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1. Forord 

Denne rapport beskriver udviklingen og resultaterne fra kvalitetsforbedringsprojektet optiCAP (optimering 

af behandling for samfundserhvervet pneumoni), som blev udført mellem november 2017 og februar 2019 

på Nordsjællands Hospital, Gentofte Hospital, Regionshospitalet Silkeborg og Hvidovre Hospital. 

Rapportens primære målgruppe er Sundheds- og Ældreministeriet samt direktionerne, 

kvalitetsafdelingerne og ledergrupperne i de deltagende centre. Rapporten vil blive gjort tilgængelig for 

andre hospitaler i hele Danmark. 

Rapportens formål er at formidle de positive resultater der kan opnås ved systematisk kvalitetsforbedring 

og diskutere de udfordringer, som har været undervejs.  

Endelig skal rapporten tjene som inspiration for andre hospitaler og afdelinger, der har kvalitetsforbedring 

på deres agenda. 

 

2. Baggrund 

2.1. Sygdommen 
Samfundserhvervet lungebetændelse (Community-acquired Pneumonia, CAP) er den hyppigste årsag til 

dødsfald af smitsomme sygdomme på verdensplan, og står for ca. 45.000 årlige indlæggelser i Danmark og 

forekomsten er stigende.1,2   Den gennemsnitlige dødelighed er med ca. 10-15% indenfor 30 dage høj, og er 

endnu højere hos ældre og patienter med en eller flere kroniske sygdomme (komorbiditet).1,3,4  

Sandsynligheden for genindlæggelse efter en episode med CAP er næsten 20% og pneumoni er hermed en 

sygdom, der medfører store omkostninger for borger og samfund, samtidig med at den står for en stor 

andel af det samlede antibiotikaforbrug i Danmark.5  

Det er vist i flere studier, at mortaliteten kan nedbringes hos patienter, der indlægges med CAP, hvis tiden 

til korrekt behandling er mindre end 4-8 timer og at man kan reducere brugen af antibiotika uden at det 

øger dødeligheden.6–8 Desuden foreligger der et utal af evidensbaserede guidelines for 

pneumonibehandling, men vi ved faktisk ikke, om vi lever op til disse retningslinjer. 

 

2.2. Pilotprojekt på Nordsjællands Hospital 
Data fra Nordsjællands Hospital tyder på et meget langvarigt og muligvis uhensigtsmæssigt forbrug af 

antibiotika, dårlig kvalitet af den mikrobiologiske diagnostik, samt for langvarig antibiotisk behandling.4 

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital har i 2010, som en del af programmet for 

kliniske patientforløb, implementeret en patientforløbsbeskrivelse og behandlingsvejledning for CAP. På 

trods af dette fandt man fortsat forsinkelser i den initiale udredning, et overforbrug af antibiotika, forsinket 

eller manglende mobilisering og lang indlæggelsestid. Grundet den store samfundsmæssige betydning af 

pneumoni, besluttede vi i 2012 at sætte fokus på sygdommen, hvor man ville effektivisere de elementer i 

CAP patientforløbene der ikke fungerede optimalt.  

I en pilot fase i 2012-2015 arbejdede vi med at optimere pneumoniforløbet og beskrive udfordringerne. I 

2016 modtog vi en bevilling på 3 mio. kroner fra Sundheds- og Ældreministeriet til gennemførelse af det 

omtalte kvalitetsforbedringsprojekt: Reduktion af antibiotikaforbruget hos patienter indlagt med 

pneumoni, som nu er benævnt optiCAP (optimering af behandling for samfundserhvervet pneumoni). 
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3. Formål: 

Formålet med optiCAP var at forbedre udredning og behandling af patienter med samfundserhvervet 

pneumoni i sygehusregi med henblik på at reducere og målrette forbrug af antibiotika. 

