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Luftveisinfeksjoner (LVI) er den sykdommen som rammer 
flest mennesker globalt, og er en hyppig årsak til barne-
dødelighet i den tredje verden. Øvre luftveisinfeksjoner 
(ØLI) utgjør en av de hyppigste lidelsene utenfor syke-
hus. I Norge har barn under to år 2-5 ØLI per år. Etterhvert 
som immunsystemet blir stimulert synker forekomsten til 1-2 
infeksjoner per år hos voksne. 

Majoriteten av LVI er forårsaket av virus. Luftveisvirus 
omfatter både DNA- og RNA-virus. RNA-virus har meget 
høy mutasjonsfrekvens og stor evne til å endre seg. Nye 
varianter sprer seg raskt i ikke-immun befolkning og 
minsker når andelen immune øker. Dette kan forklare 
sesongvariasjonene man ser for enkelte virus som RS-virus 

og influensavirus – og nå også for SARS-CoV-2. Sesong-
variasjoner for enkelte LVI er vist i tabell 1.

Det er mange ulike faktorer som kan bidra til at noen 
pasienter er mer utsatt for luftveisinfeksjoner enn andre. 
Nærkontakt med barnehagebarn, inflammasjon og  
obstruksjon ved allergisk rhinitt, nesepolypper, reise- 
virksomhet, røyking/passiv røyking, intensiv trening og 
stress er noen eksempler.

Sykeligheten kan være direkte forårsaket av det aktuelle 
etiologiske agens, indirekte til underliggende kardio- 
pulmonær sykdom, eller til en bakteriell superinfeksjon i 
lunger, bihuler eller mellomøre.

Formål med temaheftet
Dette temaheftet er ment å gi en oversikt over de ulike luftveisinfeksjoner 
med tilhørende mikrobiologiske analyser. Oppdatert og utfyllende 
informasjon om de ulike analysene finnes på  
www.furst.no/analyse-og-klinikk

http://www.furst.no/analyse-og-klinikk
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De mest alvorlige infeksjonene ses oftere hos eldre 
personer, personer med nedsatt immunforsvar og hos 
små barn.

Virus og bakterier må binde seg til reseptorer på luftveis- 
epitelet før de kan forårsake infeksjoner. Lokalisasjonen til 
reseptorene vil ha innflytelse på symptomene og syk-
domsbildet (Tabell 2).

Infeksjoner i luftveiene deles opp i infeksjoner i øvre og 
nedre luftveier. Skillet mellom de øvre og de nedre luftveier 
går ved stemmebåndene, og de nedre luftveiene regnes 
som «sterile».

Det er store variasjoner i alvorlighetsgraden av en LVI, samt 
stor grad av sesongvariasjoner. Noen LVI som influensa og 
RS-virus forekommer hyppigst i vintersesongen og man 
regner med at dette fremover også vil gjelde for infeksjoner 
med SARS-CoV-2.

Tabell 1. Årsvariasjon av luftveisinfeksjoner. Fargeintensiteten avspeiler hyppighet av infeksjonen.
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Inkubasjonstiden for luftveispatogener varierer. For rhino-
virus og parainfluensavirus er den 2-4 dager, for influensa-
virus 1-4 dager, for betahemolytiske streptokokker 1-3 dager 
og for RS-virus 3-6 dager. Ved kikhoste er inkubasjonstiden 
vanligvis 7-10 dager, men det kan gå opptil 21 dager før 
symptomene manifesterer seg. Ved mononukleose («kysse-
syken») er inkubasjonstiden 4-6 uker.

På allmenlegekontoret er konsultasjoner for luftveis- 
infeksjoner meget vanlig. Basert på klinisk bilde er det 
vanskelig å skille mellom hvilke agens som forårsaker 
luftveisinfeksjoner. Det er viktig å ha kjennskap til hvilken 
mikrobe som er årsak til pasientens sykdom, da dette 

bl.a. har betydning for beslutningen om pasienten skal ha 
antimikrobiell behandling eller ikke. Til agenspåvisning kan 
det for noen tilstander benyttes pasientnære tester (PNA) 
som gir hurtig svar. Disse er ofte antigen tester med relativ 
lav sensitivitet og spesifisitet, men det finnes mer sensitive 
PCR-tester som kan brukes på legekontoret.

De mikrobiologiske laboratoriene benytter dyrkning,  
serologi og PCR-tester. Fra Fürst vil svartiden på PCR, 
dyrkning og serologi vanligvis være 1-2 virkedager etter 
at prøven er mottatt.

Strupehodet

Luftrøret

Hovedbronkie

Lunger

Svelget

Neseborene

Nedre luftveier
Øvre luftveier

Luftveiene

«Bred luftveisdiagnostikk er viktig for å 
identifisere det aktuelle agens, noe som 
vil være av betydning for behandlings-
valg og oppfølging, samt bidra til en god 
epidemiologisk oversikt.»
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Klinisk bilde Rhino- 
virus

Parainfluensa-
virus

Haemophilus 
influenzae

Streptococcus
pyogenes

Influensa- 
virus

Bordetella 
pertussis

RS- 
virus

SARS-
CoV-2

Forkjølelse
Influensa- 
lignende 
sykdom
Halsinfeksjon
Laryngitt
Epiglotitt
Trakeitt
Bronkitt
Bronkiolitt
Lunge- 
betennelse

Tabell 2. Klinisk bilde og alvorlighetsgrad av affeksjon for viktige virus og bakterier.

Klinisk bilde
Vanlig
Mindre vanlig

Tabellen viser at flere mikrober kan gi det samme sykdomsbildet. 
Derfor anbefales det en bred luftveisdiagnostikk for å identifisere 
aktuelle agens.

