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SLL    Läkemedelskommittén 



1. Urinvägsinfektioner (UVI:er) på Vårdcentralen 
 - betydelse och presentation 
 - ”var står vi idag?” – patientförväntan - doktorsattityd 
   - diagnostik 
   - behandling -  ”nya” läkemedel ? 
   - komplikationer - pyelonefrit 

 

2. Återkommande urinvägsinfektioner 
 - risker 
 - diagnos 
 - behandling / förebyggande åtgärder 
  - utredning ? 
 

3. Hur kan vi minska ”onödig” antibiotikaanvändning vid UVI ? 
 - alternativ profylax 
       - asymptomatisk bakterieuri 

 



Urinvägsinfektion inom Öppenvården är mycket en Kvinnosjukdom : 
 
 
≈ 50% - 70% av alla kvinnor får någon gång under livet  en UVI 
 
≈ 20% - 30% får återkommande episoder 
 
≈ 5 % med nedre UVI riskerar en övre UVI (pyelonefrit) 
 
Årlig risk att insjukna är ≈ 10 %  (3% - 12,6%) 
 
” Genomsnittligt 6 symptom-dagar och 2 inaktivitetsdagar” 
 
≈ 1 % risk att cystit blir pyelonefrit 
 

Mest en livskvalité inskränkning 



De vanligaste diagnoserna på 25 Vårdcentraler SLL  2011 : 
 
1. Hypertoni 
2. ÖLI (~ 20% får antibiotika) 
3. Waranbehandling 
4. Depression 
5. Diabetes 
6. Medicinsk bedömning 
7. UVI              
8. Hosta 
9. Rygg- och ledvärk 
10. Akut bronchit 
11. Astma 
12. Viros  



Okomplicerad 
UVI 
60% 

Recid UVI 
20% 

Pyelonefrit 
5% 

Män UVI 
10% 

Barn 
5% 

UVI på vårdcentral 

Okomplicerad, tillfällig , nedre UVI dominerar patientpanoramat ! 



BMJ   20 Feb 2010 

Patient – läkare perspektiv på urinvägsinfektion : 
 
G M Leydon et al Women´s views about management 
and cause of urinary tract infection: qualitative interview study 
 
21 kvinnor i ”djupintervju”: 
 
-Initial avvaktan att söka – efter några dagar med tilltagande 
 besvär gör man det (medelvärde 3,4 dagar) 
 
-Upplevde att de ej hördes ordentligt av läkaren 
-Om läkaren förklarade och gav prognos läkte symptom fortare! 
 

-Skulle föredraga annan behandling än antibiotika  
-(Behandlande läkare trodde de ville ha antibiotika) 
 

- Uppfattade orsak beroende på livsstil (6/20 angav sex), 
  dålig hygien, ”som straff att åldras”… 
 

 
 
 
 
 
 
 

309 kvinnor 18-70 år 



BMJ   20 Feb 2010 

Cystit är en anamnestisk diagnos : 
 

Symptom är trängningar och sveda 
(”sjukdomskänsla”, hematuri, ryggvärk…) 
 
 
 
Symptomdiagnos + empirisk antibiotika är 
effektivast och mest kostnadssparande strategi 

-Botade efter 3 dagars behandling  NNT = 1,6 
(P.Little et al Effectiveness of five different  approches 
In management of urinary tract infection: randomised 
controlled trial) 

    
Pragmatiskt: 
- ”De som söker = har mest besvär = behandlas” 
-  Telefon service ? 
 
 
 
 
 

309 kvinnor 18-70 år 



När skall man annars odla UVI patient ? 
 

- Recidiverande UVI 

- Misstanke på resistent bakterie 

- Pyelonefrit 

- Män 

- Gravida kvinnor 

- Barn 

 



Att tolka urinodlingssvar : 
 
226 kvinnor 18 – 49 år  med tillfällig, okomplicerad cystit : 
 202 parade urinodlingar från ”vanlig” mittståle” och blåsurin via kateter( standard) 
-157 (78%) mittstråle odlingar var positiva (8% blandflora) 
-142 (70%) kateterodlingar var positiva (2% blandflora) 
-E.coli fynd (även i blandflora) i mittstråle prov  var prediktivt signifikant även i så liten 
 mängd som 10e2 cfu/ mL! 
Men mittstråle fynd av Enterokocker (10%)eller Grupp B Streptokocker (12%) hade ingen 
prediktiv signifikans för blåsinfektion i någon mängd ! 
 
