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1) Staphylococcus aureus

1.1.1) S. sureus i bloddyrkninger

Især associeret med infektioner (primært fokus) omkring i.v. katetre, i led, knogle, operationssår og 

endokardit. Der bør gøres betydelige anstrengelser for at afklare primær fokus, da dette er 

bestemmende for valg af antibiotikum, behandlingsvarighed og administrationsform. Som minimum 

bør behandles med i.v. antibiotika i 10 døgn pga. risiko for udvikling af endokardit og andre 

komplicerede foci.

1.1.2) S. aureus i luftveje

Fundet er ikke nødvendigvis ensbetydende med infektion, da det kan være udtryk for ikke 

behandlingskrævende kolonisation. Der bør derfor lægges stor vægt på, om der er

kliniske/parakliniske tegn på infektion snarere end fundet i sig selv  (Tolkning af dyrkningsfund fra 

nedre luftveje)

1.1.3) S. aureus i præsterile væsker

Spinalvæske: Ses langt overvejende efter neurokirurgiske indgreb el. lumbale dræn (obs. 

abscedering).

Ledvæsker: Hyppigste reelle fund i ledvæsker.

Ascites: Ses som udtryk for reel infektion.

Pleuravæsker: Ses som udtryk for reel infektion.

1.1.4) S. aureus i væv

Kirurgisk behandling er det primære. Som hovedregel bør dog suppleres med systemisk antibiotisk 

behandling som initialt bør administreres i.v.

1.1.5) S. aureus i sår- og hud- podninger

Fundet er ikke i sig selv udtryk for infektion, men kan blot være kolonisation. Der bør derfor lægges 

stor vægt på om der er kliniske/parakliniske tegn på infektion snarere end fundet i sig selv. Ved 

mindre sår, impetigo og eksem anbefales lokalbehandling i form af klorhexidinsæbe eller salve. Ved 

infektionstegn fra cikatrice bør nøje overvejes behov for kirurgisk vurdering mhp. spaltning.

Prøvetagning fra dybden mv. foretages inden behandling iværksættes, også fordi en behandling kan 

ødelægge muligheden for præcis mikrobiologisk diagnostik og behandling af evt. dyb infektion. Ved 

tilstedeværelse af fremmedlegeme bør dette så vidt muligt søges fjernet.

1.1.6) S. aureus i næsen

Er normalflora og forekommer hos mindst 25 % af raske og kræver ikke behandling. Undersøgelse for 

S. aureus i næsen er derfor almindeligvis kun relevant ved mistanke om MRSA-bærertilstand eller i 

tilfælde med recidiverende furunkulose/impetigo. Sår i næsen er ikke relevant indikation.
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Behandles såfremt relevante kliniske symptomer jf. �Tolkning af urindyrkningsfund�.

1.2) Antibiotika til behandling af S. aureus infektioner

Penicillin: Kun ca. 25 % af S. aureus i Danmark er følsomme for penicillin. Ved følsomhed bør penicillin 

generelt foretrækkes frem for andre stoffer pga. lav mindste hæmmende koncentration (MIC).

Dicloxacillin el. flucloxacillin (penicillase-stabile penicilliner): Kan anvendes til alle infektioner med S. 

aureus fraset ved MRSA, som kun udgør 1-2 % af alle S.aureus i Danmark.

Cefuroxim, cefotaxim og ceftriaxon: Kan anvendes overfor S. aureus isolater, der er følsomme for 

dicloxacillin. Hvis dicloxacillin-resistente (dvs. MRSA) er der altid krydsresistens overfor cefalosporiner.

Der er aldrig indikation for at give både dicloxacillin og et af disse cefalosporiner. Dicloxacillin bør 

foretrækkes pga. mindre økologisk skadelig påvirkning af normalfloraen.

Piperacillin-tazobactam (Tazocin): Kan anvendes til initial behandling af sepsis (herunder ved mistanke 

om S. aureus (dog ikke MRSA). Ved positiv bloddyrkning med S. aureus skiftes til dicloxacillin. Effekten 

af dicloxacillin er bedre dokumenteret ved svære infektioner, og det er økologisk mere 

hensigtsmæssigt.

