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1. Abstract 
 

Background: The bacteria Clostridioides difficile (previously known as Clostridium difficile) 

is the most important cause of diarrhea related to the use of antibiotics and a frequent reason 

for hospitalization. The impression is that the incidence is increasing in Norway; however, 

there is little data on incidence and management of Clostridioides difficile infections (CDI) 

from Norway. The primary aim of this study was to estimate the incidence of CDI in the 

population of Østfold and to decide where the infection occurred, register known risk factors, 

treatment, recurrence and mortality. 

 

Methods: We conducted a retrospective study of a representative selection of patients with a 

positive laboratory faecal test for C. difficile at Sykehuset Østfold in the time period January 

1st 2017 – June 30th 2019. 

 

Results: We identified 261 episodes of CDI involving 246 unique patients; 54,1% were 

women, mean age was 68,7. We found a total incidence of 99,2 per 100 000 per year from 

2017-2019. 34,6% of the cases were hospital onset, 26,8% community-acquired, 32,1% 

community-onset healthcare facility associated and 6,1% indeterminate. Overall, 79,8% were 

exposed to antibiotics in the 60 days prior to infection. Exposure to proton pump inhibitors 

was found in 52,9% of the cases. Recurrence was 19,5% and 30-day all-cause mortality was 

11,1%. 

 

Conclusion: Our study estimated a high incidence of CDI, and antibiotics was the most 

frequent risk factor. Since the study is retrospective, it has some limitations. Additional 

prospective studies are required to estimate a more accurate incidence of CDI in Norway. 

 

Keywords: Clostridioides difficile infection (CDI); CDI incidence; CDI risk factors; CDI 

recurrence rates; treatment of CDI; outcomes. 
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2. Innledning 
 

2.1 Arbeid med prosjektet 

 

Protokollen for dette forskningsprosjektet ble utarbeidet av min hovedveileder Jon Birger 

Haug og meg. Ved hjelp av forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold ble det sendt en 

søknad til personvernombudet for å få prosjektet godkjent som en intern 

kvalitetssikringsstudie. Etter godkjenningen av prosjektet ble det i samarbeid med 

forskningsavdelingen utarbeidet en database i Medinsight med variablene vi ønsket å 

undersøke. Jeg gikk gjennom journalene til de 246 pasientene som ble inkludert i studien og 

registrerte funnene i Medinsight. Dataene ble deretter overført til en database i Excel og 

statistiske analyser ble utført av min hovedveileder. Jeg har utarbeidet selve oppgaven med 

kommentarer og innspill fra mine veiledere. 

 

 

2.2 Bakgrunn for valg av oppgave 

 

Jeg har stor interesse for indremedisin og særlig infeksjonsmedisin. I flere år har jeg arbeidet 

ved gastromedisinsk avdeling ved sykehuset Østfold. Der har jeg sett mange pasienter med 

Clostridioides difficile-infeksjon. Denne type infeksjon medfører stor sykdomsbyrde for den 

enkelte pasient og er kostbart for samfunnet. Det medfører at pasientene må isoleres og ofte 

har lange sykehusopphold. I tillegg er det risiko for spredning av sykdommen til andre 

inneliggende pasienter. Residiv forekommer hyppig. Mange av pasientene som legges inn 

med C. difficile-infeksjon har fått den som bivirkning av annen medisinsk behandling. Det er 

viktig å få en oversikt over hvor mange det gjelder og et større innblikk i hvilke risikofaktorer 

som ligger bak slik at man i fremtiden i størst mulig grad kan forebygge slike komplikasjoner. 
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3. Bakgrunn 
 

Clostridioides difficile-infeksjon (CDI) er en inflammasjon i tykktarm forårsaket av toksiner 

produsert av den grampositive, sporedannende anaerobe stavbakterien Clostridioides difficile 

(tidligere kalt Clostridium difficile) (1). Infeksjonen kan gi symptomer som spenner fra mild 

diaré til livstruende kolitt og toksisk megakolon. Den viktigste risikofaktoren for CDI er nylig 

bruk av antibiotika (2), og C. difficile er den viktigste årsaken til antibiotika-assosiert diare, 

både i og utenfor helseinstitusjoner. Konsekvensene av CDI er betydelige, både for den 

enkelte pasient og for samfunnet: høy morbiditet, økt mortalitet, forlenget liggetid, høy 

smittefare og høye kostnader. I EU er kostnadene forårsaket av CDI beregnet til tre milliarder 

euro per år (3). Internasjonalt ser man at forekomsten er økende, og at C. difficile-kolitt 

utvikler seg til en mer alvorlig sykdom (4). Det har de siste årene dukket opp nye 

høyvirulente stammer (BI/NAP1/027) som er kjennetegnet av høy toksinproduksjon, et mer 

alvorlig sykdomsforløp og økende resistens mot antibiotika (5). Denne stammen har foreløpig 

ikke skapt problemer for norske pasienter. Undersøkelser viser at C. difficile-infeksjon har en 

infeksjons-relatert mortalitet på rundt 5% og «all cause» mortalitet på 15 til 20% (6, 7). I USA 

er C. difficile nå det hyppigste rapporterte nosokomiale patogen, og sykehusinnleggelser for 

