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Mitt navn er Håkon Lerstad. Jeg er 
lege i spesialisering i geriatri og 
indremedisin v/ Diakonhjemmet 
sykehus i Oslo. 

Jeg holdt dette foredraget om 
forebygging av infeksjoner hos eldre 
første gang på Diakonhjemmets 
smitteverndag i desember 2017.



Hva står det i geriatribøkene?

Forebygging av infeksjoner Infeksjonsssykdommene
Diagnostikk av infeksjoner
Behandling av infeksjoner

Mye

Fint lite
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Hva finnes det god evidens for?
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http://www.cochrane.org/


Vaksine eller ikke? 
Det er spørsmålet
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Folkehelseinstituttet sier:

• Eldre over 65 år bør tilbys:
• Vaksine mot influensa

• Vaksine mot pneumokokk
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Norske vaksinasjonsråd - influensa

• Alle over 65 år (de eldre)

• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

• Helsepersonell (for å beskytte pasientene, helsepersonellet selv og 
familien deres, og for å redusere sykefraværet i helseinstitusjoner)

• Svinerøktere

• Alle med kroniske sykdommer (en lang liste)

• Gravide ( i 2. og 3. semester, og noen i 1. semester)

Kilde: Folkehelseinstituttet
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Influensavaksinering av friske voksne?

• > 200 virus gir influensalignende symptomer. Influensa A og B utgjør 
ca 10% av disse virusene

• 69 RCTer (>70,000 deltakere, 1/3 gjort av legemiddelindustrien selv)

• 23 studier på gravide kvinner (1.6 milllioner) men ingen RCTer

• Vaksinen reduserer insidensen av influensalignende symptomer

• NNT 40-70

• Ingen effekt på tapte arbeidsdager eller sykehusinnleggelser

• Vaksinasjon av gravide har usikker effekt og den evt effekten er liten. 
Effekten på de nyfødte av at mor vaksineres er ikke signifikant

Kilde: Vaccines for preventing influenza in healty adults. Cochrane library March 2014 
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Influensavaksine til eldre (>65 år)

• ”Vaksiner har vært det viktigste våpenet for å redusere 
skadeeffektene av influensa i den eldre befolkningen i >40 år”

• ”Allerede tilbake i år 2000 anbefalte 40 av 51 høy-inntektsland 
influensavaksine for alle over 65 år”

• ”Mer enn 300 millioner doser av vaksinen blir gitt årlig”

• ”Hensikten med vaksinen hos eldre er å redusere risikoen for 
komplikasjoner blant de mest sårbare”

Kilde: Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane library January 2010 
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Influensavaksine til eldre (>65 år)

• 75 studier, de fleste observasjonsstudier

• Bare 1 RCT med 1,348 deltakere 

• Denne RCTen viste effekt på influensasymptomer men kunne ikke vise 
at vaksinen reduserer komplikasjoner som sykehusinnleggelse og død

• Kohortstudiene som viser at vaksinen har effekt hos de eldre 
inneholder skjevheter som pynter på vaksineresultatene

Kilde: Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane library January 2010 
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Influensavaksine til eldre (>65 år)

Cochrane: ”Den tilgjengelige evidensen er av dårlig kvalitet og kan ikke 
brukes til å bedømme tryggheten eller effekten av å gi influensavaksine 
til eldre over 65 år. Det trengs en større offentlig finansiert RCT som bør 
gå over flere år”

Kilde: Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane library January 2010 
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Hva sier andre?

Escmid Vaccine Study group

Juli 2016
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Influensavaksine til eldre

• ”A re-arranged analysis of the Cochrane data, 
according to a biological and conceptual framework
based on the basic sequence of events throughout the
”patient journey” and using broad outcome definitions
and simple frequency distributions of vaccine efficacity
values, demonstrated the limitations of the Cochrane
analysis”

Kilde: Recommended immunization schedules for adults: Clinical practice guidelines by the Escmid Vaccine Study
Group (EVASG), European Geriatric Medicine Society (EUGMS) and the World Association for Infectious Disease and 
Immunological Disorders (Waidid). Esposito, Bonanni, Maggi et al. Human vaccines & Immunotherapeutics jul. 2016

Juli 2016
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Influensavaksine til eldre

• RR for fatal og ikke-fatal komplikasjon = 30% men stor 
spredning i resultatene

