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Hvem skal behandles?

Urin fra KAD med

E. coli 100.000/ml, 

ildelugtende urin, 

pos urinstix for L, 

kronisk KAD bærer,

bor på plejehjem

Urin fra KAD med 

K. pneumoniae

100.000/ml, grumset 

urin, pos urinstix for L 

og nitrit, kronisk KAD 

bærer, recidiverende 

UVI, T 37,5

Urin fra KAD med 

E. faecalis

100.000/ml, 

ildelugtende urin, 

pos urinstix for L, 

neg for nitrit

kronisk KAD bærer, 

konfus

Urin fra KAD med 

E. coli 100.000/ml, 

kronisk KAD bære,

pos urinstix for L og 

nitrit, T 38,5, lavt 

blodtryk



Asymptomatisk bakteriuri

IDSA Guidelines for Asymptomatic Bacteriuria



Indgangsporte til blæren ved kateterrelateret bakteriuri.

NIR UVI 1.1 udg. 2015 Central Enhed for Infektionshygiejne



Asymptomatisk bakteriuri

Bakterier i blæren hos person uden symptomer på UVI

– Kan have ildelugtende urin

– Har ofte positiv urinstix (leukocytter og nitrit)

– Dyrkning er positiv

– Kolonisering med lavvirulente bakterier 

– Hvis de behandles, vil patienten almindeligvis hurtigt blive reinficeret, og oftest  

med en mere virulent og resistent bakterie

Tilstanden er ufarlig og skal ikke behandles !

KAD skift



Hvornår har patienten UVI?

UVI symptomer + Bakterier i blæren = UVI

• UVI symptomer 

Nytilkomne symptomer eller forværring

 Tegn på systemisk infektion  (feber, ændret mental status, blodtryksfald)

 Fund af uren/grumset/ildelugtende urin

 Blærekramper

 Suprapubiske el. flanke smerter

• Bakterier i blæren





Supplerende undersøgelser

Urinstix?

Leukocytter i urin

• Ses ofte ved asymptomatisk bakteriuri (100% hos kronisk KAD bærer)

• Ses ved inflammation i vagina/cervix, nyresygdom, klamydia m.fl.

• Kan være falsk positiv: antibiotika, farvestoffer, eosinofile osv.

Nitrit  i urin (tilstedeværelse af nitratreducerende bakterier)

• Infektion eller asymptomatisk bakteriuri?

• Falsk negative: Ikke nitrat-reducerede bakterier (Enterokokker, Stafylokokker), 

kort vandladnings-interval (<2 timer), højt indtag af ascorbinsyre (vitamin C)  

Ingen værdi hos patienter med KAD!



Supplerende undersøgelser

Urindyrkning

• Understøtter den kliniske diagnose

• Bakterier i stor mængde øger sandsynligheden men er ikke diagnostisk! 

(asymptomatisk bakteriuri)

• Målrettet og effektiv behandling

• Overvåge resistensudvikling

Altid efter kateterskift, hvis liggetid er > 1 uge

• Mere korrekt dyrkningssvar

• Hurtigere behandlingseffekt

• Mindre risiko for recidiv af infektion

• Mindre risiko for resistensudvikling

Biofilm på kateteroverfladen  reducerer mulighederne for at antibiotikabehandlingen 

kan eliminere bakterierne



Supplerende undersøgelser

Urin til dyrkning og resistensbestemmelse

• Før urin tages fra til dyrkning skal kateteret seponeres

• Nyt kateter anlægges (hvis fortsat indikation)

Urinen skal udtages aseptisk fra det nyanlagte kateter:

• aspireres via membranen med en steril sprøjte og evt. kanyle

• direkte fra det nyanlagte kateters slange efter en kort periode (30-60 min.) 

med afklemning



Supplerende undersøgelser

Dyrkning af kateterspids?

Påviser biofilmbakterier på spids og ikke bakterierne i blæren

KMA annullerer disse prøver



Forebyggelse  og behandling

Forebyggelse af forurening af 

katetersystem  (f.eks. anvendelse 

af steril teknik, håndhygiejne før og 

efter kateterpleje, osv)



Antibiotisk behandling (praksis) – kompliceret cystit

Pivmecillinam 400 mg x 3 i 5 dage eller 

Trimethoprim 200 mg x 2 i 5 dage 

Justering efter dyrkning og resistenssvar



AB behandling (hospital)

Ampicillin 2 g hver 6. time, iv

+ gentamicin eller tobramycin 5 mg/kg hver 24. time, iv

Ved penicillinallergi: Cefuroxim 1,5 g hver 8. time, iv

+ gentamicin eller tobramycin 5 mg/kg hver 24. time, iv.

Behandlingen justeres i henhold til dyrkningssvar.



Ampi+genta 93%

Pip/tazo+genta 98%

Cefuro+genta 87%

Antibiotikadækning (monoterapi og kombinationsbehandling) 



Antibiotisk profylakse

Anbefales ikke 

Ved særlig indikation: 

2-6 uger (ikke måneder!!!) med forskellige stoffer (pivmecillinam, trimethoprim , 

nitrofurantoin )

Kontroldyrkning af urin efter endt behandling og

rutinemæssige urindyrkninger

har ingen værdi i valget af korrekt antibiotikum ved fremtidig infektion



Urinstix

Urindyrkning

Antibiotisk behandling af asymptomatisk bakteriuri

Antibiotisk behandling af UVI

KAD skift  

Kontrol af urin efter behandling

Antibiotisk profylakse  

KAD til dyrkning     

Checkliste



Hvem skal behandles?

Urin fra KAD med

E. coli 100.000/ml, 

ildelugtende urin, 

pos urinstix for L , 

kronisk KAD bærer,

bor på plejehjem

Urin fra KAD med 

K. pneumoniae

100.000/ml, grumset 

urin, pos urinstix for L 

og nitrit, kronisk KAD 

bærer, recidiverende 

UVI, T 37,5

Urin fra KAD med 

E. faecalis

100.000/ml, 

ildelugtende urin, 

pos urinstix for L , neg 

for nitrit

kronisk KAD bærer, 

konfus

Urin fra KAD med 

E. coli 100.000/ml, 

kronisk KAD bære,

pos urinstix for L og 

nitrit, T 38,5, lavt 

blodtryk



Skal patient have kateter?



TAK!


