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pest-SEPSIS 
 resistens-POSTEN

Hvorfor er infeksjonsmedisin verdens gøyeste 
fag?

Fordi vi driver en kurativ geskjeft!

Her divergerer vi fra prognoseflikkingen ved 
hypertensjon eller hyperkolesterolemi, hvor en 
ved livslang nitid og pliktoppfyllende pillespising 
reduserer risikoen for et eller annet utkomme med 
2,3%. Nei, infeksjonspasienter kommer inn på 
sykehuset drita dårlige med septisk sjokk og DIC, 
mottar antibakteriell behandling, og spankulerer 
ut med livet i behold kort tid etterpå.

Men hva skjer hvis antibiotika ikke lengre virker?

Her fikk vi en øyeåpner med den mikrobielle 
floraen som fulgte de ukrainske flyktningene. 
Plutselig var det særdeles utfordrende å finne 
effektive antibakterielle virkemidler, for så vidt 
både innenfor og utenfor landets fire vegger. Det 
ble gravd dypt i verktøykassen, og i krisemøter 
ble det besluttet å opprette kriselagre for 
kriseantibiotika.

Var dette et frempek?

Står vi foran en Senterparti-utvikling der det 
skal bli vanlige folks tur til å få multiresistente 

mikrober? 

Hva gjør vi når alt vi har igjen på bunnen av 
verktøykassen vår er årelating, vievann og 
empati?

Hva gjør vi når antibiotikabehandling bare blir en 
avansert form for homeopati?

Da er kanskje ikke lengre infeksjonsmedisin 
verdens gøyeste fag…. 

Kanskje må vi skifte interesseområde til 
hypertensjonsbehandling?

Eller flagge ut til Sveits?

Denne utgaven av pest-POSTEN tar pulsen 
nettopp på resistenssituasjonen og håndteringen 
av de sykeste infeksjonspasientene. Den nye 
sepsisretningslinjen presenteres, og vi får 
et overblikk over resistensutfordringene på 
importmarkedet siste året. For å besørge tro og 
håp i adventstiden presenterer vi også innovasjon 
og forskning innen sepsis og antibiotikaresistens. 

Gledelig lesning!

- Oddvar Oppegaard
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Lederens hjørne

Kjære kollegaer!

At infeksjonssykdommer og smittevern har 
stor betydning for samfunnet er åpenbart. Det 
bekreftes når vi oppsummer infeksjonsmedisinske 
”høydepunkter” i 2022: covid-19, apekopper, 
multiresistente gramnegative bakterier, utbrudd 
pseudomonas, serratia og salmonella osv. I dag, på 
verdens aidsdag, er en av hovednyhetene i media at 
hiv-tilfeller i Norge er doblet siden i fjor med 217 nye 
tilfeller så langt i år. Økningen skyldes økt import 
i forbindelse med mottak av ukrainske flyktninger. 
Dette er ikke noe nytt. Vi vet fra tidligere at import 
av infeksjoner øker i forbindelse med humanitære 
kriser. Vi må imidlertid sikre at vi har god beredskap 
for behandling og oppfølging av pasientene.

Når vi nå er på vei inn i en mulig vinterbølge med 
Covid19 kombinert med influensa og RS virus, så 
burde det vært en selvfølge at man styrker fagmiljøer 
innen beredskap og smittevern. Det er derfor et 
paradoks at myndighetene har valgt å foreslå 
tidenes budsjettkutt ved Folkehelseinstituttet. Det er 
forståelig at man ikke kan ha den samme beredskapen 
som under de første bølgene av pandemien, men et 
så stort budsjettkutt som foreslått vil kunne få store 
konsekvenser for smittevern og infeksjonsberedskap 
i Norge. Som kjent, det tar lang tid å bygge opp gode 
fagmiljøer og meget kort tid å rive ned.

Infeksjonsfaget er under press fra flere hold. Flere 
kollegaer i ulike regioner opplever innstramning 
av fysisk deltakelse på viktige fagmøter. Digitale 
møter har sine fordeler, men det er også viktig med 
fysiske møter. Det er en utfordring for fagmiljøet at 
dette håndteres ulikt mellom helseregionene. Noen 
helseregioner har god fysisk representasjon i ulike 
fora, mens andre kun får digital deltakelse. Det er 
viktig at man sier klart ifra til lokal og regional 
ledelse at dette ikke er akseptabel praksis. 

En av høstens viktigste saker for infeksjonsmiljøet 
er forslaget fra regionale utdanningsvalg (RegUT) 
om å redusere spesialiseringskurs fra 5 til 3 
dager, samt revurdering av læringsmål for LIS. 
Både spesialitetskomiteen, kurskomiteene, 
regionale fagråd og styret har deltatt aktivt i 
diskusjoner. Infeksjonstilstander rammer nesten 

alle spesialiteter. Vi må derfor sørge for at den 
enkelte LIS i alle spesialiteter har god kunnskap 
om infeksjonssykdommer (og ikke bare kjennskap 
til). Kursvarigheten for infeksjonskurset bør 
opprettholdes. Nær sagt alle leger forskriver 
antibiotika i løpet av karrieren, og vi foreslår derfor 
at rasjonell antibiotikabruk innføres som et nytt 
felles kompetansemål for alle legespesialister. 

Førjulstid er tid for julegaveønsker. Ubekreftede 
meldinger sier at moralpolitiet i Iran legges 
ned, og da kan man jo også håpe at det største 
juleønsket blir oppfylt: få slutt på den meningsløse 
krigen i Ukraina, og sikre at sivilbefolkningen 
har tilgang til strøm, mat, vann og helsehjelp. Når 
det gjelder infeksjonsmedisinske førjulsnyheter, 
så er det gledelig at vi endelig får tilgang til 
paxlovid (etter lang ventetid). Det er også lov å 
håpe på at legemiddelberedskapen i Norge bedres. 
2022 har avdekket store sårbarheter i tilgang til 
viktige legemidler i Norge, inkludert flere viktige 
antibiotika. Det er derfor positivt at det vurderes å 
opprette et Nasjonalt legemiddelberedskapsråd i 
Norge. Det bør være regjeringens nyttårsforsett at 
dette blir effektuert i løpet av 2023. 

Vi ønsker å takke alle kollegaer for verdifullt 
engasjement og innsats i 2022, og håper alle får tid 
til rolig refleksjon sammen med familie og venner i 
julen.

God jul til alle!

Kristian Tonby, på vegne av NFIM styret (Hedda, 
Kristin, Håkon, Olav D, Torleif, Hanna, Kristian)
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Er du en retningslinjefundamentalist?
- He he. Ja, jeg har blitt kalt det på lederplass
i Tidsskriftet. Jeg mener nok at det er
viktig å redusere ubegrunnet variasjon i
antibiotikaforskrivningspraksis, og at en
normerende antibiotikaretningslinje er et
viktig verktøy i så måte. Men jeg anerkjenner
også at det i enkelttilfeller kan være riktig å
avvike fra retningslinjer. Det er selvfølgelig
helt greit så lenge man begrunner det. I fravær
av en reflektert begrunnelse bør man følge
retningslinjen.

Hva har vært den største utfordringen med 
retningslinjearbeidet?

- Ja, det må jo være selve omfanget. Men
her vil jeg understreke at de nasjonale
fagnettverkene har gjort en stor innsats, og vi
har hatt gode erfaringer med å koble en sentral
redaksjonsgruppe med nasjonale fagnettverk.
Sluttproduktet er i hvert fall lett tilgjengelig i 
flere elektroniske format og en dobling av antall 
sidevisninger fra før revisjonen indikerer at 
retningslinjen er populær. Framtiden synes også 
å være sikret, da det er satt av midler til videre 
drift av den sentrale redaksjonsgruppen. Per 
Espen avslører at målsetningen er å gjennomgå 
retningslinjekapitlene ca. hvert tredje år, hvilket 
betyr at de første kapitlene vil komme inn i 
skipsdokken igjen allerede på nyåret. For den 

ferske sepsis-retningslinjen skal dog bølgene få 
roe seg enda noen år.

Du har jo vært en stund i gamet, og sett sepsis-
definisjoner komme og gå. Er vi på rett sted nå?

- Slike pendelbevegelser tror jeg kan være
nyttige. Det nasjonale sepsistilsynet for noen
år siden avslørte at for mange pasienter fikk
for sen behandling ved sepsis. De omfattende
tiltakene som ble satt i gang gjorde kanskje at
vi havnet i den andre grøften og en del pasienter
fikk antibiotika før de var blitt adekvat vurdert.
Med dagens retningslinje tror jeg kanskje vi
ivaretar begge hensyn.

Men antibiotikavalget ved sepsis i Norge har ikke 
pendulert?

- Nei, backbone med penicillin og aminoglykosid 
er fortsatt med oss. Så er det selvfølgelig slik
at ikke alle kan få aminoglykosider, men her
synes jeg vi har fått til en fin vekting og ordlyd i
den nye retningslinjen. I tillegg jobbes det mye
med optimalisering av doseringsregimet av
aminoglykosider, i form av doseringstabeller,
kalkulatorer og andre verktøy. Grunnprinsippet
er at det skal være lett å gjøre rett.

I de nyeste revisjonene fra EUCAST angis det nå 
at brytningspunktene for gentamicin kun gjelder 
for fokus i urinveiene, og at gentamicin ikke bør 
benyttes som monoterapi ved andre lokalisasjoner. 
Hvordan påvirker dette de norske retningslinjene?

pest-intervjuet:  Per Espen Akselsen
Skroget til de nasjonale retningslinjer for 
antibiotikabruk i sykehus har gjennomgått en full 
overhaling de siste årene. Når sepsisretningslinjen 
endelig ble sjøsatt i høst markerte det også at 
restaureringsarbeidet nærmer seg slutten. Det har 
tidvis vært travelt i skipsleden og mange aktører på 
dekk, men ved roret har Per Espen Akselsen stått 
stødig. 

pest-POSTEN benytter anledningen til å slå av en 
passiar med retningslinje-koordinatoren.
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i tillegg til sine verv som smittevernlege og 
faglig leder ved nasjonalt kompetansesenter for 
antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS).
Hvilken hatt passer best?

- Det er nok KAS som ligger mitt hjerte nærmest. 
Jeg jobbet jo mange år som infeksjonsmedisiner, 
men fant vel ut at pasientbehandling på
systemnivå kanskje var der min største interesse 
lå. I stedet for å behandle enkeltpasienter, så
hjelper man grupper av pasienter med utbedring 
på metanivå, i form av strukturering og endring
av behandlingspraksis.

Per Espen har vært med på etableringen 
og oppbyggingen av KAS fra starten i 
2010. Hovedmålsetningen har vært å bygge 
kompetansenettverk innenfor fagfeltet, samt 
fungere som en kommunikasjonskanal mellom 
sentrale beslutningsmyndigheter og lokale 
antibiotikateam. KAS har hele tiden hatt en 
tverrfaglig profil, og bidratt med undervisning 
og informasjonsflyt innen legeutdanning, 
sykepleiehøyskole og blant farmasøyter.
KAS får mye ros i fagmiljøet for sine aktiviteter,   
hva slags grep er det dere har gjort for å fortjene 
det tror du?

- Det viktigste for oss er å fungere som en
synlig og relevant aktør innen feltet, og å knytte
sammen fagpersoner og gode initiativer på tvers 
av fagfelt og regioner. Vi arrangerer webinarer,
og prøver å promotere oss på flere plattformer.

Twitter?
- He he. Vi skal ha møte i neste uke for å
diskutere om vi er på de rette plattformene,
så da får vi ta det opp. Men det blir vel neppe
Truth Social.

Det rasles med sabler og mumles i kroker om 
nedlegging av nasjonale kompetansesentre. 
Hvordan ser framtiden ut for KAS?

- Vi har heldigvis fått bekreftet at vi kan
fortsette å drive videre som et nasjonalt senter
for antibiotikabruk i sykehus. Så må det bli en
dialog med antibiotika-teamene i sykehusene
og andre aktører om hva de forventer av ”Nye
KAS”.

Mens framtiden til både KAS og retningslinjen 

- Først og fremst vil jeg påpeke at EUCAST
har gjort en kjempejobb med profesjonalisering
av brytningspunktene, en innsats som har
vært helt riktig og helt nødvendig. Bare det
at en har koblet dosering og brytningspunkter
er jo et stort framskritt. Det er meningsløst
å kategorisere mikrober som sensitiv og
resistent så lenge en ikke tar høyde for hvilke
antibiotikakonsentrasjoner som er tilstede i
pasienten.
Men akkurat når det kommer til gentamicin 
synes jeg kanskje de har vært litt for kategoriske. 
Det at det ikke finnes gode randomiserte 
kontrollerte studier er jo ikke det samme som 
at det ikke virker. Vi i AFA har satt ned en 
arbeidsgruppe for å imøtekomme disse nye 
utfordringene, og vil komme med en artikkel 
eller et strategidokument. 

Er tiden moden for en norsk RCT på bruken av 
gentamicin ved sepsis?

- Ja, det er vel ingen som gjennomfører det
for oss, så en slik studie ville vært veldig
nyttig for å dokumentere effekten av norsk
behandlingstradisjon. Gentamicin-studier har
vært på planleggingsstadiet i både Oslo, Bergen
og AHUS, men finansieringen har dessverre
uteblitt.

Garderobeskapet til Per Espen inneholder mange 
hatter, og utover retningslinjekomite og AFA, 
deltar han i antibiotikakomiteen samt redaksjonen i 
antibiotikaretningslinjen for primærhelsetjenesten, 

”Må isolere flere pasienter på grunn av  
antibiotikaresistens” (Bergensavisen, 2016)
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virker å være lys, så synes kompetansebredde å ha 
være et nøkkelord som kjennetegner fortiden til 
Per Espen. Etter endt legestudium i Bergen i 1983 
hadde han karrierevalg innen både revmatologi, 
allmennpraksis, sykehjemsmedisin og geriatri før 
han fant veien til infeksjonsmedisin i 1991.
Hvordan endte du til sist opp som smittevernlege?

- Jeg fikk tilfeldigvis et tidsavgrenset vikariat
for Stig Harthug som smittevernlege i 1998,
og innså betydningen av dette fagfeltet. Det
gav mersmak, og jeg beholdt en bistilling som
smittevernlege fram til 2007. Da forlot jeg
klinikken og viet meg til smittevern på heltid.

Smittevernsfaget hadde jo sine ”15 minutes 
of fame” under SARS-CoV-2-pandemien. Er 
interessen i befolkningen begynt å dale?

- Vi fikk i hvert fall bevist at gode
smittevernrutiner forebygger infeksjons-
sykdommer, forekomsten av en lang rekke
smittsomme sykdommer gikk jo ned. Det
er jo naturlig at vi nå svinger tilbake mot
normalen. Men enkelte av tiltakene kan de godt
fortsette med, som for eksempel god tilgang
på hånddesinfeksjonsmidler. Ellers fikk vi jo
rustet opp pandemiplaner og beredskap både på
sykehus og i kommunene.

Tidligere ble sykehus bygget i paviljonger adskilt 
av avenyer for å hindre smittespredning. Har vi 
murt oss inn i et hjørne med utformingen av nye 
sykehusbygg?

- Hvis spørsmålet er om smittevernfaglige
hensyn kunne vært bedre ivaretatt, så er vel
svaret ja. I tillegg ble det jo tydelig under
pandemien at man trenger en større fleksibilitet
i utformingen, slik at en har mulighet til å
sjonglere mellom enerom og kohortisolering.

Hva tror du blir de største utfordringene innen 
faget i fremtiden?

- Det er vel sannsynligvis antibiotikaresistens.
Jeg tror ikke vi løser denne problemstillingen
med nye og kraftigere antibiotika. Det blir viktig 
å redusere stigningstallet i resistenskurven, og
forebygging av infeksjoner, smittespredning og
resistensutvikling blir avgjørende for å oppnå
dette.

Herunder er vel reduksjonen i forskrivning av 

bredspektrede midler et nøkkelord. Du hadde jo 
også en finger med i spillet i utformingen av Norges 
målsetning om 30 % reduksjon av bredspektrede 
midler på sykehusene innen 2020. Hva skjer videre 
fremover nå?

- Man er i gang med å utforme en ny strategiplan 
for å motvirke antibiotikaresistens. Ideelt sett
ønsker vi oss at denne i større grad skal vurdere
kvaliteten av forskrivningspraksisen, og ikke
utelukkende være en kvantitativ evaluering. En
vurdering av hvor stor andel av forskrivningene
som er i henhold til retningslinjen ville
f.eks. være veldig nyttig, men det er nok en
del datatekniske skjær i veien før dette er
gjennomførbart.

”Når jeg blir seksogseksti…” synges det. Hva er 
neste milepæl for denne 66-åringen?

- He he, jeg vet ikke om jeg har satt meg noen
milepæler akkurat, men jeg har tenkt å fortsette
å bidra i faget en stund til. Ellers er jeg nylig blitt 
bestefar, og det er jo en staselig milepæl. Min
store lidenskap er ski, så når tiden er inne blir
jeg vel i økende grad å finne ute i løypenettet.

Kanskje er dette en passende avsluttende allegori 
på en som har vært med å både tråkke spor og 
binde sammen det norske infeksjons-løypenettet i 
en årrekke. pest-POSTENs utsendte takker for seg 
og spriter hendene grundig på vei ut.

– Oddvar Oppegaard
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Indikasjoner: Behandling av voksne og barn med kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av Pseu-
domonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose.
Dosering: Bør administreres under tilsyn av lege med relevant erfaring i bruk av legemidlet. Dosen 
kan justeres avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden og klinisk respons. Voksne, ungdom og 
barn ≥2 år: Anbefalt doseområde: 1-2 mill. IE 2 eller 3 ganger daglig (maks. 6 mill. IE/døgn). Barn 
<2 år: Anbefalt doseområde: 0,5-1 mill. IE 2 ganger daglig (maks. 2 mill. IE/døgn). Spesielle 
pasientgrupper: Forsiktighet bør utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Tilberedning/Håndtering: 
Se pakningsvedlegg. Administrering: Inhaleres vha. nebulisator. Pasienten må informeres om 
riktig bruk av nebulisatoren. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for kolistimetatnatrium eller 
andre polymyksiner. Kolistimetatnatrium reduserer mengden av acetylkolin som frisettes fra den 
presynaptiske nevromuskulære koblingen, og skal derfor ikke brukes ved myasthenia gravis
Bivirkninger: Vanligst (ca. 10%) er hoste og bronkospasme (kjennetegnet ved tilsnøring i brystet 
som kan påvises ved et fall i FEV1). Svært vanlige (≥1/10): Luftveier: Bronkokonstriksjon eller 
bronkospasme, hoste, tilsnøring i brystet. Les preparatomtalen nøye før bruk. Ref. Promixin in-
halasjon SPC 09/2019. 
Zambon Sweden. Tel. +46 (0)10 33 50 800. E-mail: contact@zambongroup.com

Promixin (kolistimetatnatrium)
Antibiotikum. ATC-nr.: J01X B01. Uteveringsgruppe C. Reseptbelagt legemiddel. 