Meropenem: Kan anvendes til alle S. aureus fraset MRSA. Stoffet bør dog ikke anvendes til behandling 

af infektion med S. aureus, da stoffet har betydelige økologiske omkostninger i form af 

resistensudvikling, overvækst af gærsvampe og C. difficile.

1.2.1) MRSA (Methicillin-resistente S. aureus)

Udgør fortsat få procent af alle S. aureus i Danmark. MRSA er resistente overfor alle penicilliner 

inkl.dicloxacillin, alle cefalosporiner (inkl. cefuroxim, ceftriaxon, cefotaxim) samt carbapenemer

(meropenem). Fund af MRSA er oftest udtryk for kolonisation (især næse, svælg og hud) og 

tilbageholdenhed med antibiotikabehandling anbefales, også fordi MRSA-stammer har stor 

tilbøjelighed til erhvervelse af yderligere resistens. MRSA er ikke mere patogene end andre S.aureus. 

Ved bakteriæmi og andre alvorlige infektioner behandles efter konkret vurdering i tæt samarbejde 

mellem kliniker og klinisk mikrobiolog.

2) Koagulase negative stafylokokker (KNS)

S. epidermidis, S. hominis, S. capitis, S. auricularis, S. haemolyticus, S. simulans, S. warneri m.fl.

Almindeligt forekommende hudbakterier, der almindeligvis er ganske lavvirulente. Fund af disse udgør 

oftest forurening. Når de giver anledning til infektion er det langt oftest i forbindelse med

fremmedlegemer, herunder bakteriæmi udgående fra central-vene-katetre (CVK), infektion af 

ledproteser, endokardit ved hjerteklapproteser og peritonit hos peritonealdialyse-patienter.

S. lugdunensis koloniserer ofte huden i lyskeregionen og adskiller sig klinisk fra de øvrige KNS ved at 

have højere virulens og ved at give infektioner svarende til S. aureus. 

S. saprophyticus findes almindeligt i rectum og er efter E. coli den hyppigste årsag til urinvejsinfektion 

hos yngre, ellers raske kvinder.

2.1.1) KNS i bloddyrkninger

Udtryk for hudkontaminering når der kun er vækst i én kolbe. Ved vækst i flere kolber kan der være 

tale om kontaminering, men fundet er ofte relateret til koloniseret/inficeret intravaskulært kateter 

eller andet fremmedlegeme (klapprotese, ledprotese mv.). Er fokus ikke oplagt, anbefales nye 

bloddyrkninger for at verificere fundet. Ved oplagt kateterrelateret fund anbefales kateteret 

seponeret, alternativt kan forsøges instillation (lock-behandling) i eadspace med taurolock (kateterlås

opløsning til forhindring af blodkoagulation og infektion i intravenøse katetre).

2.1.2) KNS i luftveje

Fundet er udtryk for kontaminering fra normalfloraen. Antibiotikabehandling ikke indiceret.

2.1.3) KNS i præsterile væsker

Spinalvæsker: Oftest forurening. Kan ses som reelt fund ved sløv cerebritis hos neurokirurgiske 

patienter med V-P-shunt.

Ledvæsker: Oftest forurening. Kan ses ved sløv infektion i ledproteser.



Ascites: Oftest forurening. Ses dog hyppigt som reelt fund hos P-dialyse-patienter.

Pleuravæsker: Oftest forurening ved primær pleurapunktur. Kan ses ved pleuradræn som udtryk for 

kontaminering og kolonisation af drænet, og er sjælden behandlingskrævende.

2.1.4) KNS i væv (biopsier)

Vanskeligt at tolke. Ofte udtryk for hudkontamination, men kan også repræsentere kronisk 

kolonisation/ sløv infektion i væv med fremmedlegemer eller meget dårlig perfusion. 