Figur 1. Se oppdatert luftveisstatistikk på furst.no/luftveisstatistikk. 
Statistikken vil gi et bilde av hvilke luftveisagens som er i omløp, og 
gi en pekepinn på utvikling og trender. 

http://furst.no/luftveisstatistikk
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MIKROBIOLOGISK DIAGNOSTIKK
Mikrobiologisk diagnostikk er indisert når analysesvaret 
har betydning for behandling og oppfølging. 

Prøvemateriale
Årsaken til luftveisinfeksjoner kan identifiseres ved: 
 

• å påvise mikroben ved dyrkning
• å påvise mikroben ved PCR (påvisning av mikrobe-gen) 
• å påvise antistoff mot mikroben (serologi)

Prøver til dyrkning og PCR skal fortrinnsvis tas fra det stedet 
infeksjonen sitter. Dette er ikke alltid mulig. Da velges 
områder i nær tilknytning til infeksjonsfokus. 

Til serologisk undersøkelse tas serumprøve.

Dyrkning – Prøvetakingssteder
• Nasopharynx (dyp neseprøve, se fig. 2 side 14): Ved 

infeksjoner i øvre luftveier. Det er usikkert hvor egnet 
en slik prøve er ved nedre luftveisinfeksjon.

• Hals/tonsille: Ved halsinfeksjon, tonsillitt.
• Bihule: Tas i bihuleåpning eller ved bihulepunksjon.
• Øregang: Ved otitis media med trommehinneperfora-

sjon.
• Ekspektorat: Ved infeksjon i nedre luftveier. Krevende 

prøvetaking, viktig at det ikke bare blir spytt.

PCR – Prøvetakingsteder 
• Nasopharynx: Ved infeksjoner i øvre luftveier, og av og 

til i nedre luftveier.
• Hals: Ved infeksjoner i øvre luftveier.

Prøvetakingsutstyr – transportmedium
Dyrkning: Det brukes Amies flytende transportmedium 
(ved Fürst brukes Copan eSwab) med den størrelsen 
på prøvetakingspenselen som er best egnet i forhold til 
prøvetakingsstedet. F.eks. foretrekkes Copan eSwab med 
lang, tynn pensel til nasopharynxprøve, mens man til hals-
prøve gjerne bruker Copan eSwab med tykk pensel for å 
få med mest mulig prøvemateriale (se bilde side 8).

PCR: Copan UTM  (Universal Transport-Medium) for 
molekylærbiologisk  påvisning av luftveisvirus og luftveis-
bakterier.

Dette innebærer at ved rekvirering av både PCR og  
bakteriologisk dyrkning må det tas to prøver.
Prøvene oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. 

Serologi: Ved serologi benyttes serumrør (gul kork).
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Anbefalt rør-og penseloversikt ved luftveisinfeksjoner
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Funn av flere agens med PCR-test er vanlig
PCR skiller ikke mellom levende og døde mikrober. Dette 
gjør at analysen kan bli positiv etter gjennomgått infeksjon 
(vanligvis i 2-4 uker). Funn av flere mikrober kan bety  
samtidig infeksjon med flere agens eller flere infeksjoner 
nær hverandre i tid. Det er ingen holdepunkter for at 
samtidig infeksjon med flere mikrober gir mer alvorlig 
sykdom enn en mikrobe alene.

Tolkning:
Positivt svar er forenlig med infeksjon med påvist bakterie 
eller virus. Ved positivt svar på flere funn, er det mest 
sannsynlig at den/de mikroben(e) som forekommer i 
størst mengde er årsaken til den aktuelle sykdommen. Ved 
positivt svar på flere agens vil virusmengde vurderes og bli 
kommentert i egen kommentartekst.

En oversikt over hvilke luftveisagens som fortløpende 
påvises i samfunnet (nasjonalt og lokalt) er tilgjengelig både 
i Forum Fleks, Forum Web og på furst.no/luftveisstatistikk. 
Statistikken inkluderer kun prøver analysert hos Fürst. 
(Se figur 1 side 6).

Serologi
Det tar 1-2 uker før mengden antistoff når målbart nivå. 
Serologi er derfor uegnet i det akutte stadiet. Vanligste 
indikasjoner er mononukleose (hvor dyrkning og PCR ikke 
er tilgjengelig) og ved langvarig hoste.

NB! Nylig blodtransfusjon, bruk av immunglobuliner eller 
vaksine påvirker analysesvaret og kan føre til feil tolkning. 
Det er viktig at dette angis ved bestilling av analysen. Det 
er også viktig å være oppmerksom på mulig overførte 
antistoffer fra mor til barn de første levemånedene.

VALG AV ANTIMIKROBIELLE MIDLER
Det har over tid vært nedlagt et arbeid for å redusere 
antibiotikaforbruket i Norge. Derfor er det viktig at det  
foreligger en klar medisinsk indikasjon bak hver anbefaling 
om bruk. Valg av antibiotika og behandlingsvarighet er 
angitt i tabell 3  (s. 10-11).

Luftveisinfeksjoner i primærhelsetjenesten er oftest selv-
begrensende, så det vil derfor som regel være fornuftig 
å avvente antibiotikabehandling. Hvis det er tvil om 
indikasjon for antibiotika, kan «vent-og-se-resept» være 
en fornuftig løsning.

