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Introduksjon
Infeksiøs endokarditt er en infeksjon i 
hjertets endotel eller på intrakardialt kunstig 
materiale og er en potensielt livstruende 
tilstand som krever sykehusinnleggelse med 
tverrfaglig oppfølging av infeksjonsmedisi-
ner, kardiolog, mikrobiolog og ofte thoraxki-
rurg. Variasjonen i kliniske manifestasjoner 
gir diagnostiske utfordringer, der tid til 
diagnose og rett behandling er avgjørende 
for prognosen. Insidensen i lave aldersgrup-
per er lav, mens den øker dramatisk i høyre 
aldersgrupper. Latenstid fra symptomdebut 
til diagnose angis til median 20 dager, men 
kan være opp til seks måneder eller mer 
(1-4). Forekomsten blant menn er hyppigere 
enn kvinner (> 2:1). Det er sett en økning 
av forekomsten av endokarditt utover 
2000-tallet pga. flere eldre og dermed 
flere med degenerative klaffer og implan-
terte ventiler og pacemakere, i tillegg til at 
det oftere implanteres fremmedlegemer 
inkludert graft og leddproteser. Hemodia-
lyse, intravaskulære katetre og invasive 
prosedyrer er ofte assosiert med endokar-
ditt, og stafylokokker og enterokokker er da 
dominerende bakteriologisk agens (5). Data 
fra USA viser at insidensen av endokarditt 
økte fra 11 per 100 000 i 2000 til 15 per 
100 000 i 2011 (4). Ulike mikrober kan 
være årsak til endokarditt, der bakterienes 
evne til å addere til hjerteklaffen er vesent-
lig for utvikling og forløp. Klaffeendokarditt 
oppstår fordi en trang passasje med høyt 
trykk fører til turbulens som skader klaf-
feendotelet. Dette fører til at subendotelialt 
kollagen og andre matriksproteiner ekspo-
neres for bestanddelene i blodbanen som 
videre medfører at blodplater og fibrin kan 
feste seg og lage mikrotrombotiske lesjo-
ner (sterile vegetasjoner). Hvis bakterier 
kommer inni blodet hos personer med slike 

lesjoner, f.eks. fra munnhulen ved tannpuss 
eller tannbehandling eller ved invasive 
prosedyrer, kan de feste seg til og kolonisere 
slike lesjoner. Ved fravær av effektiv immun-
respons kan bakteriene formere seg og 
stimulere til at flere blodplater og mer fibrin 
fester seg (infisert vegetasjon). De typiske 
endokardittbakteriene har høy evne til å 
feste seg til skadet endotel på hjerteklaffer. 

Endokarditt kan deles inn klinisk i 
en akutt tilstand der mikrobiologisk agens 
som oftest er stafylokokker, β-hemolytiske 
streptokokker, pneumokokker og HACEK-
gruppe-bakterier (Haemophilus, Aggrega-
tibacter (tidligere Actinobacillus), Cardio-
bacterium, Eikenella og Kingella), og i en 
subakutt form der mikrobiologisk agens 
som oftest er viridans-streptokokker eller 
hvite stafylokokker. En mer kronisk form for 
endokarditt kan forekomme pga. infeksjon 
med mikrober som Coxiella, Brucella og 
Bartonella. Akutt endokarditt er en alvorlig, 
febril sykdom som ubehandlet ødelegger 
klaffeapparatet, og som ofte kompliseres 
med bakterielle embolier. Ubehandlet 
medfører akutt endokarditt ofte død etter 
kort tid. Subakutt endokarditt derimot er en 
lavgradig infeksjon som destruerer klaf-
feapparatet langsomt og sjelden forårsaker 
metastatiske infeksjoner. En praktisk inn-
deling deler endokarditter inn i nativ- eller 
ventilendokarditt, endokarditt ved intrave-
nøs stoffmisbruk og infeksjon i tilknytning til 
intrakardielle fremmedlegemer (implanter-
bar hjertestarter (ICD)-/kardial resynkroni-
seringterapi (CRT)-/pacemakerledninger). 
Hyppigheten til ventilendokarditt er økende 
grunnet økt antall eldre med degenerative 
klaffer og flere med biologisk- eller meka-
nisk hjerteventil. Hyppigst er mitralklaffen 
rammet, dernest aortaklaffen, da forekom-
sten er korrelert med trykket gjennom klaf-
fen og hyppigst der trykket er høyest.
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Mikrobe
Det er rapportert at mellom 80 og 90 % 
av positive blodkulturer ved endokarditt 
skyldes streptokokker, enterokokker eller 
stafylokokker (6). De resterende forde-
ler seg på HACEK-gruppen, gjærsopp og 
gramnegative stavbakterier. Egne tall er vist 
i tabell 1. Vårt materiale fra Diakonhjemmet 
Sykehus med pasienter som fikk diagnosen 
endokarditt i perioden 2012-2017, viser at 
64 % av pasientene og 76 % av dem med 
positive blodkulturer hadde infeksjon med 
streptokokker, enterokokker eller stafylo-
kokker. Koagulasenegative stafylokokker er 
en vanlig årsak til proteseendokarditt, men 
er sjelden årsak til endokarditt på native 

klaffer. Unntak er Staphylococcus lugdu-
nensis som forårsaker endokarditt som 
klinisk ligner på endokarditt med Staphylo-
coccus aureus. Oppvekst i blodkultur med 
en mikrobe som kan gi endokarditt, bør 
derfor reise mistanke om diagnosen og skal 
utredes nærmere. Stafylokokkendokarditt er 
en aggressiv sykdom med høy morbiditet og 
mortalitet. Forekomsten av stafylokokken-
dokarditt er økende som følge av prosedyre-
relaterte infeksjoner, men streptokokker er 
fremdeles dominerende mikrobe (1, 2, 7, 8).

