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Flertalet akuta urinvägsinfektioner
(UVI) i primärvården behandlas utan
föregående odling med ledning av
anamnes och resultat av enkla kemiska
test. Det finns då två felkällor: 1. patien-
ten har inte UVI och får behandling i
onödan, 2. patienten har UVI men bak-
terierna är resistenta mot den givna be-
handlingen, som då ges i onödan. Nyt-
tan av urinodling och lämpligt antibio-
tikaval vid behandling av UVI har dis-
kuterats i flera inlägg i Läkartidningen
[1-6] och i information från Läkeme-
delsverket [7].

Det är en öppen fråga vilken san-
nolikhet för UVI som är nödvändig för
att en behandling ska påbörjas och vil-
ken sannolikhet för antibiotikakänslig-
het som är nödvändig för att ett visst gi-
vet medel ska sättas in vid behandling
av en akut UVI.

Vår uppfattning är att specificiteten
för diagnosen UVI bör vara mer än 90
procent och att en förväntad känslighet
på 90–95 procent kan vara en praktisk

gräns för när en behandling kan påbör-
jas utan föregående resistensbestäm-
ning [8]. En förväntad känslighet under
85 procent anser vi vara helt otillräcklig
vid val av förstahandsmedel.

Vi har nyligen genomfört en multi-
centerstudie för att kartlägga antibioti-
kakänsligheten hos bakterier isolerade
från patienter med UVI och för att kun-
na ge vägledning för när resistensbe-
stämning bör utföras.

Studieuppläggning
För att erhålla aktuella basdata om

bakterieart och antibiotikaresistens hos
patienter med UVI genomfördes under
1994 en multicenterstudie omfattande
4 905 konsekutiva patienter som sökte
sig till primärvården för akuta urinvägs-
besvär. Undersökningen genomfördes
vid tio mikrobiologiska laboratorier
och femtio vårdcentraler (se ruta Med-
verkande mikrobiologiska laboratorier
och vårdcentraler). Undersökningen
genomfördes i två etapper, vecka 7–18
och vecka 36–46. Vid varje etapp inklu-
derades femtio konsekutiva patienter
över 15 år från varje vårdcentral. Vi an-
ser att vår urvalsmodell kan användas
för att beskriva den genomsnittspatient
som söker vårdcentral för urinvägsbe-
svär även om både stora och små vård-
centraler blir lika tungt representerade,
vilket kan vara en nackdel om det finns
några systematiska variationer mellan
vårdcentralerna. Patienter i geriatrisk
vård eller patienter med kateter ingick
ej.

Följande demografiska och anam-
nestiska uppgifter registrerades: ålder,
kön, förekomst av tidigare UVI, antal
UVI senaste året, antal månader sedan
senaste UVI, behandling vid senaste
UVI och timmar sedan senaste miktion.
Urin lämnades som mittstråleprov.
Testning utfördes med urinsticka om-
fattande nitrit, leukocytesteras, blod,
protein och glukos på respektive vård-
central. Kyltransporterade urinprov un-
dersöktes på närmaste mikrobiologiska
laboratorium med odling och resistens-
bestämning enligt SIR-systemet mot
ampicillin, peroralt cefalosporin, nitro-
furantoin, trimetoprim, norfloxacin och
ciprofloxacin. Referensmetodikens [9]
förslag till lägsta kolonital som motive-

rar typning och resistensbestämning för
urinodlingar följdes och utgör underlag
för uppgifterna om bakteriefynd och re-
sistensförhållanden.

Vilka patienter –
vilken behandling?
Vilka patienter söker för urinvägs-

besvär och vad får de för behandling?
En sammanställning av demografis-

ka och anamnestiska uppgifter framgår
av Tabell I. Omkring 60 procent av dem
som haft UVI tidigare hade haft detta
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Kemiska snabbtest ger stöd
för diagnosen urinvägsinfektion
hos cirka en tredjedel av alla pa-
tienter som söker vårdcentral
för urinvägsbesvär. Med till-
lämpning av nya gränsvärden
vid bakteriologisk odling kan
stöd för diagnosen erhållas hos
ytterligare cirka en tredjedel av
patienterna. Med stöd av enkla
frågor till patienten är det möj-
ligt att välja ut både första-
handspreparat och de fall där
odling och resistensbestämning
bör utföras. 



under det senaste året. En kinolon var
det vanligaste preparatet vid senaste
behandlingstillfälle trots att många ex-
perter avråder från användning av kino-
loner som förstahandsmedel vid okom-
plicerad cystit, eftersom man är orolig
för en snabb resistensutveckling [6, 7,
10].

Det fanns könsskillnader i bakterie-
artsfördelningen (Tabell II) med 77 pro-
cent (2 227/2 893) Escherichia coli hos
kvinnor och 57 procent (142/250) hos
män. Staphylococcus saprophyticus på-
visades bara hos kvinnor. Resistens-
mönstret för olika bakteriearter/grupper
framgår av Tabell III. Skillnaderna i
bakterieartsfördelning mellan könen
(Tabell II) och skillnaderna i resistens
för olika bakteriegrupper (Tabell III)
ger också skillnader i förväntad antibio-
tikaresistens för män och kvinnor i de

fall där UVI fastställts med nitrittest
utan att den bakteriella genesen är känd
(Tabell IV).

