
 
 Diagnostikk av urinveisinfeksjon 

i sykehjem  

Svein Ivar Fylkesnes 

Sykehjemslege 



Pasient har grumsete og 

illeluktende urin i dag.  

U-strimmel: leuko 2+, nitritt+ 

Overforbruk av antibiotika mot antatt UVI 

Fastlegekontor 

Telefon/PLO-melding 

Sykehjem 

Allmennlege 

• En betydelig andel av antibiotika gitt for antatt UVI i 
sykehjem er unødig (1,2) 

 
• Årsaker (3,4,5): 

1. Antibiotika blir gitt ved tilstander som ikke 
representerer UVI. 

2. Diagnosen UVI er ofte basert på: 
• feil tolkning av urinprøve 
• mangelfull klinisk informasjon om pasient 

3. Urinprøvetaking fra pasienter uten symptom på 
UVI stimulerer til unødig bruk av antibiotika 
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Asymptomatisk bakteriuri 

• Bakterier koloniserer urin og gir ikke symptom på UVI 
• Forekomst: 15-40% menn, 25-50% kvinner, ~100% KAD. 
• Kan gi grumsete/uklar urin 
• Urinstrimmel: leukocytter +/-, nitritt +/- 
• Urindyrkning: uropatogen mikrobe 
• Antibiotika har ikke nytteverdi, og skal ikke forskrives (1) 

Referanser:  
1. Zalmanovici Trestioreanu A, Lador A, Sauerbrun-CutlerMT, Leibovici L. Antibiotics for asymptomatic bacteriuria. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 4. Art. 



Symptom på UVI hos eldre skrøpelige pasienter 

Symptom ved nedre UVI: 
• Akutt dysuri                            ← det mest spesifikke symptom   
• Ny/forverret inkontinens 
• Økt vannlatingsfrekvens       ←  
• Smerter over symfyse 
• Makroskopisk hematuria 
 
Symptom ved øvre UVI: 
• Feber og smerter over nyrelosje/flanke 

 
Symptom fra andre organsystem: uro, forvirring, fall o.l. (1,2,3): 
• Vanlig ved UVI, men også kan ha mange andre årsaker 
• Krever bred utredning 
• Bakteriuri indikerer ikke med høy sannsynlighet at symptom 

fra andre organsystem skyldes UVI 
Referanser: 
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vanlig ved UVI, men kan 
også ha andre årsaker 



Diagnostikk av UVI ved permanent urinkateter 

Symptom som ved pyelonefritt/urosepsis:  
• Smerte over nyrelosje/flanke 
• Feber 
• Frostanfall/urosepsis 
• Nyoppstått delirium 

 
Utfordring: Urinkateter tar bort symptom fra urinrøret og gjør det 
umulig på diagnostisere nedre UVI (smerter over symfyse??) 

 
Laboratorieprøver:  
• CRP 
• Urinprøver ved klinisk pyelonefritt og/eller urosepsis 

• Urinstrimmel: begrenset nytteverdi 
• Urindyrkning: krever korrekt prøvetakingsteknikk 

Referanser: 

1. Juthani-Mehta M et al. Diagnostic Accuracy of Criteria for Urinary Tract Infection in a Cohort of Nursing Home Residents. Journal of the American Geriatrics Society. 2007; 55: 1072-77  
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Undersøkelse av urin 

Illeluktende urin  
• Ikke en indikator på UVI 
• Årsak ofte konsentrert urin 
• Ikke indikasjon for urinprøve! 

 
Grumsete urin:  
• Høyt innhold av leukocytter/bakterier 
• Årsak er oftest asymptomatisk bakteriuri, men kan 

også forekomme ved UVI 
• Pasient kan ev. kartlegges mht. tegn på UVI 
• Indikerer ikke UVI hvis ikke symptom på UVI 
• Ikke en selvstendig indikasjon for urinprøve! 