”…cultures of midstream urine are not indicated in the treatment of healthy premenopausal 
women  with presumtive cystitis. Misinterpretation…undertreatment of E.coli infections… 
and inappropriate treatment of enterococci and group B streptococcus ” 



Cave  urinsticka  ! ? : 
 
-Både dålig specificitet och dålig sensitivitet 
-Risk att bidraga till felaktig behandling av asymptomatisk bakterieuri 
-(Negativ prediktion för UVI med negativ sticka = 88% - 100%) 



Cystit – differential diagnos : 
 
Framförallt hos unga kvinnor – sexuell smitta / STI : klamydia, gonorré.. 
(”Steril pyuri”) 
 
”Trängningar och sveda utan vaginal flytning är 90% trolig cystit” 
 

= 10% osäkerhet ! 
 

-Skicka urinprov för Klamydia DNA  och odling GC från urethra, cervix, rectum 

-(Ureaplasma och Mycoplasma genitalium DNA i urin) 

 
-I USA ges ibland ”för säkerhets skull” ges levofloxacin  + ceftriaxon (?) 



Antibiotikas effekt på sjukdomsförloppet 



Antibiotikarekommendation vid cystit för kvinnor : 
 

VÄXELBRUK: 
    - Furadantin® 50 mg x 3 i 5 dygn 

      (Äldre än 70  år : 50 mg x 2 i 5 dygn) 
 

- Selexid® 200 mg x 3  i 5 dygn 
 

  

 
 
 
  



 
   

UVI hos män -  odla  - ( prostatan ! ) : 

Ciprofloxacin®  500 mg x 2 i 10 dygn 
 
 
 
 

NU: Cystit hos män utan feber 
Furadantin® 50 mg x 3 i 7 dygn 

eller 
Selexid® 200mg x 3 i 7 dygn 

 
 
  



”Nytt” antibiotikum 
 
Mest för behandling av resistenta ESBL-producerande bakterier ! 
 
(Tidigare registrerat i Sverige – nu på licens) 
 

Fosfomycin : 3 g i dospulver x 1 för kvinnor 

    
  3 g x 2 ( 3 dagars mellanrum) för män 
 
  (Kostar ≈ 650 SEK per dos?!) 
 
BaktLab lägger nu ”lappar” på fosfomycin vid ESBL upptäckt 
 
  
 
    



UVI komplikation  - Pyelonefrit : 
 
≈ 5 % av cystiter kan kompliceras med pyelonefrit 
 
En genomliden cystit inom en månad ökar risken till 4 gånger 
 
 

Pyelonefrit är en klinisk diagnos : 
  -feber, frossa 
  -illamående, kräkningar 
  -bukvärk, flankömhet 
  -samtidiga cystitbesvär 
 
(Hos äldre: avsaknad av feber men mentala symptom….!?) 
 
 
Säkra odlingar : urin- och blododling 
 
 



UVI komplikation  - Pyelonefrit : 
 
Behandling  :  
 
en dos gentamycin (Garamycin®, Gensumycin®)   6 mg / kg  intravenöst 
 
   + 
 
Insätt per oralt (eller i.v.)  ciprofloxacin 500 mg x 2 i  7 (kvinnor) – 10 dagar (män) 
 
- Återbesök en vecka efter avslutad behandling med bl.a. kontroll urinodling 
 
 
10% - 30% av pyelonefriter behöver sluten vård – 
  

Remiss : - ihållande kräkningar  

  - sviktande blodtryck 
  - bukstatus med svår bukvärk och / eller kraftig palpationsömhet 
  - tveksam effekt på givet antibiotika / misstanke om resistens 
  - misstanke om dålig följsamhet 
 
 
 
 
 



Återkommande (recidiverande) urinvägsinfektioner hos kvinnor 
 
 

-Definieras som fler än 2 UVI:er  per halvår eller 3 UVI:er  per år 
 

- Drabbar var 4:e kvinna med akut UVI  
  ”0,3 – 7,6 infektioner per år – medeltal 2,6”  - kommer i perioder om några månader 
 
-Säkra urinodling med resistensundersökning 
 

- De flesta recidiv UVI är ny infektion  -  men nu ökar recidiv pga bakterieresistens  
 
-(Behandla ny infektion t.v. empiriskt med antibiotika som tidigare akut UVI.) 
 