Vilket stöd ger snabbtesten?
Vi har satt utfallet av nitrittestet och

leukocytesterastestet i relation till de
bakteriefynd som enligt referensmeto-
diken [9] motiverar typning och resi-
stensbestämning. Bland samtliga 3 143
odlingsverifierade urinprov (Tabell II)
blev nitrittestet positivt i 48 procent och
leukocytesterastestet i 83 procent (sen-
sitivitet). Bland samtliga 1 762 negativa
prov blev nitrittestet negativt i 96 pro-
cent och leukocytesterastestet i 56 pro-
cent (specificitet).

Den vanligaste urinvägsbakterien,
Escherichia coli, kan ibland på någon
till några timmar ge upphov till mätba-
ra nitrithalter i urinen. Andra nitratredu-
cerande bakterier som förekommer vid
UVI kräver längre tid. Vissa gramposi-
tiva kocker som Staphylococcus sap-
rophyticus och enterokocker saknar
helt förmåga att reducera nitrat till ni-
trit. En blåsinkubationstid på minst fyra
timmar rekommenderas för nitrittest. I
vår undersökning, som beskriver hur
det förhåller sig i den dagliga rutinsjuk-
vården, hade endast 22 procent av pati-
enterna en blåsinkubationstid över fyra
timmar, och 44 procent hade en blåsin-
kubationstid som understeg två timmar!
Möjligheten för nitritstickan att påvisa
en signifikant bakteriuri ökade med
blåsinkubationstiden. Urinprov med
signifikant växt av Escherichia coli och
en tid under två timmar i urinblåsan var
nitritpositiva i 46 procent. Vid en inku-
bationstid över sex timmar var 95 pro-
cent nitritpositiva.

Leukocytesterastestet hade sitt störs-
ta värde hos patienter med ett negativt
nitrittest, där en kraftig leukocytesteras-
förekomst (≥3+) var mer än tio gånger
vanligare hos patienter med signifikant

bakteriuri än hos patienter utan bakte-
rieväxt. Blod, protein eller glukos i
urinen gav ingen vägledning vid dia-
gnostik av UVI.

Patienter med urinvägsbesvär
och positivt nitrittest
Det anses att ett positivt nitrittest är

tillräckligt vid okomplicerad UVI hos
kvinnor för att bekräfta att bakteriuri fö-
religger, och konventionell urinodling
med resistensbestämning är då i regel
överflödig. Hos män bör alltid urinod-
ling tas. Hos kvinnor bör urinodling tas
vid terapisvikt, recidiv inom en månad,
graviditet, misstanke om pyelonefrit
och komplicerad UVI [10]. Valet av
preparat blir en avvägning mellan far-
makologiska skillnader mellan olika
medel, risk för resistensutveckling och
aktuella resistensförhållanden i den del-
population patienten tillhör.

Hos patienter med positivt nitrittest
(Tabell V) skiljer sig den förväntade
bakterieartsfördelningen från den i Ta-
bell II så att Escherichia coli ökar till 87
procent hos kvinnor och 64 procent hos
män, samtidigt som Staphylococcus
saprophyticus och enterokocker så gott
som saknas eftersom dessa bakteriear-
ter ej bryter ner nitrat till nitrit. Dessa
bakterieartsförändringar ger också tyd-
liga förändringar i förväntad antibioti-
karesistens (Tabell IV och VI). 

Hur lång tid?
Eftersom många patienter återkom-

mer med förnyade besvär och ett posi-
tivt nitrittest inom det närmaste året ef-
ter en antibiotikabehandlad UVI är det
viktigt att veta hur lång tid det måste gå
efter en behandling innan samma pre-
parat kan användas på nytt utan föregå-
ende resistensbestämning. Det framgår
av Tabell VII att en förhöjd antibiotika-
resistens mot trimetoprim kan förväntas
i minst ett halvt år efter en behandling.
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Tabell I. Demografiska och anamnestiska
uppgifter.

Kvinnor Män

Antal 4 365 540
Procent 89 11
Medelålder, år 53 62
Haft UVI tidigare 3 513 297
UVI senaste året 2 071 179

1 ggr 940 95
2 ggr 527 49
≥3 ggr 604 35

Månader sedan
senaste infektion

1–2 824 87
3–6 696 56
7–12 492 35
>12 och vet ej 1 501 119

Behandling vid senaste
infektion det senaste
året, procent

Kinolon 44 56
Trimetoprim 28 22
Mecillinam 12 8
Oralt cefalosporin 3 3
Nitrofurantoin 1 2
Annat 3 4
Vet ej 9 5

Tabell II. Bakterieartsfördelning för samtliga
isolat.