CDI doblet seg fra år 2000 til 2010 (8). Man har inntrykk av at forekomsten er økende også i 

Norge, men man vet i dag lite om forekomst og håndtering av CDI i Norge. Frem til 2019 har 

ikke infeksjonen vært en meldepliktig sykdom til Meldingssystem for infeksjonssykdommer 

(MSIS), men basert på frivillig innrapportering av positive prøver fra laboratorier. Som én av 

de mest alvorlige antibiotika-relaterte bivirkningene vi ser er det særlig viktig å kartlegge 

epidemiologien av CDI nasjonalt, regionalt og lokalt. 

 

Det primære målet med vår studie var å kartlegge forekomst av CDI i Østfold fylke. 

Sekundært ønsket vi å undersøke andelen sykehuservervede infeksjoner og infeksjoner 

oppstått utenfor sykehus, samt beregne antall liggedøgn i sykehus for primærinfeksjon og 

residiv. I tillegg ønsket vi å kartlegge bruk av antibiotika og andre kjente risikofaktorer for 

utvikling av CDI, behandling av primærinfeksjon og residiv, residivfrekvens og 30-dagers 

mortalitet. 
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3.1 Patogenese 

 

C. difficile koloniserer kolon og produserer to eksotoksiner, toksin A (TcdA) og toksin B 

(TcdB) som er ansvarlig for dens virulens. Bakterien overføres fekalt-oralt via sporer som er 

svært motstandsdyktige. Sporene kan overleve på overflater i månedsvis, og alkoholholdig 

hånddesinfeksjon dreper ikke bakterien. Sporene overføres til pasienter via kontaminert 

utstyr, overflater på sykehus og hendene eller klærne til helsearbeidere. Vanligvis vil 

kolonisering hindres av barriere-egenskapene til mikrobiomet i fordøyelseskanalen, men 

dersom disse egenskapene er svekket vil bakterien kunne kolonisere tarmen (figur 1) (1).  

 

Ikke alle pasienter som er kolonisert med C. difficile vil utvikle alvorlig sykdom og kolitt. 

Asymptomatisk bærertilstand er vanlig hos spedbarn (9), men forekommer også hos voksne 

(14% av hospitaliserte og <1% av friske voksne personer). Pasienter som er kolonisert med C. 

difficile er en viktig kilde for spredning av bakterien.  

 

C. diffcile-diare medieres av TcdA og TcdB som gir epiteldød, tap av barrierefunksjon og 

nøytrofil kolitt. Selve bakterien er non-invasiv, og infeksjon utenfor kolon er ekstremt 

sjeldent. De viktigste faktorene som påvirker det kliniske uttrykket av sykdommen er 

bakteriestammens virulens og vertens immunrespons.  

 

Økende alvorlighetsgrad og resistens mot standardterapi er forårsaket av en ny stamme av C. 

difficile, ribotype 027. Ribotype 027 er en hypervirulent stamme og forbundet med alvorlig 

klinisk forløp og høyere mortalitet. Man tenker at dette skyldes at stammen har økt 

produksjon av toksin A og B, den produserer et tredje toksin (binært toksin) og har økt 

resistens mot fluorokinolonantibiotika (5). 
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Figur 1. Patogenese av Clostridium difficile-infeksjon. 
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3.2 Risikofaktorer 

 

Den viktigste risikofaktoren for CDI er bruk av antibiotika, som kan forstyrre mikrobiomet og 

tillate C. difficile å kolonisere tarmen. Antibiotika medfører en endring av tarmflora som kan 

disponere for CDI. Ofte tar det lang tid før floraen er restituert og i denne perioden er man 

utsatt for CDI. Noen typer antibiotika er forbundet med høyere forekomst av CDI enn andre 

(Tabell 1), men omtrent alle typer antibiotika har blitt assosiert med infeksjon. 

 

 
Tabell 1. Ulike antibiotika/antibiotikaklasser og risiko for utvikling av CDI. Hentet fra «Vårdprogram: 

Clostridum difficile infektion». Infektionsläkarföreningen, Sverige 2017. 
 

 

Risikoen for å pådra seg CDI, og alvorligheten av infeksjonen øker med økende alder (10). 

