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Disposisjon

• Generelt
• Infeksjonsrisiko

• Symptomer

• Behandling

• Spesifikke infeksjoner
• Nedre luftveisinfeksjoner

• Urinveisinfeksjoner

• Blodstrømsinfeksjoner med Staf.aureus

• Oppsummering 
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Generelt

Infeksjonsrisikoen øker med alderen

Konsekvensene er alvorligere

• Komplikasjoner

• Infeksjonen i seg selv

• Forverring av underliggende sykdom 

• Behandlingen

• Liggetid

• Varig funksjonstap

• Mortalitet

Urinveisinfeksjoner, pneumoni og hud- og bløtdelsinfeksjoner vanligst
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Immunosenescence

Gradvis svekkelse av immunsystemet som følge av naturlig aldring
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Gener + resultat av eksponering overfor ulike patogener (virus, bakterier, etc)

Adaptive immunforsvar; størst 
endringer

• ↓ naive T- og B-celler                                       

• ↑ differensierte memory
T- og B-celler

• B-celler mindre hjelp fra 
T-celler + ↓ antistoff 
produksjon

Medfødt immunforsvar:

• ↓ evne til aktivering av 
adaptivt immunforsvar

Økte inflammatoriske 
mediatorer
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INFEKSJONSRISIKO

Komorbiditet

Svekkede fysiologiske 
reserver

Svekkede anatomiske
barrierer

Protein underernæring

Implantater og 
innlagte katetere

Immunsuppressiv
terapi 

Invasive prosedyrer

Institusjonalisering/
hospitalisering
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SYMPTOMER
ATYPISKE!

Akutt funksjonssvikt

Fall

Akutt forvirring

Redusert 
bevissthetsnivå

Uspesifikke 
gastrointestinale 

symptomer

Forverring av 
underliggende 

sykdommer

Feber og klassiske infeksjonstegn kan mangle
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Behandlingsprinsipp

Tidlig og adekvat empirisk dekning 
etterfulgt av mer smalspektret og mer 
målrettet behandling basert på forløp og 
identifikasjon av patogener!

NB! Bakteriologisk prøvetaking!!
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ESBL - ekstendert spektrum betalaktamase 

• Blodkulturer: 6,5 % av alle E.coli og 7,2 % av alle Klebsiella spp. 

• Urin: 3,6 % av E.coli og 4,5 % av alle Klebsiella spp. 

Andel ESBL-positive E. coli og Klebsiella spp. i blod og urin 
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MÅL: 30 % reduksjon fra 2012

Antibiotika.no 10
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Bredspektret 
antibiotika

Smalspektret 
antibiotika

• Mindre alvorlig infeksjon
• Ikke kjent bærerskap med 

resistente mikrober
• Begrense resistensutvikling
• Redusere risiko for 

Clostridioides infeksjon

• Septisk
• Kjent bærerskap med resistente 

mikrober
• Immunsupprimert
• Resistensdrivende
• Risiko for Clostridioides infeksjon 



Revurdering av igangsatt antibiotika!

• Klinisk respons
• Agens 

• NB! Ikke alle dyrkningssvar skal behandles!
Skille kolonisering fra klinisk infeksjon!!!

• Nyrefunksjon

Nødvendig?

Justere etter (daglig vurdering)

Obs! Interaksjoner

Bivirkninger
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1. Antimikrobielt 
middel

2. Dose
3. Overgang i.v → p.o



Pneumoni - epidemiologi

Shi T J Infect Dis 2019, Jain S N Engl J Med 2015 13



1892 - William Osler oppsummerte de viktigste

tegnene på pneumoni hos eldre: 

‘In old age pneumonia may be latent,

.. . coming on without a chill, the cough and 

expectoration are slight, 

... the physical findings ill-defined and 

changeable 

... And the constitutional symptoms out of 

proportion to the extent of the local lesion’
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Pneumoni tegn / alvorlighetsgrad

Endret mental status 20-45 %

Kun 30-40 % med triaden hoste, feber, dyspne

CRB-65: 1 poeng for hver

• Forvirring

• Resp.frekv ≥ 30

• BT ≤ 90/60

• Alder 65+

Fung HB  Am J Geriatric Pharmacother. 2010

Poeng Risiko Mortalitet %

0 Lav < 1
1-2 Moderat 1-10
3-4 Høy > 10 %
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Pathogen No. (%) of patients with positive findings (n = 267) 
Streptococcus pneumoniae 81 (30)