Det er tilgjengelig antiviralia mot både influensa og 
covid-19. Det er anbefalt å foreskrive disse ved influensa 
eller covid-19 hos personer med risiko for alvorlig sykdom. 
Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte personer. 
Behandling bør igangsettes tidligst mulig i sykdomsforløpet. 
Forebyggende behandling kan være aktuelt på sykehjem 
med utbrudd.

http://furst.no/luftveisstatistikk
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Akutt mellomøre- 
betennelse

Akutt bihule- 
betennelse

Streptokokkhals- 
infeksjon Kikhoste

Standardbehandling:

VOKSNE/BARN > 40 KG Fenoxymetylpenicillin 
1 g x 4 i 5 døgn

Fenoxymetylpenicillin  
1 g x 4 i 7 døgn

Fenoxymetylpenicillin 
660 mg x 4 i 5 døgn

Klaritromycin  
500 mg x 2 i 7 døgn

BARN < 40 KG Fenoxymetylpenicillin  
10 mg/kg x 4 i 5 døgn

Fenoxymetylpenicillin  
15 mg/kg x 4 i 7 døgn

Fenoxymetylpenicillin  
10 mg/kg x 4 i 5 døgn

BARN 25-40 KG Erytromycin  
250 mg x 2 i 10 døgn

BARN < 25 KG Erytromycin  
20 mg/kg x 2 i 10 døgn

Behandlingsalternativ/terapisvikt:

VOKSNE/BARN > 40 KG Amoksicillin + klavulansyre 
500/125 mg x 3 i 5 døgn*

Amoksicillin 
500 mg x 3 i 7 døgn*

Voksne/barn > 12 år:  
Klindamycin  
150 mg x 4 i 5 døgn

Erytromycin  
500 mg x 4 i 10 døgn*

BARN < 40 KG Amoksicillin + klavulansyre 
15/2,1 mg/kg x 2 i 5 døgn*

Amoksicillin 
10 mg/kg x 3 i 7 døgn

1 mnd- 12 år:  
Klindamycin  
7 mg/kg x 3 i 5 døgn

25-40 kg: Azitromycin  
500 mg x 1 i 3 døgn. 
< 25 kg: Azitromycin  
10 mg/kg x 1 i 3 døgn

Ved penicillinallergi:

VOKSNE/BARN > 35 KG
Erytromycin 
250 mg x 3 i 5 døgn Doksycyklin

100 mg x 1 i 7 døgn
Erytromycin 
500 mg x 2 i 5 døgn

BARN 25-35 KG Erytromycin 
250 mg x 2 i 5 døgn

Erytromycin 
250 mg x 2 i 7 døgn

Erytromycin 
250 mg x 2 i 5 døgn

BARN < 25 KG Erytromycin 
20 mg/kg x 2 i 5 døgn

Erytromycin 
20 mg/kg x 2 i 7 døgn

Erytromycin 
20 mg/kg x 2 i 5 døgn

Tabell 3. Valg av behandling og behandlingslengde ved luftveisinfeksjoner.

* For mer informasjon og flere behandlingsalternativer, se antibiotikaveilederen for primærhelsetjenesten.
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Akutt bronkitt Kols-forverring Lungebetennelse Atypisk pneumoni:  
Mykoplasma- / Chlamydia pneum.

Ingen Amoksicillin  
500 mg x 3 i 7 døgn

Fenoxymetylpenicillin  
1 g x 4 i 7 døgn

> 35 kg: Doksycyklin ladningsdose  
200 mg x 1, deretter 100 mg x 1 i 6 døgn

Ingen Fenoxymetylpenicillin  
15 mg/kg x 4 i 7 døgn

25-35 kg: Erytromycin  
250 mg x 2 i 7 døgn

< 25 kg: Erytromycin  
20 mg/kg x 2 i 7 døgn

Ingen Sulfametoksazol/trimetoprim 
800/160 mg x 2 i 7 døgn*

Erytromycin 500 mg x 2 i 7 
døgn.

Erytromycin  
500 mg x 2 i 7 døgn

Ingen

Ingen
Doksycyklin ladningsdose 
200 mg x 1, deretter 100 mg 
x 1 i 6 døgn

Doksycyklin ladningsdose 
200 mg x 1, deretter 100 mg 
x 1 i 6 døgn

Ingen
Erytromycin 
250 mg x 2 i 7 døgn

Ingen Erytromycin 
20 mg/kg x 2 i 7 døgn
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Forkjølelse
Forkjølelse er en lett infeksjon i øvre luftveier der affeksjon 
i neseslimhinnen er mest dominerende. Over 200 ulike 
virus gir forkjølelseslignende bilde og ca. halvparten av alle 
forkjølelser forårsakes av rhinovirus. Et annet vanlig agens 
er RS-virus, og dette kan gi alvorlig sykdom hos barn. Det 
kan være hensiktsmessig å påvise RS-virus hos voksne 
for å hindre videre smitte til barn. Hos immunsvekkede 
voksne kan RS-virus gi alvorlig sykdom.

Forkjølelsesvirus er svært smittsomt og smitter via  
aerosoldannelse fra hosting og nysing. Sykdomsbildet 
preges av nesetetthet, sekresjon og eventuelt sår hals, 
lettgradig feber og ubehag i kroppen.

Neseskylling med saltvannsoppløsning eller bruk av salt-
vanns-dråper eller spray vil kunne avhjelpe symptomene. 
Dette er gode alternativer til slimhinneavsvellende nese-
dråper/nesespray. 

Mikrobiologisk diagnostikk:
Ved behov for agenspåvisning benyttes PCR-analyse. 
Penselprøve tas fra nasopharynx eller hals, avhengig 
av hvor symptomene dominerer. Ved Fürst Medisinsk 
Laboratorium rekvireres «Luftveispanel andre vira» som 
inneholder de vanligste og viktigste agens for forkjølelse 
(tabell 4). 

*«Coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1) er 
vanlige forkjølelsesvirus og må IKKE forveksles 
med SARS-CoV-2. Dette er ulike virus.»