Noen studier har vist at bruken av protonpumpehemmere er assosiert med høyere risiko for 

utvikling av CDI, dog er dette omdiskutert (11, 12). Andre dokumenterte risikofaktorer for 

utvikling av CDI er kronisk inflammatorisk tarmsykdom, kjemoterapi, kronisk nyresvikt, 

immunsuppresjon, nasogastrisk sonde, abdominalkirurgi, malign sykdom, tidligere CDI, 

sykehjem- og sykehusopphold forut for infeksjon (13-16). 
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3.3 Diagnostikk 

 

C. difficile produserer to eksotoksiner, toksin A og toksin B, som er ansvarlig for dens 

virulens. ”Clostridioides difficile Glutamat Dehydrogenase” (GDH) er et enzym som 

produseres i store mengder av alle toksinproduserende og ikke-toksinproduserende stammer 

av C. difficile. Ved rekvirering av undersøkelse for C. difficile i fæces ved Sykehuset Østfold 

(senter for laboratoriemedisin) utføres først hurtigtest (chromatografisk immunoessay) for C. 

difficile toksin A og B og GDH. 

 

Diagnosen CDI kan stilles dersom hurtigtestene for både GDH og toksin A og/eller B er 

positive. For å utelukke CDI må hurtigtest for både GDH og toksin A og B være negativ. 

Prøven undersøkes videre med PCR (polymerase chain reaction) dersom toksin A og B er 

negativ, men GDH er positiv eller dersom toksin A og/eller B er positiv, men GDH er 

negativ. 

 

 

3.4 Klassifikasjon av C. difficile-infeksjon 

 

En noe kompleks klassifikasjon av hvor infeksjonen er oppstått baserer seg på anbefalinger 

for overvåkning av CDI (17): 

1. Hospital onset (HO) defineres som positiv prøve minst 48 timer etter innleggelse i 

sykehus. 

2. Community acquired (CA) defineres som positiv prøve i primærhelsetjenesten eller 

innen 48 timer ved innleggelse i sykehus, forutsatt at pasienten ikke hadde blitt skrevet 

ut av sykehus de siste 12 ukene. 

• Community-onset, health care facility-associated (CO-HCFA) defineres som 

positiv prøve i primærhelsetjenesten eller innen 48 timer ved innleggelse i sykehus 

når pasienten ble skrevet ut fra sykehus de siste 4 ukene. 

• «Ubestemt» defineres som positiv prøve i primærhelsetjenesten eller innen 48 

timer ved innleggelse i sykehus når pasienten ble skrevet ut fra sykehus 4-12 uker 

tidligere. 



 9 
 

 
Figur 2. Tidslinje for definisjoner av Clostridioides difficile-infeksjoner (CDI). Pasienter med symptomdebut 

etter innleggelse i sykehus markert med (*) vil klassifiseres som community-onset, healthcare facility-associated 

disease (CO-HCFA) dersom pasienten ble skrevet ut fra sykehus innen de siste 4 ukene; ubestemt dersom 

pasienten ble skrevet ut fra sykehus de siste 4-12 ukene; eller community-associated (CA) dersom pasienten ikke 

har vært innlagt i sykehus de siste 12 ukene. 

 

 

De internasjonale retningslinjene for overvåkning av CDI definerer et residiv (eng: 

«recurrence») av CDI som klinikk på infeksjon med C. difficile som oppstår innen 8 uker etter 

første CDI dersom symptomene fra den tidligere episoden er opphørt, med eller uten 

behandling. Ny episode blir definert som klinikk på CDI over 8 uker etter foregående 

infeksjon. 

Risikoen for residiverende C. difficile-infeksjon øker hos pasienter som allerede har hatt ett 

residiv. Risikoen øker fra 20% etter én enkelt episode CDI til rundt 40% etter første residiv og 

til over 60% etter to eller flere residiv (18, 19). Det er mulig at kostnadene assosiert med 

residiv overskrider kostnadene assosiert med primærinfeksjon (20). Residiv oppstår som regel 

på grunn av re-eksponering for C. difficile eller reaktivering av sporer hos pasienter som har 

et redusert forsvar mot infeksjon og svekket mikrobiom. 

 

 

3.5 Behandling 

 

Pasienter med mild sykdom vil kunne respondere på seponering av eventuell utløsende 

antibiotika, og dersom diareen forsvinner i løpet av få dager foreligger ikke indikasjon for 

antibiotikabehandling. Peroral metronidazol (500 mg x3 i 10-14 dager) er like effektivt som 

peroral vankomycin (125 mg x4 i 10-14 dager) ved mild til moderat infeksjon, men 

foretrekkes ofte som førstelinjebehandling på grunn av lavere pris og for å motvirke utvikling 

av vankomycinresistente enterokokker (21). Ved alvorlig infeksjon er vankomycin mer 
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effektivt og bør gis som førstevalg (22). Ved infeksjon med komplikasjoner anbefales 

intravenøs metronidazol supplert med høydose vankomycin po (250-500 mg x4) eller via 

nasogastrisk sonde og/eller klyster. Fidaksomicin (200 mg x2 po) viser lignende responsrate 

som vankomycin ved mild til moderat infeksjon, men signifikant færre residiv etter avsluttet 

behandling (23). Ulempen med fidaksomicin er høy medikamentkostnad som ikke refunderes. 