Bordetella pertussis 15 (6)

Haemophilus influenzae 14 (5)

Mycoplasma pneumoniae 10 (4)

Chlamydia pneumoniae 7 (3)

Legionella pneumophila 7 (3)

Enterobacteriaceae 6 (2)

Moraxella catarrhalis 5 (2)

Influenza viruses 40 (15)

Parainfluenza virues 8 (3)

Metapneumovirus 7 (3)

RS 7 (3)

2008-2011 Drammen, Vestre Viken: Median alder 66 (52-78) år, 36 % AB før sykehus. 1,5 % fra sykehjem 

Holter JC BMC Infect Dis 2015

Samfunnservervet pneumoni - agens
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Musher DM Clin Infect Dis 2017

Andel samfunnserverede pneumonier
forårsaket av pneumokokker



Mikrobiologisk diagnostikk

• Blodkulturer

• Ekspektorat         
(nedre luftveier)

• Nasopharynx
• Virus / atypiske                         

/ pertussis

• Dyrkning

• Pneumokokkantigen i urin 
(neg utelukker ikke   
pneumokokker)

• Legionellaantigen i urin 
(reiseanamnese, alvorlig syke)

• Alvorlig pneumoni: 
• nedre luftveisprøve til «filmarray» = 

Multiplex PCR 
(kontakt vakthavende 
mikrobiolog)
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Brukerhåndbok i mikrobiologi: 

https://ousmik.no/index.php?book_request=mikroous



Antibiotikabehandling

Samfunnservervet

hdir.no retningslinjer antibiotika i sykehus, Uranga A JAMA Intern Med 2016, infeksjonsmedisinsk metodebok Ullevål 2022

• Pneumoni i sykehjem inkludert!
• Penicillin 1,2 g x4 er 1. valg!
• Varighet 5 dager!

• Dag 5: Kan seponere dersom: Afebril i 48t og ikke > 1 av:
• Rf > 24
• Puls > 100
• sBT < 90 mmHg
• Sat < 90 % 

NB! Gj.snitts alder 66 år, sykehjems pas. ekskludert, 30 % Charlston comorbidity index > 1, 
2/3 low risk pneumonia (PSI)

• Alvorlig: Penc 3g x4 + genta, 7 døgn
• Svært alvorlig: Cefotaxim 2g x3 + cipro eller levofloksacin
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Antibiotikabehandling, forts

• Pneumokokker og Haemophilus influensa dominerer de første dagene, 
deretter øker risiko for kolonisering og infeksjon med «sykehusmikrober» 
(Staf. aureus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp.) 

• Ukomplisert; beh. lengde 5 døgn

• Cefotaxim 1g x 3, f.eks overgang til amoxi-klav p.o

• Komplisert; beh.lengde 7 døgn

• Pip-taz 4g x 4

• Mistanke om ESBL: Meropenem 2g x3

• Staf.aureus eller Pseudomonas: beh. lengde 14 (-21) dg

Sykehuservervet - oppstått > 48 t etter sykehusinnleggelse

hdir.no retningslinjer antibiotika i sykehus, infeksjonsmedisinsk metodebok Ullevål 2022, vårdprogram for samhällsförvärvad pneumoni 2016 20



Aspirasjonspneumoni - bakteriell

• Nevrologisk sykdom

• Svekket bevissthet

• Esophagus patologi

Makhnevich A J Hosp Med 2019. hdir.no retningslinjer antibiotika i sykehus, infeksjonsmedisinsk metodebok Ullevål 2022

Risko
• Oppkast

• Intubasjon / bronko/gastroskopi / sondeernæring

• Dårlig munnhygiene

• Ofte polymikrobielle, hovedsakelig gram pos, evt gram neg, evt anaerobe (dårlig tannstatus, 
illeluktende ekspektorat)

• Mer lavvirulente mikrober, trenger større inokulum

Mikrobiologi – munnhule/svelg flora

Behandling – fjerne aspirert materiale om mulig
• Penicillin 1,2 g x4 (dekker også mange av G+ anaerobe fra munnhulen)

• Alvorlig sykdom eller sykehuservervet: Cefotaxim 1g x 3 eller pip-taz 4g x 3 i.v
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Viruspneumonier

• Sesongvariasjon! 2020-2022: Årsvariasjon

• Insidens
• Øker med økende alder
• Virus påvises hos ca 20-25 % av sykehusinnlagte med samfunnservervet pneumoni

• Assosiert med økt mortalitet blant eldre

• Etiologi
• SARS-CoV2 RNA
• Influensa
• Parainfluensa
• Metapneumovirus
• RS-virus
• Rhinovirus (?)