PULVER TIL INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning. 
Indikasjoner: Behandling av voksne og barn med kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av 
Pseudomonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose. Offisielle retningslinjer for korrekt 
bruk av antibakterielle midler bør følges. Dosering: Bør administreres under tilsyn av lege med 
relevant erfaring i bruk av legemidlet. Dosen kan justeres avhengig av alvorlighetsgraden av 
tilstanden og klinisk respons. Voksne, ungdom og barn ≥2 år: Anbefalt doseområde: 1-2 mill. 
IE 2 eller 3 ganger daglig (maks. 6 mill. IE/døgn). Barn <2 år: Anbefalt doseområde: 0,5-1 
mill. IE 2 ganger daglig (maks. 2 mill. IE/døgn). Spesielle pasientgrupper: Forsiktighet bør 
utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Admini-
strering: Inhaleres vha. nebulisator. Pasienten må informeres om riktig bruk av nebulisatoren. 
Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for kolistimetatnatrium eller andre polymyksiner. Ko-
listimetatnatrium reduserer mengden av acetylkolin som frisettes fra den presynaptiske nevro-
muskulære koblingen, og skal derfor ikke brukes ved myasthenia gravis. Forsiktighetsregler: 
Nebulisering av kolistimetatnatrium kan utløse hoste eller bronkospasme. 1. dose bør gis under 
medisinsk tilsyn. Premedisinering med en bronkodilatator anbefales og bør være rutine, spe-
sielt hvis dette utgjør en del av pasientens behandling. FEV1 bør vurderes før og etter dosering. 
Ved holdepunkter for kolistimetatnatriumindusert bronkial hyperreaktivitet hos en pasient som 
ikke får premedisinering med bronkodilatator, bør testen gjentas ved en separat anledning 
med bruk av en bronkodilatator. Holdepunkter for bronkial hyperreaktivitet i nærvær av en 
bronkodilatator kan indikere en allergisk respons, og kolistimetatnatrium bør seponeres. Bron-
kospasme bør behandles ut fra medisinsk behov. Bronkial hyperreaktivitet som respons på 
kolistimetatnatrium kan utvikles ved langtidsbruk, og det anbefales at FEV1 vurderes ved regel-
messige legebesøk før og etter behandling. Nedsatt nyrefunksjon er rapportert, vanligvis etter 
bruk av høyere i.v. eller i.m. doser enn anbefalt hos pasienter med normal nyrefunksjon, ved 
manglende reduksjon av i.v. eller i.m. doser hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller ved 
samtidig bruk av andre nyretoksiske legemidler. Effekten er vanligvis reversibel ved behand-
lingsseponering. Høye serumkonsentrasjoner av kolistimetatnatrium etter i.v. eller i.m. admini-
strering kan være forbundet med overdosering eller manglende dosereduksjon hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon, og kan medføre nevrotoksisitet. Samtidig bruk av ikke-depolarise-
rende muskelrelaksantia eller antibiotika med tilsvarende nevrotoksiske effekter kan også med-
føre nevrotoksisitet. Dosereduksjon av kolistimetatnatrium kan lindre symptomer. Rapporterte 
nevrotoksiske effekter omfatter vertigo, forbigående ansiktsparestesi, sløret tale, vasomotorisk 
ustabilitet, synsforstyrrelser, forvirring, psykose og apné. Brukes med ekstrem forsiktighet ved 
porfyri. Ervervet kolistimetatnatriumresistens hos Pseudomonas aeruginosa i slimhinne er rap-
portert ved klinisk bruk. Følsomhetstesting bør foretas hvis en pasient får en forverring, og ved 
regelmessige legebesøk hos pasienter som får langtidsbehandling. Interaksjoner: For utfyl-
lende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse på felleskatalogen.no. 
Graviditet og amming: Det er holdepunkter for at kolistimetatnatrium passerer placenta, og 
følgelig er det fare for fostertoksisitet. Bør kun gis under graviditet hvis nytten oppveier en mulig 
risiko. Utskilles i morsmelk. Amming er derfor ikke anbefalt under behandling. Bivirkninger:
Vanligst (ca. 10%) er hoste og bronkospasme (kjennetegnet ved tilsnøring i brystet som kan 
påvises ved et fall i FEV1). Svært vanlige (≥1/10): Luftveier: Bronkokonstriksjon eller bronko-
spasme, hoste, tilsnøring i brystet. 

Oppbevaring og holdbarhet: Etter rekonstituering: Brukes omgående. Hvis dette ikke er mulig 
bør oppløsningen oppbevares i maks. 24 timer i kjøleskap (2-8°C). Utleveringsbestemmelser:
Skal kun utleveres til bruk på menneske. Pakninger og priser (pr. 05.02.2021): 30 stk.1 (het-
tegl.) 3290,10 kr.  Byttegruppe: Ja, se byttegruppe 001877 på felleskatalogen.no. 
Blå resept: Ja. 
Refusjon: 1J01X B01_1 Kolistin – Promixin inhalasjon Basert på SPC godkjent av SLV 16.09.2019 



Promixin
(kolistimetatnatrium )

inhalasjon
Din sikkerhet i kampen mot

gramnegative bakterier

N
O

1 
20

21
M

ar
ch

 2
02

1

Indikasjoner: Behandling av voksne og barn med kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av Pseu-
domonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose.
Dosering: Bør administreres under tilsyn av lege med relevant erfaring i bruk av legemidlet. Dosen 
kan justeres avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden og klinisk respons. Voksne, ungdom og 
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pasientgrupper: Forsiktighet bør utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Tilberedning/Håndtering:
Se pakningsvedlegg. Administrering: Inhaleres vha. nebulisator. Pasienten må informeres om 
riktig bruk av nebulisatoren. Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for kolistimetatnatrium eller 
andre polymyksiner. Kolistimetatnatrium reduserer mengden av acetylkolin som frisettes fra den 
presynaptiske nevromuskulære koblingen, og skal derfor ikke brukes ved myasthenia gravis
Bivirkninger: Vanligst (ca. 10%) er hoste og bronkospasme (kjennetegnet ved tilsnøring i brystet 
som kan påvises ved et fall i FEV1). Svært vanlige (≥1/10): Luftveier: Bronkokonstriksjon eller 
bronkospasme, hoste, tilsnøring i brystet. Les preparatomtalen nøye før bruk. Ref. Promixin in-
halasjon SPC 09/2019. 
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PULVER TIL INHALASJONSVÆSKE TIL NEBULISATOR, oppløsning. 
Indikasjoner: Behandling av voksne og barn med kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av 
Pseudomonas aeruginosa hos pasienter med cystisk fibrose. Offisielle retningslinjer for korrekt 
bruk av antibakterielle midler bør følges. Dosering: Bør administreres under tilsyn av lege med 
relevant erfaring i bruk av legemidlet. Dosen kan justeres avhengig av alvorlighetsgraden av 
tilstanden og klinisk respons. Voksne, ungdom og barn ≥2 år: Anbefalt doseområde: 1-2 mill. 
IE 2 eller 3 ganger daglig (maks. 6 mill. IE/døgn). Barn <2 år: Anbefalt doseområde: 0,5-1 
mill. IE 2 ganger daglig (maks. 2 mill. IE/døgn). Spesielle pasientgrupper: Forsiktighet bør 
utvises ved nedsatt nyrefunksjon. Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Admini-
strering: Inhaleres vha. nebulisator. Pasienten må informeres om riktig bruk av nebulisatoren. 
Kontraindikasjoner: Kjent overfølsomhet for kolistimetatnatrium eller andre polymyksiner. Ko-
listimetatnatrium reduserer mengden av acetylkolin som frisettes fra den presynaptiske nevro-
muskulære koblingen, og skal derfor ikke brukes ved myasthenia gravis. Forsiktighetsregler: 
Nebulisering av kolistimetatnatrium kan utløse hoste eller bronkospasme. 1. dose bør gis under 
medisinsk tilsyn. Premedisinering med en bronkodilatator anbefales og bør være rutine, spe-
sielt hvis dette utgjør en del av pasientens behandling. FEV1 bør vurderes før og etter dosering. 
Ved holdepunkter for kolistimetatnatriumindusert bronkial hyperreaktivitet hos en pasient som 
ikke får premedisinering med bronkodilatator, bør testen gjentas ved en separat anledning 
med bruk av en bronkodilatator. Holdepunkter for bronkial hyperreaktivitet i nærvær av en 
bronkodilatator kan indikere en allergisk respons, og kolistimetatnatrium bør seponeres. Bron-
kospasme bør behandles ut fra medisinsk behov. Bronkial hyperreaktivitet som respons på 
kolistimetatnatrium kan utvikles ved langtidsbruk, og det anbefales at FEV1 vurderes ved regel-
messige legebesøk før og etter behandling.  Nedsatt nyrefunksjon er rapportert, vanligvis etter 
bruk av høyere i.v. eller i.m. doser enn anbefalt hos pasienter med normal nyrefunksjon, ved 
manglende reduksjon av i.v. eller i.m. doser hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller ved 
samtidig bruk av andre nyretoksiske legemidler. Effekten er vanligvis reversibel ved behand-
lingsseponering. Høye serumkonsentrasjoner av kolistimetatnatrium etter i.v. eller i.m. admini-
strering kan være forbundet med overdosering eller manglende dosereduksjon hos pasienter 
med nedsatt nyrefunksjon, og kan medføre nevrotoksisitet. Samtidig bruk av ikke-depolarise-
rende muskelrelaksantia eller antibiotika med tilsvarende nevrotoksiske effekter kan også med-
føre nevrotoksisitet. Dosereduksjon av kolistimetatnatrium kan lindre symptomer. Rapporterte 
nevrotoksiske effekter omfatter vertigo, forbigående ansiktsparestesi, sløret tale, vasomotorisk 
ustabilitet, synsforstyrrelser, forvirring, psykose og apné. Brukes med ekstrem forsiktighet ved 
porfyri. Ervervet kolistimetatnatriumresistens hos Pseudomonas aeruginosa i slimhinne er rap-
portert ved klinisk bruk. Følsomhetstesting bør foretas hvis en pasient får en forverring, og ved 
regelmessige legebesøk hos pasienter som får langtidsbehandling. Interaksjoner: For utfyl-
lende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse på felleskatalogen.no. 
Graviditet og amming: Det er holdepunkter for at kolistimetatnatrium passerer placenta, og 
følgelig er det fare for fostertoksisitet. Bør kun gis under graviditet hvis nytten oppveier en mulig 
risiko. Utskilles i morsmelk. Amming er derfor ikke anbefalt under behandling. Bivirkninger: 
Vanligst (ca. 10%) er hoste og bronkospasme (kjennetegnet ved tilsnøring i brystet som kan 
påvises ved et fall i FEV1). Svært vanlige (≥1/10): Luftveier: Bronkokonstriksjon eller bronko-
spasme, hoste, tilsnøring i brystet. 

Oppbevaring og holdbarhet: Etter rekonstituering: Brukes omgående. Hvis dette ikke er mulig 
bør oppløsningen oppbevares i maks. 24 timer i kjøleskap (2-8°C). Utleveringsbestemmelser: 
Skal kun utleveres til bruk på menneske. Pakninger og priser (pr. 05.02.2021): 30 stk.1 (het-
tegl.) 3290,10 kr.  Byttegruppe: Ja, se byttegruppe 001877 på felleskatalogen.no. 
Blå resept: Ja. 
Refusjon: 1J01X B01_1 Kolistin – Promixin inhalasjon             Basert på SPC godkjent av SLV 16.09.2019                   
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Helgenomsekvensering utført ved Nasjonal 
kompetansetjeneste for påvisning av 
antibiotikaresistens (K-res) viste at alle isolatene 
tilhørte sekvenstype 22 (ST22), og hadde 
karbapenemasegenet blaOXA-181 og ESBL-A 
genet blaCTX-M-15. Isolatene var genetisk nært 
beslektet forenlig med et smitteutbrudd. Ingen av 
pasientene hadde vært på reise nylig eller innlagt 
på sykehus i utlandet. Nosokomial smitte var 
derfor sannsynlig.

Alle pasientene hadde tilknytning til to 
ulike kirurgiske døgnområder, og en rekke 
smitteverntiltak ble iverksatt. Gjentatte 
screeninger av innlagte identifiserte to 
nye pasienter som var kolonisert med 
utbruddsstammen. Tidslinjen avslørte at de tre 
sist smittede pasientene hadde bodd på samme 
rom (F029), rett etter hverandre. For å utrede 
et mulig miljøreservoar ble det tatt en rekke 
miljøprøver, både på det aktuelle rommet og 
på andre rom på samme døgnområde. Alle 
miljøprøvene var negative for utbruddsstammen 
med unntak av en prøve fra toalettet på F029.

Samtidig som man jobbet med opprulling av 
dette utbruddet la ansatte på Seksjon bakteriologi 
på laboratoriet merke til en økning av kliniske 
ESBL-A produserende Klebsiella oxytoca 
isolater. Suspekte blodkulturisolater fra de siste 
to årene samt nye signifikante funn (n=15) ble 
sendt K-res. Helgenomsekvensering avslørte 
fire klynger med CTX-M-15/154 produserende 
Klebsiella oxytoca og Klebsiella michiganensis. 

Sistnevnte er en nær slektning av K. oxytoca, og 
Maldi-TOF kan ikke skille disse. De 15 isolatene 
var isolert fra pasienter med en aktuell eller nylig 
sykehusinnleggelse. Et sykehusutbrudd ble derfor 
også mistenkt her. Direkte eller indirekte smitte 
mellom pasienter kunne være årsaken, eller 
smitte fra et felles reservoar. ESBL-A forekomst 
i K. oxytoca isolert fra blodkultur ved Sykehuset 
Østfold var sterkt økende i 2021, noe som også 
kan indikere et sykehusutbrudd (Figur 1). Antall 
isolater er imidlertid lavt, kun 19 i 2021, noe som 
naturligvis gjør beregningene usikre.

Fra vår forskning-1

“The Norwegian toilet study”

Av Astri Lervik Larsen

Høsten 2021 fikk tre pasienter ved Sykehuset Østfold påvist klinisk infeksjon med en 
multiresistent, karbapenemase-produserende Klebsiella pneumoniae. Det første funnet var 
i august, og deretter var det to tilfeller i november. Alle infeksjonene var sykehuservervet. 
Et søk i laboratoriedatasystemet avslørte to tilsvarende funn i mars og april samme år. 

Figur 1. Andel (%) ESBL-A i K. oxytoca isolert 
fra blodkultur.

I tillegg til utbruddsstammen K. pneumoniae med 
OXA-181 vokste det i toalettet på rom F029 også 
K. michiganensis og Citrobacter youngae, begge
med de samme betalaktamasene OXA-181 og
CTX-M-15. K. michiganensis-isolatet var nært
beslektet med den ene klyngen med pasientprøver
fra det mulige utbruddet av ESBL-A som er
beskrevet ovenfor. Dette satte oss på tanken om
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at biofilm i toalett eller avløpsrør kan være et 
reservoar for resistente bakterier som persisterer 
under antibiotikaeksponering. Vi har også en 
hypotese om at bakterier som er godt adaptert 
til vannsystemer og avløp tar opp plasmider og 
resistensgener fra mer patogene bakterier og 
vedlikeholder disse. Dette vil da fungere som 
et miljøreservoar som potensielt kan gi smitte 
til pasienter og forårsake utbrudd. Det finnes 
publikasjoner som kan støtte denne hypotesen. En 
pasient som ikke tilhører utbruddet kan illustrere 
problemstillingen:

Til tross for en rekke smitteverntiltak ble tre 
nye pasienter smittet med den karbapenemase-
produserende K. pneumoniae ST22 utbrudds-
stammen våren 2022. I det videre arbeidet med 
disse utbruddene har vi tatt prøver fra toaletter og 
avløp fra mange døgnområder ved SØ (Tabell 1). 

En pasient fikk påvist K. pneumoniae med 
karbapenemasen OXA-48 i urin den 23/6. Da lå 
pasienten på rom A (til 24/6). Vi tok prøver fra 
dette rommet 5/7, og fant da stammen hennes i 
avløpet. Pasienten var også innlagt flere uker i 
mai, på rom B. Vi tok også prøver her 5/7, og 
fant da samme stamme i toalettet, 2 måneder 
etter at pasienten hadde vært der.

I tillegg hadde pasienten en lang innleggelse 
i april, på rom C. Dette rommet tok vi prøver 
fra 5/7 og 23/8, henholdsvis 3 og 4 måneder 
etter at pasienten hadde vært der. Vi fant ikke 
K. pneumoniae stammen med OXA-48 i disse
prøvene, men 5/7 vokste det C. freundii med
OXA-48, og 23/8 samme C. freundii sammen
med Enterobacter ludwigii, begge med OXA-48.
Vi finner ikke stammer med OXA-48 på andre
rom enn der denne pasienten har bodd.

Oppsummert finner vi karbapenemase og ESBL-
A-produserende Enterobacterales i toalettvann 
på de aller fleste pasientrom på de avdelingene 
som bruker mest antibiotika. De bakteriene 
vi finner mest av er Citrobacter spp. Toalettet 
på rom F029 ble forsøkt rengjort flere ganger, 
men gjentatte prøver viste fortsatt vekst av 
karbapenemase-produserende Enterobacterales. 
Dette toalettet ble til slutt byttet ut, men da 
nye prøver ble tatt et par måneder etterpå ble 
utbruddsstammen K. pneumoniae ST22 igjen 
påvist i vann fra toalettskålen. Ingen pasienter 
med kjent bærerskap hadde bodd på rommet i 
mellomtiden. Dette tolker vi som sannsynlig 
rekolonisering fra et reservoar i avløpet. Alle rom 
hvor karbapenemase-produserende bakterier har 
blitt påvist i avløpet undersøkes nå regelmessig, 
og som et midlertidig tiltak utføres desinfeksjon 
med Virkontabletter dersom utbruddsstammen 
kommer tilbake. Ingen nye pasienter har blitt 
smittet etter at dette ble iverksatt.

Fremover ønsker vi å utføre utvidede genetiske 
undersøkelser og plasmidanalyser på isolater 
fra mennesker og miljø, i et forsøk på å 
sannsynliggjøre teorien om plasmidutveksling 
i et miljøreservoar i avløpet. Vi planlegger også 
å prøve ut ulike metoder for dekontaminering av 
avløpsrørene, og kontrollere effekten med nye 
miljøprøver. 

Antibiotikastyring er nok også et viktig 
virkemiddel, da det synes å være en tydelig 
sammenheng mellom antibiotikabruk og funn av 
disse multiresistente bakteriene.

Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for 
smittevern og Senter for laboratoriemedisin, 
Sykehuset Østfold og Nasjonal kompetanse-

Tabell 1. Funn av karbapenemase- eller ESBL-A-produserende bakterier på ulike 
døgnområder (antall rom med påvist mikrobe/antall rom undersøkt).
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Erfaringer med ukrainske krigsofre. Til 
tross for disse erfaringene var nok ikke norske 
mikrobiologiske laboratorier på langt nær 
forberedt på hva som vi skulle møte ved mottak 
av ukrainske krigsofre. Det har vært en stor 
utfordring å isolere og karakterisere multiple 
multiresistente gram-negative isolater fra samme 
prøvemateriale og pasient. I tillegg har behovet 
for utvidet resistensbestemmelse utfordret 
repertoaret i tilgjengelige antibiotikapaneler. Et 
flertall av norske laboratorier har vært involvert 
og videresendt isolatene til K-res for videre 
karakterisering. Siden juni 2022 har K-res mottatt 
ca. 120 karbapenemase-produserende gram-
negative isolater fra ca. 40 pasienter.

Foreløpige funn ved K-res. Det høye antallet 
isolater versus antallet pasienter viser at pasientene 
er kolonisert/infisert med en multiresistent 
bakterieflora som er svært uvanlig i Norge. Felles 
for disse isolatene er multiresistens og i flere 
tilfeller er det påvist isolater med kun følsomhet 
for ett tilgjengelig antibiotikum. Gjennomgående 

Svært multiresistente gram-negative bakterier fra krigsskadede 
pasienter fra Ukraina hospitalisert ved norske sykehus

Arnfinn Sundsfjord og Ørjan Samuelsen, Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av 
antibiotikaresistens (K-res) ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)  

og Senter for nye antibakterielle strategier (CANS) ved UiT Norges arktiske universitet

Krigsskader og multiresistente bakterier. 
Infeksjoner med multiresistente bakterier er 
rapportert å være en vanlig komplikasjon hos 
alvorlig krigsskadede pasienter (1). Dette 
domineres av gram-negative bakteriearter som 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii 
og Pseudomonas aeruginosa. 

Overforbruk av bredspektrede antibiotika 
kombinert med mangelfull kirurgisk kapasitet 
og hygiene ser ut til å være viktige faktorer som 
bidrar til dette (1). Tilsvarende funn ble i 2021 
beskrevet fra fire ukrainske militærsykehus i 
forbindelse med krigen i østre Ukrainia 2014-20 
(2). 

Funnene var dominert av en stor andel 
karbapenem-resistente Escherichia coli, K. 
pneumoniae, A. baumannii og P. aeruginosa 
med ulike karbapenemaser kombinert med 
andre resistensmekanismer inkludert 16S rRNA 
metylaser som medierer overførbar høygradig 
bredspektret resistens mot aminoglykosider.  

Il
lu

st
ra

sj
on

: S
hu

tte
rs

to
ck



Side 15 -pest-POSTEN

er isolatene resistente for bredspektrede beta-
laktamer inkludert karbapenemer, cefiderocol 
og nyere beta-laktam-beta-laktamaseinhibitor 
kombinasjoner (eks. meropenem-vaborbaktam), 
aminoglykosider og ciprofloxacin. 

Høyest forekomst av følsomhet påvises for 
kolistin, men vi finner også kolistinresistente 
isolater. Dette har utfordret vår mangelfulle 
antibiotikaberedskap med hensyn til 
tilgjengelighet av siste-skanse antibiotika 
og behandlingen av relaterte infeksjoner. 
K-res har derfor også utvidet sin testing til å
inkludere analyser for å vurdere synergi mellom
kombinasjoner av antibiotika som ceftazidim-
avibaktam og aztreonam.

Genetiske analyser med helgenomsekvensering 
viser en dominans av kjente globale høy-
risiko kloner av E. coli, K. pneumoniae,  
P. aeruginosa og A. baumannii (3-6). Genetiske
slektskapsanalyser påviser i flere tilfeller nært
slektskap mellom isolater fra pasienter overført
fra Ukraina, men som er innlagt på forskjellige
sykehus i Norge. Dette indikerer smittespredning
mellom ukrainske pasienter før de kommer til
Norge. Det er uklart om denne smittespredningen
skjer ved ukrainske sykehus eller ved andre
institusjoner utenfor Norge før overføring.