• Høy-dose vaksine er sannsynligvis den beste vaksinen for 
eldre >65 år

• I Norge gis standard dosen til eldre

Kilder: UpToDate. Recommended immunization schedules for adults: Clinical practice guidelines by the Escmid
Vaccine Study Group (EVASG), European Geriatric Medicine Society (EUGMS) and the World Association for Infectious
Disease and Immunological Disorders (Waidid). Esposito, Bonanni, Maggi et al. Human vaccines & 
Immunotherapeutics jul. 2016

Juli 2016
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Influensavaksine av helsepersonell i sykehjem
• Effekt av å vaksinere ansatte på insidensen av påvist influensa, 

pneumoni, død av pneumoni, sykehusinnleggelse blant beboerne

• Fire cluster-RTCer (5,896 sykehjemsbeboere)

• Ingen effekt på noen av endepunktene

• Flere svakheter: lav vaksinasjonsandel i intervensjonsarmen, noen 
vaksinerte seg i kontrollgruppen

• Det trengs flere studier

Kilde: Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in 
long-term care institutiomns. Cochrane library June 2016 16



Influensavaksine hos immunsupprimerte 
voksne med cancer

• Tre observasjonsstudier, en RCT

• RCT: Signifikant reduksjon av sykdom med influensalignende 
symptomer og signifikant færre innleggelser i sykehus

• Cochrane: Muligheten for nytte tilsier årlig vaksinasjon

Kilde: Cochrane library
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Influensavaksine for å forebygge 
kardiovaskulære hendelser og død
• 8 RCTer (12,029 deltakere)

• 4 RCTer (1,682) undersøkte pasienter med kjent hjertesykdom

• 4 RCTer (10,34) undersøkte voksne og eldre generelt

• Effekt av vaksine hos de med kjent kardiovaskulær sykdom på 
kardiovaskulær mortalitet : OR 0.45 (0.26-0.76)

• Effekt av vaksine i den generelle voksne og eldre befolkning på 
kardiovaskulær mortalitet eller kardiovaskulære hendelser: Ingen

Kilde: Influenza vaccines for preventing cardiovascular disease. Cochrane library May 2015 
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Influensavaksine hos pasienter med KOLS

• Effekt på KOLS forverringer, sykehusinnleggelser, mortalitet, 
lungefunksjon og bivirkninger

• 6 RCTer

• Signifikant redusert antall KOLS forverringer, ellers ingen effekt

Kilde: Influenza vaccine for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane library Jan 2006 
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Influensavaksine, oppsummering

• For immunsupprimerte pasienter, hjertesyke og KOLSere er det funnet god 
evidens for at influensavaksine reduseres komplikasjoner selv med 
Cochranes strenger briller

• For eldre generelt må man til observasjonsstudiene for å finne evidens. 
Cochrane stoler ikke på disse men det gjør European Geriatric Medicine
Society, World Association for Infectious Diseases and Immunology, WHO 
og Folkehelseinstituttet. Disse anbefaler høy-dose vaksine til eldre. I Norge 
gis vanlig dose

• Cochrane finner ikke evidens for at vaksinasjon av helsepersonell i 
sykehjem er nyttig for beboerne. Her må man også til observasjonsstudier
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Pneumokokkvaksine
• Det finnes to vaksiner (PPV23 og PCV13)

• Folkehelseinstituttet: alle over 65 år uten andre 
risikofaktorer enn alder bør tilbys PPV23 en gang. 
Revaksinasjon anbefales etter 10 år. Det er så langt ikke 
grunnlag for å gi PCV13 til denne gruppen

Kilde: Folkehelseinstituttet
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Pneumokokkvaksine

”PPV23 gitt til eldre er kontroversielt, PCV13 
er en effektiv vaksine for de eldre. At man skal 
starte med å gi PCV13 før man gir PPV23 et år 
etter. Hvis man har gitt PPV23 så bør det gis 
en ny PCV13 etter at det har gått 12 mnd. 
PPV23 bør ikke gis samtidig med eller før det 
er gitt PCV13”

EUGMS (European Geriatric Medicine Society)
Waidid (World Association for Infectious Disease and 
Immunological Disorders)
EVASG (Escmid Vaccine Study Group)
ACIP (American Committee on Immunization Practice)

