som hadde CRP under 65 mg/L, og denne cut-off verdien hadde 

en sensitivitet på 79 % og en spesifisitet på 67 % for å skille bakteriell og atypisk pneumoni 

fra viral.  
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I gruppen med høy CRP-verdi fant vi blant annet artikkelen til ten Oever et al. Denne studien 

vurderte ikke flere ulike cut-off verdier for CRP, men om CRP alene med en cut-off på 150 

mg/L eller sammen med andre biomarkører var best til å skille bakteriell og viral infeksjon. 

Studien foreslo en cut-off verdi på 150 mg/L fordi dette ga en spesifisitet på 95 %; 

sannsynligvis på bekostning av sensitiviteten. Samtidig påpeker forfatterne at lavere nivåer av 

CRP både kan forekomme ved viral og bakteriell infeksjon, og at dette var grunnen til at de 

ønsket å se om flere biomarkører kunne bidra til mer nøyaktig diagnostisering. Det klarte de 

ikke å finne, men konkluderte med at de ønsket flere studier på området.   

I gruppen med studier som konkluderte med at CRP ikke var pålitelig nok til å brukes, fant vi 

tre artikler. Studien til Holm et al fant at ved å bruke en relativt lav CRP-verdi på 20 mg/L, 

fikk man i denne studien en lav PPV, noe som tilsier at man vil kunne få mange falske 

positive svar. Det er noe som igjen vil kunne føre til høy grad av unødvendig bruk av 

antibiotika. Forfatterne konkluderte med at en forhøyet CRP verdi den beste indikatoren på 

radiologisk pneumoni, men at den ikke er god nok til at man kan stole på denne alene. Studien 

til le Bel et al fant en cut-off verdi på 45,9 mg/L, men konkluderte, i likhet med Holm et al, at 

CRP ikke var pålitelig nok til å brukes rutinemessig som diagnostisk verktøy ved pneumoni.    

Hopstaken et al fant at hverken CRP over 20 mg/L eller CRP over 50 mg/L skilte mellom 

mikrobiologisk påvist bakteriell eller viral nedre luftveisinfeksjon. Forfatterne fant også en 

svært lav positiv prediktiv verdi for en cut-off på 50 mg/L, noe som vil kunne føre til mye 

unødvendig bruk av antibiotika.  

4.3 Cut-off verdi for CRP på 50 mg/L 
Det som kjennetegner de fleste studiene er at det er et stort område med betydelig overlapp 

mellom tilstander som sannsynligvis bør behandles med antibiotika, og tilstander hvor 

antibiotika ikke har noen terapeutisk verdi. Hvis eksempelvis vi ser for oss at vi bruker en cut-

off verdi på 50 mg/L «blindt» i allmennpraksis på pasienter med nedre luftveisinfeksjoner, vil 

et betydelig antall pasienter med disse tilstandene få antibiotika unødvendig. Ifølge våre 

studier vil da en tenkt cut-off verdi på 50 mg/L gi en spesifisitet som varierer mellom 64-

96%, og en gjennomsnittsspesifisitet på 77 %. Samtidig vil positiv prediktiv verdi variere 

mellom 33-80 %, med et gjennomsnitt på 55 %. Variasjonen er med andre ord stor, da én 

studie finner at man med en cut-off verdi på 50 mg/L vil gi unødvendig antibiotika til 67 % av 
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pasientene; mens en annen studie finner at kun 20 % vil få unødvendig antibiotikabehandling 

med samme cut-off.  

I Norge var det i 2018 ca 76 000 pasienter som fikk diagnosen pneumoni i 

primærhelsetjenesten (32). Vi kan se for oss at disse pasientene fikk diagnosen – og 

antibiotika – basert på en cut-off verdi på 50 mg/L, og at populasjonen er sammenlignbar med 

pasientene i vår litteraturgjennomgang. Vi kan videre da forsøke å regne ut hvor mange som 

fikk antibiotika unødvendig, og hvor mange pasienter som burde hatt behandling, men som 

ikke fikk det. Studiene som brukte en cut-off verdi på 50 mg/L hadde en 

gjennomsnittssensitivitet på 72 %, og en gjennomsnitts PPV på 55 %. Basert på disse tallene 

og antagelsene, vil man i Norge ved å blindt bruke en tentativ cut-off verdi på 50 mg/L gi 

unødvendig antibiotika til (76 000 x (1-55%)) = 34 000 pasienter med diagnosen pneumoni 

hvert år. Samtidig unnlater man å gå antibiotika til ca. (76000 * (1-72%)) 21 000 personer 

som burde hatt antibiotika. Dette er store tall som med tydelighet demonstrer at CRP ikke kan 

brukes blindt som cut-off-verdi for antibiotikabehandling ved nedre luftveisinfeksjoner i 

allmennpraksis. 

4.4 Annen relevant litteratur 
I en studie utført av Hoffman, ser de blant annet på bruken av CRP-hurtigtester i 

allmennpraksis, og utskriving av antibiotika. De anvender en cut-off for 

antibiotikaforskrivning på 30 mg/L. I studien finner de at hele 36 % av pasientene ikke henter 

ut resepten på antibiotika, og at ingen av disse innlegges på sykehus i etterkant (33). Dette er 

et interessant funn, da et betydelig antall av pasientene som legene mener at burde behandles 

med antibiotika, ikke hentet ut resepten og likevel ble friske. Eventuelt kan dette funnet tolkes 

som at cut-off verdien på 30 mg/L er for lavt.  