Smittevern og unngå sekundærspredning. 
Påvisning av globale epidemiske kloner assosiert 
med multiresistens er bekymringsfullt. De 

representerer et stort potensial for 
videre spredning og krever strenge 
smittevernstiltak. Til tross for dette 
er nå det første sekundærtilfellet 
isolert ved et norsk sykehus. Vi 
håper at dette vil være et unntak og 
ikke regelen i ukene og månedene 
som kommer da Norge selvfølgelig 
må fortsette å bidra i å hjelpe 
Ukraina. Et høyt fokus på smittevern 
og screening for multiresistente 
gram-negative vil være viktig 
for å forebygge flere tilfeller av 
sekundærspredning.
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Aztreonam
Gammelt gramnegativt gull frem fra glemselen?

Kristian Tonby, Christopher Lindemann, Karianne Gammelsrud,  
Per Espen Akselsen og Arnfinn Sundsfjord (på vegne av AFA; Arbeidsgruppen for 

antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse)

Aztreonam er et ”glemt” antibiotikum i Norge. Et smalspektret baktericid 
gramnegativt antibiotikum med et bredt indikasjonsområde. Aztreonam bør 
hentes frem fra glemselen, og vurderes som et alternativ til andre bredspektrede 
antibiotikaregimer.

Data fra Norsk overvåkingssystem for 
antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) 
viser meget lave forbrukstall av aztreonam 
med <0.001 DDD/1000 innbyggere/dag (1). I 
forbindelse med mottak av ukrainske pasienter 
har aztreonam kommet i søkelyset som et 
behandlingsalternativ, da særlig i kombinasjon 
med ceftazidim- avibaktam mot multiresistente 
gramnegative med karbapenemaseproduksjon, 
spesielt ESBL-CARBA-B (NDM, IMP, VIM 
med flere) (2). Forbruksdata hentet 
fra Oslo Universitetssykehus (Figur 
1) viser fortsatt begrenset, men
økende forbruk av aztreonam siste
to årene og før mottak av ukrainske
pasienter. Årsaken er økt fokus på
aztreonam som et gunstig alternativ
mot gramnegative infeksjoner.
Hensikten med dette innlegget er ikke 
en fullstendig litteraturgjennomgang 
av aztreonam, men å minne pest-
POSTENs lesere om at aztreonam
kan være et godt gramnegativt 
alternativ.

Hvordan virker aztreonam?  
Noen snapshots om virkning og PK/PD  
Aztreonam er et smalspektret betalaktam i 
klassen monobaktamer. Det virker baktericid 
ved å hemme bakterienes celleveggsyntese med 
særlig stor affinitet til penicillin-bindende protein 
3 (PBP3) (3,4). Som for andre betalaktamer er 
den farmakodynamiske effekten tidsavhengig, 
der fT/MIC > 50-60 % er forbundet med 

effektivt bakteriedrap (-2 log reduksjon) 
(5).  En standarddosering på 1g x 3 dekker 
villtypen av Enterobacterales, mens behandling 
av Pseudomonas aeruginosa krever høydose 
behandling med 2g x 4 (6). 

Foreløpig er aztreonam det eneste tilgjengelige 
monobaktamet, men både nyere klasser og 
kombinasjonspreparater er i pipeline (7,8). 
Aztreonam er et rent gramnegativt middel med 

god virkning mot Enterobacterales, inkludert 
stammer som produserer bredspektrede metallo-
β-laktamaser (MBLs; ESBL-CARBA-B) 
(5). Mange MBL- stammer har imidlertid 
co- enzymer som kan hydrolysere aztreonam 
(f.eks, AmpC, ESBL), men dette kan motvirkes 
i kombinasjon med β-laktamase inhibitoren 
avibaktam. Aztreonam-avibaktam har vist effekt 
i prekliniske og kliniske studier (9), og forventes 
på markedet tidligst i 2024. Aztreonam har også 

Figur 1. Forbruk av aztreonam ved Oslo Universitetssykehus 2019-
2022 (per okt. 2022) fordelt på antall pasienter og mengde i gram.  
Grafer fra Klinisk Datavarehus, OUS.
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for Enterobacterales (personlig meddelelse 
Gunnar Skov Simonsen). AFA anbefaler for øvrig 
selektiv resistensrapportering som verktøy for 
rasjonell bruk av antibiotika. Aztreonam er anført 
som et førstehåndsmiddel for Enterobacterales 
og Pseudomonas sp., såkalt M1-middel, og 
mikrobiologiske laboratorier oppfordres til å frigi 
resistenssvar for aztreonam (11). 

Doktor, når kan vi bruke aztreonam?
Aztreonams relativt brede indikasjonsområde 
gjenspeiler at det har god penetrasjon til de 
fleste vev og kroppsvæsker, inklusive betente 
meninger. Kliniske studier med aztreonam er av 
eldre dato og refereres til i eldre review artikler 
(10,12-13). Av interesse anføres det blant 
annet at aztreonam ikke inaktiveres ved lav pH 
som muliggjør aztreonam som alternativ ved 
abscesser i motsetning til aminoglykosider. Ifølge 
Felleskatalogen har aztreonam indikasjon for 
alt fra pyelonefritter, pneumonier, gramnegativ 
sepsis, gonoré, intraabdominale og gynekologiske 
infeksjoner (3). Det presiseres dog at midlet må 

kombineres med grampositiv og anaerob dekning 
ved alvorlige infeksjoner og/eller sepsis.  Likevel 
benyttes aztreonam meget sjeldent i Norge, 
foruten som alternativ til inhalasjonsbehandling 
hos pasienter med cystisk fibrose. Aztreonam 
er ikke nevnt i noen av de reviderte nasjonale 
retningslinjene for antibiotikabruk i sykehus. 
Sannsynligvis skyldes dette en kombinasjon av 
at aztreonam er lite fremtredende i internasjonale 
guidelines, samt at vi som klinikere har hatt 

god effekt mot P. aeruginosa og har etter hvert 
blitt ansett som et viktig Pseudomonas-middel. 
Aztreonam har ingen virkning på grampositive 
og anaerobe bakterier. 

Aztreonam ble godkjent av FDA og EMA i 
1986. Det ble tidlig påpekt i aztreonamens høytid 
rundt 90-tallet (10) at aztreonam har et bredt 
gramnegativt spektrum. Det er uklart hvorfor 
aztreonam etter hvert ble betraktet som et rent 
pseudomonas-middel, men mulig kan økende 
resistens og fremveksten av nye fluorokinoloner 
og cefalosporiner forklare at aztreonam gikk i 
glemmeboken i mange land.  

Resistensforhold - aztreonam i Norge 
I Norge foreligger ikke nasjonale resistenstall for 
aztreonam mot Enterobactereales. Ifølge NORM 
rapporten 2019 var kun 3,9 % av P. aeruginosa 
i blodkultur resistente mot aztreonam. Ved OUS 
Ullevål foreligger upubliserte resistenstall for 
aztreonam fra 2021 for E. coli, K.pneumoniae og 
P. aeruginosa for sykehusinnlagte pasienter.

I blodkultur var 162/179 
(90,5%) av E. coli- isolatene 
følsomme (S/I) for aztreonam 
og tilsvarende 42/44 (95,5%) for  
K. pneumoniae. I urin var 930/986
(94,3%) av E. coli- isolatene
følsomme (S/I) for aztreonam og
tilsvarende 151/162 (93,2%) for
K. pneumoniae. Resistenstallene
for aztreonam var sammenliknbare
for cefotaksim for både E. coli
og K. pneumoniae i urin og blod.
For P. aeruginosa i alle materialer
var 116/135 (86%) i I- kategorien
(følsom for høydose). Fra
Haukeland Universitetssykehus
(HUS) foreligger upubliserte resistensdata 
for aztreonam ved påvist ESBL produserende
Enterobacterales (ESBL-A, ESBL-M, ESBL-
CARBA) i perioden 2018-nov2022. I prøver fra
alle materialer er 396/1343 (29,5%) av ESBL- 
isolatene følsomme (S/I) for aztreonam.

Fra og med 01.01.23 vil resistensdata for 
aztreonam bli registrert nasjonalt i NORM også 
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en blindsone for aztreonam i arbeidet med 
retningslinjene. 

I internasjonale retningslinjer er aztreonam 
sjelden nevnt som empirisk førstevalg ved 
gramnegative infeksjoner, men flere guidelines 
anfører aztreonam som alternativ ved betalaktam-
allergi grunnet liten sannsynlighet for kryssallergi. 
En retrospektiv studie anfører imidlertid høyere 
mortalitet ved aztreonam sammenliknet med 
andre anti-Pseudomonas betalaktamer (cefepime, 
piperacillin/tazobactam, eller meropenem) 
ved empirisk oppstart ved sepsis (14). Det er 
uklart hvorvidt alle pasienter mottok aztreonam 
i kombinasjon med annet antibiotikum for å 
sikre adekvat grampositiv og anaerob dekning. I 
tillegg er det en åpenbar svakhet med manglende 
rapportering av mikrobiologiske funn.  Den 
observerte høyere mortaliteten kan sannsynligvis 
tilskrives økt resistens mot aztreonam, og dermed 
vil aztreonam være mindre egnet som empirisk 
førstevalg.  

Av stor interesse har enkelte sykehus i Skottland 
hatt protokoller på å bruke aztreonam som et 
alternativ til videre aminoglykosidbruk etter 
72 timer dersom behov for videre intravenøs 
behandling (15). Et av sykehusene som 
benyttet aztreonam på denne måten reduserte 
forbruket av piperacillin/tazobactam med 15% 
og karbapenemer med 13% sammenliknet med 
andre skotske sykehus hvor tilsvarende forbruk 
økte signifikant (16).

Mulige fordeler ved bruk av aztreonam
Aztreonam har hovedsakelig renal utskillelse med 
mindre påvirkning av tarmfloraen, og er således 
et økologisk gunstig antibiotikum. I tråd med 
rasjonell antibiotikabruk bør derfor målet være 
å fremme bruken av aztreonam på bekostning av 
andre gramnegative midler som er dokumentert 
resistensdrivende. Bivirkningsprofilen til 
aztreonam er relativt lik som for penicillinene og 
cefalosporinene, men med mulig noe økt risiko 
for reversibel stigning av leverenzymer (10,17).  
Et viktig klinisk poeng er at det ikke er noen 
særlig risiko for nefro- og ototoksisitet. Den 
brede gramnegative profilen til aztreonam, samt 
den relativt akseptable bivirkningsprofilen, gjør 

aztreonam til et fristende alternativ til pasienter 
med nyresvikt der aminoglykosider bør unngås. 
Overgang til aztreonam som skissert over i den 
”skotske modellen” kan være meget relevant for 
norske sykehus der bruk av aminoglykosider står 
sterkt. Aztreonam kan derfor være et gunstig 
alternativ for å redusere bruken av cefalosporiner, 
piperacillin/tazobaktam og karbapenemer. 

Grunnet mangelfull oversikt vedrørende 
aztreonamresistens i Norge, vil vi anbefale 
at man avventer å innføre aztreonam som 
empirisk behandling hos pasienter med 
alvorlige infeksjonstilstander, men foreløpige 
resistenstall fra OUS tyder på at det kan være 
relevant. Vi  anbefaler derimot at man vurderer 
å benytte aztreonam når antibiotika revurderes 
etter at pasienten er stabilisert, og eventuelle 
resistenssvar foreligger. Aztreonam har mulighet 
for å være et ”step-down” antibiotikum for å 
smalne inn behandling til pasienter både på 
intensivavdelinger og ved vanlige sengeposter. 
Ved landets intensivavdelinger er det høyt 
forbruk av bredspektrede antibiotika ved både 
kompliserte postoperative intraabdominale 
infeksjoner og ventilatorassosierte pneumonier. 
Aztreonam bør kunne vurderes i begge disse 
tilfellene som mulig step-down terapi ved påvist 
følsomhet.

Ulempene med Aztreonam – pris og 
tilgjengelighet

Ulempene med aztreonam er per dags dato 
pris og tilgjengelighet. Det foreligger ingen 
LIS avtale for innkjøp av aztreonam. Ett døgns 
behandling med aztreonam 1g x 3 koster 556 kr. 
I følge Felleskatalogen koster cefotaksim (1 g x 
3) 135 kr/døgn og piperacillin/tazobaktam (4g x
4) 540 kr/døgn. Begge disse midlene er imidlertid
inne på LIS-anbud, og den faktiske prisen er
vesentlig lavere. Så lenge vi ikke bruker mer
aztreonam, vil det være vanskelig å forhandle om
mer gunstige priser. Ekstrakostnadene av å velge
bredspektret antibiotika er vi godt kjent med,
med risiko for seleksjon av resistens og risiko
for Clostridiodes difficile kolitt. Aztreonam har
markedsføringstillatelse, men det er per dags dato
begrenset tilgang og har varsel om utilstrekkelig
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Dovato er anbefalt som førstelinje-
behandling i norske retningslinjer1

Forutsetninger: HBsAg negativ, ingen primær resistens 
mot virkestoffene, antatt god etterlevelse, bruk av  
prevensjon hvis kvinne i fertil alder.1 
Kan brukes i “test-and-treat” situasjoner.1

Hiv-behandling med kun 2 virkestoff1

3-års data på behandlingsnaive og
behandlingserfarne pasienter viser vedvarende
virussuppresjon og høy barriere mot resistens*2-4

Dovato er indisert for behandling av hiv-infeksjon hos voksne og 
ungdom >12 år med vekt ≥40 kg, med ingen kjent eller mistenkt 
resistens mot integrasehemmerklassen eller lamivudin.

*GEMINI-1 og GEMINI-2 er identiske fase III, randomiserte, dobbeltblinde, parallellgruppe, multisenter, non-inferiority studier. 
Effekt og sikkerhet av DTG 50 mg + 3TC 300 mg én gang daglig ble sammenlignet med DTG 50 mg + TDF/FTC 300 mg/200 mg hos 
behandlingsnaive, HBV-negative voksne hiv-pasienter med virusmengde ≤ 500 000 kopier/ml. Non-inferiority vist i andel med 
hiv-1 RNA <50 kopier/ml ved uke 48 (primært endepunkt): 91 % (655/716) i DTG + 3TC gruppen og 93 % (669/717) i DTG + TDF/
FTC gruppen (behandlingsforskjell -1,7 %, 95 % KI: -4.4; 1,1), ved uke 144: 82 % (n=716) DTG + 3TC vs. 84 % (n=717) DTG + TDF/FTC 
(behandlingsforskjell -1,8 %, 95 % KI: -5,8; 2,1).2

*TANGO er en fase III, randomisert, åpen, multisenter, parallellgruppe, non-inferiority studie. Effekt og sikkerhet evaluert ved bytte fra 
et 3- eller 4-komponent TAF-basert regime til Dovato (DTG 50 mg + 3TC 300 mg) én gang daglig hos behandlingserfarne, HBV-negative 
voksne hiv-pasienter med hiv-1 RNA <50 kopier/ml i >6 måneder. Deltagerne hadde initialt et stabilt TAF-basert regime (TAF/FTC + PI 
eller INI eller NNRTI) uten bevis på resistens mot NRTI- eller INSTI-klassen. Non-inferiority vist i andel med hiv-1 RNA ≥50 kopier/ml ved 
uke 48 (primært endepunkt): 0,3 % (1/369) på Dovato vs. 0,5 % (2/372) på et TAF-basert regime (behandlingsforskjell -0.3 %, 95 % KI: 
-1,2; 0,7), ved uke 144: 0,3% (1/369) v.s 1,3 % (5/372) (behandlingsforskjell -1,1, 95 % KI, -2,4; 0,2).3

Referanser: 1. Norsk Forening for Infeksjonsmedisin, Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2022 (www.
legeforeningen.no/contentassets/9c25406fe07149f193c5a62473c4ebf9/hivretningslinjer2022.pdf sett 08.02.2022). 2. Cahn P, et al. 
AIDS. 2022;36(1):39-48. 3. Osiyemi O, et al. Clin Infect Dis. 2022 Jan 25:ciac036. doi: 10.1093/cid/ciac036. Epub ahead of print. 4. LIS-
anbefalinger for ARV behandling av hiv for perioden 01.12.2019- 30.11.2022. (www.sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/
Documents/HIV/HIV.pdf sett 08.02.2022).

PM-NO-DLL-ADVT-220001-dovato-ad-168x238-aug2022-g.indd   1PM-NO-DLL-ADVT-220001-dovato-ad-168x238-aug2022-g.indd   1 05.09.2022   15:50:1505.09.2022   15:50:15



UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON
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• Sikkerhet og effekt mht. Dovato og
graviditet er ikke studert. Det er sett
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med behandling uten dolutegravir.
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kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

Dovato kan forskrives i tråd med 
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forsyning grunnet økt etterspørsel. 

Vår subjektive konklusjon og forsiktige 
anbefaling om bruk av aztreonam
Inntil videre er det begrensninger på bruk 
av aztreonam. Det bør derfor forbeholdes 
der aztreonam er et av få alternativer, som 
for eksempel til kombinasjonsbehandling av 
MDR gramnegative-infeksjoner. Aztreonam 
bør imidlertid vurderes med tanke på en mer 
fremtredende plass i norsk antibiotikabehandling. 
På kort sikt bør aztreonam være et alternativ 
når aminoglykosider ikke kan benyttes ved en 
rekke kliniske tilstander. Videre bør aztreonam 
vurderes som ”step-down” antibiotika når 
resistenssvar foreligger. På lang sikt bør man 
vurdere om aztreonam kan ha en plass i empirisk 
oppstartsbehandling. Denne anbefalingen har dog 
følgende forutsetninger: 1) tilgang til aztreonam 
bedres (og prisen reduseres) 2) mikrobiologiske 
laboratorier utgir aztreonam i resistensbesvarelser 
3) det utgis både lokale og nasjonale resistensdata. 

Sist, og ikke minst (og som vanlig), avslutter vi 
med å oppfordre til at kliniske og mikrobiologiske 
fagmiljøer bidrar til nye data om aztreonambruk. 
Vi trenger studier! 
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https://www.nhstaysideadtc.scot.nhs.uk/antibiotic site/pdf docs/aztreonam guidance.pdf
https://www.nhstaysideadtc.scot.nhs.uk/antibiotic site/pdf docs/aztreonam guidance.pdf
https://relis.no/Aktuelt/Arkiv/2013/Aztreonam-_et_glemt_antibiotikum/ 
https://relis.no/Aktuelt/Arkiv/2013/Aztreonam-_et_glemt_antibiotikum/ 
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Nasjonalt senter for legemiddelmangel

- Mange oppgaver og økende utfordringer -

Nasjonalt senter for legemiddelmangel og –beredskap for spesialisthelsetjenesten 
(Mangelsenteret) ble etablert i 2016 og eies av de fire regionale helseforetakene. Senteret 
ble etablert på bakgrunn av økende utfordringer med mangelsituasjoner på legemidler. 
pest-POSTENs utsendte fikk et intervju med Øyvind Melien, erfaren farmakolog ved OUS 
som har god oversikt over aktiviteten til nå og tanker om hva som bør gjøres fremover.

I samsvar med mandatet skal Mangelsenteret 
”overvåke forsyningssituasjonen, kartlegge 
omfang av problemer/mangelsituasjoner som 
oppstår, finne løsninger og kommunisere disse til 
alle berørte parter. Den nasjonale funksjon skal 
støtte de lokale legemiddelkomiteer og det lokale 
og regionale beredskapsarbeidet.”

Mangelsenteret rapporterer til de regionale 
helseforetak v/fagdirektørene. Bemanningen ved 
senteret består av to årsverk, fordelt på to 50% 
overlegestillinger og to 50% farmasøytstillinger. 
I tillegg har vi engasjert overlege i 20% knyttet til 
senteret. Med bakgrunn i de økende utfordringer 
med legemiddelmangler er det behov for å styrke 
bemanningen.

pP: Antibiotika er blant våre aller viktigste 
legemidler, og både ”i krig og fred” oppstår 
mangelsituasjoner. Som et land uten egen 
legemiddelproduksjon er Norge sårbart. Hva 
mener dere har bidratt til at dette problemet 
synes å ha eskalert de siste årene, også før 
2020 og de åpenbare utfordringer med korona 
og nå Putins krig i Europa?