De specifikke delmål var: 

- Fald i tid til første dosis antibiotikum 

- Stigning i andelen af patienter, der får antibiotisk behandling som anbefalet i retningslinjerne  

- Stigning i andelen af patienter, hvor antibiotika behandling er revurderet senest i det 3. 

indlæggelsesdøgn 

- Reduktion i varigheden af intravenøs (IV) antibiotikabehandling 

- Stigning i andelen af patienter, der tidligt overgår til peroral (PO) antibiotika 

- Reduktion i varigheden af total antibiotikabehandling 

- Stigning i andelen af patienter, der får sendt nedre luftvejssekret til diagnostik på mikrobiologisk 

afdeling 
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4. Metoder 

4.1. Design 

Projektet var designet som et 16-måneders, prospektivt, multicenter, kontrolleret kvalitets-

forbedringsstudie gennemført på fire regionale hospitaler i Danmark. Baselineperioden var på fire måneder 

fra november 2017 til februar 2018, interventionsperioden fra marts 2018 til oktober 2018 og follow-up up 

fra november 2018 til februar 2019 (Figur 1). 

De involverede hospitaler var Nordsjællands Hospital (NOH), Gentofte Hospital (GEH), Regionshospitalet 

Silkeborg (RSB) og Hvidovre Hospital (HVH). NOH, GEH og RSB fungerede som interventionssites, HVH 

udgjorde kontrolsite uden aktive tiltag til kvalitetsforbedring.   

 

Figur 1: oversigt over projektet. 

 
 

4.2. Studiepopulation  
Voksne patienter (≥ 18 år) indlagt med CAP på de deltagende centre i studieperioden. Kriterier for CAP var: 

ny skygge (infiltrat) på røntgen af lungerne og mindst et tegn på nedre luftvejsinfektion (hoste, opspyt, 

åndenød, temperatur >38.0oC og/eller sekretraslen ved lungestetoskopi).  

 

4.3. Indikatorer 
For at måle kvaliteten af udredning og behandling af patienter med samfundserhvervet pneumoni, og for at 

følge udviklingen over tid, har vi defineret kvalitetsindikatorer, som er vist i tabel 1. Kvalitetsindikatorerne 

er udvalgt på baggrund af danske og internationale standarder for pneumonibehandling9,10, studier der har 

undersøgt forbedringstiltag11 samt erfaringer fra NOH og RSB vedrørende antibiotika forbrug og 

mikrobiologisk diagnostik.   

Efter flere testrunder i pilotfasen 2012-2015, valgte vi nedenstående meningsfulde indikatorer, som måler 

kvaliteten af forskellige parametre 1) i det første indlæggelsesdøgn i Akutafdelingen og 2) senere under 

indlæggelsen.  
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Tabel 1: Kvalitetsindikatorer 

 Indikatorer 

Det første indlæggelsesdøgn 

Diagnosestilling Andel med og tid til røntgen af lungerne (thorax) 

Triagering Andel CURB-65 scoret* 

Tid til CURB-65 

Mikrobiologiske prøver 

 

Andel der fik taget nedre luftvejssekret 

Tid til nedre luftvejssekret er taget 

Andel bloddyrkning 

Tid til bloddyrkning er taget 

Initial behandling Tid til antibiotika ordination i journalsystemet 

Tid til antibiotika administration (dvs. 1. dosis er givet) 

Tid mellem antibiotika ordination og administration 

Andel der fik korrekt antibiotika iht. retningslinjerne
10

 

Under indlæggelse 

Revurdering af antibiotika behandling Andel der skiftes fra IV til PO antibiotika <72 timer 

Varighed af IV antibiotika  

Varighed totalt af antibiotikabehandling 

Andel af stabile pt. der skiftes <72 timer fra i.v. til p.o. 

Varighed af i.v. antibiotika hos stabile <72 timer 

Varighed totalt af antibiotika hos stabile <72 timer 

* CURB-65: scoringsystem til vurdering af indikator for CAP sværhedsgrad og mortalitetsrisiko, som anvendes til 

triagering i akutafdelingen og er retningsgivende for behandlingen.
10,12

 

 
4.4. Auditeringsproces 
På hvert hospital var der en læge og en sygeplejerske ansat en dag om ugen til projektrelateret arbejde og 

disse var ansvarlige for auditering og for at planlægge og sikre, at interventionerne blev gennemført i 

samarbejde med afdelingerne. Der blev auditeret på samtlige patienter, der opfyldte kriterierne for CAP.  