Luftveispanel influensa

SARS-CoV-2

Influensa A-virus

Influensa B-virus

Influensa A-virus, H1N1

Parainfluensavirus 1

Parainfluensavirus 2/4

Parainfluensavirus 3

Luftveispanel andre vira

Humant metapneumovirus (hMPV)

RS-virus

Coronavirus (229E, NL63, OC43, HKU1) *

Rhinovirus

Adenovirus luftveiene

Humant bocavirus (HBoV)

Kan rekvireres alene

SARS-CoV-2

Luftveisbakterier

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae

Bordetella pertussis

Tabell 4: Luftveispaneler hos Fürst

ULIKE LUFTVEISINFEKSJONER
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Influensa
Hvert år rammes befolkningen av sesonginfluensa og  
enkelte år gir influensavirusene epidemier. To typer 
influensavirus er årsaken til disse utbruddene: Influensa- 
virus A og influensavirus B. Virusene endrer seg fra år til 
år, noe som gjør at immuniteten fra tidligere infeksjoner og 
vaksinasjon ikke er god nok til å beskytte mot ny influensa- 
sykdom. I henhold til anbefalinger fra helsemyndighetene 
rådes det derfor om årlig påfyll av influensavaksine. 

Influensavirus spres i hovedsak via dråpe -og luftsmitte. 
Det dannes aerosoler fra en smitteførende person som 
hoster og nyser. Viruset kan også smitte via kontakt ved 
at aerosoler lander på overflater. Inkubasjonstiden er 1-4 
dager. 

Influensa karakteriseres med feber, muskelverk, hodepine, 
sår hals og hoste. Mageplager med oppkast og diaré kan 
også forekomme, spesielt hos barn. Allmenntilstanden er 
ofte påvirket. Hos eldre, gravide og personer med alvorlig 
underliggende sykdom kan det oppstå alvorlige forløp 
med behov for sykehusinnleggelse. 

Det er mange virus som kan gi influensalignende  
sykdom, og det er viktig med diagnostikk for å påvise 
influensavirus som årsak til disse symptomene. Influensa 
er selvbegrensende, og for friske personer trengs det 
sjelden behandling. For utsatte grupper kan antiviral 
behandling gis. Dette vil forkorte sykdomsforløpet med 
1-2,5 dager. Behandlingen bør starte så tidlig som mulig 
etter symptomdebut. 

Mikrobiologisk diagnostikk: 
Penselprøve tas fra nasopharynx eller hals, og analyseres 
med PCR. Som ledd i FHI sin influensaovervåkning vil  
prøvesvar rapporteres videre til MSIS-databasen. Ved 
Fürst Medisinsk Laboratorium rekvireres «Luftveispanel 
influensa» (tabell 4). 

Ved positiv influensa A vil det automatisk bli etterrekvirert 
influensa A H1N1 (svineinfluensa).

Covid-19
SARS-CoV-2 tilhører coronavirusfamilien og smittet trolig 
fra flaggermus til mennesker i slutten av 2019. Virusets 
smittsomhet og evne til å gi alvorlig sykdom har endret 
seg gjennom en rekke mutasjoner. De ulike variantene 
overvåkes, og oppdatert informasjon vil man kunne finne 
på FHI sine nettsider. 

SARS-CoV-2 smitter gjennom kontakt med en smittet 
person. I hovedsak smittes man gjennom eksponering 
av dråper. Definisjonen for smittemåte har blitt endret  
gjennom pandemien; se FHI sine nettsider for mer  
informasjon. Inkubasjonstiden er vanligvis 4-5 dager.

Det typiske symptombildet er feber, allmennsymptomer 
og hoste, og symptomlindrende behandling vil vanligvis 
være tilstrekkelig. Beroende på immunstatus og alder vil 
symptombildet variere fra asymptomatiske forløp til alvorlig 
lungesvikt, septisk bilde og multiorgansvikt som krever 
sykehusinnleggelse. Antiviral behandling kan være aktuelt 
for pasientgrupper med risiko for alvorlig sykdom.

Mikrobiologisk diagnostikk: 
Penselprøve tas fra nasopharynx eller hals, og analyseres 
med PCR. PCR for påvisning av SARS-CoV-2 kan ved Fürst 
rekvireres alene, eller som en del av pakken «Luftveispanel 
influensa» (tabell 4).
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Bihulebetennelse
Akutt bihulebetennelse
Dette er en akutt viral eller bakteriell infeksjon i slimhinnene 
i en eller flere bihuler. Ofte oppstår sykdommen etter en 
forkjølelse med nesetetthet. Symptomer er ansiktssmerte 
evt. tannsmerte, tykt nesesekret og nesetetthet. 

Vanligvis er det ikke behov for mikrobiologisk diagnostikk 
siden antimikrobiell behandling sjelden er nødvendig. Ved 
varighet > 1 uke, uttalte symptomer og purulent nese- 
sekresjon kan antibiotikabehandling være aktuelt (tabell 
3). Prøve til bakteriologisk dyrkning tas fra bihuleåpning 
eller bihule og sendes inn på Amies flytende transport-
medium (Copan eSwab).

Kronisk bihulebetennelse 
Tilstanden karakteriseres av vedvarende purulent  
sekresjon, nesetetthet og trykk over bihuler. Dette er 
ikke en infeksiøs tilstand, og kan derfor ikke behandles 
med antibiotika.

Mellomørebetennelse
Akutt mellomørebetennelse
Dette er en akutt infeksjon i mellomørets slimhinner. 
Symptomer er øresmerter. Ved trommehinneperforasjon 
lindres smertene og det kommer sekret ut av øregangen. 
Sykdommen oppstår ofte i tilslutning til forkjølelse eller 
stor falsk mandel.