Det har vært en generell økning i forekomst av 
legemiddelmangler over de siste 10-15 år som 
også har rammet antibiotika-området. Legemidler 
som i en kommersiell sammenheng fremstår 
som mindre interessante blir ofte mer utsatt for 
forsyningssvikt. I OECDs nylige analyse av 
legemiddelmangel-problematikk fremgår det at 

Mangelsenterets stab, fra venstre: Øyvind Melien (leder, farmakolog), Ellen Østmoe 
Bergh (farmasøyt), Håvard Kirkevold (farmasøyt), Sigrid Narum (overlege), Einar 
Husebye (spesialrådgiver, overlege)
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rapporterte legemiddelmangler konsentrerer seg 
om tre hovedområder; antiinfektiva, hjerte-kar-
midler og legemidler rettet mot nervesystemet. 
Manglene gjelder særlig eldre medikamenter 
der patenttiden er utløpt. På antibiotikafeltet kan 
dette passe med bildet av at vi i Norge i større 
grad benytter smalspektrede, eldre og billigere 
perorale antibiotika, mens det lenger sør i Europa 
er større bruk av nyere bredspektrede antibiotika.

pP: Senteret skal bidra både ved lege-
middelmangel i en normalsituasjon og til 
beredskapslagre for antibiotika ved kriser 
som for eksempel pandemi og krig. Hvordan 
foregår samarbeidet og oppgavefordelingen 
nasjonalt og regionalt, og mellom alle aktører 
som LMV, apotek, Helseforetak, direktorat og 
departement? 

Mangelsenteret har i sin virksomhet et løpende 
og tett samarbeid med en rekke aktører, 
våre eiere - de regionale helseforetak, de 
kliniske miljøer, Statens legemiddelverk, 
Sykehusinnkjøp HF, Sykehusapotekene, 
det nasjonale legemiddellageret B180, 
Helsedirektoratet m.fl. Vi har også tett 

oppfølging med grossistadministrasjonen og 
grossisten for spesialisthelsetjenesten Alliance. 
Statens legemiddelverk mottar meldinger om 
mangler fra produsentene for legemidler med 
markedsføringstillatelse og kommuniserer 
informasjon videre til Mangelsenteret for 
relevant oppfølging. 

Mangelsenteret følger også opp legemiddel-
mangler for substanser uten markeds-
føringstillatelse i Norge der vi fanger opp 
informasjon fra andre kilder. Sykehusinnkjøp 
HF bidrar i saker som gjelder legemidler 
med inngåtte LIS-avtaler. Mangelsenteret for 
Spesialisthelsetjenesten, som er lokalisert i 
Oslo universitetssykehus og samorganisert med 
seksjon for Legemiddelkomite og –sikkerhet 
i sykehuset, legger stor vekt på dialogen med 

kliniske miljøer. Dette er helt essensielt særlig 
i situasjoner der en må avklare alternative 
behandlinger når tilgangen til legemidler blir 
begrenset. I slike settinger kan det også bli 
nødvendig med prioriteringer og føringer fra de 
regionale fagdirektørene som blir kommunisert 
linjevei.
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Mangelsenteret vil ikke minst få rette en takk 
til de infeksjonsmedisinske miljøene som har 
bidratt med verdifulle innspill til senterets 
arbeid i en rekke konkrete saker over den senere 
tid vedrørende medikamenter ved Covid-19 
behandling, apekopper, antibiotika ved 
multiresistente bakterier, tuberkuloselegemidler 
mm.

pP: Hva har, historisk sett, vært de mest 
alvorlige manglene for antibiotika som senteret 
har håndtert mht. til varighet og kritikalitet av 
preparat (med det mener jeg vansker med å 
finne alternativer).  

Her er noen eksempler:

Piperacillin/Tazobactam: Det oppsto råvare-
problemer i 2017 som følge av eksplosjon 
på råvarefabrikk i Kina. Stragen, som var 
hovedleverandør (85 % av verdensmarkedet?) 
fikk problemer, og man innførte (ved OUS) en 
innskrenking i bruk til 50 % av normalt nivå og 
ba klinikere velge andre egnede alternativer. Det 
var noe ustabilitet i tilgangen frem til 2019, men 
etter det har tilgangen til piperazillin/tazobactam 
vært god .

Cefalotin  inj: Det var mangelsituasjon i 2019 
både pga forsinkelse i import av virkestoff 
(Active Pharmaceutical Ingredient) til Italia som 
produksjonsland og pga forsinket frigivelse av 
italienske myndigheter. Dette resulterte i at vi 
ikke fikk inn cefalozin til Norge. Det tok litt tid 
før leveransene var stabile, men har fungert i 
noen år nå. Cefazolin var i starten ikke godkjent 
til barn, og det var da viktig å prøve å forbeholde 
de få pakningene som var på lager av Cefalotin 
til barn.

Meropenem: Mangel før 2016, som førte til 
at man i OUS fikk ned bruken, noe som var 
ønskelig. 

pP: Legemiddelmangel er et internasjonalt 
problem og skyldes i mange land dårlig 
økonomi, korrupsjon osv.– men ikke i vår del 
av verden. Er det noen internasjonal konsensus 
for en definisjon av begrepet ”mangel” som 

gjør at man kan følge utviklingen på tvers av 
landegrenser?

Det mangler en internasjonal konsensus om 
definisjon av legemiddelmangel, og dette skaper 
problemer for å kunne følge omfang og trender 
på legemiddelmangelfeltet på tvers av land og 
kontinenter. Dette fører til at rapporteringen 
blir ulik fra land til land, og monitorering og 
statistikk blir vanskeliggjort. Problemstillingen 
er beskrevet i EUs rapport om legemiddelmangler 
(Desember 2021). I rapporten er det anbefalt at 
man får etablert og følger en harmonisert EU-
basert definisjon av legemiddelmangel.

pP: For antibiotika er spesielt at mangel på 
eldre og smalspektrede antibiotika som for 
eksempel benzylpenicillin vil ha stor betydning 
i Norge og Norden, mens det i andre deler av 
verden ikke ville blitt vektlagt i særlig grad. 
Foregår noe nordisk eller europeisk initiativ 
på dette område, også med tanke på usikkerhet 
rundt videre produksjon internasjonalt?

På europeisk nivå er det de siste år tatt en rekke 
viktige initiativ med systemfokus for å koordinere 
arbeidet med å motvirke legemiddelmangler. 
For det første har EU fått gjennomført en meget 
grundig kartlegging av legemiddelmangelfeltet, 
både med hensyn til årsaksforhold og forslag til 
tiltak, beskrevet i rapporten ”Future-proofing 
pharmaceutical legislation – study on medicine 
shortages” (Desember 2021). En rekke tiltak 
foreslås. I tillegg til å få etablert en konsensus 
om felles definisjon av hva legemiddelmangel 
er, som er helt grunnleggende for en mer 
effektiv oppfølging, er det viktig å få på plass 
harmoniserte kriterier for rapportering av 
kritiske legemiddelmangler. I sammenheng 
med dette foreslås at en må få utviklet en felles 
liste over de legemiddelmangler som er mest 
kritiske og å få på plass policy og verktøy som 
styrker tilgjengelighet for disse legemidlene. 
Videre foreslås å inkludere informasjon om 
tilgjengelige alternative legemidler i databaser 
for legemiddelmangel mm.

Beredskap er løftet frem som en sentral pillar 
i EUs felles legemiddelstrategi, og som ledd i 
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denne er beredskapsfunksjonen HERA etablert 
(Health Emergency Preparedness and Response 
Authority | European Commission (europa.
eu). HERA vil få en nøkkelfunksjon fremover 
i beredskapsarbeidet på tvers av Europa jfr. 
intensjonen; “When an emergency hits, HERA 
will ensure the development, production and 
distribution of medicines, vaccines and other 
medical countermeasures – such as gloves and 
masks – that were often lacking during the 
first phase of the response to the COVID-19 
pandemic.”

På noe sikt vil beslutningen i EU om et felles 
metodevurderingssystem for legemidler 
og medisinsk teknologi i Europa kunne 
legge grunnlaget for samarbeid også om 
innkjøpsprosesser, slik som nylig uttrykt i 
en uttalelse fra Heads of Agency Group for 
metodevurderingsinstitusjonene i EU. Dette kan 
bidra til å styrke forutsetninger og verktøy for å 
sikre legemiddelberedskap på tvers av landene.

pP: Den 17. november skrev tre av våre 
kolleger en kronikk i Aftenposten; ”Norge har 
for dårlig antibiotikaberedskap”. De peker 
på vår sårbarhet som nevnt innledningsvis, 
og at blant annet Sverige og UK synes å være 
kommet lenger enn oss med faktiske ordninger 
for bedre beredskap. Er vi nordiske mestre i 
utredninger, men ”jumbo” i å gjennomføre 
gode intensjoner? Og hvis gjennomføring er 
en utfordring, skyldes det dårlig organisering? 
Ansvarsfragmentering? 

Etter at HOD i mai 2020 opprettet     
beredskapslageret B180 har norsk legemiddel-
beredskap bedret seg betydelig, men, det er 
fortsatt vesentlige utfordringer som ikke alene 
løses ved dette tiltaket. B180 ble opprettet som 
et resultat av økene legemiddelmangler de siste 
5-10 årene, advarsler om risikoen ved manglende 
beredskap og koronapandemien. B180 er et
eksempel på hva som allerede er implementert.
I tillegg ble det under pandemien opprettet
mindre spesial-lager beregnet for avgrensete
behov knyttet til akutt spesialistbehandling i
sykehus.

Det er mange utfordringer knyttet til bered-

skapslagring av legemidler, som krever gode 
avveininger for å ivareta kritisk pasient-
behandling og bærekraftig beredskap. 
Holdbarhet, rullering av lager, kassasjon 
og kostnader forutsetter prioriteringer som 
tar hensyn til både kritikalitet for pasient-
behandlingen og samfunnskostnadene. Men 
et beredskapslager kan ikke dekke opp for 
langvarige mangelsituasjoner. Langvarige 
mangler krever samlete nasjonale løsninger, 
internasjonalt samarbeid, av og til også med 
systemer for beredskapsproduksjon. 

I daglig drift kan Mangelsenteret finne løsninger 
ved å kombinere klinisk medisinsk kompetanse 
og farmasøytiske løsninger med alternative 
legemidler og alternative leveranser tilpasset 
den enkelte legemiddelmangel. Dette kan av og 
til kreve endringer av medisinske prosedyrer. 
Gode løsninger forutsette tett dialog med de 
kliniske fagmiljøene både på fagmedisinsk og 
pleiefaglig side, som ofte gir avgjørende bidrag 
til Mangelsenteret.

pP: Økende import av multiresistente bakterier 
er et scenario som vi lever med og frykter. Her 
må vi ha tilgang til virksomme antibiotika som 
det globalt er konkurranse om. Hva gjøres for 
å oppnå dette, og har du et eksempel eller to 
på slike situasjoner der mangelsenteret har 
bidratt?

Mangelsenteret bidro tidlig på sommeren 
i år i forbindelse med å få til innkjøp av et 
sett antibiotika til behandling av infeksjoner 
forårsaket av multiresistente bakterier. Det 
ble på kort tid rigget et samarbeid mellom 
infeksjonsmedisinske miljø, KAS m.fl. om å 
sette opp en oversikt over aktuelle medikamenter. 
Etter samråd med de regionale helseforetak, 
formidlet Mangelsenteret forslaget til RHF-
fagdirektørene som meget raskt fikk løftet saken 
videre til de administrerende direktører for 
beslutning om innkjøp.

pP: Hva tenker du er ellers de viktigste 
utfordringene vi står ovenfor, og hvordan kan 
vi best møte dem?
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Det er vesentlig å få organisert vår 
legemiddelberedskap i Norge på en mer 
effektiv og koordinert måte. Vi må få samkjørt 
beredskapen på dette området mellom nasjonalt, 
regionalt og lokalt nivå. Dette er nødvendig 
for å unngå både mangler og duplisering av 
legemiddelberedskap. Det må etableres systemer 
for å kunne holde oversikt over hva vi til enhver 
tid har og hvor det befinner seg. Dette har vi ikke 
i dag.

For håndtering av legemiddelmangler er det 
viktig å sikre gode og raske informasjonskanaler 
til de som trenger informasjon. Mangelsenteret 
gjennomfører et forprosjekt for å styrke 
kommunikasjon, og det er behov for ikke minst 
å nå ut til de kliniske miljøene på en bedre måte.

Videre ser vi behovet for å avdekke systemsvikt 
som årsak til legemiddelmangler. Som 
eksempel har Mangelsenteret over seneste tid 

hatt samarbeid med infeksjonsmedisinsk miljø, 
tuberkulosekoordinatorer, myndighetsetater  
m.fl. om de vedvarende legemiddelmangler
innenfor tuberkulosebehandlingen. Det frem-
står som et område der prinsippet om at
finansieringsansvar  skal  følge behandlingsansvar 
ikke er oppfylt, og det er ikke etablert samlede
anbudsprosesser. Mangelsenteret har på denne
bakgrunn nettopp løftet en sak til de regionale
helseforetak om behovet for endringer i
forvaltningen av tuberkulosemedikamenter som
nå er under behandling.

- Jon Birger Haug
Mangelsenteret har et nettsted med mye nyttig 
informasjon som du finner på 
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-
forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/
nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-
legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten

Fast stilling: Vi ønsker å styrke vår infeksjonsmedisinske avdeling og utvide legegruppen vår. Vi søker primært 
etter deg som ønsker  fast stilling, men vikariat av ulik varighet kan også diskuteres (se egen stillingsannonse 
under). LIS med stor interesse for faget er også velkommen til å søke. Vi ønsker å knytte til oss ferdige spesialister 
med stort engasjement, som ønsker å løfte faget og som kan bidra til god utvikling av seksjonens tilbud til egne 
pasienter og til andre deler av sykehuset.Seksjon for infeksjon består av en sengepost og en infeksjonsmedisinsk 
poliklinikk. Seksjonens leger har tett og godt samarbeid med intensivavdelingen og andre døgnseksjoner ved 
sykehuset. Seksjonen har i dag 2 overleger (som begge forsker delvis), en konstituert overlege og en LIS3. I tillegg 
er det to LIS rotasjonsstillinger tilknyttet seksjonen. Vårt mål er å øke til fire overleger og to LIS 3 i løpet av 
det kommende året. https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4569359747?language=nb&link_source_id=0

Vikariat: Vi ønsker å utvide legegruppen vår og søker etter flere infeksjonsmedisinere, eller LIS 3. Vi kan 
tilby fast stilling eller 6-12 måneders vikariat som overlege i infeksjonssykdommer. Det er gode muligheter for 
forlengelse.Vi ønsker å knytte til oss leger med stort engasjement, som ønsker å løfte faget og som kan bidra 
til god utvikling av seksjonens tilbud til egne pasienter og til andre deler av sykehuset.Seksjon for infeksjon 
består av en sengepost og en infeksjonsmedisinsk poliklinikk. Seksjonens leger har tett og godt samarbeid med 
intensivavdelingen og andre døgnseksjoner ved sykehuset. Seksjonen har i dag 2 overleger (som begge forsker 
delvis), en konstituert overlege og en LIS3. I tillegg er det to LIS rotasjonsstillinger tilknyttet seksjonen. Målet 
vårt er å øke til fire overleger og to LIS3 i løpet av det kommende året.
https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4569363280?language=nb&link_source_id=0

STILLINGSANNONSER

Søknadsfrist: 31. desember 2022
Kontakt: overlege Hilde Skudal mob. 473 49 134

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonalt-senter-for-legemiddelmangel-og-legemiddelberedskap-i-spesialisthelsetjenesten
https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4569359747?language=nb&link_source_id=0 
https://2411.webcruiter.no/Main2/Recruit/Public/4569363280?language=nb&link_source_id=0


Før lunsj var tiden satt av til møter i de 
ulike gruppene, mens det ble avholdt en 
fellessesjon på ettermiddagen. Her var 
årets tema ”Antibiotikaresistens i miljøet”, 
”Antibiotikaresistens og smittevern i nyfødt-
medisin” og ””Kommunikasjon av fag og risiko”. 

Yngvild Wasteson fra NMBU åpnet med 
en innføring i antibiotikaresistens fra 
veterinærperspektiv. Hvor vi fikk en nyansering 
av det etter hvert velkjente ”En helse” begrepet. 
Oslo Met’s Kaare Magne Nilsen fulgte opp 
og presenterte den ferske rapporten fra Viten-
skapskomiteen for mat og miljø (VKM) 
om Antimikrobiell resistens i miljøet. Kan 
man på sikt få til et overvåkningssystem for 
antibiotikaresistens i miljøet lignende NORM? 

Nyfødtmedisinen beskjeftiger seg med våre 
svakeste små. I bolk nummer to fikk vi et innblikk 
i denne delen av medisinen. Nyfødtmedisiner ved 
UNN Claus Klingenberg sto som nummer to på 
programmet, men da Aslaug Vatne fikk tekniske 
problemer, steppet han inn som supervikar 
og stilte opp med to innlegg. Først kunne han 
fortelle om en generell høy antibiotikabruk hos 
nyfødte hvor retningslinjer spriker, og det er store 
forskjeller internasjonalt. I Stavanger har Vatne 
og medarbeidere vist hvordan en tilnærming med 
gjentatte undersøkelser av de nyfødte har bidratt 
til at antibiotikaoppstart og –bruk har kunnet 
reduseres trygt. 

Etter en liten benstrekk fikk vi høre mer 
om mikrobiomet hos nyfødte og hvordan 

antibiotikabruk helt i begynnelsen av livet 
innvirker på det. Smittevernoverlege i Stavanger 
avsluttet nyfødtbolken med fortellingen 
klebsiella-utbruddet ved SUS i 2016 som han 
møtte som helt fersk smittevernlege. 

Siste del av dagen var viet kommunikasjon. Tre 
foredragsholdere fra utenfor helsevesenet ga sine 
perspektiver, før en avsluttende paneldebatt. 
Retoriker Jens Elmelund Kjelsens sammenlignet 
strategiene fra covid19 pandemien i de ulike, 
men vellykkede kommunikasjonsstrategiene 
i de ulike nordiske landene og satte i debatten 
spørsmålstegn ved om vi har et klart budskap når 
det gjelder antibiotikaresistens og om vi når de 
riktige aktørene. 

Asle Haukås fra Veterinærinstituttet delte 
sin erfaring med kommunikasjon rundt 
antibiotikabruk og resistens i veterinærmedisinen 
med noen heldige og mindre heldige erfaringer. 
Her kan budskap få store konsekvenser for 
hele næringer og negative assosiasjoner 
holder seg lenge. Martine Aasen Strande 
og Anna Flemmen skrev sin masteroppgave 
i samfunnssikkerhet ved Universitetet i 
Stavanger om risikokommunikasjon rundt 
antibiotikaresistens. De delte sine funn hvor de 
blant annet pekte på behov for økt kunnskap i 
befolkningen. 

Etter et vellykket møte kunne deltakerne reise 
tilbake til sitt arbeid mot antibiotikaresistens rundt 
om i landet med ny kunnskap, nye perspektiv og 
ikke minst nye bekjentskaper.
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AMR - HAI
Av Ida Tveter

Bak det kryptiske akronymet AMR-HAI skjuler seg den nasjonale konferansen om 
antibiotikaresistens og infeksjoner i helsetjenesten. Konferansen har blitt arrangert årlig 
siden 2014 og er et samarbeid mellom norske aktører innenfor antibiotika og resistens i 
primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Etter digitale møter under pandemien kunne deltakerne igjen møtes ansikt til ansikt på 
Gardermoen den 23. november.  
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     Doktorgrad 
 

Hvordan kan vi gi bedre 
antibiotikabehandling til barn?

Christian Magnus 
Thaulow 

disputerte for ph.d-graden 
den 22. november 2022 ved

Universitetet i Bergen
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Avhandlingens tittel: ”Antibiotic Use in 
Children and Neonates Before, During and After 
Hospitalisation – Exploring focus areas for 
antibiotic stewardship”

Hovedveileder: Stig Harthug (UiB)

Biveiledere: Hege Salvesen Blix (UiO og FHI), 
Dag Berild (OsloMet) og Beate Horsberg Eriksen 
(NTNU, Helse Møre og Romsdal).

Hos små barn kan antibiotika forstyrre barnets 
normale utvikling og øke risikoen for kroniske 
sykdommer. Derfor er det ekstra viktig med god 
overvåkning og fornuftig bruk av antibiotika hos 
de minste av oss. Christian Magnus Thaulow 

har i sitt arbeid beskrevet og sammenlignet 
bruken av antibiotika ved to barneavdelinger 
i Norge; ved Ålesund sykehus og ved Ullevål 
universitetssykehus. Jevnt over ble gjeldene 
retningslinjer for valg av antibiotika oftest fulgt. 
Ved Ålesund sykehus var luftveisinfeksjoner den 
desidert hyppigste årsaken til antibiotikabruk, 
mens ved Ullevål sykehus varierte årsaken i større 
grad. Barna ved Ullevål ble jevnt over behandlet 
lengre i sykehus, flere fikk antibiotika intravenøst 
(rett i blodet), og de fikk høyere doser av flere 
typer antibiotika. Barn som hadde fått antibiotika 
ila livets tre første måneder i Ålesund hadde en 
nesten dobbelt risiko for gjentatt antibiotikakur ila 
første leveår (selv om de ellers var friske). Større 
barn som hadde fått antibiotika i sykehus hadde en 
tre-doblet risk for gjentatt antibiotika-kur året etter 
sykehusinnleggelsen. 