 

4.5. Interventionerne 
Ud fra baseline resultaterne designede vi forskellige interventioner, hvor vi anvendte 

”Forbedringsmodellen”, der baserer sig på ”Plan-Do-Study-Act (PDSA)” cykler.13 Personalet blev interviewet 

om deres syn på guidelines og barrierer for at følge disse. Vi analyserede arbejdsgange med henblik på at 

optimere disse. Der blev afholdt møder hvert kvartal for involverede parter med henblik på status og 

justeringer.  

En oversigt over de forskellige interventioner er vist i tabel 2. Vi lagde vægt på direkte feedback til det 

involverede personale med henblik på at korrigere individuelle uhensigtsmæssige ordinationer.  

Desuden vægtede vi undervisning af både læger og sygeplejersker højt. Personalet kom på kursus i 

betydningen af at indhente nedre luftvejssekret til mikrobiologiske analyser og der var løbende kurser med 

hands-on træning i sekretsugning i de nedre luftveje. 

Der blev udsendt pneumoni nyhedsbreve, lavet postere i afdelingerne og vi har udarbejdet et lommekort 

om CAP behandling (appendix 12). 

Uhensigtsmæssige processer blev identificeret og optimeret. F.eks. fik sygeplejersker ordinationsret til 

røntgen af lungerne og indsamling af nedre luftvejssekret. I samarbejde med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 

(KMA) ændredes prøvehåndtering så man kunne lave både standard samt molekylærbiologiske 

undersøgelser for atypiske bakterier på ét nedre luftvejssekret i stedet for på to adskilte prøver.  

Der blev udviklet genveje i den elektroniske patient journal: ”Smart phrases” i Sundhedsplatformen (SP) for 

CURB-65 score og SP ”Best./Ord. sæt” for udredning og antibiotikavalg og tilsvarende ”Standard 

ordinationspakker” (SOP) på RSB. Tilsammen skulle dette sikre at det var lettere for personalet at gøre det 

rigtige. Herunder sikre korrekt antibiotikavalg og behandlingsvarighed samt korrekt udredning af patienten. 
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Tabel 2: oversigt over de forskellige interventioner som blev gennemført på de tre 

interventionshospitaler (NOH, GEH, RSB). 
 NOH GEH RSB 

Tekniske interventioner 

Undervisning 

 Gentaget undervisning i sekretsugning i de nedre luftveje for læger  x x 

 Gentaget undervisning i sekretsugning i de nedre luftveje for sygeplejersker x  x 

 Gentaget undervisning i sekretinduktion for sygeplejersker  x  

Ikke-tekniske interventioner 

Undervisning 

 Gentaget undervisning af læger x x x 

 Gentaget undervisning af sygeplejersker x x x 

 Face-to-face feedback til læger     x 

 Personlig feedback til læger via e-mail  x  

 Personlig feedback til læger via feedback option i patientjournalsystemet   x 

Undervisningsmateriale 

 Standardiserede præsentationer om CAP x x x 

 Lommekort om CAP x x x 

 Newsletter   x x x 

 Posters om CAP  x x 

Ændring i processer 

 Røntgen thorax må bestilles af sygeplejersker  x  

 Sputumprøver må bestilles af sygeplejersker x x x 

 En sputumprøve til flere undersøgelser x x  

 CURB-65 som standard phrase i Sundhedsplatformen x x x 

 CAP ordinationssæt i patientjournalsystem x x x 

 

 

4.6. Dataindsamling 
Monitoreringen af data foregik ved indtastning af data fra journalerne i en database etableret i REDCap.14 

 

4.7. Dataanalyser 
Vi anvendte standarden for kvalitetsforbedringsprojekter, statistisk proceskontrol (SPC) for at vurdere 

effekter af interventionerne. Til det aktuelle studie brugte vi seriediagrammer for at skille mellem tilfældige 

udsving i arbejdsprocesserne og forbedringer.15 Stikprøvestørrelsen af fem patienter per sengeafsnit per 

uge for overordnet monitorering af kliniske processer vurderedes hensigtsmæssigt ud fra gennemførlighed 

i en travl klinisk hverdag.  

Data blev analyseret og seriediagrammer produceret i R (version 3.6.0, R Core Team 2017). 
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5. Resultater 
Vi inkluderede 2060 patienter i alt i hele studieperioden. Hver måned blev der indlagt og auditeret på 

mellem 100 og 200 patienter med CAP. På de tre større centre (NOH, GEH, HVH) sås en klassisk 

sæsonvariation med flest patienter om vinteren, færre patienter om sommeren (appendix 1).  