Risikofaktorer, klinikk og 
endokardittsuspekte funn 
Pasienter med svekket immunsystem , 

intravenøst stoffmisbruk, dårlig 
tannstatus, strukturell hjertesykdom 
og intravaskulære eller intrakar-
dielle fremmedlegemer har økt 
risiko for endokarditt. Egne data 
fra Diakonhjemmet Sykehus for 
perioden 2012-2017 viser at 23 % 
hadde diabetes, 1 % hadde kreft, 1 
% var immunsupprimert, 8 % var 
injiserende narkotikamisbrukere, 
mens 5 % oppga at de tidligere 
hadde vært intravenøse misbrukere. 
Videre hadde 22 % proteseendo-
karditt og 3,5 % pacemakerled-
ningsendokarditt (tabell 2). 1/3 av 
pasientene med proteseendokarditt 
hadde oppvekst av enten Cutibac-
terium (Proprionibacterium) acnes 
eller enterokokker. Det er ofte lite 
spesifikke symptomer med frysnin-
ger, hodepine, svetting, slapphet, 
anoreksi, muskel- og skjelettsmer-
ter og vekttap. Feber er som oftest 
til stede. Symptomer ved endo-
karditt skyldes enten selve klaf-
feinfeksjonen eller lokale kardiale 
komplikasjoner som klaffedestruk-
sjon, aseptisk mikroembolisering 
til hjerne, nyre, tarm, milt eller 
hud (splintblødninger, petekkier, 
janeway-lesjoner (figur 1)), septisk 
embolisering til samme organer 
eller sirkulerende immunkomplek-
ser som kan affisere hud (osler-
knuter (figur 1)), nyrer (hematuri) 
og øynene (roth-flekker i retina, 
figur 1)). Det er viktig å oppdage en 

Tabell 1. Mikrobiologiske agens hos 88 pasienter innlagt med 
mistenkt endokarditt på Diakonhjemmet Sykehus 2012-2017.

Stafylokokker 26 %
Staphylococcus aureus 17 %
Hvite stafylokokker  8 %
Streptokokker 29 %
Viridansgruppe-streptokokker 22 %
Streptococcus bovis 1 %
Andre streptokokker 6 %

Strepococcus dysgalactiae 1 %
Gruppe B-streptokokker 3 %
β-hemolytisk streptokokk gruppe C 1 %

Enterokokker 9 %*
Andre 11 %
HACEK (Cardiobacterium hominis) 1 %
Coxiella burnetii  1 %
Cutibacterium (Proprionibacterium) acnes 3 %**
Fusobacterium naviforme  1 %
Granulicatella 2 %
Aerococcus urinae 1 %
Campylobacter fetus 1 %
Polymikrobiell 2 %

Staphylococcus lugudenesis + 
Streptococcus mitis 1 %
Streptococcus oralis + 
Cutibacterium (Proprionebacterium) acnes 1 %

Negativ blodkultur 23 %

* 1/3 med proteseendokarditt, ** alle med proteseendokarditt.
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eventuell bilyd og undersøke grundig for 
eventuelle hudsymptomer, splenome-
gali, nevrologiske utfall og tegn på glo-
merulonefritt. Hos sprøytenarkomane 
påvises ofte multiple lungeinfiltrater 
som tegn på septiske embolier ved 
høyresidig endokarditt. Tabell 3 viser 
rapportert forekomst av kliniske tegn og 
komplikasjoner ved endokarditt (9). I 
vårt materiale oppdaget vi embolisering 
til hjerne hos 11 % av endokardittpa-
sientene, 5 % hadde spondylodiskitt, 
epiduralabscess eller osteomyelitt, 
mens 8 % hadde embolisering til andre 
organer.

Dukes klassifikasjon 
Dukes klassifikasjon er nyttig som diag-
nostisk algoritme, men skal kun brukes 
sammen med en grundig klinisk vurde-
ring. Kriteriene er utviklet for evaluering 
av pasienter med venstresidig endokar-
ditt på native klaffer (10). Sensitivite-
ten er rundt 80 % for sikre tilfeller og 
høyere hvis mulige tilfeller inkluderes. 
Dukes kriterier har lavere sensitivitet 
ved endokarditt på implanterte klaffer, 
pacemakerledninger og annet kunstig 
materiale, ved høyresidig endokarditt og 
ved dyrkningsnegativ endokarditt.      

 Negativ prediktiv verdi er ca. 90 %.