Fire av fem nyfødte barn fikk unødvendig 
antibiotikabehandling. Ved behandling av 
lungebetennelse fikk kun halvparten behandling 
etter retningslinjene. Dosene med antibiotika 
som ble gitt varierte betydelig. Hos mange barn 
med potensielt alvorlige infeksjoner ble det 
ikke tatt bakterieprøver fra blod. Bredspektret 
resistensdrivende antibiotika ble først og fremst 
skrevet ut til barn med kroniske sykdommer. Barn 
som hadde fått antibiotika i sykehus hadde økt 
risiko for også å få antibiotika utenfor sykehus, 
selv om man tok bort de med kroniske sykdommer 
fra regnskapet. 

Flere av aspektene nevnt over bør være førende for 
forbedringsarbeid knyttet til antibiotikabruk hos 
barn i framtiden. Beskrivelsen av sammenhengen 
mellom antibiotikabruk i og utenfor sykehus er 
orginal, og man bør i framtiden legge strategier for 
en mer helhetlig overvåkning av antibiotikabruk, 
kanskje et antibiotikapass?
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Hengivelse
Både Rainer Maria Rilke og Stein Mehren regnes blant de ypperste lyrikere i sin 
gererasjon. Rilke var født i Praha og tysk lyriker. Men han skrev også fortellinger, èn 
roman og tekster om kunst og kultur. Hans litterære produksjon omfatter også tallrike 
oversettelser, hovedsakelig fra fransk til tysk og en omfattende brevveksling . Fra 
1905-06 var han sekretær for Auguste Rodin i Paris og kom inn i Paul Cèzannes krets. 
Hans omfangsrike lyrikk  ga ham verdensry og er gjendiktet på mange sprog. Det dikt 
som presenteres her er hentet fra ”Das Buch von der Pilgerschaft”. 

Mehren var en filosofisk skolert dikter som studerte filosofi ved UIO og i en periode 
var Arne Næss` assistent. Hans diktning kan leses mot vidtfavnende intellektuelle 
referanser til europeisk filosofi, men også uten idehistoriske tolkningsnøkler. Hans 
lyriske produksjon var betydelig, og han utga også romaner, skuespill og essays; i 
tillegg var han billedkunstner. Han hadde Statens Æresstipend fra 1983 og var vinner 
av Kritiker- , Dobloug- , Aschehoug- og Gyldendalprisen.

- Bent von der Lippe

DIKTSPALTEN

  Rainer Maria Rilke
       (1875-1926) 

Stein Mehren
 (1935-2017)
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Rainer Maria Rilke

Ta lyset fra mitt øye (1901)  
Gjendiktet av Andrè Bjerke

Ta lyset fra mitt øye: jeg kan se deg,
og gjør meg døv: mitt øre kan fornemme deg,
og også uten føtter kan jeg tre deg
i møte – uten tunge når min stemme deg.
Bryt mine armer av: mitt hjerte griper deg,
som jeg med hånden fatter om det fjerne.
Du bandt mitt hjerte? Hjernens pulser slo.
Og har du med en brann fortært min hjerne,
så bærer jeg deg fortsatt på mitt blod.

R.M. Rilkes tyske originaltekst:

Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören,
und ohne Füsse kann ich zu dir gehn,
und ohne Mund noch kann ich dich 
beschwören.
Brich mir die Arme ab, ich fasse dich
mit meinem Herzen wie mit einer Hand,
halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird 
schlagen,
und wirfst du in mein Hirn den Brand,
so werd ich dich auf meinem Blute tragen.

Stein Mehren

Jeg holder ditt hode (1963)

Jeg holder ditt hode
i mine hender, som du holder
mitt hjerte i din ømhet
slik allting holder og blir
holdt av noe annet enn seg selv
Slik havet løfter en sten
til sine strender, slik treet
holder høstens modne frukter, slik
kloden løftes gjennom kloders rom
Slik holdes vi begge av noe og løftes
dit gåte holder gåte i sin hånd

Illustrasjoner: Shutterstock
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DOSERING
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VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
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Samtidig høydosebehandling med cefalosporiner og nefrotoksiske legemidler som aminoglykosider eller potente diuretika (f.eks. 
furosemid) kan påvirke nyrefunksjonen negativt. Samtidig bruk av kloramfenikol bør unngås pga. mulig antagonisme. Forsiktighets-
regler: Alvorlige, og noen ganger fatale, overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved overfølsomhetsreaksjoner må behandling 
seponeres umiddelbart og tilstrekkelige akuttiltak iverksettes. Forsiktighet bør utvises dersom ceftazidim/avibaktam gis til 
pasienter med ikke-alvorlig overfølsomhetsreaksjon for penicilliner, monobaktamer eller karbapenemer.

UTVALGTE BIVIRKNINGER
Blod/lymfe: Svært vanlige: Positiv direkte Coombs test. Vanlige: Eosinofili, trombocytopeni, trombocytose. Gastrointestinale: Van-
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makulopapuløst utslett, urticaria. Immunsystemet: Ukjent frekvens: Anafylaktisk reaksjon. Infeksiøse: Vanlige: Candidiasis (inkl. 
vulvovaginal candidiasis og oral candidiasis). Lever/galle: Vanlige: Økt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt LDH i blod, økt γ-GT. Nev-
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Utleveringbestemmelse: Skal kun utleveres til bruk på menneske.
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Det svenska Infektionsverktyget – erfarenheter  
och utmaningar efter 10 års användning

Av Ingemar Qvarfordt, överläkare, docent,  
Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Infektionsverktyget (IV) är ett IT-stöd för registrering och uppföljning av 
vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaordinationer kopplade till 
ordinationsorsak. Det utvecklades med inspiration från det finska SAI-
systemet efter gemensamt beslut i samverkan mellan de 21 svenska regionerna 
(fylkeskommunene) 2010-12 och breddinfördes under de båda följande åren i de 
flesta regioner.

Antalet anslutna regioner som levererar data har 
varierat under åren, i första hand till följd av 
nödvändiga avbrott i samband med uppdatering/
utveckling av respektive regions journal- och 
patientdatasystem från vilka data hämtas.  
I skrivande stund levererar 16/21 regioner data 
till den nationella databasen, tre ytterligare är på 
väg in.

Infektionsverktyget förutsätter en elektronisk 
patientjournal med dito läkemedelsmodul i vilken 
läkemedelsordinationer, inklusive antibiotika, 

förs in digitalt. Trigger för registrering utgörs 
av en antibiotikaordination. När i det dagliga 
arbetet antibiotika ordineras tvingar systemet via 
en dialogruta läkaren att ange om ordinationen 
görs på grund av en vårdrelaterad eller 
samhällsförvärvad infektion (SFI) eller om det 
handlar om profylax. 

I ett andra steg ska läkaren ange vilken av ett 
urval VRI eller SFI det handlar om. Urvalet är 
begränsat till de vanligaste ordinationsorsakerna 
för att valet ska gå snabbt och lätt. Finns inte 
önskad ordinationsorsak kan alltid ”annan” VRI 
eller SFI väljas. Det är inte möjligt att avstå 
från att göra ett val. I nuläget finns tio olika 
vårdrelaterade och 13 olika samhällsförvärvade 
ordinationsorsaker att välja bland, förutom två 
profylaxval. De vårdrelaterade täcker in > 90% 
av de olika vårdrelaterade infektionstyper som 

Alla sjukvårdsinrättningar som drivs av regionen 
utgör en och samma vårdgivare. Vårdgivarbegreppet 
är juridiskt centralt. Svensk patientdatalag förbjuder 
direktöverföring av identifierbar patientinformation 
mellan vårdgivare, därför måste det finnas 21 
klyftor. Och till fôljd derav kan vi inte utan vidare 
göra nationella sammanställningar.
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förekommer i internationella forskningsrapporter.

Med IV åstadkommes en kontinuerlig registrering 
av antibiotikabehandlade incidenta fall av både 
VRI och SFI kopplat till valt antibiotikum. Extra 
tidsåtgång för registrerande läkare är mycket liten. 
Den data man sedan kan hämta ut ur systemet 
ger information om val av antibiotika baserat 
på läkarens bedömning av ordinationsorsak i 
ordinationsögonblicket, inte ”sanningen”. Detta 
ger möjlighet att följa upp graden av följsamhet 
till empiriska behandlingsrekommendationer för 
olika infektionstillstånd.

Förutom denna nyskapade information söks från 
journalsystemet ut ICD10-diagnoser, operations-
koder, uppgift om förekomst av centralvenösa 
infarter (CVK mm), urinavledningar (KAD 
med flera) och intubation/trackealkanylering, 
och slutligen patientadministrativa data såsom 
identitet, vårdkontakter och var patienten vårdats. 
All denna kompletterande information överförs 
till varje regions del av den nationella databasen 
utan att den ordinerande läkaren belastas. 
Från journal eller direkt från mikrobiologiskt 
laboratorium överförs dessutom information om 
fynd av Clostridioides difficile som i IV alltid 
betraktas som VRI.

Medarbetare i varje region kan sedan efter 
behörighetskontroll koppla upp sig mot en 
nätbaserad flexibel rapportgenerator, skapa 
och ladda ner en mängd 
olika typer av rapporter. Av 
juridiska skäl kan ingen nå data 
utanför sin egen region och det 
finns inte heller ännu några 
nationella sammanställningar 
av data från IV. Långt 
framskridna planer på detta från 
Folkhälsomyndighetens sida 
fick avbrytas i samband med 
covid-19 pandemin. Kanske 
kan nu det arbetet återupptas. 
Figuren til høyre visar 
schematisk uppbyggnad av IV 
från Västra Götalandsregionens 
(VGR) horisont där vi arbetar 
med Melior som är sjukhusens 
digitala journalsystem.

Beskrivning av den nationella delen av systemet 
med användarhandledning och exempelrapporter 
kan den intresserade hitta på Ineras webbplats, 
den kommun- och regionägda organisation som 
förvaltar IV: https://www.inera.se/tjanster/alla-
tjanster-a-o/infektionsverktyget/ .

Vilka typer av data och rapporter kan skapas i 
IV? Här finns inte utrymme för en fullständig 
beskrivning av systemets alla möjligheter, men 
principer och några exempel kan ges. Vilka 
antibiotika som ordinerats och av vilken orsak, 
incidens av VRI och SFI, incidensen postoperativa 
infektioner vid specifika operationsåtgärder, 
andelen patienter med vissa riskfaktorer för 
VRI, fortlöpande övervakning av frekvensen av 
Clostridioides difficile-infektioner är alla exempel 
på möjliga rapporter. Dessa kan tas fram på varje 
nivå i sjukvårdsorganisationen – vårdavdelning 
(sengepost)/enhet, klinik (avdeling), region. 
Figur 2-4 (neste side) ger exempel på årsdata 
2017-21 för tre olika kvalitetsindikatorer på 
sjukhusen och övergripande regionalt i Västra 
Götalandsregionen. ”Vtf” i Figur 4 uttyds 
vårdtillfälle.

Förutom att vi i VGR och även på nationell nivå 
i perioder har haft tekniska problem av olika slag 
som bland annat lett till att data inte överförts 
på avsett sätt eller att data inte kunnat hämtas 
från databasen så är den största utmaningen i 

https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/infektionsverktyget/
https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/infektionsverktyget/
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systemet den mänskliga faktorn. Det vill säga 
att kvaliteten i registreringarna är svår att få 
tillräckligt hög. Det handlar om det obligatoriska 
valet mellan VRI och SFI som läkaren gör när 
antibiotika ordineras, dvs den nya information 
som är den centrala idén med IV. Det har vid flera 
valideringar av registreringskvalitet visat sig att 
en stor andel av VRI av läkarna felkategoriseras 
som SFI. Eftersom SFI är mycket vanligare 
än VRI påverkar det inte statistiken för SFI så 
mycket, men i vår region visar två valideringar 
att endast drygt 60% av VRI registreras korrekt. 
Kunskapen om när en infektion ska betraktas som 
vårdrelaterad är otillräcklig bland våra läkare. I ett 
försök att höja andelen korrekt registrerade VRI 
har en särskild webbaserad utbildning om VRI-
definition skapats. Den har gjorts obligatorisk för 
alla läkare på sjukhusen. 

För att systemet ska vara till nytta som verktyg 
för uppföljning av insatser för att minska antalet 
VRI behöver andelen korrekt registrerade VRI 
öka till åtminstone 80%. Vi är ännu inte där i vår 
region.

Felkategorisering VRI/SFI har inte alls 
samma betydelse när det gäller uppföljning av 
antibiotikaanvändningen. Där kan det så att 
säga inte bli fel registrering. Det antibiotikum 
och den ordinationsorsak läkaren valt är ju 
ett faktum. IV har därför hittills kommit till 
störst nytta för övervakning och uppföljning av 
antibiotikaanvändning.

Ett andra stort förbättringsområde handlar också 
om registreringskvalitet. Det kan i en akut 
situation vara svårt för läkaren att känna sig säker 
på om en infektion t.ex. härrör från luftvägar 
eller urinvägar. Eftersom valet måste göras under 
tidspress och går lätt och snabbt ligger det nära 
till hands att inte välja, det vill säga istället för 
den specifika ordinationsorsaken väljs ”annan 
VRI” eller ”annan SFI”. Dessa alternativ är ju 
alltid valbara. Vid jämförelse med kontrollerade 
studier av förekomsten av olika typer av VRI 
utgör i IV såväl febril urinvägsinfektion och 
pneumoni som bukinfektion och kateterrelaterad 
infektion för små andelar av helheten, till förmån 
för just ”annan”. Det ligger kanske i sakens natur 
att läkaren vid akutordination tvekar att sticka ut 
hakan och vara säker på infektionslokal. 

Med detta sagt så är ändå IV ett fantastisk 
hjälpmedel för förbättringsarbete i vården. Vi 
har nu i VGR snart åtta år med data att studera 
och analysera. En skattkista att gräva i även 
om vi måste erkänna att framgången vad gäller 
ökad användning av smalspektrumpenicillin 
vid SFI pneumoni och minskad användning av 
ciprofloxacin vid afebril urinvägsinfektion låter 
vänta på sig.
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Kvalitetsregister bidrar til god sepsisbehandling i akuttmottak

Av Aleksander Rygh Holten og Erik Egeland Christensen

I 2016-2018 gjennomførte Helsetilsynet en gjennomgang av sepsisbehandlingen i norske 
akuttmottak. De ble påvist mangler i de alle fleste akuttmottak som ble undersøkt. På 
Ullevål fikk vi, i likhet med de fleste andre, kritikk for sen behandling av pasienter med 
sepsis. Dette slo hardt ned i det akuttmedisinske og infeksjonsmedisinske miljøet på Ullevål. 

Etter den innledende fornektelsen (”disse tallene 
kan umulig stemme”), innså vi at vi ikke hadde 
oversikt over hvordan pasienter med sepsis 
faktisk ble behandlet på vårt sykehus. Vi besluttet 
derfor å gjennomføre en egen gjennomgang. På 
det tidspunktet var det allerede gjennomført noen 
forbedringstiltak, men det viste seg raskt at de 
ikke hadde hatt ønsket effekt. Under 40 % av 
pasientene fikk behandling innen én time – som 
da var kravet. Det ble derfor klart at det måtte 
mer gjennomgripende tiltak til, og det måtte 
lages rutiner for å kunne følge kvaliteten på 
behandlingen videre [1] – for å sikre at vi ikke 
falt tilbake på gamle synder.

Det ble opprettet et eget sepsismottak, etter 
modellen for blant andre medisinske team og 
trombolyseteam, og pasientene som ble tatt 
imot med mistenkt sepsis ble fra mars 2017 
inkludert i sepsis kvalitetsregister. Siden er 
det registrert 2740 pasienter, noen med flere 
innleggelser. Etter Helsetilsynets gjennomgang 

var hovedfokus på tid til antibiotika. Den gang 
var det et strikt mål om at alle pasienter med 
mulig sepsis skulle ha antibiotika innen én 
time. Tidsperspektivet er en viktig parameter, 
men det er ikke selvklart hvilke pasienter 
man skal vurdere etter et slik kvalitetsmål: 
Pasientpopulasjonen er svært heterogen, med 
meget stor variasjon i preinfeksiøs morbiditet 
og skrøpelighet. Det er ikke nødvendigvis riktig 
å starte behandling tidlig på alle pasienter. Hos 
oss har vi valgt å følge pasienter med qSOFA på 
minst 2, fordi disse pasienten har høy mortalitet. 
Vårt mål har vært at 80% av disse pasientene 
skulle få antibiotika innen én time. Samtidig har 
vi kunnet identifisere pasientmottak der det har 
gått for lang tid, og dernest innhente kvalitativ 
tilbakemelding fra enkeltleger eller sykepleiere 
for å avdekke unødvendige tidstyver. I slike 
tilfeller tror vi det er viktig å holde fokus på 
systemet (”hva var det som skapte forsinkelse?”) 
heller enn enkeltperson (”hvorfor brukte du så 
lang tid?”).
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Sepsisregisteret har også vært et viktig 
utgangspunkt for forskning. 

• Anonymiserte kvalitetsdata kan benyttes
i konsolidert form. Eksempelvis har
vi publisert data om betydningen av
kjerneholdige røde blodceller (erytroblaster)
i perifert blod ved sepsis. Dette er en
rutineanalyse som rapporteres automatisk fra
hematologiinstrumentene, men betydningen
av resultatet har vært usikkert. Vi har vist
at tilstedeværelse av erytroblaster i perifert
blod er sterkt assosiert med økt mortalitet
[2].

• Gjennom registeret har vi fått svært god
oversikt over våre pasienter og dermed et
godt utgangspunkt for pasientinklusjon
i studier. Dette benyttet vi oss av i en
industri-finansiert studie på biomarkører
for infeksjon (interleukin-6, calprotectin og
procalcitonin) i 2020 [3], og i den pågående
SEPSOMICS-studien. Sistnevnte som har
som mål å kunne sortere denne heterogene
pasientgruppen ved hjelp av ulike omics-
metoder.

Et kvalitetsregister som vårt krever mye arbeid.  
I perioder med pågående forskningsprosjekter har 

studiesykepleier hatt som oppgave å vedlikeholde 
kvalitetsregisteret. Men det har også vært perioder 
hvor registeret har sovet – der det ikke har vært 
tid og ressurser til å legge inn nye innleggelser. 
For kvalitetsforbedringsarbeid er det nok ikke 
nødvending med kontinuerlig overvåkning, men 
mer enn tilstrekkelig å undersøke behandlingen 
med jevne mellomrom. 

Litteratur:
1. Trydal E, Martinsen AB, Beisland F,

Jacobsen D, Holten AR. Strukturert mottak
av sepsispasienter og oppstart av antibiotika.
Tidsskrift for den Norske laegeforening:
2019;139(9).

2. Amundsen EK, Binde C, Christensen
EE, Klingenberg O, Kvale D, Holten AR.
Prognostic Value of Nucleated RBCs for
Patients With Suspected Sepsis in the
Emergency Department: A Single-Center
Prospective Cohort Study. Crit Care Explor.
2021;3(7):e0490.

3. Christensen EE, Binde C, Leegaard M, et
al. Diagnostic accuracy and added value of
infection biomarkers in patients with possible
sepsis in the emergency department. Shock.
2022;58(4):251-259.

Illustrasjon: Shutterstock
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Akutt febersykdom er blant de vanligste 
årsakene til sykehusinnleggelse. I India er 
malaria, dengue, leptospirose, rickettsioser, 
bakteriell sepsis og tyfoid feber vanlige 
årsaker til alvorlig akutt febersykdom.  
Tropesenteret ved Haukeland Universitets-
sjukehus gjennomførte nylig en multisenterstudie 
i samarbeid med Christian Medical College i 
Vellore og syv lokalsykehus i India, hvor man 
undersøkte risikofaktorer for død ved akutt 
udifferensiert febersykdom hos 1521 pasienter 
innlagt ved lokalsykehus i ulike deler av i India. 

Risikofaktorer samsvarte med det vi kjenner 
fra sepsis med organsvikt: Redusert GCS, 
respirasjonspåvirkning, oliguri og forhøyet 
karbamid, forhøyet bilirubin, trombocytopeni 
og leukocytose. Ulikt hva vi vil forvente 
ved sepsis i Norge, hadde en stor andel 

Tropespalten – Bergen (HUS)...
Akutt febersykdom i India

Kristine Mørch, overlege infeksjonsseksjonen Haukeland sykehus,  
leder nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer, 

førsteamanuensis Universitetet i Bergen.

pasienter blødning i sykehistorien som en 
signifikant risikofaktor, som nok gjenspeiler 
forekomst av infeksjonssykdommer med 
blødningskomplikasjoner som malaria, dengue 
og leptospirose, i tillegg til sepsis med DIC. 