For hele populationen var medianalderen 75 år og patienterne havde mange pulmonale komorbiditeter. 

Mere end 80% havde en mild pneumoni med CURB-65 score på 0-2 og mortaliteten under indlæggelse var 

7% (Tabel 3). 

 

Tabel 3: Patientkarakteristika. 

 Alle patienter 

(n = 2060) 

Hillerød 

(n = 704) 

Gentofte                

(n = 538) 

Silkeborg 

(n = 247) 

Hvidovre 

(n = 571) 

Demografi 

 Alder i år, median (IQR) 75 (64, 84) 75 (64, 84) 79 (69, 88) 76 (68, 84) 72 (58, 82) 

 Kvinder, n (%) 1045 (51) 355 (50) 279 (52) 133 (54) 278 (49) 

 BMI, median (IQR) 24 (21, 28) 24 (22, 27) 24 (21, 27) 25 (21, 29) 24 (21, 28) 

Andre lungesygdomme, n (%) 

 KOL 613 (30) 196 (28) 120 (22) 97 (39) 200 (35) 

 Astma 191 (9) 69 (10) 49 (9) 13 (5) 60 (11) 

 Bronkiektasier 47 (2) 11 (2) 11 (2) 15 (6) 10 (2) 

 Lungecancer 51 (2) 5 (1) 13 (2) 13 (5) 20 (4) 

 Interstitiel lungesygdom 67 (3) 19 (3) 15 (3) 20 (8) 13 (2) 

 Andre 44 (2) 13 (2) 8 (1) 13 (5) 10 (2) 

Rygehistorie, n (%) 

 Aktiv ryger 365 (18) 76 (11) 88 (16) 41 (17) 160 (28) 

 Tidligere ryger 829 (40) 276 (39) 213 (40) 119 (48) 221 (39) 

 Aldrig ryger 320 (16) 129 (18) 62 (12) 33 (13) 96(17) 

 Ikke dokumenteret 546 (27) 223 (32) 175 (33) 54 (22) 94 (16) 

CURB-65, n (%) 

 0 405 (20) 148 (21) 78 (14) 38 (15) 141 (25) 

 1 710 (34) 244 (35) 169 (31) 89 (36) 208 (36) 

 2 577 (28) 198 (28) 159 (30) 75 (30) 145 (25) 

 3 286 (14) 90 (13) 97 (18) 39 (16) 60 (11) 

 4 67 (3) 22 (3) 26 (5) 3 (1) 16 (3) 

 5 7 (0) 2 (0) 2 (0) 2 (1) 1 (0) 

Død under indlæggelse, n (%) 

 143 (7) 48 (7) 41 (8) 11 (4) 43 (8) 
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5.1. Udvalgte resultater for indikatorer relevant i det første indlæggelsesdøgn 

5.1.1. CAP ”care bundle” 

Vi opsatte et kombineret mål (”care bundle”), hvor der skulle foreligge/være givet: 

- et røntgen af lungerne 

- et nedre luftvejssekret til mikrobiologisk undersøgelse 

- en CURB-65 score og  

- den første dosis antibiotika 

Alt sammen indenfor 8 timer efter ankomst til sygehuset.   

For hele populationen fandt vi, at kun 7% blev håndteret korrekt fra starten med alle fire kriterier opfyldt 

(appendix 2). Efter interventionerne steg andelen på interventionssitesene fra 12.8% til ca. 45%, mens 

andelen var uændret på HVH igennem hele studieperioden (ca. 3%). 

 

Røntgen af thorax: median tiden til røntgen af thorax var mellem 1.9 og 2.7 timer og har ikke ændret sig 

igennem studieperioden (appendix 3). 

 

Nedre luftvejssekret: andelen af patienter med velegnet luftvejssekret blev øget med 12-44% på de aktive 

centre fra hhv. 48.5%, 51.2% og 36.5% til hhv. 61.8%, 63.8% og 80.0% (appendix 4). Tiden til nedre 

luftvejssekret blev taget har ikke ændret sig (appendix 5). 