Det anbefales generelt at tage flere biopsier (taget med steril teknik) fra væv i dybden og efter 

kirurgisk oprensning. Kamme-biopsier består af 5 biopsier udtaget med separate instrumenter med 

steril teknik, og tolkes positiv ved fund af samme stamme i mindst 3 af 5 biopsier. Bør konfereres 

med klinisk mikrobiolog ved tvivl om fundets betydning.

2.1.5) KNS i sår- og hud-podninger

Fundet udtryk for normal hudflora der uundgåeligt kontaminerer sår. Antibiotikabehandling ikke 

indiceret. Undtaget er dog S. lugdunensis, der opfører sig som og bør tolkes på lige fod med S.

aureus.

2.1.6) KNS i urin

Fraset S. saprophyticus og S.lugdunensis ofte irrelevant fund, som er udtryk for asymptomatisk 

kolonisation (især ved KAD) eller hudkontamination. Se i øvrigt �Tolkning af urindyrkningsfund�.

3) Streptococcus pneumoniae (pneumokokker)

3.1.1) Pneumokokker i bloddyrkninger

Især associeret med pneumoni, sjældnere meningitis, sinuitis. Der bør gøres betydelige anstrengelser 

for at afklare primær fokus, da dette er bestemmende for valg af antibiotikum,

behandlingsvarighed og administrationsform.

3.1.2) Pneumokokker i nedre luftveje

Fundet er oftest foreneligt med infektion, men kan være udtryk for kolonisation. Bør sammenholdes 

med kliniske og parakliniske fund.

3.1.3) Pneumokokker i præsterile væv og væsker

Bør behandles:

Spinalvæsker: Hyppigste reelle fund i spinalvæsker.

Ledvæsker: Sjældent fund, men reelt.

Ascites: Sjældent fund, men reelt.

Pleuravæsker: Ses ved primær pleurapunktur som udtryk for reel infektion.

3.1.4) Pneumokokker i øvre luftveje, øjne og ører

Pneumokokker udgør mindre andel af normalfloraen hos mange, især børn, men er også hyppigste 

bakterielle agens til infektion i disse områder. Bør behandles ved relevante symptomer

3.2) Antibiotika til behandling af Pneumokokker

Penicillin er førstevalg pga. lav mindste hæmmende koncentration og lille økologisk skadevirkning og 

stor stabilitet over resistensudvikling. I Danmark er der kun få procent (34 %), som har nedsat 



følsomhed, og af disse er langt de fleste fortsat så følsomme (intermediære) at de kan behandles med 

høje doser penicillin (2 MIE x 4), med mindre der er tale om meningitis. Penicillinfølsomme 

pneumokokker er også følsomme for cefuroxim men MIC er højere. De stammer, der er nedsat 

følsomme for penicillin, kan være resistente mod cefuroxim. I Danmark er få procent (3-5 %) resistente 

mod erythromycin.

Pneumokokker kan ikke behandles med ciprofloxacin. Se også �Tolkning af dyrkningsfund fra nedre 

luftveje"

4) Hæmolytiske streptokokker

4.1) Inddeles i gruppe A (S. pyogenes), C og G (S. dysgalactiae m.fl.) og gruppe B (S. agalactiae).

4.1.1) Hæmolytiske streptokokker i bloddyrkninger

Især associeret med erysipelas (oftest gruppe A) og gruppe B med urinvejsinfektion. Sjældnere 

svære nekrotiserende bløddelsinfektioner, artritis, pneumoni, endokardit. Der bør gøres betydelige 

anstrengelser for at afklare primær fokus da dette er bestemmende for valg af antibiotikum, 

behandlingsvarighed og administrationsform.

4.1.2) Hæmolytiske streptokokker i præsterile væsker

Sjældent fund men bør altid behandles.

4.1.3) Hæmolytiske streptokokker i luftveje, øjne og ører

Bør behandles ved relevante symptomer.

4.1.4) Hæmolytiske streptokokker i væv

Bør behandles antibiotisk, men kirurgisk behandling er altafgørende ved nekrotiserende

bløddelsinfektioner.

4.1.5) Hæmolytiske streptokokker i sår- og hudpodninger

Bør behandles antibiotisk, men kirurgisk behandling er altafgørende ved nekrotiserende

bløddelsinfektioner.