Dødeligheten var 2.4%, og nesten halvparten av 
pasienten som døde, døde første eller andre dag 
i sykehus. De fleste pasientene som døde hadde 
fått adekvat empirisk antimalaria- og antibiotika 
behandling. Risikofaktorer i form av organsvikt 
ved innkomst og død kort tid etter innleggelse, 
tyder på at forsinket sykehusinnleggelse og 
behandling bidrar til dødelighet av akutt 
febersykdom i India.

Studien er publisert i Tropical Medicine & 
Hygiene.

https://doi.org/10.1093/trstmh/trac091

https://doi.org/10.1093/trstmh/trac091
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C Apexxnar Pfizer
Pneumokokkvaksine. (Pneumokokk, konjugert renset polysakkaridantigen) J07A L02

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Pneumokokkpolysakkarid serotype 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 
10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F 2,2 μg (av hver) og serotype 6B 4,4 μg, konjugert til CRM197 bærerprotein (ca. 51 μg), 
adsorbert på aluminiumfosfat (0,125 mg aluminium), natriumklorid, ravsyre, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker. 
Indikasjoner: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 
år. Skal brukes i samsvar med offentlige anbefalinger. 
Dosering: Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Voksne ≥18 år: 1 dose (0,5 ml). Behov for revaksinering 
med påfølgende dose er ikke fastslått. Ingen data på sekvensiell vaksinering med andre pneumokokkvaksiner. Basert på data fra Prevenar 
13 (pneumokokkvaksine med 13 polysakkaridkonjugater som også finnes i Apexxnar), skal Apexxnar gis først hvis bruk av 23-valent 
pneumokokkpolysakkaridvaksine anses hensiktsmessig. Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. 
Ingen data.Underliggende tilstander: Ingen data. Begrenset erfaring med Prevenar 13 hos voksne med økt risiko for pneumokokkinfeksjon 
pga. immunkompromittering eller benmargstransplantasjon. Basert på disse dataene er følgende doseringsanbefalinger gitt for Prevenar 
13: Ved økt risiko for pneumokokkinfeksjon (som sigdcellesykdom eller hiv-infeksjon), inkl. hos personer som tidligere er vaksinert med 1 eller 
flere doser 23-valent pneumokokkpolysakkaridvaksine, anbefales minst 1 dose. Ved hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT) består 
anbefalt immuniseringsserie av 4 doser. Primærserie består av 3 doser, der 1. dose gis 3-6 måneder etter HSCT og med et intervall på minst 
1 måned mellom dosene. Boosterdose (4. dose) anbefales 6 måneder etter 3. dose. 
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre vaksiner/legemidler i samme sprøyte. Under lagring kan 
det sees et hvitt bunnfall og en klar supernatant. Ferdigfylt sprøyte ristes kraftig inntil innholdet er en homogen, hvit suspensjon. Vaksinen 
skal ikke brukes hvis den ikke kan oppslemmes (resuspenderes). Inspiseres visuelt før bruk. Skal ikke brukes ved faste partikler/misfarging. 
Administrering: Til i.m. bruk, fortrinnsvis i deltamuskelen. Ev. s.c. bruk ved trombocytopeni/koagulasjonsforstyrrelser, se Forsiktighetsregler. 
Skal ikke gis intravaskulært. Skal ikke injiseres i/nær nerver og blodkar. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene eller difteritoksoid. 
Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. 
reproduksjonstoksisitet. Bruk under graviditet skal kun vurderes hvis potensiell nytte oppveier potensiell risiko for mor og foster. Amming: 
Overgang i morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på 
hunndyrs fertilitet.
Bivirkninger:
Gastrointestinale 
Mindre vanlige Diaré, kvalme, oppkast
Generelle
Svært vanlige Fatigue, smerte/ømhet på vaksinasjonsstedet
Vanlige Erytem på vaksinasjonsstedet, feber, indurasjon/hevelse på vaksinasjonsstedet
Mindre vanlige Frysninger, kløe på vaksinasjonsstedet, lymfadenopati, urtikaria på vaksinasjonsstedet
Ukjent frekvens Begrenset armbevegelighet, dermatitt på vaksinasjonsstedet1

Hud
Mindre vanlige Angioødem, utslett
Ukjent frekvens Erythema multiforme1

Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhetsreaksjon2

Ukjent frekvens Anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon (inkl. sjokk)1

Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Redusert appetitt
1Sett for Prevenar 13. Kan også oppstå med Apexxnar.
2Inkl. ansiktsødem, bronkospasme og dyspné. Egenskaper og miljø
Klassifisering: 20-valent, konjugert vaksine som inneholder kapsulære pneumokokkpolysakkarider fra Streptococcus pneumoniae.
Virkningsmekanisme: Induserer antistoffproduksjon i serum og immunologisk hukommelse mot serotypene i vaksinen. T-celle-avhengig respons 
gir forsterket antistoffrespons og generering av B-hukommelsesceller, som muliggjør en anamnestisk respons på ny eksponering for bakterien.  
Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i kjøleskap (2-8°). Skal oppbevares horisontalt for å redusere oppslemmingstiden. Skal ikke 
fryses. Vaksinen skal kastes hvis den har vært frosset. Bør av mikrobiologiske hensyn brukes straks den er tatt ut av kjøleskap. Stabilitetsdata 
indikerer stabilitet ved 8-25°C i 96 timer, og ved 0-2°C i 72 timer. 
Pakninger, priser og refusjon: 
Apexxnar, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte: 
Styrke Pakning   Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3

Varenr.
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) - 997,20 - C
182303

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 
For H-resept, se Helsedirektoratet
2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. 
Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.
3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe. 
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Sist endret: 09.03.2022
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Sikkerhetsinformasjon Prevenar:
Indikasjon: Aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom og pneumoni forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos voksne ≥18 år og hos eldre. Bruk av preparatet bør 
baseres på offisielle anbefalinger. Kontraindikasjon: Vaksinasjon skal utsettes ved akutt, alvorlig febersykdom. Mindre infeksjoner som forkjølelser skal imidlertid ikke gjøre det 
nødvendig å utsette vaksinasjonen. Kontraindisert ved overfølsomhet for virkestoffene eller difteritoksoid. Forsiktighetsregler: Egnet medisinsk behandling og overvåkning skal 
alltid være tilgjengelig i tilfelle sjeldne anafylaktiske reaksjoner oppstår etter injeksjon. Prevenar 13 gir ikke 100 %  
beskyttelse mot serotyper i vaksinen og beskytter heller ikke mot andre serotyper. Personer med svekket immunrespons kan ha redusert antistoffrespons på aktiv immunisering. 
Interaksjoner: Prevenar 13 kan gis samtidig med sesongens kvadrivalente, inaktiverte influensavaksine (QIV). Bivirkninger: De vanligste bivirkninger hos voksne ≥ 18 år er diaré, 
oppkast, utslett, atralgi, myalgi, hodepine, nedsatt appetitt, feber, frysninger, fatigue, erytem-, indurasjon/opphovning-, smerte/ømhet på injeksjonsstedet, nedsatt bevegelighet 
av armen. Pris: 698,20 kr. Administrasjonsform: Ferdigfylt sprøyte u/kanyle.
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Fra vår forskning-2

Antibiotikasenteret for primærmedisin

Av Sigurd Høie og Nicolay Harbin

ASP har en tilknyttet forskergruppe ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. 
Forskningen drives ved hjelp av eksternt finansierte midler fra EU, Norges forskningsråd, 
Allmennmedisinsk forskningsfond og Allmennmedisinsk forskningsutvalg. For tiden har 
vi to postdoktorer, seks PhD-stipendiater, tre korttidsstipendiater og ni forskere/veileder i 
forskergruppen.

Vår forskning kan deles inn i tre hovedområder:

• Hvordan brukes antibiotika i
primærhelsetjenesten – og hva fører det til?

• Hva er riktigst bruk av antibiotika i
primærhelsetjenesten?

• Hvordan kan antibiotikabruken forbedres i
primærhelsetjenesten?

Hvordan brukes antibiotika i 
primærhelsetjenesten – og hva fører det til?

Via kobling av mange ulike helseregistre 
søker vi svar på hvordan luftveisinfeksjoner, 
urinveisinfeksjoner og hudinfeksjoner behandles 
i primærhelsetjenesten, hvilke faktorer som 
medfører bruk av antibiotika, og om redusert bruk 
av antibiotika gir økt risiko for komplikasjoner. 
Via intervjuundersøkelser av leger og pasienter 
søker vi svar på hva som leder pasienter til å 
oppsøke primærhelsetjenesten, og hva som leder 
leger til å forskrive antibiotika.

Hva er riktigst bruk av antibiotika i 
primærhelsetjenesten?

Via randomiserte, kontrollerte kliniske studier 
søker vi svar på hva som er riktigst bruk av 
antibiotika i primærhelsetjenesten. Uavhengige 
legemiddelstudier er en svær mangelvare i 
norsk primærhelsetjeneste, og dette er noe vi 

jobber med å bøte på ved ASP/Avdeling for 
allmennmedisin. For tiden har vi to randomiserte, 
kontrollerte studier gående: Impresu (Improving 
rational prescribing for UTI in frail elderly); 
effekt av metenamin som forebyggende 
behandling ved residiverende urinveisinfeksjoner 
hos eldre, og BASIC (Better Treatment for Acute 
Sinusitis in Primary Health Care); effekt av 
kloramfenikol øyedråper ved bihulesymptomer. 
Det overordnede målet er å undersøke om mindre 
resistensdrivende tiltak har like god effekt som 
peroral antibiotika ved vanlige infeksjoner i 
primærhelsetjenesten.

Hvordan kan antibiotikabruken forbedres i 
primærhelsetjenesten?

Via randomiserte, kontrollerte studier søker vi 
svar på om kvalitetsforbedringstiltak overfor 
fastleger, legevaktansatte og sykehjem medfører 
en riktigere bruk av antibiotika. Studiene er 
nært knyttet til nasjonale tiltak som ASP også 
har ansvar for å gjennomføre via Regjeringens 
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 
helsetjenesten (2016), nemlig RAK (Riktigere 
Antibiotikabruk i Kommunene  –  overfor fast-
leger) og RASK (Riktigere Antibiotikabruk i 
Sykehjem/ Kommunale helseinstitusjoner – 
overfor sykehjem). Studiene er med på å danne 
grunnlag for å sette inn disse store, nasjonale 
tiltakene som permanente kvalitetssystemer i norsk 
primærhelsetjeneste. Via spørreundersøkelser og 
intervju-undersøkelser følger vi også øvrige tiltak 
som er satt inn for å redusere unødvendig bruk 
av antibiotika, slik som forskrift om 10 dagers 
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gyldighetsperiode for antibiotikaresepter.

Les mer om prosjektene på https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/asp/

Nicolay Harbin presenterer sitt Ph.d prosjekt ”RASK” i mer detalj under.....

antibiotika innkjøpsstatistikk fra det siste året 
hentet fra apotek. I rapporten ble sykehjemmene 
sammenlignet med andre sykehjem av samme type.  
Intervensjonen ble startet opp med et heldagsmøte 
innholdende flere undervisningsbolker knyttet 
til blant annet riktig diagnostikk, behandling og 
forebygging av infeksjoner med et særlig fokus på 
urinveisinfeksjoner og asymptomatisk bakteriuri.  
”Workshops” og plenumsdiskusjoner på flere 
av temaene ble avholdt, og institusjonene måtte 
også diskutere eget antibiotikabruk i grupper 
med andre sykehjem. Etter oppstartsmøtet fikk 
institusjonene tilsendt undervisningsmateriell 
fra oppstartsmøtet samt kliniske sjekklister 
utarbeidet til bruk i klinikk i forbindelse med 
prosjektet med det formål å spre dette til andre 
ansatte, beboere og pårørende ved institusjonene. 
Institusjonene måtte gjennom intervensjonsåret 
på tolv måneder rapportere tilbake til ASP 
hvilke tiltak og hvordan disse hadde blitt 
gjennomført. I forbindelse med intervensjonen 
økte man også punktprevalensundersøkelsene 
(NOIS PIAH) i regi av folkehelseinstituttet 
(FHI) fra to ganger årlig til fem ganger årlig. 
Nye antibiotika tilbakemeldingsrapporter med 
innkjøpsstatistikk fra apotek ble sendt ut til 
institusjonene ved halvveis (seks måneder) og 
avslutning (tolv måneder) av intervensjonen. 
Prosjektet har vært et samarbeid mellom ASP, 
Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk 

Bakgrunn
I januar 2016 lanserte Regjeringen  ”Handlingsplan 
mot antibiotikaresistens i helsetjenesten”. 
Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) fikk 
en nøkkelrolle i gjennomføringen av flere tiltak i 
planen, deriblant gruppebasert etterutdanning av 
leger som jobber i kommunale helseinstitusjoner. 
Prosjektet hadde som mål å øke sykehjemmenes 
bevissthet rundt egen forskrivning av antibiotika 
ved hjelp av diskusjoner og gjennomgang av egen 
forskrivningspraksis. 

I oktober 2016 startet intervensjonen ”RASK” 
(Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i 
Kommunene) med en pilot i gamle Østfold 
fylke. Intervensjonen bygget på prinsipper 
fra kollegabasert terapiveiledning (KTV) og 
antibiotikastyringsprogram, to modeller som har 
vist seg å være effektive i arbeidet med å redusere 
totalforbruket og fremme et mer smalspektret 
antibiotikabruk, samt å redusere forekomst av 
multiresistente bakterier i helseinstitusjoner [5, 
6].

Intervensjonen
Samtlige sykehjem og KAD-enheter i Østfold 
fylke ble invitert til å delta i intervensjon, både 
med ledere, leger og sykepleiere. I forkant av 
oppstart fikk samtlige sykehjem tilsendt en 
antibiotika tilbakemeldingsrapport med sin egen 

Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene 

Det finnes over 900 sykehjem og kommunale akutte døgnenheter (KAD-avdelinger) med ca. 
40000 beboere i Norge. Gjennomsnittsbeboeren på norske sykehjem er 85 år gammel, gjerne 
med flere komorbiditeter, og er fysisk skrøpelig med større eller mindre grad av kognitiv 
svekkelse [1, 2]. Dette bidrar til at sykehjemspasienten er mer utsatt for antibiotikakrevende 
infeksjoner [3], og kan potensielt sett føre til mer utfordrende diagnostikk av blant annet 
infeksjoner. Norske sykehjem og KAD enheter står for ca. 6% av humant antibiotikabruk 
i Norge, tett oppunder mengden brukt ved norske sykehus (8%) [4]. Før 2016 var det ikke 
gjennomført større kvalitetsforbedringsprosjekter rettet mot rasjonell antibiotikaforskrivning 
i norske sykehjem.

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/grupper/asp/
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i spesialisthelsetjenesten, Sykehuset Østfold, 
Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin, 
FHI, fylkesmannen og kommuneoverlegen i 
Østfold.  

Resultater
RASK piloten i Østfold evalueres nå vitenskapelig 
gjennom et doktorgradsprosjekt finansiert av 
Almennmedisinsk Forskningsfond. 

I første delstudie beskrives basline antibiotika-
bruk for sykehjemmene året før intervensjonen 
ble igangsatt [7]. Hovedfunnet var at sykehjem-
mene i Østfold hadde et høyt gjennomsnittlig 
totalforbruk av antibiotika (9,5 
DDD/100 LD) sammenlignet 
med tidligere norske og uten-
landske studier [8-11]. Samti-
dig var det stor variasjon i bruk 
mellom de enkelte sykehjem-
mene (Figur 2). Perorale urin-
veisantibiotika var den mest 
brukte gruppen (43,3%), mens 
intravenøse midler (17%) had-
de økt markant sammenlignet 
med tidligere studier fra Norge. 
Man fant i tillegg at korttidssy-
kehjemmene var assosiert med 
høyere forbruk av antibiotika. 

Andre delstudie er en kvalitativ 
fokusgruppestudie hvor vi 
intervjuet leger og sykepleiere 

fra sykehjem og KAD avdelinger i gamle Østfold 
fylke [12]. Forskningsmålet med studien var 
identifisere og utforske hvilke fremmere og 
hemmere for hensiktsmessig antibiotikabruk 

i sykehjem og KAD avdelinger som 
fortsatt var gjeldende etter gjennomføringe 
av RASK intervensjonen. Overordnet 
identifiserte vi 13 faktorer som fremmer eller 
hemmer riktig antibiotikabruk på i) klinisk 
nivå, ii) pasientnivå, iii) pårørendenivå 
og på iv) organisasjonsnivå. Uklar klinisk 
presentasjon av symptomer, manglende 
diagnostiske muligheter og press fra 
pårørende ble oppfattet som betydningsfulle 
barrierer for riktig antibiotikabruk. På den 
andre siden ble økt kunnskap og bevissthet, 
hensiktsmessig bruk av hurtigtester, økt 
tilgjengelighet av fast sykehjemslege og 
tidlig og hyppig dialog med pårørende 

fremhevet som viktige tilretteleggere for riktig 
antibiotikabruk. Påvirkningen av sykepleiere i 
beslutningsprosessen ble av begge yrkesgruppene 
beskrevet som signifikant. 

I siste delstudie vil vi utforske effekten 
av intervensjonen i Østfold fylke, hvor 
antibiotikabruk gjennom intervensjonsåret vil 
bli sammenlignet med baseline forbruket året 
før. Resultatene vil bli sammenlignet med fire 

   Figur 1. Oversikt over ”RASK” intervensjonen  
   (varighet 12 måneder)

Figur 2. Totalt antibiotikabruk i DDD/100 LD (metenamin ekskludert)  
i 34 sykehjem i Østfold fylke, arrangert etter sykehjem klassifikasjon.
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kontrollfylker (Buskerud, Agder, Telemark og 
Vestfold). Denne studien er under arbeid, og 
forventes publisert i løpet av våren 2023. 

Doktorgradsarbeidet går ut fra Antibiotikasenteret 
for Primærmedisin og Avdeling for 
Allmennmedisin ved UiO. Hovedveileder for 
prosjektet er Maria Romøren og biveiledere 
er Jon Birger Haug og Morten Lindbæk.  
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Indikasjon: Vocabria og Rekambys bare i kombinasjon til behandling 
av hiv-1-infeksjon hos voksne som er virologisk supprimert  
(hiv-1 RNA < 50 kopier/ml) på et stabilt antiretroviralt regime uten 
eksisterende eller tidligere tegn på viral resistens mot, og ingen 
tidligere virologisk svikt med legemidler i NNRTI- og INI-gruppene. 
Behandling skal initieres av lege med erfaring innen hiv-behandling. 

Fra 01.05.2021 har Beslutningsforum innført Vocabria-injeksjon i kombinasjon med 
Rekambys-injeksjon til behandling av hiv-infeksjon hos voksne som er virologisk 
supprimert på et stabilt antiretroviralt regime og som er motivert for behandling, 
men som har utfordringer med daglig tablettbehandling.1
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REKAMBYS (rilpivirine long acting), including the trademark, is owned by the Janssen Pharmaceutical 
Companies and used under license by the ViiV Healthcare group of companies. All other trademarks 
are owned by the ViiV Healthcare group. 
©2022 ViiV Healthcare group of companies or its licensor. September 2022, PM-NO-CBR-JRNA-220001

Referanse: 1. Beslutning i Beslutningsforum for nye metoder (22.03.2021)  
(https://nyemetoder.no/metoder/kabotegravir-vocabria, sett 22.04.22).

Reseptgruppe C
Pakninger og maksimalpriser: VOCABRIA Injeksjon: 3 ml (hettegl.) 17302,80 kr. Tabletter: 30 stk. (boks) 9390,90 kr. REKAMBYS 3 ml (hettegl.) 7118,70 kr. 
Refusjon: Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer/nasjonal faglig retningslinje og/eller anbefalinger fra RHF/LIS spesialistgruppe skal rekvirering 
gjøres i tråd med disse. Vilkår: 216 Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Legemidlene inngår i LIS 1915 HIV-anbefalinger.

Behandling med Vocabria + Rekambys kan innledes med enten 
tabletter eller depotinjeksjon. De to alternativene for innledende 
behandling er ulike og ved oppstart er det viktig at du som behandler 
følger detaljert framgangsmåte som beskrevet i preparatomtalene. 
Etter den innledende fasen foregår behandlinger med Vocabria + 
Rekambys injeksjoner annenhver måned. Følg doseringsanvisning i 
preparatomtalene nøye.