 

CURB-65: andelen af patienter, der blev korrekt triageret med CURB-65 blev næsten fordoblet (appendix 6) 

på de aktive centre. Der var stor forskel på centrene, hvor andelene var hhv. 29.5%,42.9% og 63.5% ved 

baseline og steg til hhv. 59.5, 76.0 og 83.6% ved follow-up. Kontrolcenteret forblev lav på 12-14% under 

hele perioden (appendix 6). På de større aktive centre, NOH og GEH, blev patienterne også hurtigere CURB-

65 scoret. Tiden blev reduceret fra hhv. 4.6 og 3.3 til 2.5 og 1.7 timer (appendix 7). 

 

Antibiotika: For hele kohorten fandt vi, at mediantiden til antibiotika i baselineperioden var 5.2 timer og at 

75% af patienterne fik antibiotika indenfor 8 timer. Her så vi ingen ændringer over tid (appendix 8).   

  

5.1.2. Tid mellem antibiotika ordination og administration 

Median tiden fra ankomst til ordination af antibiotika var 2.5-3.9 timer og ændrede sig ikke væsentligt 

(appendix 9). Tiden mellem ordination til at antibiotika rent faktisk blev administreret var også uændret 

over tid og varierede på centrene fra 0.2-1.1 timer, bedst på RSB med 0.2 timer (appendix 10). 

 

5.1.3. Korrekt empirisk antibiotisk behandling 

Det er ikke kun vigtigt, at antibiotikabehandling påbegyndes hurtigt. Det er også vigtigt, at man vælger den 

rette empiriske behandling, som dækker de mest sandsynlige mikroorganismer uden at være for 

bredspektret.  Vi så en stigning i brug af korrekt empirisk antibiotika på NOH fra 63,6% til 67.6%, på GEH fra 

46.5% til 76% og på RSB fra 76,2% til 90,1% (appendix 11) på HVH faldt denne andel fra 60.4 til 46.3% i 

samme periode. 
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5.2. Udvalgte resultater for indikatorer relevant senere under indlæggelsen 

5.2.1. Reduktion i varigheden af antibiotisk behandling  

Det er forventeligt, at antibiotikaforbruget kan reduceres især for patienter, der bliver stabile indenfor 72 

timer fra indlæggelsen. Forbruget af intravenøse (IV) antibiotika var allerede lav for denne patientgruppe 

ved baseline på alle centre (median varighed 1.7-2.4 dage) og vi kunne ikke observere signifikante 

ændringer hen over studieperioden (appendix 12). Til gengæld var der flere stabile patienter på de aktive 

centre der blev skiftet fra IV til peroral (PO) antibiotika indenfor 72 timer (appendix 13). Andelen steg fra 

hhv. 74.5, 75.2 og 78.3 til 77.6, 83.5 og 100%. 

Den totale varighed af antibiotikabehandlingen faldt med i gennemsnit 1 døgn fra 9 til 8 dage for de stabile 

patienter (appendix 14) på alle hospitaler. 

 

5.2.2. Dødeligheden  

Dødeligheden var uændret over tid, men så lav, at vi ikke kunne forvente at detektere ændringer.  

 

6. Præsentation af resultaterne 
I alt holdtes der fem læringsseminarer med hele projektgruppen, hvor resultaterne og projektet løbende 

blev diskuteret og præsenteret. 

Desuden blev foreløbige resultater præsenteret ved årsmødet af European Respiratory Society (ERS) i 2018 

og 2019 og  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) i 2019. 

I Danmark blev resultaterne løbende delt med afdelingsledelserne i de deltagende centre, samt Lærings- og 

Kvalitetsteamet (LKT) og Taskforce Forebyggelse af Hospitalsinfektioner. 
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7. Diskussion 
Vi har gennemført et 16 måneders kvalitetsforbedringsprojekt på fire danske hospitaler, hvoraf det ene 

fungerede som kontrolhospital uden aktive tiltag til kvalitetsforbedring. Det lykkedes os at øge kvaliteten af 

arbejdet i akutafdelingen og mere end dobbelt så mange patienter blev triageret og behandlet korrekt også 

i tiden efter interventionsperioden. Bl.a. fik flere patienter taget et nedre luftvejssekret. Vi ved endnu ikke, 

om det har medført et mindre forbrug af bredspektret antibiotika, men vi er ved at analysere dette. 