• RS morbiditet og mortalitet som ved influensa

Van Asten L JID 2012, Jain S N Eng J Med 2015, Holter BMC Infect Dis 2015. Musher DM Clin Infect Dis 2017, 
Ackerson B Clin Infect Dis 2019, Walsh EE Clin Chest Med 2017 

RS / Metapneumo Influensa

Symptomdebut Snikende Rask

Feber + ++

Allmennsympt. + ++

Obstruktiv ++
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Jain S N Engl J Med 2015
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Uke 3 2020 t.o.m uke 11 2022

130 000 SARS-CoV2 RNA 
214 rhinovirus
123 influensa A
3 influensa B
68 metapneumovirus
25 RS
20 parainfluensa
0 B.pertussis
0 Mycoplasma og chlamydia 
pneumoniae



Erfaringer med eldre innlagt med påvist 
SARS-CoV2 Omikronvariant
• Innlegges med geriatriske syndromer delir, fall og funksjonssvikt

• En del med sekundære bakterielle infeksjoner (oftest pneumoni)

• Sjelden respirasjonssvikt



Influensa

• Sykehus: på klinisk mistanke uavhengig av symptomvarighet! 
(sterk anbefaling, moderat kvalitet på evidens)

• Bedre effekt desto tidligere start

• Allmennpraksis innen 72 t, > 65 år: forkortet forløpet med 2,5-3 dg. 
Bedre effekt ved ↑ komorbiditet og ↑ symptomer 

• 5 dager, evt lenger ved immunsuppresjon / alvorlig sykdom

Muthuri SG Lancet Resp Dis 2014, Butler CC Lancet 2020, ecdc.scientific advice 2017. Uyeki TM Clin Infect Dis 2019

Oseltamivir (tamiflu)
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NB! Forebygging med influensavaksine viktigst!



• 23-valent polysakkarid (PPV23)

• Immunsupprimerte: 13-valent konjugatvaksine etterfulgt av PPV23 minst 2 mnd senere

PPV23 hos eldre, review

Pneumokokkvaksine

≥ 65 år og hvert 10. år

Cochrane Syst Rew Jan 2013:

fhi.no

• Assosiert med reduksjon av invasiv pneumokokksykdom

• Assosiert med reduksjon av pneumokokkpneumoni

• Tendens til noe svekket effekt hos de aller eldste

• Redusert risiko for

• Pneumonier totalt sett: 3-16 % (som andre reviews)

• Pneumokokkpneumonier: ca 25 % (andre reviews: ca 40-50 %)

27

Berild JD Pathogens 2020



Diagnostisk utfordring

• Asymptomatisk bakteriuri

• Kroniske 
urinveissymptomer

• Kognitiv svikt

OVERDIAGNOSTIKK 

OG 

OVERBEHANDLING

Urinveisinfeksjoner
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Vanligste infeksjon hos eldre



• Positiv prediktiv verdi av positiv urindyrkning hos en eldre pasient med feber, 
men uten fokale symptomer fra urinveiene er kun ca 12 %!

Urinveisinfeksjoner

• E.coli vanligst

• Sekundærpatogener: Enterokokker, Enterobacter spp, Klebsiella spp, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa

Agens

• Permanente katetere blir alltid kolonisert! 

• Polymikrobiell

Kateter assosiert

Pos u-stiks må ikke være noen "hvilepute" i diagnostikken hos eldre 
med vage symptomer, lav positiv prediktiv verdi for uvi!

Bakteriologisk prøve kun ved klinisk mistanke om infeksjon
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Asymptomatisk bakteriuri (ASB)

• ♀ 20 %, ♂ 10 %

• Institusjon: ♀ > 50 %, ♂ > 30 %

• Alle med permanent kateter, 80 % ved uridom

• USA; øh innlagte, 93 % ♂:    64 % av urinkulturene ASB!

72 % av pas med ASB fikk AB!

> 65 år prevalens:

• Behandling ikke vist effekt på  morbiditet, mortalitet eller urininkontinens

• Behandling gir økt forekomst av resistente mikrober!

