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Hva er kreftklinikken 

• Kreftbehandling , noe 
diagnostikk og 
kreftforskning 

 

 

• Medikamentell 
kreftbehandling (90 % +) 

• Strålebehandling (alt) 

• Noe kreftkirurgi 

• Oslos befolkning 

• Helse Sør-Øst 

• Nasjonale 
behandlingstjenester 

 

 



• Behandlingsassosierte infeksjoner 
– Kjemo- eller kjemoimmunterapi 

» Aktuelt for de kliniske avdelingene i KRE 

• Behandlingsindusert immunsvikt 
– Barrierebrudd 

» SVK, andre fremmedlegemer og hud/slimhinneskader 

– Forbigående svikt i det innate immunsystem 

» Fravær av granulocytter og monocytter/makrofager 



Eksempel: Osteosarkom 

• Sjelden svulst som oftest 
rammer tenåringer – 20 pr år 
i Norge 

• Langvarig multimodal 
behandling; 2 mnd intensiv 
cellegift – operasjon 
(megaprotese) – 4-6 mnd 
cellegift  

• Alle pasienter blir 
immunsupprimerte  

 



Antibiotikaprofylakse -perioperativt 

 • Cefalotin (Keflin ®) :  
– 2 g Cefalotin blandes i 100 ml NaCl, 

ristes godt, og gis iv over 30 minutter  

• Hele dosen skal være inne før 

knivstart  
– Total døgndose: 14 g Cefalotin 

  

• Vancomycin ® (Vancomycin): 
– 1 g Vancomycin gis iv over 1 time 

• Hele dosen skal inn før knivstart   

– Ny dose 1 g Vancomycin iv etter 6 
timer, totalt 4 g 



Økt infeksjonsrate vil medføre økt 
antall amputasjoner 

Infeksjonsforekomst 

• 9.3 % totalt 

• 7.3 % etter primær 
kirurgi 

• 10.2 % etter 
revisjonskirurgi 

• 1.6 % tidlig 
infeksjon 

 

Amputasjon 

• 4.4 % totalt 

• 35 % etter protese 
infeksjon 

• 75 % lokalt 
tilbakefall 

 



Eksempel: Benmargstransplantasjoner 

Antall transplantasjoner siste år Allogene og autologe 

• Lymfomer 

• Myelomatose 

• Leukemier 

• ++ 

 

 

• Klart største senter i Norge 

 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2014 2015 2016 2017

Allo TX

HMAS



Den kliniske problemstillingen:  
Alle disse pasientene blir nøytropene 

• Nøytropen feber etter behandling 

– Feber uten fokale symptomer 

– Barrierebrudd (SVK og/eller hud/slimhinneskade) 

– Respiratorisk/sirkulatorisk påvirket? 



Hvordan skal pasienten behandles? 

• Vi har liten rettledning om fokus og agens 
– Obs. kolonisering 

• Stor risiko for rask og alvorlig sykdomsutvikling 

• Nødvendig med bred empirisk antibakteriell dekning 



Valg av behandlingsregime 

• Benzylpenicillin og aminoglykosid 
• Noen klare kontraindikasjoner 

» Kunnskap om kolonisering og mulig nyreskade 

• Kostnadseffektivt (4000 versus 8000 NOK/døgn) 

• Gode algoritmer for endring ved terapisvikt 

• Trygt og effektivt i Norge 
• Torfoss et al, Clin Microbiol Infect 2017 



Ny Rutine etablert:  
Varighet av behandling 

• Stopp ved klinisk stabil og afebril pasient 

• To scenarier 
•Tegn til hematologisk rekonstitusjon 

– Afebril 1-2 døgn 

– Granulocytter >0,1x109/L 

– Bakteriemi eller ikke?? 

•Vedvarende agranulocytose 

– Afebril i 3 døgn 



Forbruk bredspektret antibiotika 
(døgnopphold har økt i perioden) 

Avdeling for blodsykdommer 
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Hva har vi oppnådd? 

• Best mulig bakterieøkologi 
• Lavt seleksjonspress mot multiresistens 

• Viss reduksjon i forbruk  
• 2016 

–Pasientvolumet økte 

–Utgifter til antibakterielle midler ble 
redusert og DDD/liggedøgn redusert i 
avdeling for blodsykdommer 



Oppdragsdokumentet 2018 

0.1 Infeksjoner og resistens 

Mål 2018 Klinikk Stab 
30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektrede 
antibiotika i norske sykehus i 2020 sammenliknet med 2012. 
(Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 
2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner). 

Alle FPS 

Sykehusinfeksjoner er redusert til under tre prosent. Alle FPS 
 
Annen oppgave 2018 Klinikk Stab 
Oslo universitetssykehus skal sikre utvikling av 
antibiotikastyringsprogram i sykehus, i tråd med Helse- og 
omsorgsdepartements handlingsplan mot 
antibiotikaresistens mot 2020. 

Alle FPS 

 



Konklusjon 

• Større forbruk totalt enn i 2012, men reduksjon i 
DDD/liggedøgn  siste to år.  

• Påvist resistente mikrober har ikke medført at pasienter 
ikke har fått behandling  

• Resistensutvikling kan endre behandling (les øke antall 
amputasjoner) eller  at pasienter må avstå fra behandling 
(gjelder i første rekke pasienter med forventet alvorlig 
behandlingsrelatert immunsuppresjon) 

• De fleste kreftpasienter er mer eller mindre 
immunsupprimert og  har økt infeksjonsrisiko –  en økt 
resistensproblematikk vil medføre økt risiko for alvorlige 
infeksjoner og endog dødelighet.   