4.2) Antibiotika til behandling af hæmolytiske streptokokker

Penicillin er førstevalg pga. lav mindste hæmmende koncentration og lille økologisk skadevirkning og da 

penicillinresistens ikke påvist. Hæmolytiske streptokokker er også følsomme for cefuroxim men MIC er 

højere og stoffet er økologisk mindre hensigtsmæssigt. I DK er få procent (3-5 %) resistente for 

erythromycin. Hæmolytiske streptokokker kan ikke behandles med ciprofloxacin.

5) Nonhæmolytiske streptokokker

5.1) Nonhæmolytiske streptokokker, også kaldet orale streptokokker el. viridans streptokokker udgør en 

væsentlig andel af normalfloraen i mundhule og svælg, foruden øvrige dele af fordøjelseskanalen.

Findes også på huden i mindre mængder. Det er for hovedpartens vedkommende relativt lavvirulente 

stammer. 

Inddeles i 5 grupper:

Anginosus-gruppen: S. anginosus, S. constellatus. S. intermedius

Mitis-gruppen: S. mitis, S. oralis, S. cristatus, S. infantis, S. peroris, S. orisratti

Mutant-gruppen: S. mutans, S. sobrimus, S. ratti, S. ferus, S. cricetus, S. downei, S. hyovaginalis. S. 

macaccae

Salivarius-gruppen: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophillus, S. infantarius, S. hyointestinalis, 

S.alactolyticus



Sanguinisgruppen: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii

5.1.1) Nonhæmolytiske streptokokker i bloddyrkninger

Fund i enkelt kolbe er ofte udtryk for hudforurening el. kortvarig fysiologisk/tilfældig bakteriæmi. 

Fund i flere kolber er især associeret med neutropeni, endokardit, dårlig tandstatus el. sjældnere 

abdominale foci. Ved uklar betydning af fund el. usikkert focus, bør der optimalt foretages flere

bloddyrkninger inden behandling iværksættes, såfremt den kliniske tilstand tillader det. Der bør gøres 

betydelige anstrengelser for at afklare primær fokus, da dette er bestemmende for valg af

antibiotikum, behandlingsvarighed og administrationsform.

5.1.2) Nonhæmolytiske streptokokker i præsterile væsker

Spinalvæske: Sjældent fund. Ofte forurening. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog.

Ledvæsker: Sjældent fund. Ofte forurening. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog.

Ascites: Kan være reelt fund, især hvis fund af species fra anginosus-gruppen.

Pleuravæske: Sjældent ved primær pleurapunktur med mindre pt. har bronkopleural fistel. Kan ses 

ved pleuradræn som udtryk for kontaminering og kolonisation af drænet, og er da som

regel ikke behandlingskrævende.

5.1.3) Nonhæmolytiske streptokokker i væv

Vanskeligt at tolke. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog. Kan være udtryk for hudkontamination, 

men kan også repræsentere kronisk kolonisation/ sløv infektion i væv med fremmedlegemer eller 

meget dårlig perfusion. Det anbefales generelt at tage flere biopsier (taget med steril teknik) fra væv i 

dybden og efter kirurgisk oprensning.

5.1.4) Nonhæmolytiske streptokokker i luftveje, øjne og ører

Som regel udtryk for forurening fra nærtliggende slimhinder, hvor de er normalflora.

5.1.5) Nonhæmolytiske streptokokker i sår- og hud-podninger

Ofte udtryk for hudforurening og sjældent relevant.

5.2) Antibiotika til behandling af Nonhæmolytiske streptokokker

Hvis behandling med antibiotika findes relevant vil penicillin være førstevalg pga. relativt lav mindste 

hæmmende koncentration, lille økologisk skadevirkning og stor stabilitet over resistensudvikling.

Penicillinresistens er relativt sjælden men forekommer.

6) Enterokokker

6.1) E. faecalis

E. faecium

Andre Enterokokker

Er almindeligt forekommende tarmbakterier, som opformeres og tiltagende koloniserer andre

slimhinder og hud i forbindelse med bred antibiotisk behandling med cefalosporiner, kinoloner og

meropenem. Især E. faecium har lav virulens.