Juli 2016
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Pneumokokkvaksine

• 18 RCTer (64,852 deltakere) PPV23 vaksinen

• Vaksinen beskytter mot den sjeldne invasive pneumokokkinfeksjon: OR 
0.26 (0.14-0.45)

• Vaksinen beskytter ikke mot pneumoni i den generelle voksne befolkningen 
i høyinntektsland: OR 0.71 (0.45-1.12) 

• Vaksinen beskytter ikke mot pneumoni i den voksne befolkningen med 
kronisk sykdom i høyinntektsland : OR 0.93 (0.73-1-19)

• Vaksinen gir ikke lavere mortalitet generelt OR 0.90 (0.74-1.09) heller ikke i 
gruppen med kronisk sykdom i høyinntektsland OR 1.13 (0.90-1.43) 

• Ingen RCTer ga evidens for beskyttelse mot invasiv pneumokokk infeksjon i 
land der den faktisk er tatt i bruk

Kilde: Vaccines for preventing pneumococcal infections in adults. Cochrane library January 2013 
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Pneumokokkvaksine

• RCT (84,496 deltakere >65 år, effekt av PCV13)

• Noe effekt på pneumoni med pneumokokk mikrobe

• Ingen effekt på pneumoni generelt

• Ingen effekt på dødelighet

• ”Emphasis on adequate and timely diagnosis of pneumonia with
appropriate personalised management – combined with tender love 
and care, particularly for the frail elderly – is a better option than
ongoing costly research for the ultimate vaccine…”

Kilde: Pneumococcal vaccine for pneumonia mostly unnecessary. Ned Tijdschr Geneeskd 2015 
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Pneumokokkvaksine, oppsummering
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Pneumokokkvaksine for KOLS pasienter

• 12 RCTer (2,171 pasienter, gj. alder 66 år)

• Lavere risiko for samfunnservervet pneumoni OR 0.62 (0.43-0.89) 
NNT 21

• Lavere risiko for KOLS forverring OR 0.60 (0.39-0.93)

• Ingen effekt på sykehusinnleggelser eller død av kardio-respiratorisk 
årsak

• Cochrane: Alle med KOLS bør vaksineres 

Kilde: Pneumococcal vaccines for preventing pneumonia in chronic obstruvtive pulmonary disease. Cochrane
library January 2017 
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Herpes Zoster vaksine

• Herpes Zoster 5.2 per 1000 >65 år per år, økende med alder

• Redusert livskvalitet (kroniske smerter, depresjon, encefalitt, synstap)

• Vaksine med svekket aktiv virus (tilgjengelig): 10 RCTer, 53000 
deltakere. RR 0.53 (0.38-0.74). Trygg vaksine

• Rekombinant VZV subenhet (ikke enda tilgjengelig): 3 RCTer, 17000 
pasienter. RR 0.04 (0.02-0.10). Trygg vaksine

• Cochrane: Vaksiner alle over 60 år. Må gjentas

Kilde: Vaccines for preventing herpes zoster in older adults. Cochrane library March 2016  
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Hva sier andre?

Juli 2016

Vaksiner alle > 50 år
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Grad av evidens for generell vaksinering av eldre

Pneumokokkvaksine (anbefalt i Norge). Den er 
omstridt 

Influensavaksine (anbefalt i Norge). Burde 
det vært høydose til eldre?

Herpes Zoster vaksine (ikke anbefalt i Norge!?)
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C-vitamin og pneumoni

• Vitamin C mangel er vanlig

• 10% av eldre hospitaliserte pasienter i UK har sjørbuk!!

• I UK har 25% av menn og 16% av kvinner fra ”lavinntektsgrupper” C 
vitamin mangel (<11 mcmol/L) og i USA har 7% i den friske 
middelklassebefolkningen C vitamin mangel

• C vitaminmangel er klart assosiert med både øvre og nedre 
luftveisinfeksjoner 

• C vitaminnivået faller under infeksjon

• Hvordan er C vitaminnivået hos våre geriatriske pasienter?