 

-Som regel finns inga underliggande anatomiska-fysiologiska orsaker till recidiven = 
 = ingen anledning till remiss urologisk utredning – cystoskopi etc. 
Indikation för ultraljudundersökning ? 
 



Återkommande (recidiverande) urinvägsinfektioner hos kvinnor 
 
 

D Scholes et al Risk Factors for Recurrent Urinary Tract Infections in Young Women  
J Infect Dis 2000; 182:1177-82 
 
 229 universitetsstudenter 18 – 30 år med 253 kontroller 
 

Risker:   

 
- sex aktivitet    OR 5,8 (3,1 – 10,6) 
- användande av spermicid – oftast med kondom/ nonoxynol-9   OR 1,8  
 
- ålder < 15 år vid första UVI   OR 3,9 (1,9 – 8,0) 
- mor haft UVI:er    OR 2,3 
 



Sex och UVI : 
 

R.Michael Buckley Jr et al Urine Bacterial Counts After Sexual Intercourse 
N Engl J Med 1978;298:321-324 
 
20 läkarpar 21 – 40 år  (14 kvinnor med 1-2 tidigare UVI:er, 3 med > 4 episoder) 
 
76 tillfällen med urinodlingar tagna före samlag, inom en timme efter  
+ 10 och 48 timmar senare 
 
Vid 23 tillfällen ökar bakteriemängd en timme efter samlag med > 4 log  
-16 odlingar med ökning 4-5 log 
-7 odlingar med ökning > 5 log varav 6 odlingar med E.coli 
-Ingen bakterieuri var symptomatisk 
-16 av de 23 bakterieurierna gick i regress inom 48 timmar 
 

-”Post-coital miktion” förhindrade ej bakterieurin 
 



 

 

Kloka Råd till patienten med återkommande UVI:er : 
                      

 

(Försök förstå orsaken till recidiven :) 
 
•              En ”post-coital” tablett Furadantin® 50 mg 
•              Undvika  spermicider och kondomer med spermicider 
•              Undvik viss sex – t.ex analsex 
•              Riklig dryck och uppmana att kissa ofta 
•              ”Var varm om stjärten” 
 

 



 

 

Råd du inte behöver ge  
Till patient med återkommande UVI:er :  

 

• ”post-coital” miktion  
•  avstå kropps dusch 
• ”torka stjärten åt fel håll” 
•  använda trosor av t.ex. konstmaterial 
•  undvika karbad 
•  totalförbud till utebad 
•  surgöra urinen med t.ex. C-vitamin 
•  kaffedrickande  



Återkommande UVI:er 
hos kvinnor  
Möjliga behandlingar : 

 
 
 

•     Tranbär ? 
•              Lokal östrogen ? 
•              Lactobaciller ? 
•              Metenamin (Hiprex®) ? 
              
•              Antibiotikaprofylax ? 



Tranbär ? 

 
Innehåller ämnen som hindrar bakterier att fästa på slemhinneytan. 

(proanthocyanidin/ tannin som inhiberar p-fimbriae E.coli) 

 

- Tranbär har ingen effekt att behandla UVI (Cochrane 1996) 

 

- Tranbär (blåbär) 250 mL som juice (eller 2 st 400 mg kapslar)  

   minskar återfall 30- 40 %. (Cochrane 2004) 

 

 

-Tranbär är surt och svårt med compliance efter någon vecka 

 

 

 

Vaccinium macrocarpon – Amerikansk tranbär 

 

 

 

                              

      

 

 



Profylax hos äldre kvinnor ? 
med återkommande (kliniska, symptomgivande) 

urinvägsinfektioner : 

 

 

 

 

  N Engl J Med 1993;329:753-6 

 

Lokal östrogenbehandling  vagitorium / vaginalkräm 

(Ovesterin®) : 

 

Varje kväll i 2 veckor och sedan  2 ggr i veckan i 8 månader 

 

Minskade återfall UVI jämfört med placebo  > 90 % 
 

Lactobaciller återkom vaginalt efter en månad hos 61% av kvinnorna i 

interventionsgruppen 

  + 

Motverkar atrofisk slemhinna (– förstärker även blåsslemhinnan !) 