UTVALGT SIKKERHETSINFORMASJON
Overfølsomhetsreaksjoner med Vocabria i form av utslett, 
konstitusjonelle funn og noen ganger organsvekkelse, inkl. 
leverskade, er rapportert. Seponeres umiddelbart ved mistanke om 
overfølsomhetsreaksjon. Levertoksisitet med Vocabria er sett hos et 
begrenset antall pasienter med eller uten kjent preeksisterende lever- 
sykdom. Overvåkning av kjemiske leverprøver anbefales, og seponer 
Vocabria ved mistanke om levertoksisitet. Vocabria er kontraindisert 
ved samtidig bruk med rifampicin, rifapentin, karbamazepin, 
okskarbazepin, fenytoin eller fenobarbital.
Rekambys er kontraindisert ved samtidig bruk med karbamazepin, 
okskarbazepin, fenobarbital, fenytoin, rifabutin, rifampicin, 
rifapentin, systemiske glukokortikoidet deksametason, unntatt 
som enkeltdosebehandling, johannesurt (Hypericum perforatum). 
Rekambys skal brukes med forsiktighet ved samtidig administrasjon 
av et legemiddel med kjent risiko for torsade de pointes.

Les preparatomtalene for Vocabria + Rekambys før forskrivning. Ved 
uønskede medisinske hendelser, kontakt GSK på telefon 22 70 20 00.

Hiv-behandling som 
administreres ved  

injeksjon hver 2. måned! 

Vocabria + Rekambys er et 
alternativ ved utfordringer med 

daglig tablettbehandling1
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I år hadde det vært ekstra travelt for Nissemor (MD, PhD) på Nordpolhospitalet. Infeksjonsavdelingen på 
fire senger skulle ha stengt i romjulen grunnet budsjettkutt, men var full av syke alver. Alvene hadde i år 
fått reist verden rundt, men noen var kommet hjem syke.
Svar på oppgavene som vanlig til PestaQuiz@gmail.com

Oppgave 1: Dobby hadde vært hos slektninger i Sveits der han hadde 
hjulpet til på geitegården. Et par uker etter fikk vår alvevenn feber og 
hoste. Røntgen-thorax viste ulne fortetninger, blodprøvene lett forhøyede 
leverenzymer og trombocytopeni, samt positiv serologi for aktuell 
tilstand. Hva feilet Dobby og hvilken behandling burde Nissemor gi?

Oppgave 2: Winky derimot hadde vært plaget av vedvarende diaré, 
magesmerter, kvalme, vekttap etter å ha besøkt sine slektninger som bor 
på en svinefarm i Bolivia. Nissemor mikroskoperte en avføringsprøve og 
var raskt sikker på hva dette var for en infeksjon.

Oppgave 3: Buddy dro til Egypt for å lete etter sin ukjente 
far. Som vanlig ble han stukket av mygg, særlig på nattestid 
av rakkeren på bildet. Etter en uke fikk Buddy feber, 
hodepine, hudutslett, smerte i øynene og mage- symptomer. 
Nissemor, som selvfølgelig også var ekspert på myggarter, visste hvilken 
sykdom dette kunne være. Hvilken myggart og virus snakker vi om?

Oppgave 4: Kreacher, som var interessert i moderne arkitektur, hadde 
dratt på storbyferie til den meget interessante byen Oslo. Der gledet 
han seg over det varme sommerværet som hadde gitt badetemperaturer 
på over 20 grader i flere uker. Blant Oslo-hipsterne var det ingen som 
la merke til en skjeggete alv i Speedo-badebukser. Dessverre fikk han 
en smertefull sårinfeksjon på foten og feber, og måtte hurtig fraktes til 
Nordpolhospitalet. Nissemor fant disse røde bakteriene ved gramfarging 
av aerobe kolonier som vokste på MacConkey-agar. Hvilken bakterie? 

Resultat fra Quiz nummer 3 2022: 
Oppgave 1. Sykdommen som ble erklært utryddet i 2011 var Kvegpest (Rinderpest).
Oppgave 2. Dagspressens uttrykk ”for høye mikrobiologiske verdier” sikter til høy mengde E.coli som markør 
for fekal forurensning. 
Oppgave 3. I 1965 ble St. Elizabeth hospital i Washington rammet av utbrudd med Legionella pneumophila.
Oppgave 4. Fluen på frimerket var Tsetse-fluren og sykdommen er Trypanosoma brucei gambiense og 
rhodesiense som gir Sovesyke.
Vinneren av Quiz nummer 3 er Ingerid Skarstein, på Haukeland, som var best og raskest.
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Nye antibiotikaretningslinjer

for sepsis og septisk sjokk - Highlights

Av Torgun Wæhre

Ved revisjonen la vi vekt på å sette sammen 
et bredt fagnettverk av både infeksjonsleger, 
anestesiologer/ intensivleger, mikrobiologer 
og en farmasøyt med representasjon fra små og 
store sykehus i alle helseregioner. Arbeidet skulle 
starte 5. mars 2020, men ble av pandemiske 
årsaker forsinket. Våren 2021 kom vi for alvor 
i gang igjen. 

I fagnettverksmøtene diskuterte vi struktur, 
inndeling og antibiotikaanbefalinger. Til grunn 
for arbeidet la vi  internasjonale retningslinjer 
med særlig vekt på Surviving Sepsis Campaign 
(SSC), de nederlandske SWAB guidelines 
samt svenske og danske retningslinjer (1-5). 
Fagnettverket hadde noe frafall underveis, 
men klarte å enes om et forslag som i januar 
2022 ble sendt ut på ekstern høring. Forslaget 
innebar blant annet en egen anbefaling for 
septisk sjokk, samt inndeling i samfunnservervet 
og sykehuservervet sepsis i tillegg til de 
organspesifikke anbefalingene.  Vi foreslo å ha 
flere likestilte alternativer (penicilin+gentamicin 
eller piperacillin-tazobactam, f.eks.) i stedet for 
en standardbehandling. Høringen ga til sammen 
27 innspill fra fagmiljøer rundt i landet, mange av 
dem svært grundige og engasjerte. De fleste ønsket 
en enklere oppdeling og standardbehandling 
med penicillin og gentamicin. I den endelige 
anbefalingen ble flere av disse innspillene tatt til 
følge.

De viktigste elementene i sepsisanbefalingene:

• Sepsis defineres nå etter Sepsis-3 kriteriene,
som betyr livstruende organdysfunksjon
utløst av infeksjon. Mange pasienter vil
ved innleggelse ha mistenkt sepsis uten at
organsviktkriteriene nødvendigvis er oppfylt,
og disse pasientene omfattes også.

• Vi anbefaler bruk av skåringssystemer
tilpasset lokale forhold i tillegg til klinisk
vurdering og utvikling over tid. Sequential
Organ Failure Assesment (SOFA) skår er
”gullstandarden” for sepsisvurdering, mens
National Early Warning Score (NEWS)
og quick (q)SOFA også brukes mye. Alle
systemer har sine svakheter som klinikerne
må være klar over, særlig har qSOFA lav
sensitivitet for å plukke opp pasienter med
sepsis. Systemic Inflammatory Response
Syndrome (SIRS) kriteriene anbefales ikke
lengre.

• Hastegrad for antibiotikabehandling er
harmonisert med den oppdaterte versjonen
av Surviving sepsis campaign, som ble
publisert høsten 2021. Ved septisk sjokk
eller høy sannsynlighet for sepsis bør ha
antibiotika innen en time, mens man hos
pasienter med mindre mistanke kan gjøre
aktiv diagnostikk og observasjon i inntil tre
timer før antibiotikabehandling startes (1).

 Anbefalingene om antibiotikabehandling ved sepsis har 
vært diskutert siden publiseringen av forrige versjon av 
retningslinjen i 2013. Den norske behandlingstradisjonen 
med smalspektret penicillin og aminoglykosid som 
standardbehandling har blitt kritisert av enkelte miljøer for 
å mangle evidens og påføre pasienter fare for nyreskade. 
På den andre siden har det vært bekymring for at det 
å fravike denne tradisjonen vil medføre økt forbruk av 
resistensdrivende, bredspektrede antibiotika.
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Vi tenker at denne modifiseringen gir en 
mulighet til å skille ut pasientene som ikke 
har infeksjon (og dermed ikke sepsis) som 
årsak til alvorlige sykdomstegn, og pasientene 
som har lokalisert infeksjon uten vesentlig 
organpåvirkning som kan få mer målrettet 
antibiotikabehandling.

• Doseringene er i hovedsak basert på 
doseringsanbefalingene fra The European
Committee on Antimicrobial Susceptibility
Testing  (EUCAST) og den norske AFA-gruppen 
sitt grunnlag for norsk antibiotikadosering
(6). Hos pasienter med septisk sjokk eller
alvorlig sirkulasjonspåvirkning gis høyere
dosering av de fleste antibiotika, og for
betalaktamantibiotikaene anbefales også 
forlenget infusjon eller hyppigere dosering.
Ved forlenget infusjon gis en ladningsdose
over kort tid før man begynner med infusjoner
som skal gå over 3 timer.

• Septisk sjokk er skilt ut som egen anbefaling, og 
vi har laget egne anbefalinger for sepsis ukjent 
fokus, sepsis utgående fra urinveier, abdomen
og blodbane. For pasienter med mistenkt
luftveisfokus har vi lenket til anbefalingene
for alvorlig, svært alvorlig eller komplisert
pneumoni, henholdsvis samfunnservervet,

sykehuservervet og ventilatorassosiert. 
Anbefaling om puerperal sepsis er forfattet av 
fagnettverket for gynekologiske infeksjoner, 
mens sepsis utgående fra hud og bløtvev vil 
bli revidert samtidig med resten av hud og 
bløtvevskapittelet som kommer primo 2023.

Antibiotikaanbefalingene

Tabellen over oppsummerer behandlings-
anbefalingene ved sepsis. Kombinasjon av et 
smalspektret penicillin og gentamicin er fortsatt 
standardbehandling ved de fleste undergrupper 
av sepsis. Behandlingen står seg godt med de 
resistensforholdene vi har i Norge, men gode 
sammenliknende studier opp mot bredspektrede 
betalaktamer mangler dessverre. Risikoen 
for utvikling av akutt nyreskade ved bruk av 
aminoglykosid hos pasienter med risiko for 
utvikling av organsvikt har vært et hovedargument 
mot bruk av disse legemidlene ved sepsis. Disse 
spørsmålene ble grundig diskutert i fagnettverket 
og den eksterne høringen. Mange pekte på faren for 
økt og unødvendig høyt forbruk av bredspektrede 
betalaktamer hvis aminoglykosidalternativet 
ble nedtonet. Vi har også innhentet data fra det 
norske Legemiddelverket som de siste årene 
har mottatt svært få meldinger om alvorlige 
bivirkninger av aminoglykosidbehandling. Dette 
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kan tyde på at den bruken vi har hatt av disse 
legemidlene i Norge har vært trygg. Pasienter 
med økt risiko for utvikling av akutt nyreskade 
bør ikke få denne kombinasjonen. Dette gjelder 
særlig pasienter med kjent kronisk nyresykdom 
(GFR < 30 ml/min), organtransplanterte, 
bruk av nyretoksiske medikamenter, ved 
høy alder og samtidig polyfarmasi, samt ved 
akutte tilstander som betydelig hypovolemi 
eller sirkulasjonssvikt. Hos disse pasientene 
anbefales bredspektrede betalaktamer som tredje 
generasjons cefalosporiner eller piperacillin-
tazobactam. Behandling med karbapenem 
(meropenem) bør forbeholdes pasienter med økt 
risiko for infeksjon med ESBL-produserende 
eller andre multiresistente mikrober. Risiko 
for sepsis med slike mikrober gjelder spesielt 
pasienter med kjent kolonisering/ nylig infeksjon 
med samme mikrober, nylig bredspektret 
antibiotika eller langvarig sykehusopphold. 
Lokale resistensforhold og reiseaktivitet kan også 
vektlegges. 

Ved septisk sjokk anbefales piperacillin-
tazobaktam, alternativt meropenem ved økt 
risiko for ESBL eller andre resistente gram-
negative bakterier. Kombinasjonsbehandling 
med bredspektret betalaktam + aminoglykosid 
anbefales ikke, noe som er i tråd med oppdaterte 
retningslinjer fra Nederland og Surviving sepsis 
campaign(1, 3). I den siste versjonen av det 
svenske Vårdprogrammet, publisert rett etter at 
vårt sepsiskapittel ble godkjent, opprettholdes 
den doble gramnegative dekningen ved septisk 
sjokk, hvis man bruker et annet betalaktam enn 
karbapenem(7).

Evaluering av antibiotikabehandling
Et viktig budskap i den nye anbefalingen er at 
antibiotika må evalueres daglig. Hos mange 
pasienter kan behandlingen etter 1-2 dager 
smalnes eller målrettes mot mikrobiologiske 
funn og infeksjonsfokus. Bruk av aminoglykosid 
utover 1-2 dager øker faren for toksisitet og 
bør unngås i de fleste tilfeller. Monitorering 
med konsentrasjonsbestemmelse er viktig for å 
redusere risiko for toksisitet, særlig ved behandling 
utover 2-3 dager. For betalaktamer kan doser ofte 
reduseres til standarddoser/ intervaller når det 

ikke lengre er tegn til påvirkning av sirkulasjon. 

Varighet av antibiotikabehandlingen vil avhenge 
av infeksjonsfokus og mikrobe. For de fleste 
ukompliserte tilfeller av sepsis utgående fra 
luftveier, urinveier og abdomen kan man gå over 
til oral behandling når pasienten er stabilisert og 
kan spise selv, og total behandlingstid på 7-10 
dagers behandling vil være tilstrekkelig. Ved 
bakteremi med gule stafylokokker anbefales alltid 
minst 14 dagers intravenøs behandling; her har 
laget et eget, nytt kapittel i den nye retningslinjen.
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Sepsis ble beskrevet i Homers dikt for over 2700 år siden, i 
betydningen ”jeg råtner”. I dagligtale er derimot ikke ordet 
sepsis særlig utbredt. Folk flest har hørt om blodforgiftning, men 
knytter nok ikke det opp til det medisinske begrepet sepsis (med 
bakteremi).

Søker man i databasen til Deichmann finner man på ”Sepsis” null 
treff på boktitler (for uten ”Akuttmedisin utenfor sykehus” som 
kommer opp på bredt søk). Så norske forfattere har tydelig ikke 
fulgt i Homers fotspor. 

Går man videre til filmens verden er også resultatet skrint. I ”Internet movie database” finner vi fire 
kortfilmer og en TV-film ved navn sepsis. Ingen av de inneholder synopsis, så det er usikkert hva de 
omhandler.

Én enslig film er kalt Septic (pluss en kalt Septic man, men den handler om kloakk). Slik sett underbygger 
dette at sepsis ikke er et vanlig ord i folks vokabular. Derimot, og kanskje ikke overraskende, er det en 
subkultur som i større grad er oppmerksomme på sykdom, død og fordervelse; heavy metal!

I ”Encyclopaedia metallum” listes det opp 10 band med navnet Sepsis. De fleste tilhører undersjangeren 
death metal. Det er ikke snakk om ”store” band, bare noen få har gitt ut full-lengde plate. Flest lyttere 
på Spotify har Sepsis fra California, med 143 månedlige lyttere. Det er ganske lavt, f.eks. har det 
svenske danseorkesteret Sven-Ingvars 279.068 månedlige lyttere.

Videre finnes 58 band med ”septic” som prefiks. Her er Septicflesh klart mest populært, med 161.059 
månedlige lyttere på Spotify. Fra de store bandene finner vi sangen Septic schizo, fra Sepultura-
albumet ”Schizophrenia”. Forøvrig er Septic Schizo også et av de 58 bandene med ”Septic” som 
prefiks. Det er et vanlig fenomen at unge håpefulle band kaller seg opp etter sangene til de store 
bandene. Av de mer outrerte sangtitler finner vi Eternal Punished Septic av Beaten to Death, et band i 
sjangeren melodisk grind-core.

De største bandene med infeksjonsmedisinske navneforbindelser knytter seg opp mot spesifikke 
patogener; Anthrax, Pestillence, Black Death, 1349 og Leprosy. Dengue fever skiller seg ved ut, da 
deres sjanger er kambodsjansk psykedelisk rock, snarere enn heavy metal. 

Anthrax, en av ”de fire store” thrash-bandene (sammen med Metallica, Slayer og Megadeth) havnet 
i en knipe da B. anthracis i terrorøyemed ble sendt i brevpost (ekte og uekte) i tiden etter angrepet på 
World Trade Center 9/11-2001. Bandet er selv fra New York, og var, tross i et fryktinngytende navn, 
slett ikke interessert i å knyttes opp til terrorisme. De måtte endre sin hjemmeside, fra det sedvanlige 
salg av billetter og t-skjorter, til oppdatert informasjon om sykdommen som ”Public service”. 

Til slutt må et annet band langt fra heavy metal nevnes. Selv om ikke sepsis er nevnt ved betegnelse, 
bemerker man at den norske hip-hop-duoen Karpe, på fjorårets utmerkede ”Omar Sharif” synger 
varsomt og vakkert (!) om cytokinstorm i sangen BARAF/FAIRUZ.

pest-POSTEN oppfordrer våre lesere å lytte til denne, eventuelt det klassiske Anthrax-albumet 
”Among the living”, om man ønsker soundtrack til resten av lesingen. 

– Olav Lutro

Sepsis i populærkulturen
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Fagnettverket, med avdelingsoverlege ved 
Nordlandssykehuset (NLSH) Sandra Åsheim 
i spissen, arrangerer møtet uten støtte fra 
legemiddelindustrien. 

Sykehusene i nord er inne i en økonomisk 
krise og reise og kursaktivitet har blitt kuttet til 
beinet. Det var derfor stor spenning knyttet til 
oppmøte. Heldigvis ble det deltakerrekord. 50 
infeksjonsleger, mikrobiologer, allmennleger, 
LIS, farmasøyter, infeksjonssykepleiere og 
bioingeniører møttes på hotell The Edge.

De som kom kunne glede seg over et spennende 
program fordelt mellom bolkene sepsis, seksuelt 
overførbare infeksjoner og smittevern. 

Mange kom til Tromsø allerede kvelden før møtet. 
Et langbord var dekket til oss i det skipsverftet 
som har blitt Maskinverket restaurant på sine 
gamle dager.

Den 11.11 klokken 10 var det avspark. 
og NLSHs infeksjonssjef, Hans Erling 

Simonsen, var førstemann ut. Han gjorde 
rede for de nye endringene i sepsiskapittelet i 
antibiotikaveilederen. Fra Vesterålen fikk vi en 
spennende, rykende fersk sepsiskasuistikk hvor 
mange av de problemstillingene vi møter med 
multisyke og immunsvekkede sepsispasienter ble 
belyst. 

Ved de fleste Nordlands- og Helgelands-
sykehusene har det blitt innført hurtig PCR av 
blodkulturer. Mikrobiolog Kristoffer Endresen 
og smittevernoverlege Hege Sjåvik har sett 
på resultatene og la dem fram for oss. PCR 
analysene har gjort det svært godt sammenlignet 
med standard diagnostikk. Svartiden er betydelig 
kortere i en region hvor geografi, værforhold og 
transportproblemer har ført til at blodkultursvar 
tidligere har kommet mange dager forsinket. 

Aleksander Rygh Holten, overlege ved 
akuttmedisinsk avdeling og forsker ved OUS, 
avsluttet sepsisbolken med ”Det siste innen 
sepsis”, en engasjerende presentasjon av 

Infeksjoner i Nord
Av Ida Tveter

I novembermørke Tromsø var det igjen klart for høstmøte i regi av Infeksjoner i nord. 
For fjerde gang kunne alle helsearbeidere med interesse for infeksjon i våre tre nordlig-
ste fylker møtes i Tromsø og kose seg med faget en hel dag. 

Møtet ble holdt  på hotellet The Edge, her med spektakulært nordlys 
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utfordringer og muligheter i 
sepsisdiagnostikk. 

Michelle Hanlon, overlege 
ved Olafiaklinikken, NKSOI 
og universitetslektor, hadde 
også kommet fra Oslo. 
Tilhørerne lot seg fascinere av 
syfilis, gonoré, chlamydia og 
mycoplasma genitalium i siste 
forelesning før lunsj. 

Mangeårig kommuneoverlege 
i Karlsøy Gry Berntzen 
hadde tatt med en kasuistikk 
om et gonorétilfelle som 
illustrerte hvordan diagno-
stikk, smitteoppsporing og 
behandling kan arte seg langt 
fra laboratoriet og Universitetssykehuset. UNNs 
infeksjonsoverlege Andreas Følling fulgte opp 
med historien om det som viste seg å være et 
tilfelle av nevrosyfilis. 

Desserten i SOI bolken ble også servert av 
infeksjonsmedisin ved UNN ved overlege 
Vegard Skogen som preppet oss om PrEP.