Hovedkriterier:

1. Typisk endokarditt-mikrobe (viridans-
streptokokker, Staphylocccus aureus, 
enterokokker eller HACEK) i to sepa-
rate blodkulturer uten annet påvist 
primærfokus 

2. Tegn til endokardaffeksjon: Positiv ekko-
kardiografi med vegetasjon på klaffer 
eller støtteapparat, abscess, løsning av 
eller paravalvulær lekkasje ved protese, 
suspekt funn på kunstig klaff eller pace-
makerelektroder ved positron-emisjons-
tomografi (PET), singelfoton-emisjons 
datatomografi (single-photon emission 
computed tomography, SPECT) eller 
paravalvulære lesjoner påvist med CT 

3. Én enkel positiv blodkultur for Coxiella 
burnetii eller antifase i IgG- antistoff-titer 
1: 800

Tabell 2. Sykehistorie, funn og antibiotikabehandling hos 
88 pasienter innlagt med mistenkt endokarditt på Diakon-
hjemmet Sykehus 2012-17.

Symptomdebut < 2 uker før innleggelsen 60 %
Symptomdebut > 3 måneder før innleggelsen 9 %
Mistanke om endokarditt ved innleggelsen 30 %
Tidligere endokarditt 11 %
Diabetes 23 %
Kreft/immunsupprimert 2 %
Injiserende stoffmisbrukere 8 %
Tidligere injiserende stoffmisbrukere 5 %
Bilyd 54 %
Proteseendokarditt 22 %
Ledningsendokarditt 3 %
Høyresidig endokarditt 8 %
Vegetasjon 65 %
Abscess 6 %
Ventilløsning 7 %
Transtorakal ekkokardiografi utført 93 %
Transøsofageal ekkokardiografi utført 75 %
Antall dager med antibiotika (gjennomsnitt) 39
Riktig antibiotika ≤ 3 dager etter innleggelsen 74 %
Antall dager innlagt før riktig antibiotika 
(gjennomsnitt)

3

30-dagers mortalitet 15 %

Tabell 3. Kliniske tegn og komplikasjoner ved 
infeksiøs endokarditt ( fra ref. 9). 

Tegn Pasienter 
(%)

Feber 86-96
Ny bilyd 48
Forverring av kjent bilyd 20
Hematuri 26
Vaskulær embolisk hendelse 17
Splenomegali 11
Splinterblødninger 8
Janeway-lesjoner 5
Oslerknuter 3
Roth-flekker 2
Komplikasjoner

Hjerneslag 17-20
Annen embolisering 23-33
Hjertesvikt 14-33
Intrakardial abscess 14-20
Ny ledningsforstyrrelse 8
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Figur 1. Tegning (A) ( fra Wang et al, referanse 9) og foto (B) av osler-knuter (til venstre) og 
janeway-lesjoner (til høyre).

A

B

Figur 2. Cerebralt MR-bilde som 
viser perifer embolisering med 
abscess med omkringliggende 
ødem parietotemporalt venstre 
side (pil) ( fra Radiologisk avde-
ling, Diakonhjemmet Sykehus). 



hjerteforum   N°4/ 2020/ vol 3323

Bikriterier:

1. Predisponerende hjertesykdom eller 
intravenøst misbruk 

2. Temperatur > 38 oC
3. Vaskulære fenomen: perifere embolier, 

blødninger, janeway-lesjoner
4. Immunologiske fenomen: glomerulo-

nefritt, osler-knuter, roth-flekker eller 
positiv revmatoid faktor 

5. Mikrobiologiske «holdepunkter», dvs. 
positiv blodkultur, men ikke typisk 
mikrobe for endokarditt eller serologiske 
holdepunkter for aktiv infeksjon med 
mikrobe som kan gi endokarditt

Sikker endokarditt ved følgende 
kombinasjoner:

 y 2 hovedkriterier oppfylt 
 y 1 hoved- og 3 bikriterier oppfylt 
 y Alle 5 bikriterier oppfylt

Mulig endokarditt ved følgende 
kombinasjoner:

 y 1 hoved- og 1 bikriterium oppfylt 
 y 3 bikriterier oppfylt

Hvis kriteriene for «mulig endokarditt» ikke 
er oppfylt, forkastes diagnosen og også 
dersom:

 y det er bortfall av sykdomstegn etter < 4 
døgns antibiotikabehandling, 

eller 
 y man har en overbevisende alter-

nativ diagnose som forklaring for 
symptomene, 

eller 
 y det ikke kan gis en patologisk-anatomisk 

bekreftelse ved autopsi eller kirurgi, for 
en pasient som har vært behandlet med 
antibiotika i ≤ 4 dager.

Utredning
Mikrobiologisk undersøkelse 
Oppvekst i blodkultur er helt nødvendig for 
korrekt terapivalg og er hjørnesteinen i diag-
nostikken. Blodkulturer kan tas uten å vente 
på frostanfall, da bakteriemien er konstant. 
90-95 % av endokardittilfellene på native 
klaffer har positive blodkulturer såfremt 
ikke pasienten er satt på behandling av 
antibiotika før prøvetaking. To-tre sett blod-
kulturer tatt på ulike tidspunkt i løpet av én 
time anbefales hos pasienter med mistenkt 
infeksiøs endokarditt som presenterer seg 
med alvorlig klinisk bilde. Behandling skal 
ikke avventes ved mistanke om infeksjon 
med stafylokokker. Dersom oppstart med 
antibiotika kan avventes, anbefales et nytt 
sett med blodkulturer neste dag eller etter 
minimum seks timer. Antibiotika gitt på 
forhånd tre-dobler tid til diagnose. Enkelte 