Vi så ikke en reduktion i forbruget af IV antibiotika, hvilket kan forklares ved, at mediantiden fra starten var 

så lav, at det for praktiske formål ville være urealistisk at kunne reducere yderligere. I praksis går der 

mellem 48 og 72 timer før man kan vurdere op patienterne er stabil og der foreligger svar på de 

mikrobiologiske undersøgelser. Vi så, at på trods af at flere patienter blev korrekt revurderet <72 timer, 

kunne man ikke afkorte varigheden af IV antibiotika.  

Den totale antibiotikavarighed blev reduceret med ca. 1 døgn på alle centre, også kontrolcentret HVH. En 

mulig forklaring er at man på HVH i studieperioden besluttede at farmakologer understøttede det kliniske 

personale i at ordinere den korrekte behandling. En anden forklaring kan være at man i større grad 

benyttede sig af SP standardordinationer, hvor der automatisk var sat en slutdato på 

antibiotikabehandlingen. Herudover kan det generelle fokus på Antibiotika Stewardship i regionerne have 

bidraget til denne observation. 

Generelt tog det længere tid end forventet at få organiseret implementeringen af interventionerne og at få 

alle aktører med i processen i sengeafdelingerne. Langt de fleste ressourcer blev således brugt i 

akutafdelingerne og en større ændring kunne have været opnået, hvis vi havde haft mere fokus på 

sengeafsnittene. En øget intervention for at nedbringe antibiotikaforbruget yderligere i sengeafdelingerne 

er ønskelig, og vi anbefaler fremadrettet at der sættes fokus på dette. 

Vi mener, at størstedelen af forbedringerne skyldes vores interventioner og dette underbygges af, at vi ikke 

så tilsvarende forbedringer på HVH, hvor der ikke blev interveneret. 

Da mange tiltag har været sat i værk fortløbende, kan vi ikke sætte en finger på én enkelt intervention, men 

der er nogle interventioner, som vi vurderer, har haft størst betydning:  

1. Pædagogiske tiltag som: 

- Løbende undervisning 

- Direkte feedback til lægerne 

- Lommekort 

2. Praktiske tiltag som: 

- Genveje i den elektroniske patient journal: ”Smart phrases” og ”Best./Ord. sæt” i Region 

Hovedstaden og tilsvarende ”Standard ordinationspakker” (SOP) på RSB, som sikrer korrekt 

antibiotika valg og varighed samt sikrer korrekt udredning af patienten; begge pakker har en 

fast slutdato for IV antibiotika og har i Region H medført et fald i forbruget af bredspektrede 

antibiotika 

- Fokus på ophentning af nedre luftvejssekret inden antibiotisk behandling blev iværksat 

3. Organisering: 

- Ændrede procedurer, som uddelegeret rettigheder til sygeplejersker og forsimplede procedurer 

for forsendelse af mikrobiologiske prøver mv.  

 

8. Begrænsninger 
Der har været andre aktører end optiCAP i studieperioden, herunder specielt de regionale og nationale 

Lærings- og Kvalitetsteams (LKT Antibiotika), der også har sat reduktion i antibiotikaforbruget på 

dagsordenen. Dette har været med til at understøtte vores projekt, men har muligvis også indirekte 

påvirket resultater fra kontrolhospitalet.  
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9. Konklusion, perspektiv og anbefalinger  
Projektet optiCAP har medført signifikante forbedringer af pneumoniforløbet på interventionscentrene i 

modsætning til kontrolcentret. Vores studie har med al tydelighed vist at gode og opdaterede vejledninger 

ikke sikrer at disse vejledninger også efterleves eller at kvaliteten automatisk er god fordi der foreligger 

kliniske retningslinjer. Forbedringer kræver kombination af fokus, målrettede interventioner og ændringer 

af uhensigtsmæssige processer. 

Alle interventionerne er simple at implementere, men kræver at der er ansvarlige tovholdere, som kan 

sikre kontinuiteten og at der er personer, som har tid til at undervise og følge op på kvaliteten af arbejdet. 