Det har blitt publisert flere systematiske oversikter som har sett på CRP sin evne til å påvise 

radiologisk bevist pneumoni, samt dens evne til å skille mellom bakterielle og virale 

infeksjoner. En av disse er litteraturoversikten laget av van der Meer (13).  Denne oversikten 

fant også stor variasjon i sensitivitet (fra 10-98%) og spesifisitet (fra 44-99%) når det gjaldt å 

bekrefte radiologisk påvist pneumoni. De fant også stor variasjon når det gjaldt CRP sin evne 

til å skille bakteriell og viral infeksjon, med en sensitivitet som varierte fra 8-99% og en 
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spesifisitet som varierte fra 27-95%. Forfatterne konkluderte med at CRP ikke var sensitiv 

nok til å utelukke, eller spesifikk nok til å bekrefte, røntgen-verifisert pneumoni.  
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5 Konklusjon 
Vi fant mange artikler som vurderte nyttigheten av cut-off verdier for CRP til å skille 

bakteriell og viral pneumoni. Samtidig som mange av studiene hadde likhetstrekk rundt blant 

annet inklusjons- og eksklusjonskriterier og metode, så vi at det var stor variasjon i hvilke cut-

off verdier som ble brukt i ulike studiene. På grunnlag av dette ønsket vi å bruke materialet vi 

hadde funnet til å se nærmere på hva de ulike studiene har lagt til grunn for å konkludere med 

sine cut-off verdier.  

Våre resultater viste at anbefalt cut-off verdi for behandling av nedre luftveisinfeksjon med 

antibiotika spriker fra 9 mg/L til 150 mg/L. Vi vurderte sensitiviteten og spesifisiteten til de 

ulike artiklene, og har i figur 4 og 5 forsøkt å vise hvordan disse to parameterne korrelerer 

med ulike cut-off verdier for CRP. Det er etablert at gjennomsnittsverdien for CRP ofte er 

høyere ved bakterielle nedre luftveisinfeksjoner enn virale (9). Samtidig vet vi at mange 

pasienter med bakteriell etiologi likevel kan ha en lav CRP-verdi. Basert på dette burde 

sensitiviteten synke ved økende cut-off for CRP, men dette er noe som våre funn, presentert i 

figur 4, ikke samsvarer fullstendig med. Figur 4 og 5 tydeliggjør heterogeniteten i våre 

inkluderte studier og populasjoner. De viser med sine store variasjoner i sensitivitet og 

spesifisitet, at det er problematisk å finne en optimal cut-off for CRP-verdi når det kommer til 

å forenkle diagnostikken av nedre luftveisinfeksjoner. Variasjonene i sensitivitet og 

spesifisitet viser også at man ved å bestemme en cut-off verdi, trolig må tolerere å over- eller 

underbehandle en god del pasienter ved disse tilstandene.  
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Figur 4: De inkluderte studienes oppgitte CRP-verdi og sensitivitet 

 

Hva gjelder spesifisitet, skulle man forvente at denne øker ved økende cut-off verdier for 

CRP, men det viser heller ikke våre resultater presentert i figur 5.  

Figur 5: De inkluderte studienes oppgitte CRP-verdi og spesifisitet 
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Dagens retningslinjer diskuterer sannsynligheten for bakteriell og ikke-bakteriell infeksjon 

med verdier for CRP på over 200 mg/L og under 20 mg/L, men oppgir ingen cut-off verdier 

(12). Basert på studiene vi har undersøkt, vil verdier under 20 mg/L rimelig sikkert utelukke 

bakteriell nedre luftveisinfeksjon; og verdier over 100 mg/L ganske sikkert representere 

bakteriell nedre luftveisinfeksjon. Utfordringen ligger i pasienter som har CRP-verdier 

mellom 20 mg/L og 100 mg/L. Vi kan ikke konkludere med en optimal cut-off verdi. 

Resultatene våre viser at klinikken er viktig, og at denne vil være førende for terapivalg hos 

pasienter med CRP mellom 20 mg/L og 100 mg/L. Vi foreslår at retningslinjene i enda større 

grad bør tydeliggjøre hvor uegnet CRP er til å brukes alene til å avgjøre om en pasient med 

nedre luftveisinfeksjon bør ha antibiotika, samt beskrive forventet sensitivitet og spesifisitet 

ved ulike cut-off verdier. I land med en velfungerende offentlig primærhelsetjeneste som 

Norge, kan det være naturlig å anbefale en høyere cut-off verdi enn i land med mindre 

utviklede primærhelsetjenester, fordi det ofte er lettere å tilby pasientene en god og tryggere 

oppfølging.   

Gjennom denne litteraturgjennomgangen fant vi kun en artikkel som så på nytten av 

antibiotika vurdert opp mot CRP, og denne ble senere ekskludert da den ikke møtte alle 

inklusjonskriteriene. Etter å ha endret strategi fant vi flere artikler som oppga cut-off verdier 

for CRP ved nedre luftveisinfeksjon, men disse CRP-verdiene viste stor variasjon, både i 

oppgitt verdi og i deres respektive sensitivitet og spesifisitet. Det er stadig økende evidens for 

at skillet mellom bakteriell og viral infeksjon ikke nødvendigvis kan brukes til å vurdere om 

en pasient kan ha nytte av antibiotika eller ikke. Bakterielle luftveisinfeksjoner kan i mange 

tilfeller være selvbegrensende. I tillegg er det økende kunnskap om at mange røntgen-

bekreftede pneumonier kan være virale. Det er med andre ord ikke nødvendigvis slik at en 

diagnose-gullstandard (eksempelvis røntgen-verifisert pneumoni) betyr at pasienten vil ha 

nytte av antibiotika. Våre funn gjennom denne litteraturoversikten viser at det er et behov for 

mer forskning på dette temaet. 
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