bakterier vokser langsomt, 
slik som HACEK-gruppen og 
Abiotrophica, og krever derfor 
lengre dyrkningstid selv om 
slike bakterier som oftest 
vokser i løpet av 5 dager på 
moderne blodkulturmedier. 
Det er viktig å gi gode kliniske 
opplysninger i prøverekvisi-
sjon eller senere telefonisk for 
riktig dyrkningstid. Blodkultur-
flasker dyrkes minst 7 døgn 
ved mistanke om endokarditt 
og opptil 14 dager ved kun-
stige klaffer eller i spesielle 
situasjoner. Dyrkningsnegativ 
infeksiøs endokarditt skyldes 
hyppigst antibiotikabehand-
ling før prøvetaking. Enkelte Figur 3. Stilket vegetasjon på ventrikkelsiden av aortaklaffen (pil). 
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agens kan undersøkes med serologi og PCR 
(16S-sekvensering). Gode kliniske opplys-
ninger til mikrobiologen er derfor vesentlig 
for rett diagnose. 

Ekkokardiografi
Ekkokardiografi skal alltid utføres ved 
mistanke om endokarditt. Selv om det 
er normale funn ved første ekkokardio-
grafi, bør denne likevel gjentas ved sterk 
mistanke om endokarditt. Transtorakal 
ekkokardiografi utføres før transøsofageal 
ekkokardiografi da undersøkelsene er kom-
plementære. Transøsofageal ekkokardio-
grafi bør alltid utføres ved alle kompliserte 

endokardittforløp og spesielt hvis infeksjo-
nen er forårsaket av Staphylococcus aureus. 
Ny ekkokardiografi bør også utføres dersom 
det tilkommer bilyd, tegn til hjertesvikt, 
emboliske hendelser eller AV-blokk. Det 
bør også utføres dersom det er vedvarende 
feber eller bakteriemi fem til syv dager etter 
oppstart med antibiotikabehandling for å se 
etter abscess. Transøsofageal ekkokardio-
grafi er da å foretrekke, da undersøkelsen 
har høyere sensitivitet og er bedre til å 
avdekke komplikasjoner som abscess og 
pseudoaneurisme (figur 4). Sensitiviteten 
til transøsofageal ekkokardiografi er 95 % 
sammenlignet med 70 % ved transtorakal 

Tabell 4. Bildediagnostiske muligheter ved infeksiøs endokarditt (oversatt tabell fra ref. 9). PM: pacemaker, 
ICD: implanterbar hjertestarter, CRT: kardial resynkroniseringsterapi, PET: positron emisjonstomografi. 

Indikasjon Sensitivitet og 
spesifisitet

Begrensninger

Transtorakal 
ekkokardiografi
(TTE)

• Bakteriemi og lekkasjepreget 
bilyd

• Tilbakevendende feber og lek-
kasjepreget bilyd

• Tilbakevendende feber med 
mulige kardioemboliske 
hendelser

• Kvantifisering av alvorlighets-
grad av klaffepatologi 

• Sensitivitet 
40-66 % 

• Spesifisitet 
94 %

• Lav sensitivitet ved kun-
stige klaffer (20-46 %) 
og for abscesser

Transøsofagus-
ekkokardiografi
(TØE)

• Patologisk TTE med mistanke 
om endokarditt

• Bakteriemi og kunstig klaff/
klaffeplastikk/PM/ICD/CRT

• Normal TTE, men sterk klinisk 
mistanke om endokarditt

• Vurdering av strukturelle 
komplikasjoner ved endokarditt 
(abscess, fistel, perforasjon, 
klaffeproteseløsning)

• Vegetasjonsstørrelse
• Ved kunstig klaff/PM/ICD/CRT 

og mistanke om endokarditt
• Kvantifisering av alvorlighets-

grad av klaffepatologi 

• Sensitivitet 
90-100 %

• Spesifisitet 
90-100 %

• Vanskelig å diagnostisere 
paravalvulære komplika-
sjoner ved endokarditt 
og kunstig klaff (skille 
abscess og postopera-
tive forandringer rundt 
klaffen)

• Høyere sensitivitet og 
spesifisitet ved native 
klaffer enn ved kunstige 
klaffeproteser 

PET/leukocytt-
scintigrafi

• Mistenkt infeksjon i kunstig 
klaff/PM/ICD/CRT/graft og 
ikke-diagnostisk TØE

• Ekstrakardiale komplikasjoner 
(f.eks. abscess)

• Sensitivitet 
40-100 %

• Spesifisitet 
71-100 %

• Tilgjengelighet
• Falsk positive pga. ikke-

infeksiøs inflammasjon
• Stråledose
• Høyere sensitivitet 

og spesifisitet ved 
CT-angiografi

• Høyere sensitivitet og 
spesifisitet for affeksjon 
av klaffeproteser og PM/
ICD/CRT

CT-angiografi • Mistenkt affeksjon av klaffe-
protese/PM/ICD/CRT/graft og 
ikke-diagnostisk TØE

• Sensitivitet 
93 %

• Spesifisitet 
88 %

• Stråledose
• Jodholdig kontrastmiddel
• Vanskelig ved rask eller 

uregelmessig hjerterytme
• Mindre sensitivt ved små 

vegetasjoner (< 4 mm) 
eller klaffedestruksjon
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undersøkelse på native klaffer og så lav som 
50 % ved spørsmål om proteseendokarditt 
(9). Imidlertid er negativ prediktiv verdi 
høy (97 %) ved transtorakal ekkokardio-
grafi hvis innsynet er godt, det er fravær 
av kunstig intrakardialt materiale og det 
ikke påvises kardiale abnormaliteter som 
disponerer for endokarditt. Transtorakal 
ekkokardiografi bør også utføres etter endt 
antibiotikabehandling. 