6.1.1) Enterokokker i bloddyrkninger

Er især associeret med infektioner (primært fokus) i urinveje, abdominale infektioner og endokardit.

Der bør gøres betydelige anstrengelser for at afklare primær fokus da dette er bestemmende for valg 

af antibiotikum, behandlingsvarighed og administrationsform.

Bør altid behandles i.v.



6.1.2) Enterokkoker i præsterile væsker

Spinal: Sjældent fund. Ofte forurening. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog.

Ledvæsker: Sjældent fund. Ofte forurening. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog.

Ascites: Kan være reelt fund.

Pleuravæske: Sjældent ved primær pleurapunktur med mindre pt. har bronkopleural fistel. Kan ses 

ved pleuradræn som udtryk for kontaminering og kolonisation af drænet, og er da som regel ikke 

behandlingskrævende.

6.1.3) Enterokokker i væv

Vanskeligt at tolke. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog. Kan være udtryk for hudkontamination, 

men kan også repræsentere kronisk kolonisation/ sløv infektion i væv med fremmedlegemer eller 

meget dårlig perfusion. Det anbefales generelt at tage flere biopsier (taget med steril teknik) fra væv i 

dybden og efter kirurgisk oprensning.

6.1.4) Enterokokker i luftveje

Bør almindeligvis opfattes som kolonisator og antibiotisk behandling er ikke indiceret.

6.1.5) Enterokkoker i sår- og hudpodninger

Bør almindeligvis opfattes som kolonisator og antibiotisk behandling er ikke indiceret.

6.1.6) Enterokker i urin

E. fæcalis regnes som urinvejspatogen, men som generelt for urinvejsfund bør bakterien kun 

behandles ved sikre lokale symptomer på urinvejsinfektion eller ved uafklaret sepsis, se også

Tolkning af urindyrkningsfund.

E. fæcium i urin er oftest blot kolonisator, og ses især i forbindelse med urinvejskateter. Antibiotisk 

behandling bør kun iværksættes ved sikre symptomer. Hos patienter med urinvejskatetre anbefales 

seponering/skift af kateteret og ny urindyrkning for at verificere fundet, inden behandling 

iværksættes.

6.2) Antibiotika til behandling af Enterokokker

Enterokokker er medfødt multiresistente, herunder resistente for alle cephalosporiner og kinoloner 

(ciprofloxacin, moxifloxacin).

E. fæcium har endvidere i mere end 90 % af tilfældene erhvervet lavresistens overfor ampicillin (og 

øvrige penicilliner samt meropenem). Ved behandlingskrævende urinvejsinfektion med E. fæcium 

anbefales ampicillin (dog ikke ved sepsis), da der ved opkoncentrering i urin opnås koncentrationer 

langt over mindste hæmmende koncentration (MIC).

E. faecalis er derimod følsomme for ampicillin og penicillin G (i.v.).

Såvel E. fæcium som E. fæcalis er fortsat følsomme for vancomycin i langt de fleste tilfælde, men 

udbrud af vancomycinresistente E. fæcium er set i Danmark.

Set i lyset af Enterokokkers generelt lave virulens bør der udvises tilbageholdenhed med behandling.

7) Enterobacteriaceae (E. coli, klebsiella og lign.)

7.1) E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Serratia, Providecia, Salmonella, Shigella, Yersinia

Enterobacteriaceae er fakultative anaerobe gramnegative stave. De kan findes i tarmfloraen i

varierende mængde og kan derfra kontaminere andre dele af kroppen.

E. coli er den hyppigste årsag til urinvejsinfektioner og bakteriæmi, og forårsager desuden ofte



galdevejsinfektioner og andre abdominale infektioner. Meningitis med E. coli ses især hos nyfødte og 

gamle. Særlige stammer, hvoraf nogle producerer toksiner, er årsag til diarrésygdom især hos børn og 

hos voksne efter rejser.

Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia og Proteus forårsager især urinvejsinfektioner,

bakteriæmi, galdevejsinfektioner og andre abdominale infektioner.

Salmonella, Yersinia og Shigella: Se fund i fæces.

7.1.1) Enterobacteriaceae i bloddyrkninger

Især associeret med infektioner (primært fokus) i urinveje, galdeveje og andre abdominale

infektioner. Derimod er primær fokus sjældent pneumoni, og da især hos intuberede patienter. Der 

bør gøres betydelige anstrengelser for at afklare primær fokus da dette er bestemmende for valg af 

antibiotikum, behandlingsvarighed og administrationsform. Ved urosepsis som hurtigt responderer på 

behandling kan den samlede behandlingstid ofte begrænses til en uge.

Ved fund af Salmonella bør man være opmærksom på risiko for infektion i aneurisme(r).

7.1.2) Enterobacteriaceae i præsterile væsker

Spinal: Sjældent fund. E. coli kan ses ved neonatal meningitis og ved meningitis hos ældre.

Ledvæsker: Sjældent fund

Ascites: Almindeligt forekommende.

Pleuravæske: Sjældent ved primær pleurapunktur. Kan ses ved pleuradræn som udtryk for 

kontaminering og kolonisation af drænet, i hvilke tilfælde man bør være tilbageholdende med

behandling.

7.1.3) Enterobacteriaceae i luftveje

Er ofte udtryk for kolonisation især efter antibiotikabehandling med deraf følgende omstilling af 

normalfloraen i mere gram-negativ/enteral retning. Der bør derfor snarere lægges stor vægt på om 

der er kliniske/parakliniske tegn på infektion snarere end fundet i sig selv (Tolkning af dyrkningsfund 

fra nedre luftveje).

7.1.4) Enterobacteriaceae i væv

Vanskeligt at tolke. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog. Kan være udtryk for kontamination fra 

slimhinder el. hud, men kan også repræsentere kronisk kolonisation eller reel infektion, ofte i væv 

med fremmedlegemer eller meget dårlig perfusion. Det anbefales generelt at tage flere biopsier (taget 

med steril teknik) fra væv i dybden og efter kirurgisk oprensning.

7.1.5) Enterobacteriaceae i sår- og hud-podninger

Fundet er oftest udtryk for kolonisation el. kontamination.

7.1.6) Enterobacteriaceae i urin

Behandles såfremt relevante kliniske symptomer jf. �Tolkning af urindyrkningsfund�.

7.2) Antibiotika til behandling af Enterobacteriaceae

Generelt bør foretrækkes det antibiotikum som bakterien er følsom for, har god terapeutisk effekt og 

mindst mulig økologisk skadevirkning.

Penicilliner (ampicillin, mecillinam, piperacillin-tazobactam) frem for cefalosporiner og carbapenemer.

Ved alvorlige infektioner kan med fordel kombineres med gentamicin i få dage, da dette stof medfører 

meget hurtigt bakteriedrab (dvs. reducerer samlet behandlingstid) og risiko for nefrotoxicitet er meget 

begrænset, såfremt man maksimalt giver 3 doser som anført i vejledning i dosering af gentamicin.

Ciprofloxacin bør forbeholdes tilfælde, som ikke kan behandles med et andet relevant stof (fortrinsvis et 

penicillin), da brug af ciprofloxacin er vist at fremme kolonisation med ESBLproducerende bakterier, 

MRSA, infektioner med Clostridium difficile, foruden at der forholdsvis let selekteres 

ciprofloxacinresistente mutanter.



8) Pseudomonas og lignende bakterier

8.1) Pseudomonas aeruginosa: Mest virulente i denne gruppe. Se nedenstående tolkningsvejledning.

Stenotrophomonas maltophilia er en lavvirulent, men fra naturen multiresistent art. Den ses især som 

kolonisator i luftveje hos intuberede patienter, der har fået bredspektrede antibiotika, især 

carbapenemer (meropenem m.fl.) som den også er resistent overfor. Behandlingskrævende infektioner 

er ganske sjældne, men bakteriæmi udgående fra intravaskulære katetre ses.