Kolektomi er indisert når det foreligger perforasjon, ved alvorlig sykdom med systemisk 

inflammasjon og forverring tross antibiotika, ved toksisk megakolon og ileus.  

 

Ved residiv gis ny antibiotikakur med metronidazol, eventuelt skifte til vankomycin. 

Fidaksomicin kan være et bedre alternativ enn vankomycin ved residiv. Eventuelt kan det gis 

seks ukers nedtrappings-regime av vankomycin (125 mg x4 i 14 dager, 125 mg x2 i 7 dager, 

125 mg x1 i 7 dager, 125 mg hver andre dag i 8 dager og 125 mg hver tredje dag i 15 dager). 

Ved gjentatte residiv er installasjon av fæces et mulig behandlingsalternativ. Fæces kan enten 

installeres med sonde i jejunum, deponeres i coecum via kolokoskopi eller gis i rectumsonde. 

 

 

 

3.6 Forbruk av systemisk antibiotika i Østfold fylke 

 

En årsak til å interessere seg spesielt for bakterien Clostridioides difficile og sykdommen den 

forårsaker er at antibiotika som gis systemisk er den aller største risikofaktoren for å pådra seg 

denne infeksjonen. Østfold har lenge vært det fylket i Norge som regelmessig har hatt det 

høyeste forbruket av antibiotika, både i sykehus (Figur 3) og utenfor sykehus (Figur 4). 
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Figur 3. Antibiotikabruk i norske helseforetak, 2018 (24). Doser (DDD) per 100 liggedøgn. 

 

 

 

 
Figur 4. Antibiotikaforskrivning i norske fylker, 2018 (24): Antibiotikaresepter per 1000 innbyggere. 
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4. Materiale og metode 
 

4.1 Studiedesign og utvalg 

 

Studien er en retrospektiv journalgjennomgang av et tallmessig representativt utvalg pasienter 

som har avgitt positiv prøve for C. difficile-infeksjon i Østfold i tidsrommet 01.01.2017 til 

30.06.2019. 

 

 

4.2 Datainnhenting 

 

Data ble hentet ut av pasientens journal i DIPS og lagret i Medinsight ved hjelp av pasientens 

NPR-nummer.  

 

Følgende data ble hentet ut og lagret:  

• Pasientens kjønn 

• Pasientens alder 

• Type CDI (HO, CA, CO-HCFA, CA-IND) 

• Dato for første positive prøve 

• Innleggelse i sykehus 

• Varighet av innleggelsen i antall dager 

• Opphold på intensiv eller overvåkning i løpet av sykehusinnleggelsen 

 

Følgende endepunkter:  

• Død innen 30 dager 

• Død i sykehus 

• Dato for død 

• Dødsårsak 
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Følgende risikofaktorer: 

• Antibiotika innen 60 døgn forut for debut av CDI 

• Følgende om antibiotikabehandling: type antibiotika, startdato for behandling, 

antibiotika gitt i sykehus eller gitt av fastlege, sykehjem/helsehus, tannlege eller annet, 

indikasjon for behandling og administrasjonsmåte 

• Malign sykdom 

• Cytostatikabehandling innen 60 døgn før CDI 

• Kjent tarmsykdom (definert som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) 

• Bruk av protonpumpehemmer/H2-blokker 

• Immunsuppresjon 

• Nasogastrisk sonde 

• Abdominalkirurgi siste 60 døgn 

• Sykehusopphold siste 60 døgn 

• Sykehjemsopphold siste 60 døgn 

• Tidligere CDI 

• Antibiotika ved utreise og eventuelt medikamentregime 

 

Behandling av primær CDI: 

• Metronidazol peroralt (po) 

• Vankomycin 

• Metronidazol intravenøst (iv) 

• Fidaksomicin 

• Fecestransplantasjon (klyster, coecum eller tynntarm) 

• Antall dager behandlingen ble gitt 

 

Residiv: 

• Dato for positiv prøve 

• Sykehusinnleggelse 

• Varighet av sykehusinnleggelse i antall dager 

• Type behandling av residiv: metronidazol po, vankomycin, metronidazol iv, 

fidaksomicin, fecestransplantasjon (klyster, coecum eller tynntarm). 
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4.3 Databehandling 

 

Dataene ble overført fra Medinsight til Excel og derfra til Microsoft Power BI for 

visualiseringer (tabeller og grafer). En koblingsnøkkel sammenstilt av studienummer, NPR-

nummer fra Norsk pasientregister og nummer på CDI-episode ble benyttet for sammenstilling 

og bearbeiding/analyse av studiedatabasen. Statistiske analyser ble foretatt i Stata MP ver. 15. 