Asymptomatisk bakteriuri skal IKKE behandles

Ikke indikasjon for screening! 
Kun ved planlagt invasiv kirurgi i urinveiene

Akselsen PE. Antibiotikaveilederen 2008, Spivak ES Clin Infect Dis 2017, hdir.no retningslinjer antibiotika i sykehus, Mody L JAMA 2014 30



Anbefaling

31Nicolle Clin Infect Dis 2019

Delir eller fall og bakteriuri
+ fravær av lokale uvi
symptomer
+ fravær av tegn på systemisk
infeksjon

Lete etter andre årsaker og tett
observasjon framfor antibiotika
(sterk anbefaling, lav kvalitet på evidens) 

Behandling av ASB hos pas. med delir i
sykehus gir verken lavere mortalitet eller
bedre funksjonelt utfall, men økt forekomst av
Clostridioides difficile infeksjon



Anbefaling

32Nicolle Clin Infect Dis 2019

Bakteriuri + feber eller
andre systemiske tegn
potensielt forenelig med en
alvorlig infeksjon (sepsis)
uten lokale symptomer

Bredspektret antibiotika som
dekker både urinveier og
andre fokus



UVI behandlingslengde

• Cystitt: 
• Kvinner inkl de > 65 år: 3 dager (5 dager ved nitrofurantoin eller trim-sulfa)

• Menn: 7 dager

• Pyelonefritt: 10 dager 
• Betalaktam antibiotika: 10 dager

• Trim-sulfa: kvinner 10 dager, menn 14 dager

• Cipro: kvinner 7 dager, menn 14 dager 

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2020, hdir.no/retningslinjer/antibiotika i sykehus 33



UVI profylakse

• ≥ 2 symptomatiske UVI ila 6 mnd, eller ≥ 3 ila 12 mnd

• Ikke til de med permanent kateter

• Sjekk resistensmønster

• Medik: - Trimetoprim 100 mg x1 i 3-6 mnd om ikke resistens

- Nitrofurantoin 50 mg x1 i 3-6 mnd. Ikke til skrøpelige eldre

Antibiotika

Perotta C Cochrane Syst Rev 2008, Jepson RG Cochrane Syst Rev 2012, hdir.no retningslinjer antibiotika i sykehus

• 2 studier viser noe effekt (RR 0,25-0,64)

Intravaginalt østrogen
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Generelle råd!



UVI profylakse forts

• Studier av lav kvalitet og lite studert hos eldre

• Kan være virksomt for noen pasienter uten urinveisanomalier 

(RR 0,24, 95 % KI 0,07-0,89)

• Trolig ikke effekt ved langtidsbruk 

• Ingen dokumentert effekt hos pasienter med urinveisanomalier

• Ingen effekt ved permanent kateter

• Bør ikke brukes ved GFR < 50 ml/min (risiko for akkumulering / toksisitet)

• Bør ikke brukes samtidig med sulfonamider (krystalldannelse)

Hiprex - Trolig overforbruk!

Lee BSB Cochrane Syst Rev 2012, relis.no 2017 35

• Ingen dokumentert effekt, verken hos kvinner generelt, kvinner med residiverende 
uvi, eller hos eldre kvinner

Tranebær



Blodstrømsinfeksjoner med Staf. aureus

OBS! Endokarditt → ecco cor

OBS! Fremmedlegmer

OBS! Ledd (artritt), bein (osteomyelitt)

Let etter abscesser

Aldri kortere i.v behandling enn 2 uker fra 1. neg blodkultur. Ofte lenger
Betingelse for kun 2 uker i.v: 
• Endokarditt utelukket
• Ikke proteser eller mekanisk klaff, graft, 

pacemakertråder eller osteosyntesemateriale

• Blodkulturer negative 2-4 dager etter oppstart
• Ikke påvist metastatisk eller dypere infeksjon
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Nye blodkulturer 2-3 dg etter behandlingsstart



Oppsummering

Eldre er spesielt utsatt for infeksjoner

Urin-stiks og urindyrkning kun ved klinisk mistanke om uvi!

Rask vurdering av klinisk status og bakteriologisk prøvetaking etterfulgt av 
adekvat behandling 

Revurdér ab valg og dose! Obs nyrefunksjon, bivirkninger og interaksjoner

Ikke glem forebygging 

• Høyere morbiditet og mortalitet
• Atypisk symptombilde
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Høy forekomst av pneumonier, både bakterielle og virus