Andre Pseudomonas spp. er miljøbakterier der findes i relation til fugtige omgivelser, og fund er ofte 

udtryk for forurening eller kolonisation i relation til fremmedlegemer som intravaskulære katetre.

8.1.1) Ps. aeruginosa i bloddyrkninger

Især associeret med neutropeni, infektioner (primært fokus) i urinveje (ofte hos kateterbærere), 

pneumoni hos intuberede patienter, i udbredte brandsår og andre store nekrotiske sår. Der bør gøres 

betydelige anstrengelser for at afklare primær fokus da dette er bestemmende for valg af 

antibiotikum, behandlingsvarighed og administrationsform. Ved urosepsis som hurtigt  responderer på 

behandling kan den samlede behandlingstid ofte begrænses til en uge.

8.1.2) Ps. aeruginosa i præsterile væsker

Spinal: Ses stort set kun i forbindelse med spinalt dræn og er da ofte udtryk for kolonisation af 

drænet snarere end reel infektion.

Ledvæsker: Yderst sjældent fund

Ascites: Kan forekomme som udtryk for reel infektion.

Pleuravæske: Sjældent ved primær pleurapunktur. Kan ses ved pleuradræn som udtryk for 

kontaminering og kolonisation af drænet, i hvilke tilfælde man bør være tilbageholdende med

behandling.

8.1.3) Ps. aeruginosa i væv

Vanskeligt at tolke. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog. Kan være udtryk for kontamination fra 

slimhinder el. hud, men kan også repræsentere kronisk kolonisation eller reel infektion, ofte i væv 

med fremmedlegemer eller meget dårlig perfusion. Det anbefales generelt at tage flere biopsier (taget 

med steril teknik) fra væv i dybden og efter kirurgisk oprensning

8.1.4) Ps. aeruginosa i luftveje

Er ofte udtryk for kolonisation især efter antibiotikabehandling med deraf følgende omstilling af

normalfloraen i mere gramnegativ retning. Der bør derfor lægges stor vægt på om der er

kliniske/parakliniske tegn på infektion snarere end fundet i sig selv (Tolkning af dyrkningsfund fra 

nedre luftveje).

8.1.5) Ps. aeruginosa i urin

Ses ofte som kolonisator hos kateterbærere og er relateret til behandling med bredspektrede 

antibiotika.

Hos indlagte bør man nøje overveje indikation for behandling jf. �Tolkning af urindyrkningsfund”.

Ved kateter bør dette optimalt skiftes inden dyrkning sendes, for ikke at mistolke kolonisation på 

kateter som bakteriuri. Hvis behandling iværksættes bør evt. kateter altid seponeres/skiftes ved 

opstart af behandling pga. stor risiko for resistensudvikling og behandlingssvigt el. hurtigt recidiv.

Behandling i almen praksis frarådes, da fund ofte er udtryk for kolonisation, og da behandling med to 

perorale stoffer ikke er muligt, og der dermed er meget betydelig risiko for resistensudvikling.

8.2) Antibiotika til behandling af Ps. aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa er fra naturens side resistente overfor de fleste antibiotika. Vildtyper er 

følsomme for pseudomonas-stoffer, dvs. piperacillin, ceftazidim, gentamicin, tobramycin, ciprofloxacin, 

meropenem, imipenem og colistin (polymyxiner). 



P. aeruginosa erhverver dog relativt let resistens overfor et eller flere af disse pseudomonas-stoffer.

Fund af Pseudomonas er ofte er udtryk for ikke-behandlingskrævende kolonisation,

men hvis antibiotisk behandling er indiceret bør der initialt (dvs. til sikkert respons er opnået) gives to 

pseudomonas-stoffer fra forskellige grupper (et betalaktam-antibiotikum + et non-betalaktam, fx 

tazocin© + gentamicin) og i øget dosis (se �dosering af antibiotika� i infonet under Klinik for Klinisk 

Mikrobiologisk afd.). 

NB. Tazocin© (piperacillin-tazobactam) er ikke at regne som to stoffer i denne sammenhæng.