Et utvalg av resultatene blir presentert i denne oppgaven. 

 

4.4 Etikk 

 

Studien er blitt etterspurt som en intern kvalitetssikringsstudie i sykehuset, og er godkjent av 

Personvernombudet og forskningsavdelingen ved Sykehuset Østfold (SØ) som et 

helsetjenesteforskningsprosjekt. 

 

 

5. Resultater 
 

5.1 Pasientmaterialet 

 

Totalt ble 246 pasienter (54,1% kvinner, tabell 2) registrert med første positive prøve i 

perioden 01.01.2017 - 30.06.2019. Vi identifiserte 261 episoder CDI som involverte de 246 

unike pasientene. Gjennomsnittsalder var 68,7 (median 71,3 og spredning fra 20,1-93,7 år).  

 

 
Tabell 2. Antall pasienter og episoder i studien.  
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Figur 5. Median alder og kjønn for episoder med C. difficile, per kvartal. 

 

 

5.2 Epidemiologi 

 

Beregnet ut fra positive C. difficile fecesprøver analysert ved mikrobiologisk laboratorium 

fant vi en samlet insidens på 99,2 episoder per 100 000 innbyggere/år for hele studieperioden. 

Den årlige insidensen var 92,5 per 100 000 innbyggere/år i 2017, 106,1 per 100 000 

innbyggere/år i 2018 og 98,3 per 100 000 innbyggere første halvår 2019. 

 

Den årlige insidensen for journalverifiserte CD infeksjoner (tabell 3) var 32,8 per 100 000 

innbyggere i 2017, 35,5 i 2018 og 31,1 i 2019. Samlet insidens for studieperioden 2017-2019 

var 35,5 per 100 000 innbyggere per år. 
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Tabell 3. Alle pasienter og CDI-episoder i studien, per kvartal. 

 

 

34,6 % av episodene var sykehuservervet (hospital onset, HO), 26,8 % av episodene oppstod 

utenfor helseinstitusjon (community acquired, CA), 32,1 % var community-onset healthcare 

facility associated (CO-HCFA), 6,1 % ubestemt og 0,41 ukjent. 

 

Av 261 episoder ble 2,37% (6 episoder) håndtert i primærhelsetjenesten og ikke lagt inn i 

sykehus. For pasienter innlagt i sykehus var gjennomsnittlig varighet av sykehusoppholdet 

15,5 døgn (median 10 og spredning fra 1-338 døgn). 

 

 

5.3 Risikofaktorer 

 

Av de totalt 261 episodene CDI var det 64 (24,5%) der pasienten ikke hadde noen 

risikofaktorer. 

 

Antibiotika 

204 av de 261 episodene CDI (79,8%) fikk antibiotika innen 3 måneder forut for infeksjon 

med C. difficile. Av de som fikk antibiotika forut for CDI (tabell 4) var det 167 (82,7%) som 

fikk antibiotika i sykehus eller sykehjem, 47 (23,3%) som fikk antibiotika i 

primærhelsetjenesten og i 12 tilfeller (5,9%) var forskriver ukjent.  

 

Bredspektret antibiotika ble forskrevet i sykehus i 95,5% av tilfellene (tabell 5). 
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Tabell 4. Antibiotika forskrevet innen 3 måneder forut for CDI, etter forskrivernivå. 
 

 

Tabell 5. Forskriver av bredspektret og smalspektret antibiotika. 

 

 

Av episodene med sykehuservervet infeksjon (hospital onset, HO) hadde 92,2% fått 

antibiotika innen 60 dager før infeksjon med C. difficile, og av episodene som ble ervervet 

utenfor helseinstitusjon hadde 47,9% fått antibiotika før CDI (tabell 6). Av episodene med 

sykehuservervet infeksjon var 30-dagers mortaliteten 13,3%. Hos de med CDI ervervet 

utenfor helseinstitusjon var 30-dagers mortaliteten 5,6% (tabell 7). 
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Tabell 6. Antibiotika gitt før primærinfeksjon fordelt på de ulike typene CDI. 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. 30-dagers mortalitet fordelt på de ulike typene CDI. 

 

 

 

Andre risikofaktorer 

Tabell 8a og 8b viser hvordan de registrerte risikofaktorene fordeler seg på menn og kvinner. 

Halvparten av både menn og kvinner hadde én eller flere risikofaktorer. To tredjedeler av 

episodene CDI var forutgått av ett eller flere sykehusopphold i løpet av de siste 60 dagene. En 

femtedel hadde hatt opphold i sykehjem før CDI ble fastslått. 

