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Introduktion
WHO har erklæret at antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mod folkesundheden, 
da vi risikerer at miste én af de mest effektive og virksomme interventioner indenfor 
moderne medicin.

Nedre luftvejsinfektioner er i dag den hyppigste årsag til antibiotika behandling i dansk 
almen praksis, mens øvre luftvejsinfektioner i dag generelt ikke behandles med antibio-
tika, da de der langt overvejende er virale.

Infektionerne i nedre luftveje omfatter akut bronkit, pneumoni og eksacerbationer af 
KOL, men det er svært at skelne mellem disse tilstande og endnu vanskeligere at af-
gøre, om de er viralt betinget, eller skyldes bakterier. Så der skal balanceres, mellem på 
den ene side at give antibiotika til de der kan have gavn af det og på den anden side un-
dgå unødvendig behandling. Både for den enkelte patients skyld men også for at undgå 
at der udvikles antibiotikaresistens i samfundet.

En anden strategi til at begrænse udviklingen af antibiotikaresistens er fortrinsvist at 
anvende smalspektret antibiotika, når det er nødvendigt at udskrive antibiotika.

Formålet med denne klyngepakke er, at klyngedeltagerne får mulighed for at reflektere 
over deres kliniske praksis i forhold til diagnostik og behandling af pneumoni og KOL in 
exacerbation. På klyngemødet er der mulighed for, sammen med kolleger, at overveje 
om der er behov for ændringer i den kliniske praksis og praksisorganisation, og dis-
kutere hvordan ændringer i givet fald kan indføres i det daglige arbejde.

På nogle områder er det muligt at få relevante data, der kan danne grundlag for di-
skussionerne. På andre områder findes ingen tilgængelige data, og refleksionerne må i 
stedet tage udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer.
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Data
Data der præsenteres på klyngemødet, er trukket i ordiprax+. Data bygger på registre-
ring af salget af antibiotika på apotekerne, og viser antallet af personer, der har fået en 
recept på antibiotika. Har en person fået skrevet to recepter (ex forlænget en planlagt 
behandling) med en ny recept, vil det derfor registreres som to personer der har fået 
behandling.

Den enkelte praksis’ data er anonymiseret, men du vil før eller på mødet, få udleveret 
koden så du kan se hvilke data der kommer fra din praksis.

KiAP leverer en færdig powerpoint med de relevante datatræk for klyngen, der sendes 
til klyngekoordinatoren. Men du kan også før mødet gå ind på ordiprax+ og selv trække 
data (se bagest i klyngepakken under Egne Data).

Fortolkning af målepunkter

 ◉ Usikker måling                                                                                                         
Hvis målepunktet er beregnet ud fra ganske få patienter, er tallet meget 
usikkert og skal fortolkes med stor forsigtighed. Selv når tallet baseres 
på mange patienter, kan tilfældigheder resultere i, at man kommer til at 
ligge et stykke fra gennemsnittet i klyngen. Så vær forsigtig med at konk-
ludere noget alt for skråsikkert, uanset om din praksis eller kollegaer 
befinder sig i den ene eller den anden ende af spektret.

 ◉ Patientpopulation                                                                                                               
Forklaringen på, at man ligger et stykke væk fra gennemsnittet i klyn-
gen, kan også være forskelle, der ligger uden for praksis’ kontrol, fx 
forskelle i patientsammensætning (fx alder, sygdomsbyrde, sygdoms-
håndtering og sociale forskelle).

 ◉ Praksisforhold                                                                                                                    
Endelig kan forklaringen på en afvigelse fra gennemsnittet skyldes, at 
din praksis håndterer type 2 diabetesbehandlingen, anderledes end 
andre praksis. Det vil den fælles refleksion i klyngen kunne belyse.
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1. Diagnostik af 
pneumoni
Hvad ved vi?
Diagnostik - pneumoni
Pneumoni skyldes ofte bakterier og antibioti-
ka er derfor indiceret. 

Undersøgelser har dog vist, at der er en 
betydelig overdiagnosticering af pneumoni i 
almen praksis. Det er svært klinisk at afgøre 
om patienten har en pneumoni. Der er ikke 
én sikker metode til at fastslå dette i almen 
praksis. Typisk finder man en alment påvirket 
patient medfeber og dyspnø, øget vejr-
trækningsfrekvens og hoste. De kliniske tegn 
er imidlertid ret usikre, men fravær af høj 
feber, krepitation eller dæmpning kan med 
høj sandsynlighed udelukke en lobær pneu-
moni, der kræver antibiotikabehandling. 

Hos lungeraske vil pneumoni altid ledsages af 
feber og betegnelsen “kold lungebetændelse 
bør ikke
bruges.

Anbefalinger
Den kliniske diagnose af pneumoni hos vok-
sne baseres på

 ◉ Symptomer på infektion i nedre luftveje 
(hoste og ét andet symptom fra nedre 
luftveje f.eks. åndenød, respirationssynk-
rone smerter, opspyt). 