 

 

 

 



Lactobaciller ? 
 

Lactobacillus   - L.crispatus, L.jensenii…….≈ 120 arter beskrivna (!) 

 
Vaginalceller utsöndrar glykogen som omvandlas till glukos 
 
  Laktobaciller väteperoxid 
    mjölksyra 
 
    pH 3,5 – 4,6 
 

MAJ Beereport et al Lactobacilli vs Antibiotics to Prevent Urinary Tract Infection 
Arch Intern Med 2012;172:704-12 
 
L.rhamosus GR-1 + L.reuteri RC-14 kapslar (10e9 cfu) x 2   vs   trim-sulfa 480 mg x 1 
 
252 postmenopausala kvinnor med 12 månaders profylax: 
 
Medel antal symptom UVI minskar 6,8 – 3,3 respektive 7,0 – 2,9 (ej signifikant skillnad) 



Hiprex® / metenamin ? 

 
Metenamin (1895!) omvandlar hexamin till formalin som är bakteriostatiskt. 

 

Cochrane  (13 studier; 2032 patienter) :  7– 89 % skyddseffekt 

 

Prevention of recurrent acute cystitis by methenamine 

Hippurate: double blind controlled crossover long term study 
S Cronberg et al. BMJ 1987;294:1507-08 

 

T.Hiprex® 1g x 2 till  21 kvinnor i åldern 40 – 80 år med återkommande  

akuta cystiter. 

 

Två års uppföljning  - 27 patientår : 73 % skyddseffekt 

 

     (Tillägg C-vitamin behövs ej) 

 

     Formalin carcinogent !? 
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Anibiotika profylax ? 
 
Cochrane  2004:  19 olika placebokontrollerade studier med  
lågdos trim-sulfa, Furadantin®, norfloxacin… dagligen, 3 gånger per vecka 
eller som ”poscoital tablett” givet  under 6 – 12 månader : 
 

- överlag minskar återfall  79 %  

-biverkningar som vaginos, illamående, hudutslag…  (≈10-30%) 
 

-Ingen effektskillnad mellan preparaten 
-Furadantin® har mindre påverkan av tarmens normalflora 
 

”Post-coital” tablett Furadantin® 50 mg kan vara effektiv och antibiotikasparande 
 
 

-Över tiden risk för bakteriell resistensutveckling ! 
T.ex. : Beereport et al 2012 : Trim-sulfa 480 mg per dag – 
Efter 1 månad hade TS resistens hos E.coli ökat från 20% till 40% ! 
 
 
 
 



Att ”spara” på antibiotika : 
 

K Gupta et al Patient-initiated Treatment of Uncomplicated Recurrent Urinary Tract 
Infections in Young Women  Ann Intern Med 2001;135:9-16 
 
Under 12 månader ”självdiagnostiserade” och behandlade (levofloxacin 250 mg x 1 i 3 dagar) 
 
88 av 172 kvinnor 172 UVI episoder : 
 
 - påvisad urinpatogen på odling i 144 fall 84% 
 - ( i 19 fall (11%) befanns steril pyuri – ett på visat fall av Clamydia trachomatis !) 
 
 - klinisk utläkning i 92 % 
 - endast 10 kvinnor (6%) behövde kontinuerlig antibiotikaprofylax 
 



Att ”spara” på antibiotika 
 
Årlig risk är ≈ 10 % att insjukna i symptomatisk UVI = 
= vid empirisk antibiotikabehandling  så kommer 10% 
   av i övrigt friska kvinnor att årligen få antibiotika 
 

BJ Knottnerus et al Women with symptoms of uncomplicated urinary tract 
infectionare often willing to delay antibiotic treatment: a prospective cohort 
study 
BMC Family Practice 2013:14:71- 
 
(”25% - 50% av kvinnor med symptomatisk UVI blir symptomfria inom en vecka 
utan antibiotika”.) 
 