 

For cirka 20% av episodene var pasienten medikamentelt immunsvekket, 7% hadde 

inflammatorisk tarmsykdom. 3 pasienter hadde brukt nasogastrisk sonde. Det var en liten, 

non-signifikant overhyppighet av menn for disse risikofaktorene, bortsett fra IBD. 
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Tabell 8a. Risikofaktorer fordelt på kjønn. 
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Tabell 8b. Risikofaktorer fordelt på kjønn. 

 

 

 

5.4 Behandling av primær C. difficile-infeksjon 

 

Av de 261 episodene var det 2 episoder (0,77%) som ikke mottok behandling for 

primærinfeksjonen med C. difficile. Tabell 9 viser hvilken type behandling som ble gitt for 

primærinfeksjon. 
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Tabell 9. Behandling av primær C. difficile-infeksjon. 

 

 

5.5 Residiv 

 

I studien fant vi en residivfrekvens på 19,5% (tabell 10). Ett residiv ble påvist hos 34 

pasienter, to residiv hos 13 pasienter, tre residiv hos 3 pasienter og seks residiv hos én pasient. 

 

 
Tabell 10. Residiv fordelt på kjønn. 

 

 

 

Behandling residiv 

Av de 51 residivene var det syv episoder som ikke fikk behandling eller hvor behandlingen er 

ukjent. Fire av 51 pasienter fikk fecestransplantasjon for sitt residiv (se tabell 11). 
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Tabell 11. Behandling av residiv. 

 

 

For pasienter innlagt i sykehus for residiv var gjennomsnittlig lengde på sykehusoppholdet 

15,5 døgn (median 6, spredning fra 1-183 døgn). 

 

 

 

5.6 Endepunkter (mortalitet) 

30-dagers «all cause» mortalitet var 11,1 % (tabell 12). Fordelingen på kjønn fremgår i tabell 

13. 60-dagers «all cause» mortalitet var 17,6%. 

 

 
Figur 12. 30-dagers mortalitet. 
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Tabell 13. 30-dagers mortalitet fordelt på menn og kvinner. 

 

 

6. Diskusjon 
 

I vår studie fant vi en samlet insidens på 99,2 per 100 000 innbyggere per år. Som forventet 

fant vi at en høy andel av tilfellene var antibiotikaassosiert. Av de tilfellene som var 

antibiotikaassosiert var behandlingen initiert i helseinstitusjon (sykehjem/sykehus) i over 80% 

av tilfellene. Svært få tilfeller ble håndtert utenfor sykehus. De fleste tilfeller (34,6%) ble 

ervervet i sykehus, mens 26,8% ble ervervet utenfor helseinstitusjon. En overraskende høy 

andel av pasientene brukte protonpumpehemmer/H2-blokker. Vi fant en residivfrekvens på 

19,5% og 30-dagers «all cause» mortalitet på 11,1%. 

 

Vår pasientpopulasjon er ikke komplett, slik at vi har beregnet en årlig insidens basert på C. 

difficile positive fecesprøver analysert ved mikrobiologisk laboratorium, Sykehuset Østfold. 

Unike CDI-episoder ble sikret ved å fjerne alle positive prøver tatt innen åtte uker etter 

forutgående positive prøve hos samme pasient. Denne metoden har i mange år vært benyttet 

av Folkhälsomyndigheten i Sverige ved obligatorisk innrapportering av C. difficile-
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infeksjoner fra alle laboratorier. For 2016-18 publiserte svenskene følgende «länsvise» 

resultater (figur 6): 

 

 
 

Figur 6. Insidensen av nye tilfeller C. difficile per region i perioden 2016-18. Regionene er rangordnet fra laveste 

til høyste insidens 2018. 

 

Den samlede insidensen i Østfold, med 99,2 episoder per 100 000 innbyggere/år er nær opp 

mot det län i Sverige (Norrbotten) med desidert høyest insidens i 2018; 116 tilfeller per 100 

000 innbyggere/år.  

 

Det er mulig at tallene beregnet ut fra positive prøver overestimerer forekomsten da det ikke 

er tatt hensyn til klinikk. En studie fra USA viste at etter gjennomgått behandling for C. 

difficile-infeksjon er det mange pasienter som er asymptomatiske bærere i etterkant (25). 

Studien viste at en høy andel pasienter fortsatt hadde kontaminert avføring, hud og nærmiljø 

etter endt behandling og normalisert avføringsfrekvens. Det er mulig at kontrollprøver, som 

ofte vil være positive, regnes som ny episode CDI basert på positive prøver ved Sykehuset 

Østfold. Vi så under journalgjennomgangen i vår studie at det var tatt en rekke prøver som 

kontroll etter gjennomført behandling. 
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I de journalverifiserte tilfellene CDI i vår studie er det lagt vekt på klinikk fremfor positive 

prøver. Studier har estimert at overensstemmelsen mellom laboratorieresultater og 

symptomatisk klinisk sykdom er 81%, og det er uenighet om hvorvidt bruk av 

laboratorieresultater overestimerer forekomsten av CDI (26, 27). 