Infeksjonen skyldes bakterier eller virus. Bakteriologisk 
undersøkelse kan være nyttig ved trommehinne- 
perforasjon og gjentatte infeksjoner. Ved perforasjon tas 
prøve fra øregangen kort tid etter perforasjonen. Verdien 
av nasopharynxprøve er usikker, men kan gi en pekepinn 
for hva som er riktig behandling.

Det kan være behov for smertestillende behandling.

Barn med akutt mellomørebetennelse bør tilbys antibiotika 
ved:

• symptomvarighet mer enn tre dager uten bedring 
• uttalte symptomer 
• mistanke om komplikasjoner 
• sekresjon fra øret, av mer enn to dagers varighet
• alder under ett år
• «ørebarn» (barn som har hatt tre eller flere akutte otitter 

over en seks måneders periode eller minst fire akutte 
otitter i løpet av ett år)

• dobbeltsidig mellomørebetennelse hos barn under to 
år

Voksne med akutt mellomørebetennelse bør behandles 
med antibiotika (se tabell 3).

Kronisk mellomørebetennelse
Kronisk mellomørebetennelse foreligger ved en residive-
rende infeksjon i mellomøret og/eller mastoidcellene som 
har vart i mer enn 6 uker. Det foreligger en perforasjon 
av trommehinnen med eller uten kolesteatom. Typiske 
symptomer er vedvarende hørselstap, sekresjon fra øret 
og ubehag eller smerter fra øret.

Figur 2: Prøvetaking fra nasopharynx (dyp neseprøve).
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Behandlingen består primært i å fjerne puss og detritus. 
Det kan være behov for antibiotikabehandling. Når øret er 
«tørt», kan kirurgi vurderes.

Bakterier kommer enten via øretuben eller fra øregangen 
gjennom perforasjonen. Et «fuktig» øre er ofte kolonisert 
med gram-negative staver. Ved funn som har klinisk 
betydning, kan antibakteriell behandling gis i form av 
øredråper. Systemisk behandling er aktuelt ved utbredt 
infeksjon.

Halsinfeksjoner
Ca. 70 % av halsinfeksjonene er virale. Flere virus kan 
være årsak til halsinfeksjoner og de viktigste virale hals-
infeksjonene er mononukleose og CMV-infeksjon (tabell 5).  
De resterende 30 % er i hovedsak forårsaket av  
Streptococcus pyogenes, andre beta hemolytiske strepto- 
kokker gruppe C og G (S. dysgalactiae, S. canis) og 
pneumokokker. Mer sjelden ses Haemophilius Influenzae, 
Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma pneumoniae  
(barn < 5 år), Corynebacterium diphtheriae, Arcano- 
bacterium haemolyticum og Fusobacterium necrophorum. 

En bakteriell halsinfeksjon kan kompliseres med en  
peritonsillær abscess hvor anaerobe bakterier er involvert. 

Klinisk er det vanskelig å skille mellom en bakteriell og 
viral halsinfeksjon. Bakterielle infeksjoner har gjerne puss-
fylte krypter og forhøyet CRP. 

Av pasientnære tester kan man benytte monospot og  
streptokokk antigen hurtigtest for å stille en etiologisk 
diagnose. Monospot er en hurtigtest med god  
spesifisitet som blir positiv 5-7 døgn etter smitte.  
Ved mulig behandlingskrevende halsinfeksjon kan  
gruppe A streptokokk-antigen hurtigtest være veiledende 
for antibiotikabehandling. Ved negativ test bør det sendes 
inn prøve til dyrkning siden andre beta hemolytiske 
streptokokker ikke blir påvist med testen (tabell 5).
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Bronkitt

Dette er en tilstand med inflammasjon i slimhinnen i 
bronkiene, men uten tegn til lungebetennelse.

Akutt og kronisk type:
Akutt type foreligger når pasienten har tørrhoste, slimhoste 
og feberfølelse med 1-4 ukers varighet. Allmenntilstanden 
er lite påvirket. Akutt bronkitt oppstår som regel i høst- og 
vintersesong og er ikke sjelden sekundært til øvre luftveis-
infeksjoner. Forekomsten i befolkningen er usikker, men er 
en hyppig årsak til legebesøk. Over 90 % av tilfellene av 
akutt bronkitt er forårsaket av virus, hvor rhinovirus, RS-virus 
og influensavirus dominerer. Under 10 % av tilfellene er  
atypiske bakterier som Mycoplasma pneumonia, Chlamydia 
pneumoniae og Bordetella pertussis.

Kronisk type foreligger dersom det er daglig produktiv 
hoste i mer enn 3 måneder i 2 påfølgende år. Dette skyldes 
gjerne tidligere inhalasjon av skadestoffer som tobakksrøyk, 

luftforurensning eller yrkesmessig eksponering. Kronisk 
bronkitt kan føre til kols (kronisk obstruktiv lungesykdom).

Mikrobiologisk diagnostikk:
Etiologien ved akutt bronkitt avklares enklest med naso- 
pharynxprøve som undersøkes bredt med PCR teknikk. 
Alternativt kan ekspektorat forsøkes dyrket for påvisning 
av vanlige bakterier. Ved kols-eksaserbasjoner vil mikro-
biologisk dyrkning være indisert. 

Lungebetennelse

Lungebetennelse er en akutt infeksjon av lungevevet. Alle 
aldersgrupper kan rammes, men forekommer hyppigst 
hos eldre og hos barn < 5 år. Sykdomsbildet varierer fra 
beskjedne plager til alvorlig sykdom hvor pasienten trenger 
sykehusinnleggelse og pustestøtte.
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Smitte skjer ved at mikroben invaderer de nedre luftveiene 
enten som mikroaspirasjon fra øvre luftveier, inhalasjon av 
aerosoler/dråper eller blodbåren spredning fra annet fokus. 
De typiske symptomene er hoste med ekspektorat, feber 
og påvirket allmenntilstand. 