137 kvinnor med symptomatisk UVI tillfrågades vid första besök att avvakta antibiotika.  
 - 51 (37%) var villiga att vänta 
 - efter en vecka hade 28/51 (55%) ej tagit antibiotika 
 - av dessa 28 hade 20 (71%) blivit symptomfria 
 (- ingen i studien fick pyelonefrit) 



Att ”spara” på antibiotika – ABU ! : 

Clinical Infectious Disease 15 September 2012 

”ABU är att betrakta som en stabil bakteriell kolonisering av urinvägarna, 
liknande kolonisering av andra slemhinneområden.” 
 

Bakteriell interferens skyddar urinvägarna mot virulenta bakterieinfektioner. 

 



Clin Infect Dis 2012;55:771-7 

673 unga kvinnor med anamnes på recidiverande UVI:er 
och vid studiestart ha asymptomatisk bakterieuri (> 10e5 koloniformande enheter) 
följda efter 3, 6 och 12 månader : 
Vid studiens början E.coli i 39% och Enterococcus faecalis i 33% 
 
312 kvinnor fick ingen behandling (om ej symptom) = Grupp A 
361 kvinnor behandlades med antibiotika om urinodlingspositiv månad 0,3,6 och 12  
= Grupp B 
 
Vid 12 månader i Grupp A hade endast 13 % behandlat en symptomatisk UVI  
men i Grupp B hade hela 47% behandlat minst en symptomatisk UVI ! 



Infektioner 

 

Behandla inte asymtomatisk bakteriuri hos äldre. 
Urinodla endast vid symtom från urinvägarna. 

 

Klokt råd 
2014 

Infektioner 

Beräknad överbehandling vid ABU  : 20%  på akumottagning 
(USA) 
    83%  på sjukhem 





UVI hos äldre – en diagnostisk utmaning 
- kunna ”spara” på antibiotika? : 
 
Ökad risk för UVI med åldern : 

-  hormonell omställning hos kvinnor 
- ”prostatabesvär hos män 

         -  fler bakomliggande sjukdomar: diabetes, post-Stroke, Parkinson.. 
-  immobilisering, oftare kateter…. 

 
Symptomatiska UVI:er förekommer  
hos kvinnor postmenopausalt 0,07/ personår och > 85 År 0,13/ personår 
Hos män 65 – 74 år 0,05/ personår och > 85 år  0,08/ personår 
 



   Att ”spara” på antibiotika – ABU 
 

Att kliniskt  värdera möjliga  UVI symptom hos äldre : 
 
Överlag har äldre samma UVI symptom som yngre  - trängningar och sveda ! 
 
Kan ha oftare buk- och ryggvärk, förstoppning…. 
 
Dock : 
-Dålig lukt eller ändrad färg på urinen är ej relaterat till UVI 
-Fall i hemmet är inte associerat med UVI 
 

Men : 
Mentala symptom som tillkommande förvirring, trötthet, sänkt vakenhet…. 
är den vanligaste orsaken till  insättande av antibiotika vid ABU ! 
 
-”Till en början    – avvakta och ge t.ex. mer dryck ” 
-”Behövs mer forskning” 
 

(TA Rowe and M Juthani-Mehta Diagnosis and Management of Urinary 
Tract Infections in Older Adult   Infect Dis Clin N Am 2014;28:75-89 ) 
 

 
 



Ta-hem budskap : 
 
-UVI är en klinisk diagnos – trängningar och sveda 
-Urinstickan kan vara vilseledande i diagnostiken 
-Glöm ej möjligheten av STI i differentialdiagnostiken 
-Behandla enligt Kloka Listan med växelbruk av antibiotika 
-Pyelonefrit kan skötas bra inom Öppenvården 
-Bästa profylax vid recidiverande UVI:er är : 
  ”post-coital” Furadantin tablett 50 mg,  
   egen-diagnos och egen-behandling, 
   lokal östrogen till post-klimakteriska kvinnor 
   (pröva tranbär) 
-Behandla ej ABU 
-Tänk till innan du behandlar äldre med ”atypiska UVI symptom 