 

Forskjell i insidens kan delvis være forårsaket av bruk av ulike laboratorieundersøkelser når 

man tester for C. difficile, der noen tester er mer sensitive enn andre. PCR-undersøkelse for C. 

difficile har svært høy sensitivitet, og kan fange opp lave nivåer av toksiner med usikker 

klinisk betydning. Undersøkelser viser at bruk av PCR i stedet for EIA/CCA (enzyme 

immunoassay and cell culture cytotoxicity assay) er assosiert med over 50% økning av 

insidens for C. difficile-infeksjon (28).  

 

C. difficile ble meldingspliktig for laboratorier til Meldingssystem for smittsomme 

sykdommer (MSIS) i 2012, da i sykdomsgruppe C som innebærer anonymisert melding fra 

laboratorier. Ifølge Folkehelseinstituttet har laboratorienes oppslutning om meldingsplikten 

økt siden 2012. Fra 2019 ble meldingsplikten flyttet til gruppe A med meldingsplikt for både 

laboratorium og diagnostiserende lege. Kriterier for melding er smittebærertilstand eller 

infeksjoner med laboratoriepåvist toksinproduserende C. difficile hos pasient hvor dette ikke 

er påvist og meldt de siste 8 uker. Etter at C. difficile ble meldingspliktig i gruppe A ble det 

rapportert 50 tilfeller CDI per 100 000 innbyggere i 2019, mens vi fant en forekomst på 98,3 

tilfeller per 100 000 innbyggere i 2019 (38). En mulig forklaring er at antallet tilfeller fortsatt 

underrapporteres fra laboratoriene, selv om CDI nå er gruppe A-meldingspliktig. Det er derfor 

behov for prospektive undersøkelser for å få nøyaktig forekomst. 

 

Funnene i vår studie viser at andelen sykehuservervede tilfeller av CDI var 34,6% versus 

26,8% ervervet utenfor sykehus, 32,1% CO-HCFA og 6,1% ubestemt. De siste årene har det 

vært et skifte mot en høyere andel tilfeller CDI ervervet utenfor sykehus enn tidligere, og vår 

studie kan understøtte dette. Khanna et al. viste i en populasjonsbasert studie at tilfeller av 

CDI ervervet utenfor sykehus representerte 41% av alle CDI-tilfeller, og at disse pasientene 

oftere var yngre og friskere, mindre utsatt for å utvikle alvorlig CDI og færre av disse var 

eksponert for antibiotika (29). Vår studie kan understøtte dette, da vi fant at 92,2% av 

episodene som var sykehusassosiert hadde vært eksponert for antibiotika innen 60 dager forut 

for CDI, mens 47,9% av episodene som var ervervet utenfor sykehus hadde vært eksponert 
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for antibiotika forut for infeksjon. Vi fant også at 30-dagers mortaliteten var 13,3% blant 

episodene ervervet i sykehus og 5,6% blant episodene ervervet utenfor sykehus. 

 

I vår studie fant vi at 52,9% av pasientene brukte en protonpumpehemmer (PPI) eller H2-

blokker forut for infeksjon med C. difficile. I den generelle befolkningen var andelen som 

brukte PPI eller H2-blokker henholdsvis 6,5% i 2017 og 6,7% i 2018 (30). 

Observasjonsstudier har vist at bruk av PPI er vanlig hos pasienter med CDI (hos 40 til 60% 

av pasientene) og kan være assosiert med en høyere risiko for residiv (31, 32). Om bruk av 

PPI er en risikofaktor for C. difficile-infeksjon eller en markør på C. difficile-infeksjon er 

fortsatt usikkert. Observasjonsstudier har store mangler, og det er behov for randomiserte, 

kontrollerte studier for å kunne fastslå effekten av PPI på C. difficile-infeksjon.  

 

Den viktigste risikofaktoren for CDI er antibiotika. Aminopenicillinene ampicillin og 

amoxicillin, cefalosporiner, klindamycin og fluorokinoloner er typene antibiotika som oftest 

er assosiert med Clostridium difficile-infeksjon (33). Vi fant at 49,8% av episodene fikk 

behandling med penicilliner innen 60 døgn forut for infeksjon, 37,2% fikk behandling med 

cefalosporiner, 12,3% fikk behandling med fluorokinoloner og 10,0% fikk behandling med 

klindamycin. Dette ser ut til å passe med tidligere studier, men en begrensning med vår studie 

er at mange pasienter har fått opptil flere ulike typer antibiotika forut for infeksjon med C. 

difficile, og det blir derfor vanskelig å avgjøre hvilke av disse som er assosiert med CDI. 