PET
PET har vist god evidens som diagnos-
tisk verktøy for mistenkt endokarditt hos 
pasienter med implanterte klaffer eller med 
intrakardiale fremmedlegemer, men det er 
liten evidens for nytte hos pasienter med 
native klaffer. I en nylig studie som inklu-
derte 188 pasienter med proteseendokarditt 
eller infeksjon i aorta ascendens-graft (11), 
hadde PET en sensitivitet, spesifisitet og 
positiv og negativ prediktiv verdi på hhv. 93 
%, 90 %, 89 % og 94 %. I samme studie 
var tilsvarende verdier blant 115 pasienter 
med native klaffer 22 %, 100 %, 100 % 
og 66 %. Forklaringen på dette kan være 
at vegetasjoner på implanterte klaffer og 

graftinfeksjoner er rikere på polynukleære 
celler og inneholder mindre fibrin og fibrose 
enn på native klaffer.

CT
CT kan brukes til å påvise abscesser og 
pseudoanerismer med samme diagnostisk 
nøyaktighet som transøsofagusekkokardio-
grafi og er muligens bedre til å vurdere grad 
og konsekvens av perivalvulær utbredelse 
av bl.a. pseudoaneurismer, abscesser og 
fistler (12), men CT er mindre sensitiv enn 
transøsofagusekkokardiografi til å påvise 
små vegetasjoner. Ved kartlegging av ven-
tiler er det i en studie vist at CT er like bra 
eller bedre enn ekkokardiografi til å påvise 
proteserelaterte vegetasjoner, abscesser, 
pseudoaneurismer og løsning (13). 

Overvåkning
Pasienter med mitral- og ikke minst 
aortaklaffendokarditt bør overvåkes med 
telemetri inntil infeksjonen er under kontroll 
på grunn av fare for alvorlige arytmier og 
AV-blokk. Det må også overvåkes tegn til 
hjertesvikt, og klinisk undersøkelse med 
auskultasjon bør utføres daglig til infek-

Figur 4. Omfattende endokardittforandringer påvist med transøsofageal ekkokardiografi. A og B: 
fortykket aortarot med abscess (pil) hos pasient med degenerativ bicuspid aortaklaff. C og D: stor 
vegetasjon (tykk pil) på mekanisk mitralventil med perforasjon (tynn pil).

A B

C D
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sjonskontroll. Ved stafylokokkendokarditt 
skal blodkulturer tas under behandling til 
oppvekst opphører. 

Behandling
Antibiotika
Antimikrobiell behandling er vesentlig 
for behandling av infeksiøs endokarditt. 
Utfordringen er at klaffer er sparsomt 
vaskulariserte og at det ikke er blodkar i 
vegetasjonene, vegetasjoner er biofilm og 
fagocytter samt at antistoffer penetrerer 
dårlig inn i vegetasjoner. Det må derfor 
velges antibiotika som penetrerer vegeta-
sjonen, er baktericide og som har effekt på 
biofilm. Behandlingen må gis lenge nok til 
å til å hindre gjenvekst. Det er et enormt 
antall bakterier i en vegetasjon, og mange 
av bakteriene er i hvilefase. Derfor brukes 
ofte antibiotika i kombinasjon. Synergisme 
oppnås ved å kombinere antibiotika som 
angriper celleveggen hos bakterier i vekst, 
med antibiotika som virker på bakterier i 
hvile. Empirisk antibiotikabehandling avhen-
ger av om det er nativ eller kunstig hjerte-
klaff som har infeksjon, om det er ICD- eller 
pacemakerinfeksjon og om det mistenkes 
intravenøst stoffmisbruk. Så snart det fore-
ligger mikrobiologiske funn bør behandlin-
gen rettes etter dette. Feber som persisterer 
fem til syv dager etter igangsatt behandling, 
er en prediktor for mortalitet. Her presen-
teres retningslinjene vi har på Diakonhjem-
met Sykehus for antibiotikabehandling av 
endokarditt som bygger på retningslinjene 
fra European Society of Cardiology (ESC) 
fra 2015 (10) og Helsedirektoratets anbe-
falinger (14). Anbefalingene er imidlertid 
basert på nesten kun observasjonsstudier 
og ikke på placebokontrollerte randomiserte 
kliniske studier.

Empirisk behandling

 y Viridansstreptokokk eller enterokok-
ker mest sannsynlig (infeksjon oppstått 
utenfor sykehus, etter tannbehandling og 
ved lengre varierende sykdomsforløp): 
Benzylpenicillin 2,4 g × 6 iv. + gentamy-
cin 3 mg/kg ×1 iv.

 y Ved mistenkt stafylokokketiologi: Klok-
sacillin 2 g × 6 + gentamycin 3 mg/kg × 
1 iv.

 y Alvorlig syk pasient (unntatt < 12 måne-
der etter implantasjon av ventil):

 - Ampicillin 2 g x 6 iv. + kloksacillin 2 g x 6 
iv. + gentamycin 3 mg/kg × 1 iv.