Personalet skiftes ud og gode vaner kan forsvinde hurtigt igen. Vigtigt er det derfor at lave ændringer som 

kan forankres i systemet som f.eks. ordnationsret til sygeplejerskerne, forbedringer i den elektroniske 

patientjournal, reorganisering af mikrobiologisk prøvehåndtering osv. 

Projektet optiCAP har indtil videre haft betydning for adskillige arbejdsgange på de enkelte hospitaler. På 

HVH har man, afledt af de konkrete fund, besluttet at alle patienter med pneumoni  fra 1. marts 2020 ses af 

en infektionsmedicinsk speciallæge i det første døgn af indlæggelsen. Hensigten er at sikre at patienten er 

triageret korrekt, at der gives korrekt antibiotika iht. til den regionale antibiotika vejledning, at der er taget 

de anbefalede luftvejsprøver og at der er en plan for den antimikrobielle behandling.  

På NOH er man klar over at adfærdsændringer koster en indsats. Her har man besluttet at pneumoni 

behandling udpeges til et særligt forløb i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling. Desuden afholdes der en 

temadag med henblik på hvordan man kan holde de gode tiltag vedlige med udgangspunkt i bl.a. optiCAP 

projektet.  

På HGH har man startet et tæt samarbejde med afdelingen for Patientforløb og Organisation for at sikre 

den korrekte håndtering af CAP patienter også i fremtiden. 

I Diagnostisk Center på RSB har det særlige fokus på sugning i de nedre luftveje i det seneste audit i januar 

2020 ført til at 90% af patienterne gennemgår denne procedure. De samlede tiltag ifm. optiCAP har i en 

nylig opgørelse vist at forbruget af Cefuroxim (et af de kritisk vigtige antibiotika) til behandling af pneumoni 

er reduceret med 43%.  

For at fortsætte og vedligeholde de positive udviklinger, er det er nødvendigt at ansvaret overgår fra 

projektgruppen til ledelsen.  

Vi vil foreslå, at man fremadrettet udvælger enkelte indikatorer som driftsmål og at man gennemfører 

regelmæssig audit med feedback til klinikeren f.eks. på tavlemøder, morgenkonferencer, via nyhedsbreve 

eller mail med videre, for på denne måde at sikre fortsat fokus på en stor og ellers overset folkesygdom 

med stor dødelighed. 

 

10. Finansiering 
Projektet er blevet finansieret af Sundheds- og Ældreministeriet og de deltagende hospitaler og afdelinger. 

 

11. Taksigelse 
Tak til overlæge Bjarne Ørskov (Hvidovre Hospital) for at starte dette projekt op. For deres hjælp undervejs 

takker vi desuden cand. Pharm. Dorthe Vilstrup Tomsen (Nordsjællands Hospital), sygeplejerske Minna 

Lisbeth Nielsen (Nordsjællands Hospital), overlæge Bjarne Myrup (Nordsjællands Hospital) samt 

afdelingsledelsen på samtlige deltagende afdelinger. 
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13. Appendix: Resultater i grafisk og tabelform 

 

Appendix 1: indlagte per måned. 

 

 
Grafikken ovenfor viser det antal af patienter med samfundserhvervet pneumoni der blev indlagt på vores 

studiecentre de respektive måneder. På de tre større centre (NOH, HVH, GEH) kunne en klassisk sæsonal 

fordeling af pneumonipatienter observeres: mange patienter om vinteren, færre patienter om sommeren. 

På det mindste center, også det eneste uden akutmodtagelse, var fordelingen lidt mere stabil. 
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Appendix 2: anvendelse af CAP “care bundle” – røntgen af lungerne, nedre luftvejssekret, CURB-

65 og antibiotika indenfor 8 timer. 
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Appendix 3: tid til røntgen af lungerne. 

 

 
 

Median tid i timer (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 2,7 (1,5-4,9) 2,9 (2,1-4,1) 

Gentofte 1,9 (1,1-4,1) 1,6 (0,9-2,7) 

Silkeborg 2,2 (1,4-3,0) 2,2 (1,6-3,4) 

Hvidovre 2,1 (1,0-4,9) 1,6 (0,8-2,7) 
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Appendix 4: andel nedre luftvejssekret. 