Normalt skilles det mellom ulike typer avhengig av hvordan 
tilstanden starter:

• Samfunnservervet lungebetennelse 
• Sykehuservervet (institusjonservervet) lungebetennelse
• Sykehuservervet ventilatorassosiert lungebetennelse 

som har oppstått > 48 timer etter intubering
• Aspirasjonspneumoni

Etiologi samfunnservervet lungebetennelse:
Tradisjonelt har S. pneumoniae og H. influenzae vært  
viktige årsaker til bakteriell lungebetennelse utenfor 
sykehus. Økende grad av vaksine mot disse har ført  
til færre tilfeller, i stedet har atypiske bakterier som  
M. pneumoniae, C. pneumoniae og virus overtatt som 
utløsende årsaker.

Studier har vist at virus er årsak i opptil 1/3 av tilfellene. 
Influensa A og B, RS-virus, humant metapneumovirus, 
parainfluensavirus og SARS-CoV-2 påvises oftest. Opptil 
50 % av tilfellene med påvist viral årsak har en samtidig 
bakteriell infeksjon i luftveiene. Ikke sjelden kan flere 
virus påvises samtidig. Slike funn kan trekke i retning av 
at virus kan fungere som tilretteleggere for en bakteriell 
superinfeksjon.

Ellers er en rekke bakterier påvist å kunne være årsak til 
samfunnservervet lungebetennelse. Det er viktig å huske på 
mer sjeldne årsaker som f.eks. tuberkulose og legionellose 
(se «Sjeldne luftveissykdommer»). 

Mikrobiologisk diagnostikk:
Det kan tas ekspektoratprøve til bakteriologisk dyrkning 
og nasopharynxprøve til PCR-analyse. Ved akutte 
lungebetennelser har serologi ingen plass.

Langvarig hoste
Vedvarende hoste over 2 uker kan være forårsaket av 
atypiske bakterier; Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
pneumoniae og Bordetella pertussis. Vaksine mot  
B. pertussis inngår i barnevaksinasjonsprogrammet, men 
immuniteten avtar i løpet av barne- og ungdomsårene.

Bakteriene smitter via dråpesmitte. M. pneumoniae og  
C. pneumoniae har relativt lang inkubasjonstid på 1-4 uker. 
B. pertussis er svært smittsomt og har en inkubasjonstid 
på 7-10 dager. 

Ved symptomer varierer disse i alvorlighetsgrad og art, 
men langvarig tørrhoste, sår hals og moderat redusert 
allmenntilstand er vanlig sykdomsbilde. M. pneumoniae og 
C. pneumoniae kan være årsak til lungebetennelse, spesielt 
utenfor sykehus. Symptomene utvikler seg vanligvis lang-
sommere enn ved typiske pneumonier. Mange infeksjoner 
med M. pneumoniae og C. pneumoniae har et mildt forløp, 
er selvbegrensende og krever ikke antibiotikabehandling.  
Ved pneumoni, eller andre behandlingskrevende  
symptomer, anbefales antibiotikabehandling. Ved påvist 
B. pertussis anbefales antibiotika ved symptomvarighet 
under 3 uker (Se tabell 3 side 10-11).

Mikrobiologisk diagnostikk: 
De tre ovennevnte agens påvises med PCR-diagnostikk og 
kan rekvireres i luftveispakken «Luftveisbakterier» (tabell 4). 
Agenspåvisning med PCR er mest aktuelt tidlig i sykdoms-
forløpet. Etter ca. 1-2 uker dannes det antistoff som kan 
påvises ved serologi for B. pertussis og M. pneumoniae. 
Ved Fürst Medisinsk Laboratorium analyseres kun antistoffer 
for M. pneumoniae.
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Spesielle pasientgrupper

Luftveisinfeksjoner hos barn
Virale luftveisinfeksjoner er hyppig hos barn. SARS-CoV-2 
dominerte under pandemien og er fortsatt viktig, men de 
hyppigste luftveisagens er ellers RS-virus, rhinovirus og 
parainfluensavirus. Parainfluensavirus er en vanlig årsak til 
luftveisinfeksjoner hos barn under fem år og kan gi akutt 
laryngotrakeitt (falsk krupp). 

Akutt bronkiolitt er den hyppigste nedre luftveis- 
infeksjon hos barn i første leveår, rammer ca. 10 % og 
fører til innleggelse på sykehus hos 2–3 % av spedbarn. 
Barnet kan utvikle feber, hoste og besværet respirasjon. 
Dette er en viral infeksjon hvor RS-virus påvises hyppigst, 
men bronkiolitt kan også skyldes rhinovirus, humant  
metapneumovirus og bocavirus. 

Humant bocavirus (HBoV) ble påvist for første gang hos 
barn med luftveissymptomer i 2005. Det gir infeksjon 
først og fremst hos små barn og sykdomsbildet varier fra 
forkjølelseslignende sykdom til bronkiolitt. Det påvises 
ofte sammen med andre virus og man finner det også hos 
friske barn. 

Viktige patogene luftveisbakterier er pneumokokker,  
H. Influenzae, S. pyogenes, M. pneumoniae og B. pertussis. 
Vaksinasjon mot pneumokokker og H. influenzae har gitt 
redusert forekomst av invasiv sykdom. Bakterielle luftveis-
infeksjoner hos barn kan være forårsaket av ikke-type b 
stammer av H. influenzae, og Hib-vaksinene gir ikke  
beskyttelse mot disse. Epiglotitt er en alvorlig luftveis- 
infeksjon som hyppigst ses hos barn i 1-5 års alder. 
Tilstanden er akutt med sår hals, svelgsmerter og feber. 
Infeksjonen skyldes H. Influenzae type b og krever syke-
husinnleggelse og antibiotika intravenøst.