Kilde: Vitamin C for preventing and treating pneumonia. The Cochrane library August 2013  
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C-vitamin og pneumoni

• 3 RCTer (2,335 pasienter) har studert den profylaktiske effekten av vitamin 
C på risiko for pneumoni. Alle fant en signifikant risikoreduksjon (i 
gjennomsnitt på 80%!) for å få pneumoni

• 1 liten men god RCT fra UK studerte eldre pasienter (66-94 år) og fant 
signifikant lavere mortalitet og lettere forløp hos pasienter som fikk vitamin 
C tilskudd i fire uker i forbindelse med innleggelse på sykehus for 
pneumoni. Effekten var best for de dårligste pasientene

• Det er ikke holdepunkter for å anbefale et generelt vitamin C tilskudd i 
befolkningen men profylaktisk bruk av vitamin C bør studeres i 
befolkninger som har høy insidens av pneumoni (for eksempel hos de 
eldre). Terapeutisk vitamin C tilskudd er rimelig å gi for pasienter med 
pneumoni som får påvist C vitamin mangel.

Kilde: Vitamin C for preventing and treating pneumonia. The Cochrane library August 2013  
33
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Tannhygiene og aspirasjonspneumoni

• Aspirasjonspneumoni er mer vanlig blant sykehjemspasienter (30% av 
pneumonier) enn blant eldre for øvrig (10%)

• Risikofaktorer for aspirasjonspneumoni: alder, mann, lungesykdom, 
dysfagi, diabetes, demens, munn- og tannhelse, underernæring, 
Parkinsons sykdom, bruk av antipsykotiske medisiner og 
protonpumpehemmere

Kilde: Van der Maarel-Wierink et al. Oral health care and aspiration pneumonia in frail
older people: a systematic literature review. Gerodontology 2013; 30:3-9
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Tannhygiene og aspirasjonspneumoni

• 5 mindre studier (60-366 deltakere): effekt av tannpuss og eller 
gurgling etter måltider på risiko for pneumoni, feber, hosterefleks og 
mengder  orofaryngeale patogener

• RR for død av pneumoni i kontrollgruppen: 2.4 (1.5-3.7)

• RR for pneumoni 1.7 (1.1-2.7)

• RR feber 2.4 (1.8-3.4)

• Signifikant færre orofaryngeale patogener

• Bedre hosterefleks

Kilde: Van der Maarel-Wierink et al. Oral health care and aspiration pneumonia in frail
older people: a systematic literature review. Gerodontology 2013; 30:3-9
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Perifer nerveblokkade ved FCF og pneumoni

• 3 RCTer (131 pasienter)
• RR pneumoni 0.41 (0.19-0.89) ved perifer nerveblokkade etter FCF

• 2 RCTer (155 pasienter)
• Tid til første mobilisering -11.25 timer (-14.3—8.5) ved perifer nerveblokkade

etter FCF

Kilde: Peripheral nerve blocks for hip fractures. The Cochrane library August 2013  
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Probiotika mot øvre luftveisinfeksjoner

• Flere studier har vist at inntak av probiotika reduserer insidensen og 
varigheten av øvre luftveisinfeksjoner og antibiotikabruken

• 1 RCT av eldre (76 deltakere, snittalder 83 år). Probiotika reduserte 
risikoen OR 0.53 (0.37-0.76) og varigheten -1.9 dager (-2.0 - -1.8) av 
øvre luftveisinfeksjoner signifikant

Kilde: Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. The Cochrane library February 2015  
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Probiotika mot Clostridium diff. diare

• 23 gode RCTer (4,213 pasienter)

• RR 0.64 ved bruk av probiotika under antibiotikabehandling

• Cochrane: Probiotika er trygt og effektivt for å forhindre Clostridium
difficile assosiert diare

Kilde: Probiotics for the prevention of Clostrdium difficile-associated diarrhea in adults and children. The 
Cochrane library May 2013 
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Tranebær mot urinveisinfeksjoner ?

• 24 RTCer (4,473 deltakere)

• OR 0.86 (0.71-1.04) for urinveisinfeksjon 
• Eldre OR 0.75 (0.33-1.44)

• Tranebær er sikkert sunt men kan ikke anbefales som profylakse 
mot urinveisinfeksjoner

Kilde: Cranberries for preventing urinary tract infections. The Cochrane library October 2012 
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Methenamine hippurate (Hiprex) mot 
urinveisinfeksjoner
• 14 studier (2,032 deltakere)
• 6 studier (654) rapporterte symptomatisk infeksjon og 8 studier 

rapporterte (796) bakteriuri
• Pasienter med normale urinveier:

• Symptomatisk UVI RR 0.24 (0.07-0.89)
• Asymptomatisk RR 0.56 (0.37-0.83)

• Pasienter med unormale urinveier
• Symptomatisk UVI RR 1.54 (0.38-6.20)
• Asymptomatisk RR 1.29 (0.54-3.07)

• Virker godt for pasienter med normale urinveier, men ikke hos pasienter 
med nevropatisk blære, unormale urinveier eller inneliggende kateter

• Usikkerhet om langtidsbruk

Kilde: Methenamine for preventing urinary tract infections. The Cochrane library October 2012 
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Urinkateter

• 50% av pasientene som får lagt inn et permanent urinkateter på 
sykehus og har det i en uke får symptomatisk urinveisinfeksjon
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Katerere og urinveisinfeksjon

• Er det forskjell på suprapubiske, permanente og engangskatetere?
• Suprapubiske gir mindre asymptomatisk bakteriuri men ikke mindre 

symptomatisk bakteriuri

• Det er ingen forskjell på permanente og engangskatere lagt i sykehus

• Er noen permanente katetere bedre enn andre?
• Katetere innsatt med Nitrofurazone reduserer risiko for infeksjon RR 0.84 

(0.71-1.00). Disse er dyre. Andre ”fancy” katerere er ikke bedre enn 
vanligere enn katetere

Kilde: Types of indwelling urethral catheters for short-term catheterisation in hospitalised adults. The 
Cochrane library September 2014. Urethral (indwelling and intermittent) suprapubic routes for short-
term catetherisation in hospital adults. Cochrane library December 2015
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Urinkaterere

• Det er minimale forskjeller på katetere

• Det viktigste er å ta kateteret ut
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Trykksår prognose

• Grad 1: riktig avlasting og pleie -> tilheling (100%)

• Grad 2: fortsatt håp om tilheling ved riktig pleie (65%)

• Grad 3: dårlig prognose med tanke på tilheling (14%)

• Grad 4: sepsis, osteomyelitt (0% tilheling)
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Trykksår og ernæring

• Trykksår rammer 10% av innlagte på sykehus og eldre har høyest risiko 
(40% av sykehjemspasienter har trykksår)

• Sammenheng mellom ernæringsstatus og risiko for utvikling av liggesår?

• Metaanalyse av 11 RCTer (6,062 pasienter). Effekt av energi og protein 
tilskudd sammenlignet med standard sykehus diett på RR for utvikling av 
trykksår. RR 0.86 (0.73-1.00). Ikke signifikant

• 14 RCTer undersøkte effekten av energi- og proteintilskudd på tilheligen av 
trykksår. Ingen bevis for bedre tilheling med ernæringstilskudd

• Det er foreløpig ingen klare bevis for at ernæringstilskudd forebygger eller 
fører til økt tilheling av trykksår. Mer forskning trengs

Kilde: Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers. Cochrane
library June 2013  
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Trykksår og liggeunderlag

• 18 RCTer. 1,309 pasienter

• Ingen evidens for at ”fancy” madrasser som varierer lufttrykket, 
profilsenger eller saueskinn er mer effektivt enn andre underlag i 
behandlingen av etablerte trykksår

• Det er noe evidens for at luftmadrasser er bedre enn flere andre 
alternativer

• Alle studiene er små og ”underpowered”. Mer forskning trengs 

Kilde: Support surfaces for treating treating pressure ulcers. Cochrane library December 2011 
53



Trykksår og sårrens

• 3 mindre studier

• 1: Bedre med saltvannsspray med Aloe Vera, sølvklorid og Decyl
glukoside enn med bare saltvann

• 2: Ingen forskjell på saltvann og vann

• 3: Pulserende vask bedre enn shampo

• Det finnes ingen enhetlig forskning på dette

Kilde: Wound cleansing. The Cochrane library March 2013
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• Varizella Zoster vaksinen for alle eldre
• Influensavaksinen for cancer-, hjerte- og lungesyke eldre
• Pneumokokkvaksinen for de med KOLS
• Appelsinen
• Tannbørsten
• Perifer nerveblokkade ved FCF
• Probiotika
• Hiprex (for noen)
• Færrest mulig urinveiskatetere
• Luftmadrassen

med flere slår et slag for  
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http://www.cochrane.org/


Hvis i tvil….følg ordre
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