Mellom innleggene var det tid til spørsmål og 
diskusjon. Publikum lot seg engasjere. Der 
taletiden ikke rakk til, fortsatte samtalene med 
kaffe og snacks i pausene og til ved bordet i den 
deilige lunsjbuffeten. 

Siste runde handlet om smittevern. Marte 
Petrikke Grenersen, overlege ved FHI, hadde 
tatt turen hjem for å fortelle oss om apekopper. 

Selv om det heldigvis ikke hadde vært noen 
tilfeller de siste ukene, var det spennende å høre 
om sykdommen og hvordan FHI hadde jobbet fra 
den begynte å spre seg i Europa. 

Isolering av covidpasienter skaper stadig 
utfordringer i overfylte sykehus.

Smittevernoverlege Toni Myrbakk og infek-
sjonsoverlege Gro Grimnes innledet og salen 
fortsatte diskusjonen. Selv i de tre nordligste 
fylkene gjør vi det ulikt. 

Sent fredag ettermiddag dro fornøyde deltakere 
hver til sitt. Mange lovte å komme tilbake til neste 
år. Infeksjoner i Nord har blitt et møte å glede seg 
til. Kanskje blir det ny rekord til høsten?

Restauranten Maskinverkstedet, der middagen fant sted,  var pyntet for 
Tromsø Pride som ble avholdt dagen etter infeksjonsmøtet
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En frisk mann i 30-årene fikk forbigående 
hevelse i lymfeknuter i venstre aksille etter andre 
vaksinedose mot SARS-CoV2 med Spikevax 
(Moderna) i samme arm. Noen dager senere 
fikk han også hevelse og smerter i høyre aksille. 
Videre tilkom det rødme i høyre overarm, sår 
hals, tørrhoste og et generalisert utslett. Han 
ble da, 10 dager etter andre koronavaksinasjon, 
innlagt på lokalsykehus. Ved innleggelse var 
han normotensiv 114/80 mmHg, febril 38,3 
°C og takykard 131 slag/min. Man fant rødme 
i hals, generalisert erytematøst utslett og lette 
ødemer i underekstremitetene. Blodprøver 
viste forhøyet CRP 316 mg/L (0-4 mg/L) og 
kreatinin 145 U/L (60-105 U/L). Det ble startet 
antibiotikabehandling, initialt med penicillin og 
gentamicin, men etter funn av aksillærabscess i 

høyre aksille på CT ble det endret til kloksacillin. 
Det ble ikke påvist lungepatologi på denne CT-
undersøkelsen.

Hovne lymfeknuter med generalisert utslett 
kort tid etter andre dose koronavaksine gjør 
det nærliggende å vurdere vaksinebivirkning 
som årsak til pasientens symptomer. Per 18. 
januar 2021 var det i Norge satt nesten 10 600 
000 vaksinedoser mot SARS-CoV2. I samme 
periode ble det behandlet i overkant av 26 000 
bivirkningsmeldinger [1]. Hudsymptomer 
ble nevnt i noe over 3000 av disse 
bivirkningsmeldingene. Hudbivirkninger utgjør 
altså en relativt stor andel av de innrapporterte 
bivirkningene, selv om de er få relativt til det 
enorme antallet satte vaksiner. 

Kasuistikken
pest-POSTEN fortsetter utrettelig sin kasuistikk-serie og går landet rundt, og kanskje 
flere ganger, siden tilbakemeldingene har vært så gode? Til nå har de aller fleste kolleger 
klart å bidra med en kasuistikk, selv i en travel tid. Aller best har leserne åpenbart likt  
at ulike aspekter ved tilstanden som er under lupen, drøftes systematisk etterhvert som 
symptomer  utvikler seg og diagnostiske funn tilkommer.  Det er fortsatt ikke forventet 
en omfattende faglig gjennomgang, men en kort oppsummering av hendelser og poenger 
som kan være både informativ, spennende og morsomt å lese for andre. Her kan det 
trekkes fram sykdommer vi sjelden ser, eller en mer vanlig problemstilling hvor ting ikke 
gitt helt som forventet. Det vil også være spennende dersom man klarer å trekke fram 
momenter som særpreger ens egen infeksjonsavdeling, for eksempel p.g.a. interessefelt 
eller beliggenhet. For dem som holder til i mer sentrale strøk kan for eksempel en 
beskrivelse av logistikkproblemer der avstandene er større, gi rom for ettertanke. 

I dette nummer får vi imidlertid fått et spennede case fra et typisk sentralt strøk; det er 
OUS som bidrar... og på mesterlig vis. 

Coronavaksinasjon, aksillærabscess og multiorgansvikt hos  
en frisk mann i 30-årene, en utfordrende utredning

En mann i 30-årene ble vaksinert mot SARS-CoV2 og fikk like etter en aksillærabscess. Ett 
døgn etter den tilsynelatende ukomplisert abscessdrenasjen utviklet han akutt respirasjon- 
og sirkulasjonssvikt. Symptomer, funn og sykdomsforløp oppfylte diagnostiske kriterier 
for flere svært ulike tilstander. 
Hvordan forholder vi oss optimalt til videre utredning og til behandlingsvalg som haster?
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Pasienten ble overflyttet fra lokalsykehuset 
til kirurgisk avdeling på regionsykehuset 
for abscessdrenasje. CRP var da falt til 204 
mg/l og kreatinin nesten normalisert, men 
han var vedvarende febril og takykard. Selve 
abscessdrenasjen var ukomplisert, og det ble 
evakuert mindre mengder puss. Dyrkning viste 
senere oppvekst av gule stafylokokker. Han var 
påfallende inflammatorisk påvirket for en såpass 
beskjeden abscess. Det ble vurderte muligheten 
for tularemi basert på anamnestisk informasjon 
om mulig tularemieksponering. Det ble tatt 
relevante prøver og startet tularemibehandling 
med ciprofloxacin. 

Tularemi, også kalt harepest, skyldes bakterien 
Francisella tularensis. Sykdommen kan ha ulike 
manifestasjoner. Pasientens klinikk ble oppfattet å 
kunne være forenlig med den glandulære formen 
for tularemi. Mikroben kan påvises dirkete med 
dykning eller PCR, eller indirekte via påvisning 
av antistoff mot mikroben serumprøver. 

Under ett døgn etter abcsessdrenasjen ble 
han tungpusten med fall i oksygenmetning (88 
% tross 4l oksygentilførsel på nesekateter), 
sinustakykard (115 slag/min), hypotensiv (86/47 
mmHg) og febril (38,8°C). Det ble mistenkt 
lungeembolisme og tatt en ny CT toraks. Det ble 
ikke påvist lungeembolisme, men nytilkomne, 
spredte mattglassfortetninger og konsoliderte 
fortetninger i alle lungelapper. Han ble overflyttet 
til medisinsk intensiv for behandling med non-
invasiv ventilasjonsstøtte (NIV) samt overvåkning 
med tanke på sepsisutvikling. Kloksacillin ble 
seponert til fordel for cefotaxim for å sikre et 
bredere antibiotikadekke og fordi man fryktet 

at det kunne foreligge en allergisk reaksjon på 
kloksacillin. Ekkokardiografi var normal. Ved 
lungeultralyd fant man tegn på interstitielt ødem 
(B-linjer) og små mengder pleuravæske bilateralt. 
På tross av redusert middelarterietrykk (<65 
mmHg) hadde han god urinproduksjon og en avsto 
derfor fra vasopressor. Blodprøver viste betydelig 
forhøyet troponin T 782 ng/L (0-14ng/L), proBNP 
7365 ng/L (0-85 ng/L) og CRP 277 mg/L (0-
4mg/L), samt stabilt lett økt kreatinin 108 µmol/L 
(60-105 µmol/L), lett stigende leverenzymer med 
ASAT 87 U/L (15-45 U/L), ALAT 89 U/L (10-70 
U/L) og leukocytter 12,7 (3,5-10x10E9/L). CT-
bildene ble drøftet på røntgendemonstrasjon. Det 
ble konkludert med at funnene var uspesifikke og 
kunne skyldes en rekke tilstander, men at de mest 
sannsynlig var stuvningsbetinget. Infeksjon eller 
ARDS kunne heller ikke utelukkes. 

Acute respiratory distress syndrome (ARDS) 
ble vurdert som en mulig diagnose. ARDS 
er definert som et akutt syndrom med ikke-
kardiogent lungeødem og lungeinflammasjon som 
ofte kan følge av og komplisere kritisk sykdom 
[2]. Etter den såkalte Berlin-definisjonen krever 
ARDS en utløsende faktor, akutt utvikling (innen 
én uke etter utløsende faktor), bilaterale infiltrater 
på lungerøntgen og respirasjonssvikt som ikke 
fullstendig kan forklares ut fra hjertesvikt eller 
overvæsking. Vår pasient tilfredsstilte alle 
kriteriene for en mild ARDS, der en kan tenke seg 
enten underliggende hudinfeksjon eller infeksjon 
fra annet hittil ukjent fokus som utløsende årsak. 

Imidlertid hadde pasienten påfallende høy 
troponin T og proBNP, noe som kunne tale 
for kardial årsak. Dessuten økte mengden 
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pleuravæske og det ble drenert 600 ml transudat 
uten oppvekst. Det ble derfor stilt spørsmål om 
vaksineutløst myokarditt. Ekkokardiografi var 
riktignok normal, men en besluttet å gjennomføre 
en MR undersøkelse av hjertet. Den viste lett 
redusert venstre ventrikkelfunksjon (EF 48%), 
men forøvrig ikke klassiske billedfunn som ventet 
ved myokarditt. CT koronar angiografi avdekket 
ingen tegn til koronarsykdom. 

European Medicines Agency (EMA) konkluderte 
i juli 2021 at det kunne være en sammenheng 
mellom betennelsestilstander i hjertet og 
vaksinasjon med mRNA vaksiner mot COVID-19 
[3]. Vaksineutløst myokarditt oppstår i de fleste 
tilfeller innen 14 dager etter vaksinasjon, er 
vanligere etter andre vaksinedose og rammer som 
oftest unge menn. En sikker myokardittdiagnose 
krever endomyokardial biopsi, men dette 
gjøres sjelden og man stiller heller diagnosen 
klinisk ut fra en kombinasjon av symptomer og 
diagnostiske kriterier og eksklusjonskriterier 
[4]. De diagnostiske kriteriene krever enten 
nyoppdaget unormalt EKG, Holter eller stresstest, 
forhøyet troponin, funksjonelle eller strukturelle 
abnormaliteter på kardial billeddiagnostikk eller 
klassiske funn på MR. I tillegg kreves fravær 
av signifikant koronarsykdom eller annen kjent 
sykdom som kan forklare funnene. 

Med nyoppståtte hjertesviktsymptomer, forhøyet 
troponin og tegn til lett redusert venstre 
ventrikkelfunksjon tilfredsstilte vår pasient 
kriteriene for klinisk mistenkt myokarditt etter 

vaksinasjon. En konkluderte likevel med at 
dette neppe var årsaken til pasientens akutte 
sykdomsbilde, fordi han hadde andre symptomer 
som ikke passet med myokarditt, samt at det 
manglet karakteristiske MR-funn. Dermed 
oppfattet man at hans hjertesvikt isteden å 
skyldes en uspesifisert kardiomypati, og det ble 
startet hjertesviktmedisiner som var tiltenkt 
videre opptrappet.  

Det er kjent at man ved sepsis kan utvikle 
kardiell dysfunksjon. Sepsis defineres etter 
Sepsis-3 retningslinjene som en livstruende 
organdysfunksjon forårsaket av en dysregulert 
vertsrespons på infeksjon [5]. Pasienten hadde 
flerorgansvikt, var inflammatorisk preget og 
hadde bekreftet infeksjon i abscess i aksille, og 
oppfylte dermed samtlige kriterier for sepsis. Han 
ble også behandlet for dette. Man slo seg likevel 
ikke til ro med denne diagnosen. Det virket lite 
trolig at den lille abscessen skulle forårsake en 
så voldsom immunrespons. Pasienten hadde lav 
prokalsitonin (0,37 µg/L (<0,1ug/L)) flere dager 
ut i forløpet, noe som talte mot en systemisk 
bakteriell infeksjon. 

Pasienten ble 10 dager før innleggelsen vaksinert 
mot COVID-19. Under COVID-19 pandemien er 
det blitt beskrevet et nytt syndrom, kjennetegnet 
av multiorganinflammasjon etter infeksjon 
med SARS-CoV2. Syndromet har fått navnet 
multisystem inflammatory syndrom, med 
forkortelsene MIS-C når det rammer barn (C for 
children) [6] og MIS-A hos voksne (A for adults)
[7]. Antallet affiserte organer og alvorligheten av 
symptomer kan variere betydelig. Det er også 
beskrevet MIS-C/A etter vaksinasjon [8], og i den 
publiserte definisjonen av MIS er vaksinasjon 
inkludert som mulig utløsende årsak [9]. Vår 
pasient oppfylte kriteriene for MIS-A, så lenge 
ikke annen diagnose kunne forklare den aktuelle 
tilstanden.

Pasienten ble gradvis bedre. Både proBNP, 
troponin, inflammasjonsmarkører og kreatinin 
var tilnærmet normalisert ved utreise etter 
totalt 12 dager på sykehus. Av omfattende 
mikrobiologiske prøver var det kun funnet gule 
stafylokokker fra abscessinnhold. Det var negativt 
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luftveisviruspanel, inkludert negativ prøve for 
covid-19, og ingen oppvekst i gjentatte blodkulturer, 
ekspektoratprøver, nasofarynksprøve eller urin. 
Det var normale immunologiske og serologiske 
infeksjonsprøver. Forløpet ble meldt som en mulig 
vaksinebivirkning. Han ble skrevet ut med videre 
kur med ciproxin mot tularemi og dikloksacillin 
mot gule stafylokokker. Ekkokardiografi før 
utreise var normal og hjertesviktmedikasjonen 
ble seponert. En god stund etter utreise fikk man 
svar på tularemiprøvene som var negative. 

Noen dager før utreise begynte pasienten å 
utvikle tegn til palmar deskvamering. Etter 
hjemreise fikk han en voldsom hudavfelling over 
store deler av kroppen og rundt tre måneder 
etter sykehusinnleggelsen fikk han avskalling av 
neglene. 

Deskvamasjon, særlig i håndflate og under 
fotsåler, er et klassisk symptom på gjennomgått 
stafylokokk toksisk sjokk syndrom. Ved denne 
tilstanden kan man også få neglavfelling (bildet 
under) 2-3 måneder etter symptomdebut. 

Diskusjon

Stafylokokk toksisk sjokk syndrom (STSS) 
ble først beskrevet på slutten av 1970-tallet 
[10], og skyldtes den gang ofte toksinfrigjøring 
fra Staphylococcus aureus på høyabsorberende 
tamponger. I dag er rundt halvparten av STSS 
ikke-menstruasjonsrelatert og kan sees både 
ved lokaliserte og systemiske infeksjoner. 
De bakterielle toksinene er superantigener 
som direkte aktiverer T-celler uten å gå via 
antigenpresenterende celler. Dette gir en rask 
og omfattende cytokinfrigjøring og kan gi 
en påfølgende livstruende immunrespons. 
Diagnosen stilles basert på kliniske symptomer 
med feber, diffust makulært erytem, deskvamering 
1-2 uker etter debut av utslett, hypotensjon og
multiorganaffeksjon av minst tre organsystemer.
Det kreves også manglende funn av andre
mikrober ved testing [11]. Behandling av STSS
er antibiotika og lokal kildekontroll. Det siste kan
bestå av å fjerne en infisert tampong eller kirurgisk
incisjon eller debridement av bløtdelsinfeksjoner.
Førstevalg for intravenøs antibiotikabehandling
av gule stafylokokker i Norge er kloksacillin,
men det er ved STSS også anbefalt tillegg av et
antibiotikum som reduserer toksinproduksjonen i
bakteriene, som klindamycin eller linezolid.

Vi har beskrevet en pasientkasuistikk der 
kriteriene for en rekke ulike alvorlige tilstander var 
oppfylt; ARDS, sepsis, vaksineutløst myokarditt, 
MIS og til slutt STSS (se tabell øverst på siden). 
Kasuistikken er en illustrasjon av utfordringene 
og fallgruvene ved bruk av diagnosekriterier hos 
pasienter med uklart sykdomsbilde. De fleste av 
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disse diagnosene krever fravær av en annen sikker 
diagnose, men dette er til liten hjelp når man må 
velge mellom flere usikre diagnoser. Diagnosen 
som til slutt settes, og dermed behandling som 
gis, vil derfor være avhengig av den enkelte 
behandlers tolkning og vurdering.

I etterkant konkluderte vi med at pasienten 
sannsynligvis hadde gjennomgått STSS, og at 
den tidsmessige relasjonen til SARS-CoV-2-
vaksinen var helt tilfeldig – med mindre det 
var vaksinestikket som introduserte de gule 
stafylokokkene gjennom huden. 

STSS er en tilstand vi støter på ved jevne mellomrom 
ved vår avdeling, og er derfor relativ kjent hos 
oss. Likevel kunne vi ikke stille diagnosen før i 
etterkant av sykdomsforløpet. Det er sannsynlig 
at andre, med et annet erfaringsgrunnlag og faglig 
bakgrunn, ville konkludert med en av de andre 
tilstandene som pasienten oppfylte kriteriene til. 
Det er således viktig å minne hverandre på de 
mange differensialdiagnoser og muligheter som 
foreligger – og viktigheten av og ikke låse seg til 
en bastant diagnose tidlig i forløpet.

Caroline Rootwelt, Cecilie Nyvold, 
Aleksander Rygh Holten

Alle: Akuttmedisinsk avdeling, Oslo 
Universitetssykehus
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  Innholdet i pest-POSTEN i form av referater, artikler, kunngjøringer og meningsytringer er 
nesten utelukkende basert på bidrag fra leserne, dvs. foreningens medlemmer. Manuskriptene 
ønskes levert i Word tekstbehandlings-format, eller skrevet i DOS (ASCII) format. Bruk så 
lite redigeringskoder og spesialtegn som mulig. Helst ønskes bidrag levert som vedlegg til 
E-post, adressert til redaktør eller redaksjonssekretær.

Papirbaserte bidrag må leveres med bred marg og dobbelt linjeavstand. Illustrasjoner og
fotografier kan være i svart/hvitt eller farge og bør såvidt mulig leveres i format .tiff eller 
.jpg De bør ha en oppløsning på minimum 150 dpi (”dots per inches”). Illustrasjoner kan 
også oversendes redaksjonen for scanning, vennligst angi om de da ønskes i retur. Referanser 
skrives som angitt i veiledningen til ”Tidsskrift for den norske legeforening”. Tidskriftnavn 
forkortes som angitt i ”Index Medicus”.
  Doktorgradsreferat kan være på 1 til 1/2 side enkel linjeavstand. Følgende opplysninger må 
følge referatet:  1) Overskrift = doktorgradens tittel, 2) doktorandens navn, aktuelle adresse 
og institusjonen hvor arbeidet er utført, 3) universitetet hvor disputasen er holdt og eventuelt 
navn på opponenter.
  Abstract skrevet av nordmenn i utenlandske tidsskrifter kan være på 1/3 - 1/2 side, lengre 
abstracts kun etter avtale. Abstracts skal inneholde:  1) Overskrift = artikkelens tittel,   
2) forfattere og tidskrift som i referansen over, 3) navn / adresse på forfatter som skal ha
event. korrespondanse, 4) sammendrag, helst på norsk, skrevet for infeksjonsmedisinere.
Forskergrupper kan eventuelt lage en synopsis av sitt arbeide, med nøyaktig referanseliste.
  Foredrag holdt ved møter i regi av Norsk Forening for Infeksjonsmedisin samt prisforedrag 
kan være på èn til flere sider eter  avtale. Artiklene bør inneholde referanseliste og de beste 
illustrasjonene.
  Meningsytringer, omtale av aktuelle problemer, eller andre korte bidrag av generell faglig 
interesse mottas gjerne. Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere / forkorte bidrag.

  Vi er takknemlige for bidrag i form av annonser i pest-POSTEN. Bladet blir trykket i 
et opplag på ca. 350 - 400 og distribuert gratis til alle medlemmer av Norsk forening for 
infeksjonsmedisin. Annonsepris sort/hvitt: kr. 2.500 pr. 1/1 side.  Omslagssider (2. side, 
nest siste og siste side) kr. 2.500. Fargeannonse kr. 3.500  pr. 1/1 side (ikke omslagside). 
Prisene gjelder ferdige annonser. Manusformat A4, positivt trykk på papir eller film. Husk 
at manuskriptet skal forminskes til G 5-format (16,9 x 23,8 cm). Vi må ta et forbehold om 
annonseplass i forhold til stoffmengden forøvrig. Redaksjonen har vedtatt å gjennomføre en 
rulleringsordning ved stor pågang av annonsører.

VEILEDNING FOR ANNONSØRER

VEILEDNING FOR FORFATTERE
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