Referanser: 

1.Midtun S. Urinary Tract Infections: Does the Smell Really Tell? Journal of Gerontological Nursing; Jun 2004; 30, 6 

2. Nicolle, LE. Urinary tract infections in the elderly. Clin Geriatr Med. vol. 25. 2009. pp. 423-36. 



Urinstrimmel ved UVI i sykehjem 

Tolkning av leukocytter/nitritt uten klinisk informasjon 
• Urinveisinfeksjon (ca. 1-3%) 
• Asymptomatisk bakteriuri (ca. 15-50%) 
• Forurensning og feil ved prøvetaking/prøvebehandling (ca. 5-50%) 
• Sykdom i urinveier (leukocytter) 

 

Negativt funn for leukocytter/nitritt: 
• Lav-middels sannsynlighet for UVI: utelukker UVI 
• Høy sannsynlighet for UVI: revurdere diagnose?/sjelden falsk negativ 

 
Positivt funn for leukocytter/nitritt : 
• Kan ikke brukes til å påvise UVI hos eldre skrøpelige pasienter 

 

Referanser: 
1. Sundvall PD. Et al. Evaluation of dipstick analysis among elderly residents to detect bacteriuria: a cross-sectional study In 32 nursing homes. Geriatrics 2009, 9:32. 

2. St John A et al. The Use of Urinary Dipstick Tests to Exclude Urinary Tract Infection A Systematic Review of the Literature. Am J Clin Pathol. 2006;126:428-436  



Bruk av urindyrkning ved UVI i sykehjem  

• Veilede valg av antibiotika ved terapisvikt! 

• Ikke egnet for diagnostikk av UVI i sykehjem 

• Generell tolkning: 
– Uropatogen mikrobe: asymptomatisk bakteruri eller UVI 

– Negativt funn: taler imot UVI, men informasjon kan raskere 
innhentes med urinstrimmel og klinisk vurdering 

– Ingen nytteverdi i utredning av diffuse symptom  

• Krever korrekt prøvetaking og prøvebehandling: 
– Midtstrømsprøve fra morgenurin/RIK 

– Unngå romtemperatur >4t. og borsyre >48t. 

Referanser: 
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Referanser: 
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Behov for å endre praksis? 

 

Tiltak med dokumentert nytteverdi: 

1. Stopp unødig bruk av urinprøve. 

2. Stopp bruk av antibiotika ved asymptomatisk 
bakteriuri. 

 



Tiltak 1: Bedre samarbeid lege og sykehjem 

• Samarbeid mellom sykehjem og lege per 
telefon representerer en spesiell utfordring 

• Benytt verktøy for å innhente og overføre 
klinisk informasjon til lege 

 

– Urinprøve – sjekkliste 
• www.antibiotika.no/RASK 

http://www.antibiotika.no/RASK


Tiltak 2: Unngå unødig bruk av antibiotika 

Referanser:  

Loeb M. et al. Optimizing antibiotics in residents of nursing homes: protocal of a randomized trial. BMC 
Health Service Research 2002.,2. 

 

Trenger denne pasient antibiotika for nedre UVI? 

Ja Nei Vet ikke 

Har pasienten symptom/funn forenlig med UVI? 

Ta urinprøve: 
Urinstrimmel:  
Revurder ev. diagnose hvis negativt 
funn for leukocytter og nitritt  

Urindyrkning:  
Ved UVI som krever antibiotika 

Trenger ikke urinprøve 
eller antibiotika. 
Vurder ev. annen årsak 

Trenger ikke urinprøve 
eller antibiotika. 
Ny klinisk vurdering 

↓ ↓ ↓ 

Antibiotika 

↓ 



Tiltak 3: Stopp unødig bruk av urinprøve 

1. Bruk urindyrkning i samarbeid med lege ved klinisk UVI  
 

2. Stopp rutinemessig bruk av urinstrimmel ved innkomst, årskontroll, 
legemiddelgjennomgang og til kontroll etter UVI 

 

3. Bruk urinstrimmel bare ved symptom på UVI. 

* Referanse: www.publichealthontario.ca/UTI 

Praktiske tiltak for å sikre at urinstrimmel brukes bare ved UVI: 

Tiltak 1:  Opplæring mht. urinstrimmeltest tas bare ved symptom på UVI 

Tiltak 2:  Sykepleier tar urinprøve som settes i kjøleskap ved symptom på UVI 
Urinstrimmel utføres kun hvis lege konkluderer med UVI. 

Tiltak 3:  Stopp bruk av urinstrimmel ved permanent urinkateter  

Tiltak 4: Stopp all bruk av urinstrimmel ved diagnostikk av UVI* 