9) Candida spp.

9.1) C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. dubliniensis, C. lusitaniae, 

C. guilliermondii m.fl.

Candida spp. udgør en mindre andel af normalfloraen i mundhulen, tarmkanalen, på huden og i

vagina hos raske og den dominerende art er C. albicans, som også er den mest virulente. Hos

hospitaliserede patienter og især ved bredspektret antibakteriel profylakse el. behandling stiger

forekomsten og mængden af Candida i normalfloraen. Andelen af nonalbicans arter, især C. glabrata 

og C. krusei, stiger under/efter behandling med fluconazol.

Fund af Candida på slimhinder og hud er oftest udtryk for kolonisation, medmindre der er samtidige 

lokale symptomer på candidiasis. Kolonisationsgraden (mængde og antal lokalisationer) er dog 

prædiktor for candidæmi-risiko hos svært immunsupprimerede og intensivpatienter, og koloniserende 

art(er) prædikterer art(er) ved candidæmi.

Af candidæmi-isolater hos voksne i DK udgør C. albicans ~60 %, C. glabrata ~20 %, C. krusei, C.

parapsilosis og C. tropicalis hver 3-5 %. Andelen af C. albicans er dog større blandt tilfælde, hvor der 

ikke forud er givet fluconazol.

Hos børn udgør C. albicans ~70 % og C. parapsilosis ~20 %.

9.1.1) Candida i bloddyrkninger

Især associeret med abdominale foci relateret til perforation af hulorganer, tarmnekrose, 

anastomoselækage m.fl. Endvidere er candidæmi relatere til intravaskulære katetre. Op mod 15 % af 

tilfælde af candidæmi kompliceres af chorioretinitis, hvorfor øjenlæge-tilsyn altid tilrådes.

Endocardit ses sjældent men kræver særdeles langvarig behandling. Nedre luftveje og urinveje regnes 

ikke for sandsynlige primære foci til candidæmi uanset fund fra disse steder. Candidæmi bør 

behandles med antimycotikum i minimum 14 dage, dog 3 uger ved okulært focus.

9.1.2) Candida i luftveje

Fundet er langt oftest udtryk for kolonisation under/efter antibakteriel behandling, og indicerer ikke i 

sig selv antimykotisk behandling. Candidapneumoni er meget sjældent, set i forhold til hvor hyppigt 

kolonisation med candida i luftvejene er, og diagnosen kan ikke stilles ved radiologisk fund og 

dyrkning af gær i luftvejssekret, men kræver påvisning af candidainvasion i lungevævsbiopsi.

9.1.3) Candida i væv (biopsier)

Vanskeligt at tolke. Bør konfereres med klinisk mikrobiolog. Kan være udtryk for hudkontamination, 

men kan også repræsentere kronisk kolonisation/ sløv infektion i væv med fremmedlegemer eller 

meget dårlig perfusion. Det anbefales generelt at tage flere biopsier (taget med steril teknik) fra væv i 

dybden og efter kirurgisk oprensning.

9.1.4) Candida i sår- og hudpodninger

Indicerer kun antimykotisk behandling ved relevante lokale symptomer på candida-infektion, ellers 

udtryk for kolonisation.

9.1.5) Candida i urin

Fundet er langt oftest udtryk for kolonisation under/efter antibakteriel behandling, og indicerer ikke i 

sig selv antimykotisk behandling.

9.2) Antimykotika til behandling af candidæmi

C. albicans, C. parapsilosis C. tropicalis C. dubliniensis:



Fluconazol i.v. (initialt) Kan overgå til p.o. fluconazol når sikkert klinisk respons er opnået, og hvis evt. 

drænérbare foci er sanerede.

C. glabrata, C. krusei:

Echinocandin i.v. Ved overgang til peroral behandling kan voriconazol anvendes. Bør dog foregå ved 

individuel vurdering og med forsigtighed, og kun efter resistenssvar.

Alternativt Amphotericin B (liposomalt) i.v.

Øvrige Candida species behandles efter resistensbestemmelse, som evt. konfereres med KMA.
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