 ◉ Objektive fund i form af takypnø, dæmp-
ning og bilyde hos patienter der habituelt 
ikke har det. 

 ◉ Tegn på systemisk sygdom (almen på-
virkning eller temperatur > 38 °C).

CRP-værdien vil ofte være markant over 
50. En CRP-værdi < 20 taler imod pneu-
moni.

Målepunkt 1
Antal antibiotikarecepter med indikation 
”pneumoni” pr 1000 tilmeldte over 17 år.

 2. Behandling af 
pneumoni
Hvad ved vi?
Behandling - pneumoni
Den hyppigst forekommende bakterielle 
årsag til pneumoni er pneumokokker. An-
tibiotikabehandling bør initialt rettes mod 
pneumokokker, som regnes for den farligste 
bakterie ved pneumoni. Penicillin er det mest 
effektive antibiotikum 
til pneumokokker.

Anbefalinger
 ◉ Brug hos voksne som 1. valg penicil-

lin V, 1 MIE x4 i 5 dage ved pneumo-
ni.

Målepunkt 2
Andelen af antibiotikabehandlede patienter 
over 17 med pneumoni der er behandlet 
med Penicillin V.
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3. Diagnostik af KOL 
eksacerbationer
Hvad ved vi?
Diagnostik - KOL exacerbation
KOL in eksacerbation er en akut forværring af 
patientens respiratoriske symptomer, som er 
udover dag-til-dag-variation. 

Der indlægges ca. 5 med KOL in eksacerba-
tion pr 1000 tilmeldte pr år. 

Den kliniske diagnose vurderes ud fra An-
thonissen kriterier: 

 ◉ Øget dyspnø 

 ◉ Øget ekspektorat 

 ◉ Øget purulens (ændring i farve) af eks-
pektorat 

Ved CRP-værdier < 40 er der ikke sikker 
målbar effekt af antibiotika til patienter med 
mild til moderat KOL. Svær KOL (GOLD grp 
3-4) øger risiko for bakteriel infektion ved 
akutte exacerbationer.

Anbefalinger
Der er indikation for antibiotisk behandling, 
hvis patienten er 

 ◉ Klinisk påvirket 

 ◉ Øget purulens af sputum + øget dys-
pnø eller øget ekspektoration 

 ◉ CRP > 40 

Ved CRP under 40 anbefales ikke antibi-
otika.

Målepunkt 3
Antal antibiotikarecepter med indikation 
”KOL in exa” pr 1000 tilmeldte over 44 år.

4. Behandling af KOL 
eksacerbationer 
Hvad ved vi?
Behandlingsvalg KOL eksacerbation
De mest almindelige luftvejspatogene 
bakterier hos KOL-patienter er Haemophilus 
influenzae, Streptococcus pneumoniae, Mo-
raxella catarrhalis. Penicilliner med udvidet 
spektrum er effektivt ved de fleste exacerba-
tioner af KOL. 

Milde (moderate) eksacerbationer kan som 
regel behandles uden indlæggelse. 

Prednisolon gives hvis patienten ved steto-
skopi er bronkospastisk

Anbefalinger
 ◉ Brug som 1. valg Amoxicillin 750mg 1x3 i 

5 dage

Målepunkt 4
Andelen af alle antibiotikabehandlede pati-
enter over 44 år med KOL eksacerbation der 
er behandlet med Amoxicillin.
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Klynge refleksion
Anvendes af mødeleder på klyngemødet

Pneumoni - diagnosen (Målepunkt 1)

 ◉ Hvornår vælger du at behandle/ikke at behandle nedre luftvejsinfektion-
er med antibiotika?

 ◉ Hvordan undersøger du patienterne?

 ◉ Hvornår bruger du CRP?

 ◉ Hvilke diagnoser bruger du til patienterne?

Pneumoni - behandling (Målepunkt 2)

 ◉ I hvilke situationer vælger du andet end penicillin V?

Pneumoni - behandling (Antibiotika valg ved pneumoni)

 ◉ Hvornår bruger du de forskellige typer af antibiotika?

KOL exacerbation – Diagnostik (målepunkt 3)

 ◉ Hvordan undersøger du KOL-patienter der får en akut forværring?

 ◉ Hvordan anvender du CRP-målinger ved mistænkt KOL-exa i klinikken?

 ◉ Hvilken rolle har praksispersonalet i visitation og diagnostik                      
af KOLexacerbationer?

 ◉ Hvornår vælger du at behandle/ikke at behandle KOL-exa                              
med antibiotika?

KOL exacerbation – behandling (målepunkt 4 + præparatvalgsøjler)

 ◉ Hvordan er andelen af recepter med antibiotika med udvidet spektrum 
ud af alle antibiotika recepter?
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