Immunsvekkede pasienter
Pasienter med medfødt eller ervervet immunsvekkelse 
er utsatt for luftveisinfeksjoner, også med mikrober som 
ikke gir sykdom hos immunfriske, og ofte med et alvorlig 
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forløp. Svekket immunsystem ses bl.a. etter splenektomi, 
ved hiv-infeksjon, ved bruk av kortikosteroider og ved 
immunosuppresiv behandling, samt ved ulike medisinske 
tilstander. Man skal tenke på at det kan foreligge en  
immunsvikt hos pasienter som har uvanlig mange luft-
veisinfeksjoner i løpet av et år.

Sjeldne luftveissykdommer
Difteri, tuberkulose, legionellose og pneumocystose er 
alvorlige luftveisinfeksjoner som sjelden forekommer i 
Norge. Redusert immunforsvar og kronisk sykdom øker 
risikoen for alvorlig sykdom.

Difteri
Sykdommen skyldes bakterien Corynebacterium diphteriae 
eller enkelte andre typer corynebakterier. Alvorlige tilfeller 
er knyttet til toksinproduksjon. Difteri kan gi infeksjon både 
i luftveier og på hud. Bakterien koloniserer slimhinner i 
luftveiene og danner en membran. Denne membranen kan 
tilstoppe luftrøret og gi «ekte krupp» som karakteriseres 
med stridor, kvelningsanfall, uro og cyanose. Difteri smitter 
gjennom dråpesmitte og behandlingen består av antitoksin, 
antibiotika og eventuell vaksinasjon. Bakterien påvises ved 
dyrkning. Vaksine mot difteri inngår i barnevaksinasjons-
programmet i Norge. 

Tuberkulose
Tuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis 
og oppstår hovedsakelig i lungene, men alle organer kan 
rammes. Forekomsten i Norge er synkende, mens i andre 
deler av verden er forekomsten fortsatt høy. Tuberkulose 
smitter gjennom aerosoldannelse fra personer med lunge-
tuberkulose og forutsetter vanligvis tett kontakt over tid. 
Symptomene utvikler seg ofte langsomt og kan være 
langvarig hoste, feber, nattesvette og vekttap. Behandling 
av tuberkulose er en spesialistoppgave og pasientene skal 
som hovedregel legges inn på sykehus. Vaksine er anbefalt 
til enkelte målgrupper.

To metoder er sentrale for å påvise tuberkulose i Norge; 
Mantoux-test og IGRA-test, der IGRA-test er den mest 
brukte. Røntgen av lungene og dyrkning av sputumprøve 
er viktige for diagnostikk, oppfølging og behandling av 
tuberkulose.

Legionellose 
Legionella formerer seg i vann og kan smitte gjennom  
tekniske installasjoner. Det er flere arter som kan gi sykdom 
hos mennesker. Legionella kan gi legionærsykdom og  
Pontiac-feber. Legionærsykdom er en potensielt alvorlig 
lungebetennelse. Legionellabakteriene påvises med  
PCR eller dyrkning. Antigen i urinprøve kan påvise  
L. pneumoniae serogruppe 1. Legionærsykdom behandles 
med antibiotika, mens Pontiac-feber vanligvis gir et mildt 
influensalignende bilde og krever sjelden behandling. 

Pneumocystose
Pneumocystis jiroveci er en sopp som formerer seg  
inne i lungealveolene. Forekomsten er lav og rammer  
immunsupprimerte samt kronisk syke pasienter. Symp- 
tomene er tung pust, slapphet, tørrhoste og feber.  
P. jiroveci diagnostiseres ved PCR, mikroskopisk under-
søkelse av bronkialskyllevæske, sputum eller lungebiopsi. 
Sykdommen behandles med antibiotika i spesialisthelse- 
tjenesten.

(Fürst utfører pt. tiden ikke diagnostikk av tuberkulose, 
legionellose og pneumocytose)
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Agens Diagnostikk ved Fürst Antimikrobiell behandling Klinikk

Influensavirus PCR med Copan UTM Eventuell antiviral behandling 
til utsatte grupper Influensa

Parainfluensavirus PCR med Copan UTM Ingen.
Forkjølelse, akutt laryngitt  
(falsk krupp), influensa- 
lignende symptomer

Rhinovirus PCR med Copan UTM Ingen. Forkjølelse, influensalignende 
symptomer

Forkjølelses-koronavirus PCR med Copan UTM Ingen. Forkjølelse, influensalignende 
symptomer

Humant- 
metapneumovirus PCR med Copan UTM Ingen Forkjølelse. Kan gi alvorlig 

bronkiolitt hos små barn

Adenovirus PCR med Copan UTM Ingen Forkjølelse

Humant bocavirus PCR med Copan UTM Ingen Forkjølelse. Kan gi alvorlig 
bronkiolitt hos små barn

RS-virus PCR med Copan UTM Ingen
Forkjølelse, influensalignende 
symptomer. Kan gi alvorlig 
bronkiolitt hos små barn

SARS-CoV-2 PCR med Copan UTM Eventuell antiviral behandling 
til utsatte grupper

Forkjølelse, influensalignende 
symptomer, lungesvikt

Chlamydia pneumoniae PCR med Copan UTM Antibiotika ved pneumoni og 
alvorlige symptomer