Studier viser også at aminoglykosider sjeldent er assosiert med CDI, men i vår studie fant vi 

at 10,3% av episodene fikk aminoglykosider forut for infeksjon. En forklaring på dette kan 

være at aminoglykosider ofte blir gitt sammen med penicilliner som standard sepsisregime, og 

at aminoglykosider derfor ikke har en kausal sammenheng med C. difficile-infeksjon. 

 

Noen få pasienter i vår studie fikk påvist C. difficile-infeksjon som i etterkant viste seg å være 

debut av en inflammatorisk tarmsykdom (IBD). Fellestrekk for disse pasientene var at de var 

unge, ikke hadde noen kjente risikofaktorer for CDI og at de fikk symptomer utenfor sykehus. 

Det tok i snitt lang tid for disse pasientene å få diagnosen IBD og riktig behandling. IBD kan 

trigges av akutt enterisk infeksjon og hos pasienter med persisterende diaré på tross av flere 

ukers behandling med metronidazol eller vankomycin bør man søke en annen forklaring da C. 

difficile sjeldent er resistent mot metronidazol eller vankomycin (1). 
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For å undersøke residivfrekvensen i denne studien ble det brukt data både fra det 

mikrobiologiske laboratoriet og journaldokumenter i DIPS. Dessverre er kliniske 

opplysninger på mikrobiologisk remisse ofte mangelfulle og enkelte prøver tas som kontroll 

etter avsluttet behandling. Dette gjorde det vanskelig å vurdere om positive prøver sendt inn 

fra primærhelsetjenesten faktisk var residiv. Dersom residiv oppstod i primærhelsetjenesten 

på bakgrunn av klinikk og hvor det ikke var tatt mikrobiologisk prøve for C. difficile vil disse 

ikke regnes som residiv i vår studie da vi ikke hadde tilgang på journaldokumenter utenfor 

sykehus. Dette medfører at tallene på residiv er noe usikre i denne studien. Vi fant en 

residivfrekvens på 19,5%. I andre studier har tallene på residiv vært mellom 12% og 64%, 

med median 22% (34-37). Eksponering for ulike risikofaktorer assosiert med CDI ble 

registrert kun for første episode CDI; derfor er risikofaktorer forbundet med residiv, som for 

eksempel samtidig bruk av antibiotika, ikke evaluert i denne studien. 

 

Styrken ved studien er at Sykehuset Østfold har et stort nedslagsområde på rundt 300.000 

innbyggere, og at stort sett alle mikrobiologiske prøver fra befolkningen analyseres på ett 

laboratorium. Et privat laboratorium tilbyr også denne analysen, men mottok i løpet av vår 

studieperiode bare rundt 50 prøver årlig (Trygve Tjade, pers. meddel). Dette gjør det mulig å 

regne ut en populasjonsbasert forekomst av C. difficile-infeksjoner i en stor befolkningsandel, 

noe som gir gode tall for beregning av forekomst. 

 

En begrensning ved studien er at den er retrospektiv, og at enkelte variabler mangler hos noen 

pasienter. En annen begrensning er at Østfold fylke har et høyt forbruk av antibiotika i 

nasjonal sammenheng, og i 2018 hadde Østfold flest utskrevne resepter med antibiotika per 

1000 innbyggere (24). Det kan derfor være vanskelig å generalisere tallene på forekomst i 

denne studien til å gjelde hele Norges befolkning da antibiotika er den viktigste risikofaktoren 

for infeksjon. 

 

Viktige tiltak for å forebygge spredning innad i sykehusavdelinger er å gjøre rask diagnostikk 

og behandle infeksjonen riktig, samt å optimalisere hygienerutiner på sykehusene. Et mulig 

tiltak kan være å opprettholde kontaktsmitte til pasienten skrives ut av sykehus, da man har 

funnet at 56 % av pasientene er asymptomatiske bærere av C. difficile 1-4 uker etter endt 

behandling og normalisert avføringsfrekvens (25). På sikt er kanskje det viktigste 

forebyggende tiltaket å arbeide mot en rasjonell bruk av antibiotika og begrense bruken av de 

typene antibiotika som er forbundet med høy forekomst av CDI. 
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7. Konklusjon 
 

I tråd med at Østfold er et fylke med høyt forbruk av antibiotika fant vi høye tall for insidens 

av primærepisoder CDI i vår studie. Sammenliknet med svensk statistikk har vi en insidens på 

nivå med deres fylke med høyest forekomst. Vi fant at mange tar unødvendige kontrollprøver 

etter gjennomgått infeksjon, noe som kan bidra til å overestimere forekomsten av CDI. Det er 

behov for ytterligere prospektive studier der man i tillegg til laboratoriedata også vektlegger 

kliniske data. 
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