 

 
 

Andel i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 48,5% 61,8% 

Gentofte 51,2% 63,8% 

Silkeborg 36,5% 80,0% 

Hvidovre 51,2% 38,0% 
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Appendix 5: tid til nedre luftvejssekret er taget. 

 

 
 

Median tid i timer (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 3,9 (2,1-6,7) 3,2 (1,6-5,4) 

Gentofte 2,9 (1,4-6,1) 2,1 (1,3-4,8) 

Silkeborg 3,9 (1,6-5,7) 2,9 (1,9-4,2) 

Hvidovre 4,0 (2,1-8,4) 3,7 (2,2-6,6) 
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Appendix 6: andel patienter CURB-65 scoret. 

 

 
 

Andel i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 29,8% 59,5% 

Gentofte 42,9% 76,0% 

Silkeborg 63,5% 83,6% 

Hvidovre 14,0% 18,1% 
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Appendix 7: tid til CURB-65 score. 

 

 
 

Median tid i timer (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 4,6 (3,0-7,0) 2,5 (1,5-4,2) 

Gentofte 3,3 (1,7-5,4) 1,7 (1,1-2,7) 

Silkeborg 2,0 (1,4-4,3) 2,1 (3,2-5,3) 

Hvidovre 3,3 (1,8-4,7) 2,9 (1,5-6,9) 
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Appendix 8: tid til antibiotika administration. 

 

 
 

 

 

 

  

  

Median tid i timer (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 5,3 (3,5-7,5) 4,7 (3,0-6,5) 

Gentofte 4,9 (3,6-6,7) 4,9 (3,5-6,7) 

Silkeborg 3,6 (2,2-5,9) 3,8 (2,7-5,3) 

Hvidovre 4,3 (3,3-6,7) 4,4 (2,9-6,1) 
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Appendix 9: tid til antibiotika ordination. 

 

 
 

Median tid i timer (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 3,9 (2,4-5,7) 3,2 (1,9-4,6) 

Gentofte 3,7 (2,5-5,5) 3,3 (2,1-4,4) 

Silkeborg 2,5 (1,4-4,3) 2,9 (1,9-4,3) 

Hvidovre 2,9 (2,1-4,7) 2,8 (2,1-4,3) 
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Appendix 10: tid mellem antibiotika ordination og administration. 

 

 
 

Median tid i timer (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 1,0 (0,4-2,1) 1,1 (0,5-2,1) 

Gentofte 0,7 (0,3-1,5) 0,9 (0,4-2,3) 

Silkeborg 0,2 (0,0-1,0) 0,5 (0,1-1,0) 

Hvidovre 1,1 (0,4-2,9) 1,1 (0,4-2,1) 
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Appendix 11: andel patienter der får den korrekte behandling. 

 

 
 

Andel i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 63,6% 67,6% 

Gentofte 46,5% 76,0% 

Silkeborg 76,2% 90,1% 

Hvidovre 60,4% 46,3% 
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Appendix 12: varighed af IV antibiotika for de stabile patienter. 

 

 
 

Median tid i dage (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 1,7 (0,7-2,9) 2,1 (1,1-2,9) 

Gentofte 2,3 (1,3-2,8) 2,4 (1,7-2,8) 

Silkeborg 2,4 (1,4-2,6) 1,5 (0,8-1,6) 

Hvidovre 2,2 (1,1-3,5) 2,5 (1,2-3,6) 
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Appendix 13: andel stabile patienter der skiftes fra IV til PO indenfor 72 timer. 

 

 
 

Andel i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 74,5% 77,6% 

Gentofte 75,2% 83,5% 

Silkeborg 78,3% 100,0% 

Hvidovre 64,0% 62,3% 
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Appendix 14: varighed af total antibiotika for stabile patienter. 

 

 
 

Median tid i dage (inkl. afstand mellem kvartiler i parentes) i de forskellige studieperioder 

 Baseline Follow-up 

Hillerød 9,0 (7,0-11,0) 8,0 (6,0-10,0) 

Gentofte 9,0 (8,0-11,0) 8,0 (7,0-9,0) 

Silkeborg 8,0 (7,0-10,7) 7,5 (6,0-9,0) 

Hvidovre 9,0 (8,0-11,0) 8,0 (6,0-10,0) 
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Appendix 15: CAP lommekort i Region Hovedstaden. 

 

 