Forkjølelse, langvarig hoste, 
atypisk pneumoni

Mycoplasma pneumoniae
PCR med Copan UTM tidlig i 
forløpet. Serologi positiv etter 
1-2 uker

Antibiotika ved pneumoni og 
alvorlige symptomer

Forkjølelse, langvarig hoste, 
atypisk pneumoni

Bordetella pertussis

PCR med Copan UTM.
Serologi etter symptomer i 
2-4 uker (serologi gjøres p.t. 
ikke ved Fürst)

Antibiotikabehandling ved 
symptomer < 3 uker

Forkjølelse, langvarig hoste, 
feber. Kikhoste

Tabell 5: Oversikt over noen aktuelle luftveisagens, diagnostikk, behandling og klinikk
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Cytomegalovirus (CMV)

Serologi på serum-rør.
PCR: mest aktuelt hos  
immunsuppimerte (PCR 
gjøres p.t. ikke ved Fürst)

Antiviral behandling kan 
være indisert hos enkelte 
pasientgrupper

Influensalignende symptomer, 
mononukleoselignende bilde. 
Hos immunsupprimerte kan 
diverse organmanifestasjoner 
forekomme

Haemophilus Influenzae Dyrkning med Copan eSwab Antibiotika 
Halsinfeksjon, hoste, øre- 
betennelse, sinusitt, hjerne-
hinnebetennelse

Pneumokokker (Strepto-
coccus pneumoniae) Dyrkning med Copan eSwab Antibiotika Lungebetennelse, sepsis, 

hjernehinnebetennelse

Gruppe A streptokokker 
(Streptococcus pyogenes) Dyrkning med Copan eSwab

Ved moderat til alvorlig 
infeksjon kan antibiotika 
vurderes

Tonsilitt/faryngitt, kan gi 
pneumoni

Streptococcus dysgalactia 
(gruppe C eller G) Dyrkning med Copan eSwab Nytten av antibiotika er 

usikker Tonsilitt/faryngitt

Streptococcus canis 
(gruppe C eller G) Dyrkning med Copan eSwab Nytten av antibiotika er 

usikker Tonsilitt/faryngitt

Fusobacterium  
necrophorum

Dyrkning, PCR (analysen 
gjøres p.t. ikke ved Fürst) Antibiotika

Tonsillitt/faryngitt. 
Alvorlig infeksjon ved  
Lemierres syndrom

Epstein-Barr virus  
(mononukleose)

Serologi på serum-rør. 
PCR: mest aktuelt hos 
immunsupprimerte (PCR 
utføres p.t. ikke ved Fürst) 

Ingen
Halssmerter,  
lymfeknutehevelse, evt. 
forstørret lever/milt

Sjeldne luftveisinfeksjoner
Corynebacterium difteriae
(Difteri/ekte krupp) Dyrkning med Copan eSwab Antibiotika Hoste, stridor, utmattelse, 

cyanose
Mycobacterium  
tuberculosis  
(Lungetuberkulose)

IGRA, Mantoux, dyrkning og 
PCR (analysene gjøres p.t. 
ikke ved Fürst)

Antibiotika Hoste, feber, vekttap, natte-
svette

Legionellea-arter  
(Legionella)

Dyrkning, antigenpåvisning 
urin, PCR (analysene gjøres 
p.t. ikke ved Fürst)

Antibiotika ved alvorlig 
infeksjon

Fra mild influensalignende 
sykdom til alvorlig pneumoni

Pneumocystis jiroveci
(Pneumocytose)

PCR og mikroskopi  
(analysene gjøres p.t. ikke 
ved Fürst)

Antibiotika Pneumoni hos immun- 
supprimerte
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Når vi står ovenfor en person med luftveissymptomer, er det 
ikke mulig å peke ut hvilken mikrobe som er utløsende årsak 
basert på luftveissymptomene alene. Når riktig behandling 
og oppfølging krever en identifikasjon av et aktuelt agens, vil 
det være behov for bred mikrobiologisk diagnostikk. 

God mikrobiologisk diagnostikk er også nødvendig for 
epidemiologisk overvåkning. Dette er beslutnings- 
grunnlaget for hvilket behov det er for forebyggende tiltak 
i samfunnet. 

Det prøvetakingsutstyret som omtales i dette temaheftet er det som 
benyttes ved Fürst Medisinske Laboratorium per 2022/2023. Det 
gjøres oppmerksom på at endringer kan forekomme. Oppdatert 
informasjon finnes på  www.furst.no.

For mer informasjon så henvises det til:

- Folkehelseinstituttet (www.FHI.no)
- NEL – Norsk Elektronisk Legehåndbok  

(www.legehandboka.no)
- Antibiotika i primærhelsetjenesten – Helsedirektoratet (www.

helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelse-
tjenesten)

- UpToDate (www.uptodate.com)

OPPSUMMERING

http://www.furst.no
http://www.FHI.no
http://www.legehandboka.no
http://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten
http://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten
http://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten
http://www.uptodate.com
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Litt om oss
Fürst har som mål å sikre rekvirenter god tilgang 
på laboratorietjenester og relevant fagkompetanse 
– så raskt som mulig.

Fürst Medisinsk Laboratorium er Norges største labora torium 
og er 100 % norskeid. Fürst utfører analysetjenester på opp-
drag fra det offentlige.

Vi tilbyr analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, 
klinisk farmakologi, medisinsk mikrobiologi og patologi.

De aller fleste av våre rekvirenter benytter Fürst Forum – vår 
elektroniske samhandlingsplattform som forenkler samspillet 
mellom legekontoret og laboratoriet.

Les mer om Fürst og de tjenester vi kan tilby på furst.no og 
furstforum.no

http://furst.no
http://furstforum.no
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