
Faktaark om nedre urinvejsinfektioner (UVI) 

Typiske symptomer  

 Smerter ved vandladning  

 Hyppig vandladning 

 Øget vandladningstrang 

 Makroskopisk hæmaturi 

 Smerter over blæren. 

Ældre får også typiske symptomer på nedre UVI. Det er tvivlsomt, om ”atypiske 
symptomer” såsom svimmelhed, konfusion og nyopstået/øget aggression er tegn på 
nedre UVI.

Differentiering af nedre UVI 

Ukompliceret: 

 Ikke-gravide voksne kvinder 

 Ældre kvinder over 65 år i eget 

hjem uden betydende 

komorbiditet (fx diabetes). 

Kompliceret: 

 Alle andre. 

Kriterier for at lave urinundersøgelse 
hos patienter uden kateter á 
demeure, (KAD): 

• Feber OG mindst ét typisk 
symptom på cystitis eller 
pyelonephritis 

• Ingen feber OG mindst 2 typiske 
symptomer på cystitis 

• Hvis feberen ledsages af mindst 
2 typiske symptomer på anden 
infektion, så lav IKKE 
urinundersøgelse.

Proces for diagnosticering 

  



1. valgsbehandling 

 

Vigtige budskaber 

 Ældre får også typiske symptomer på nedre UVI. Det er tvivlsomt, om 

”atypiske symptomer” såsom svimmelhed, konfusion og nyopstået/øget 

aggression er tegn på nedre UVI. 

 Op til 50 % af ældre i eget hjem og op til 75 % af ældre på plejehjem har 

asymptomatisk bakteriuri.  

 Brug kun urinstixs til at udelukke UVI; en positiv urinstixs kan kun bruges, hvis 

patienten har typiske symptomer. 

 En negativ urindyrkning er rigtig god til at udelukke UVI, men en positiv 

urindyrkning kræver omtanke, før man starter behandling med antibiotika. 

 Evaluer, om der stadig er symptomer, når der er svar på dyrkningen. Hvis 

symptomerne er væk, skal der ikke behandles uanset dyrkningssvaret. 

 Forebyggende antibiotisk behandling af recidiverende UVI frarådes generelt.  

 Man bør, hvis muligt, korrigere risikofaktorer (særligt immobilisering og 

inkontinens), før man starter forebyggende behandling. 

 Ved forebyggende antibiotisk behandling af UVI bør man skifte stofgruppe 

hver 6. uge.  

 Forebyggende behandling af UVI bør pauseres efter 6-9 måneder for at 

vurdere, om der fortsat er indikation for behandling. 
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