 - Ventilendokarditt (inkl. alvorlig syk 
pasient inntil 12 måneder etter ventilim-
plantasjon): Vancomycin 30 mg/kg/
døgn (maks 3 g) fordelt på 2 doser iv. + 
gentamycin 3 mg/kg × 1 iv. + ev. rifam-
picin 900-1200 mg fordelt i 2 doser po./
døgn

Påvist streptokokketiologi

 y Benzylpenicillin 1,2-2,4 g × 6 iv. i 4 uker 
(6 uker ved proteseendokarditt). Ved 
vekt < 60 kg kan 1,2 g × 4 iv. vurde-
res. Tillegg av gentamycin i 2-4 uker 
ved høy MIC (minimum inhibitory 
concentration)-verdi. 

 y Alternativt Ceftriakson 2 g × 1 iv. ved 
poliklinisk behandling.

 y Alternativt ved ukomplisert forløp ved 
endokarditt på nativ klaff, normal nyre-
funksjon og normal hørsel: kombinasjon 
av benzylpenicillin 1,2-2,4 g × 6 i.v. og 
gentamycin 3 mg/kg × 1 iv. i kun 2 uker.

 y Ved betalaktamallergi anbefales vanco-
mycin 30 mg/kg/døgn (maks 3 g) fordelt 
på 2 doser iv. (+ gentamycin 3 mg/kg × 
1 iv. ved høy MIC) i 4 uker (6 uker ved 
proteseendokarditt).

Påvist og ved mistanke om 
stafylokokketiologi

 y Penicillinfølsomme: Benzylpenicillin 2 g × 
(4-) 6 iv. i 4 (-6) uker 

 y Penicillinresistente: Kloksacillin 2 g × (4-) 
6 iv. i 4 (-6) uker. Tillegg av gentamycin 
anbefales i Helsedirektoratets retnings-
linjer, men anbefales ikke av ESC pga. 
manglende dokumentasjon av klinisk til-
leggseffekt og økt hyppighet av nyresvikt.

 y Ved betalaktamallergi anbefales van-
comycin 30 mg/kg/døgn (maks. 3 g) 
fordelt på 2-3 doser iv. i 4 (-6) uker. 
Helsedirektoratet, men ikke ESC anbefa-
ler tillegg av rifampicin 300 mg × 2-3 po. 
i 4 (-6) uker.
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 y Ved proteseendokarditt anbefales 
følgende:
 - Penicillinfølsomme: Benzylpenicillin 

2,4 g × 6 iv. i 6 uker + gentamicin 3 
mg/kg x 1 iv. i 2 uker + rifampicin 300 
mg × 2-3 po. i 6 uker

 - Penicillinresistente: Kloksacillin 2 g × 
6 iv. i 6 uker + gentamicin 3 mg/kg x 1 
iv. i 2 uker + rifampicin 300 mg × 2-3 
po. i 6 uker

 - Ved betalaktamallergi anbefales van-
komycin 30 mg/kg/døgn fordelt på 
2-3 doser i 6 i 6 uker + gentamicin 3 
mg/kg x 1 iv. i 2 uker + rifampicin 300 
mg × 2-3 po. i 6 uker

Påvist enterokokketiologi 

 y Ampicillin 2 g × 6 iv. i 6 uker + genta-
mycin 3 mg/kg × 1 iv. i 2 (-4) uker (selv 
om det er dårlig evidens for å legge til 
aminoglykosid (15), og det gir risiko for 
gentamycintoksisitet).

 y Ved betalaktamallergi anbefales vanco-
mycin 30 mg/kg/døgn (maks 3 g) fordelt 
på 2-3 doser iv. i 6 uker + gentamycin 3 
mg/kg × 1 iv. i 2-4 uker.

Påvist HACEK-gruppe-etiologi 

 y Ampicillinfølsomme: Ampicillin 2 g × 6 
iv. i 4 uker + gentamicin 3 mg/kg × 1 i 2 
uker  

 y Ampicillinresistente: Ceftriak-
son 2 g × 1 iv. i 4 uker (6 uker ved 
proteseendokarditt) 

 y Ved betalaktamallergi anbefales cipro-
floksacin 400 mg × 2-3 iv. i 4 uker, 
ev. overgang til ciprofloksacin 500 mg × 
2-3 po. i totalt 4 uker.

Høyresidig endokarditt hos 
intravenøse stoffmisbrukere
Som oftest forårsaket av gule stafylokokker. 
Empirisk behandling som ved påvist stafy-
lokokketiologi. Alternativt i ukompliserte 
tilfeller (ingen ekstrapulmonale manifesta-
sjoner) totalt 2 ukers behandling.

Alternativer til 
antibiotikabehandling med 
pasienten inneliggende på sykehus

Poliklinisk behandling: 
Når antibiotika gis 1-2 ganger daglig iv., kan 
pasienter i god allmenntilstand behandles 
poliklinisk hvis det ikke er lang vei hjem-
mefra til sykehuset. Vi har god erfaring 
med dette på Diakonhjemmet Sykehus når 
pasienten kan behandles med ceftriakson 
1 gang daglig (typisk streptokokketiologi) 
eller vancomycin 2 ganger daglig. Typisk er 
pasienten inneliggende i 2 uker før oppstart 
med poliklinisk behandling. På hverdager får 
pasientene infusjonene på infusjonsenheten 
på Medisinsk poliklinikk, mens infusjonene 
i helg og på helligdager gis i dagligstuen 
på Hjertemedisinsk sengepost. Vi ser det 
som viktig at én lege har hovedansvar for å 
følge opp pasienter under den polikliniske 
behandlingen (allmenntilstand, infeksjons-
prøver, bivirkninger).

