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Borgeroplysning på sundhed .Dk

Hvordan stilles diagnosen?
Diagnosen baserer sig først og fremmest på din 
beskrivelse af symptomerne, der er meget 
typiske. En undersøgelse af urinen kan 
bekræfte diagnosen.
Har du fået konstateret urinvejsinfektioner 
tidligere, og genkender du symptomerne, er 
det ikke altid nødvendigt med ny konsultation 
hos lægen for at få ny antibiotika-kur.



Anvisning på ”antibiotika eller ej.dk”

3. Hvordan ved jeg, om jeg skal have 
antibiotika eller ej?
Antibiotika hjælper kun, hvis der er bakterier i 
urinen. Derfor er det kun din læge, der kan 
fortælle dig, om du skal have antibiotika. Ved 
at undersøge din urin kan lægen finde ud af, 
om der er bakterier i den. Det er derfor, det 
også er så vigtigt at få stillet den rigtige 
diagnose, så du kan få den rigtige behandling 
og undgå overbehandling og i værste fald 
resistente bakterier.
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Om brugen af urinstix ved mistanke om urinvejsinfektion.

Urinstix kan bruges som en usikker indikation på tilstedeværende urinvejsinfektion, men kan  aldrig  stå 

alene.

Skal suppleres med

● Anamnese

● Dyrkning og resistensbestemmelse Og gerne med

● Fasekontrastmikroskopi ved behov for straks afklaring.
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Nitrit Leukocyt Tolkning 

Pos Pos Stor sandsynlighed for 

UVI 

Neg Neg Næppe UVI, dog op til 

40% falsk neg. 

Pos Neg Bakteriuri, måske UVI 

Neg Pos Muligvis UVI, 50 % har 

ikke 

Kilde: www.mikapnord.dk   

 

 

Evt antibiotisk behandling bør såvidt muligt afvente dyrkningsresultatet. Ved 

undtagelsesvis behov for behandling før dette foreligger anbefales NSAID, f.eks ipren 400 
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