Hjemmebehandling:
Det er mulig å gjennomføre intravenøs 
antibiotikabehandling hjemme hos sta-
bile pasienter ved bruk av ferdigblan-
dete infusjonsposer, forhåndsprogram-
merte infusjonspumper og bistand fra 
hjemmesykepleien.

Peroral antibiotikabehandling: 
Både intravenøs behandling poliklinisk på 
sykehus og hjemme er kostnadskrevende. 
Den danske POET-studien viste at endo-
karditt forårsaket av streptokokker, Ente-
rococcus faecalis, Staphylococcus aureus 
og koagulasenegative stafylokokker kan 
behandles med peroral antibiotika etter 
minst 10 dager med intravenøs antibiotika-
behandling (16). Ikke bare kom pasientene 
som ble randomisert til peroral behandling, 
like bra ut som pasienter som fikk intrave-
nøs behandling. Resultatene viste over-
raskende nok lavere mortalitet i gruppen 
randomisert til peroral behandling etter en 
median oppfølgingsperiode på 3,5 år (17). 
Svenske kardiologer og infeksjonsmedisi-
nere har laget egne tilpassete retningslinjer 
basert på resultatene fra POET der det 
beskrives hvilke pasienter som er aktuelle 
for peroral behandling og hvordan dette skal 



hjerteforum   N° 4/ 2020 / vol 33 28

gjennomføres (18). Antallet endokarditter i 
POET som skyltes stafylokokker, var relativt 
lavt i tillegg til at det er usikkerhetsmo-
menter med den farmakologiske profilen til 
dikloksacillin og flukloksacillin. Pga. disse 
momentene anbefales ikke peroral antibio-
tikabehandling til pasienter med stafylokok-
kendokarditt. Videre var pasientgruppene i 
POET med endokarditt i implanterte klaffer 
og på pacemakerelektroder ikke store nok til 
at det anbefales å gi peroral antibiotikabe-
handling til slike pasienter. 

Vi er enig med de svenske anbefa-
lingene om at overgang til peroral anti-
biotika foreløpig er aktuelt hos pasienter 
med native klaffer uten pacemaker eller 
ICD inntil man får mer erfaring. Videre bør 
pasientene være uten større ekkokardio-
grafiske tegn til hjertesvikt, abscedering 
eller destruksjon av klaffeapparatet. Det 
bør heller ikke være påvist septiske embo-
lier eller alvorlige arytmier, og etiologisk 
agens bør ikke være stafylokokker. Peroral 
behandling kan vurderes hos pasienter 
infisert med viridansstreptokokker, Strepto-
coccus bovis og Enterococcus fecalis. Det 
anbefales intravenøs behandling i de første 
14 dagene, og det bør være god klinisk og 
biokjemisk effekt med fall i CRP på minst 
75 % i forhold til maksimalverdi eller til < 
20 mg/l og leukocytter < 15 × 109/l med 
kroppstemperatur < 37,5 °C i > 2 døgn før 
overgang til peroral behandling. Aktuelle 
antibiotika for perorale regimer er kombi-
nasjonsbehandling med amoksilcillin 1 g 
× 4 kombinert med enten rifampicin 600 
mg × 2 (ofte interaksjoner med hjerte-kar-
medikamenter) eller moxifloksacin 400 
mg × 1 (på godkjenningsfritak i Norge) med 
total behandlingstid (iv. + po.) på 4 uker ved 
streptokokketiologi og amoksilcillin 1 g × 4 
kombinert med enten moxifloksacin 400 
mg × 1 eller linezolid 600 mg × 2 (kost-
bart) med total behandlingstid i 6 uker ved 
enterokokketiologi, og dosering styres etter 
MIC-verdier. På Diakonhjemmet Sykehus 
har vi valgt kombinasjonen amoksicillin 1 g x 
4 kombinert med moxifloxacin 400 mg × 1 
for både streptokokk og enterokokketiologi. 
For dosering 4 ganger per døgn med amok-
sicillin anbefales det å ta tablettene kl. 6, 12, 
18 og 24 med maksimalt 1 times forskyvning 
av inntak.

De svenske anbefalingene anbe-
faler transøsofagusekkokardiografi innen 
de 2 siste døgnene før overgang til peroral 
behandling slik det ble gjennomført i POET, 
og pasientene kom til klinisk kontroll med 
blodprøver 2-3 ganger per uke i behand-
lingsperioden og 4 uker etter avsluttet 
behandling. Vi mener at ved rask og god 
infeksjonskontroll etter oppstart med 
intravenøs antibiotika uten tegn til klaf-
fedestruksjon, fistel eller abscess på den 
første transøsofageale ekkokardiografien 
er transtorakal ekkokardiografi godt nok før 
overgang til peroral behandling hvis under-
søkelsen gjøres med godt innsyn og det ikke 
avdekkes progresjon av klaffeaffeksjonen. 
Videre mener vi at det er nok med kontroll 
med infeksjonsprøver 1-2 ganger per uke.

Kirurgisk behandling
Det er tre hovedgrunner for tidlig kirur-
gisk intervensjon: hjertesvikt, ukontrol-
lert infeksjon og for å hindre emboliske 
hendelser (10). Venstresidig endokarditt 
med tilstedeværelse av følgende faktorer/
komplikasjoner gir indikasjon for tidlig 
kirurgisk behandling: 1) alvorlig aorta- 
eller mitralklafflekkasje eller -obstruksjon 
som medfører hjertesviktsymptomer eller 
ekkokardiografiske tegn på dårlig hemo-
dynamisk toleranse, 2) lokal ukontrollert 
infeksjon med dannelse av abscess, falsk 
aneurisme eller fistel eller økende størrelse 
på vegetasjon(er), 3) endokarditt forårsaket 
av sopp eller multiresistente mikroorganis-
mer og 4) aorta- eller mitralklaffendokarditt 
med persisterende vegetasjon(er) > 10 
mm etter én eller flere emboliske episoder 
til tross for adekvat antibiotikabehandling. 
Kirurgi bør også vurderes ved persiste-
rende positive blodkulturer til tross for 
adekvat antibiotikabehandling og kontroll 
av septiske metastatiske foci, ved klaffepro-
teseendokarditt forårsaket av stafylokokker 
eller HACEK-gruppebakterier og aorta- eller 
mitralklaffendokarditt med persisterende 
vegetasjon(er) > 10 mm assosiert med 
alvorlig klaffestenose eller -insuffisiens og 
lav operasjonsrisiko og ved vegetasjoner 
> 30 mm. Ved vegetasjoner på > 15 mm 
uten annen indikasjon for kirurgi kan også 
klaffekirurgi vurderes. I vårt materiale fra 
Diakonhjemmet Sykehus fikk 25 % av pasi-
entene kirurgisk behandling.
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Behandling av infeksjon i tilknytning 
til elektrofysiologiske intrakardiale 
fremmedlegemer (ICD-/
pacemakerledninger)
Det er i en studie påvist 1,9 tilfeller av infek-
sjon på ICD-/pacemakerledninger per 1000 
device-år (19), og prognosen er dårligere 
for disse pasientene enn for pasienter med 
klaffeendokarditt. Vegetasjoner på ICD- og 
pacemakerledninger kan være vanskelig 
å oppdage, men må alltid mistenkes hos 
pasienter med slike devicer med systemisk 
infeksjon og ikke minst ved oppvekst av 
suspekt mikrobiologisk agens. Stafylokokker 
og ikke minst koagulase-negative stafy-
lokokker er hyppigste agens (60-80 %). 
Duke-kriteriene har lavere sensibilitet hos 
disse pasientene. Siden ekkokardiografi har 
lavere sensitivitet enn ved klaffeendokarditt, 
er PET og ev. leukocyttscintigrafi alterna-
tive undersøkelsesmetoder. Behandling er 
parenteral antibiotikabehandling og hos 
de aller fleste rask fjerning av ICD-/pace-
makeranlegg. Lengde på den intravenøse 
antibiotikabehandlingen er som regel 4-6 
uker og skal kontinueres i minst 2 uker etter 
ekstraksjon av anlegg.

Endokardittprofylakse 
Evidensen for endokardittprofylakse ved 
prosedyrer og kirurgi er lav (20-22). 
Endokardittprofylakse i forbindelse med 
prosedyrer og inngrep skal derfor kun gis 
til pasienter med høy risiko for endokarditt 
(10). Dette gjelder tannbehandling med 
manipulering av tannkjøttet eller periapikale 
del av tennene eller perforasjon av mucosa 
(gjelder ikke injeksjon av lokalanestesi) og 
inngrep i luftveier, gastrointestinaltractus, 
urinveier, hud og muskel-skjelettsystemet 
ved infeksjon i disse organene. Pasienter 
med implantert hjerteventil, både mekanisk 
og biologisk, klafferekonstruksjoner med 
kunstig materiale, tidligere gjennomgått 
endokarditt og visse medfødte hjertefeil har 
økt risiko for endokarditt slik at det anbefa-
les endokardittprofylakse hos disse pasi-
entene. Det er også viktig at pasienter med 
disse tilstandene informeres om viktigheten 
av god daglig tannhygiene og regelmessig 
kontroll og behandling hos tannlege. Ved 
indikasjon for endokardittprofylakse før 
tannbehandling gis amoksicillin 2 g × 1 po. 

eller ved penicillinallergi klindamycin 600 
mg × 1 po. 30-60 minutter før prosedyren.

Avslutning
Infeksiøs endokarditt er en alvorlig tilstand 
der rask diagnostikk med bestemmelse av 
etiologisk agens og kartlegging av omfanget 
av infeksjonen er viktig. Blodkulturer og 
ekkokardiografi er hjørnesteiner i utred-
ningen, mens PET og CT kan være nyttig 
tilleggsundersøkelser. Det må benyttes 
antibiotika som penetrerer vegetasjoner, 
er baktericide og som har effekt på biofilm, 
og behandlingen må gis lenge nok til å til å 
hindre gjenvekst. En del pasienter trenger 
kirurgisk intervensjon eller ekstraksjon av 
pacemakeranlegg. For stabile pasienter der 
infeksjonen er under kontroll kan intravenøs 
antibiotikabehandling etter hvert enten 
gis poliklinisk eller hjemme, og for noen 
pasienter kan initial intravenøs behandling 
erstattes med peroral behandling.
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