Kvinnor Män
Bakterie N=2 893 N=250

Escherichia coli 2 227 142
Klebsiella/Enterobacter 159 20
Proteus mirabilis 66 10
Pseudomonas aeruginosa 4 3
Övriga gramnegativa
stavar 29 4
Staphylococcus
saprophyticus 129 0
Staphylococcus
aureus 14 13
Övriga koagulasnegativa
stafylokocker 34 17
Enterokocker 93 27
Streptokocker grupp B 55 7
Övrigt 83 7

Tabell III. Procentuell antibiotikaresistens för olika bakteriegrupper. NOR = norfloxacin, CIP =
ciprofloxacin, TRI = trimetoprim, MEC = mecillinam, NIT = nitrofurantoin, CEF = cefadroxil,
AMP = ampicillin, NT = ej undersökt.

Antibiotika

Bakteriegrupp NOR CIP TRI MEC NIT CEF AMP

Escherichia coli 0,3 0,2 8 2 0,6 2 17
Klebsiella/Enterobacter 3 1 8 10 88 15 93
Proteus mirabilis 0 0 8 1 97 1 5
Pseudomonas aeruginosa 1/7 1/7 7/7 7/7 7/7 7/7 7/7

Övriga gramnegativa stavar 0 0 18 9 39 33 42
Staphylococcus saprophyticus 0 0 1 86 0 0 1
Staphylococcus aureus 15 4 4 92 0 0 68

Övriga koagulasnegativa
stafylokocker 28 22 29 90 2 NT 54
Enterokocker 8 2 7 95 2 >99 2
Streptokocker grupp B 23 0 14 90 4 0 0
Övrigt 46 31 57 85 36 13 3

Totalt 3 1 9 14 9 7 21



För mecillinam och kinoloner är perio-
den med förväntad förhöjd resistens
inte längre än en månad efter en be-
handling. De 33 trimetoprimresistenta
bakteriestammar som isolerades det
närmaste halvåret efter en trimetoprim-
behandling (Tabell VII) utgjordes till 75
procent av Escherichia coli (25) och för

övrigt av Klebsiella/Enterobacter (1),
Proteus mirabilis (1), enterokocker (1),
övriga koagulasnegativa stafylokocker
(4) samt alfastreptokocker (1), i stort
sett samma bakterieartsfördelning som
i Tabell V. De sju mecillinamresistenta
bakterierna månaden efter en mecilli-
nambehandling utgjordes av Escherich-
ia coli (1), Klebsiella/Enterobacter (4),
Staphylococcus aureus (1) och entero-
kocker (1). De fyra ciprofloxacinresi-
stenta stammarna en månad efter en ki-
nolonbehandling utgjordes av Esche-
richia coli (2), Pseudomonas aerugino-
sa (1) och Staphylococcus aureus (1).

Ett nyinsjuknande med ett positivt
nitrittest efter en behandlad UVI orsa-
kas därför inte så ofta av andra bakterie-
arter än vid primärinfektionen men ofta
av stammar resistenta mot det tidigare
givna medlet.

Nya rekommendationer
ändrar svaren
I de nya rekommendationerna för

urinodling [9] har begreppet signifikant
bakteriuri ändrats så att bakteriehalter
ned till 103 cfu (colony forming units)
per milliliter anses vägledande för dia-
gnostiken hos kvinnor med akuta urin-
vägsbesvär när bakterieetiologin är
Escherichia coli eller Staphylococcus
saprophyticus, de så kallade primärpa-
togena bakterierna vid UVI. För de fles-
ta andra bakteriearter har gränsen satts
vid 104 cfu/ml. I en artikel i Läkartid-
ningen har Fritz och medarbetare [3]
ifrågasatt värdet av de nya riktlinjerna
och varnat för en ökad antibiotikaför-
brukning till följd av överdiagnostik
och också förespått en väsentligt ökad
arbetsbörda på de mikrobiologiska la-
boratorierna om de nya riktlinjerna
skulle följas.

UVI trots lågt bakterietal
I vår undersökning upptäcktes bak-

terienivåer på 103 cfu/ml i 2,8 procent
av urinproven. Hos kvinnor var det 116
fall med Escherichia coli och 4 med
Staphylococcus saprophyticus och hos
män 12 med Escherichia coli och 1 med
grupp B-streptokocker. Av 116 prov
med Escherichia coli var 54 antingen
nitritpositiva eller leukocytesteras ≥3+
och därför sannolikt orsak till en UVI
trots det låga bakterietalet. Av de åter-

stående hade endast nio prov en inku-
bationstid i urinblåsan överstigande
fyra timmar. Många av dessa kan därför
också vara representativa för en akut
UVI, kanske med så akuta besvär att
blåsinkubationstiden inte kunde bli
längre.

En måttlig bakteriehalt på 104–105

cfu/ml förekom i 8,2 procent av alla
prov. I jämförelse med prov med riklig
växt (≥105 cfu/ml) förekom det vid des-
sa måttliga halter en ökad andel strepto-
kocker grupp B och alfastreptokocker.
Det är möjligt att en del av dessa fynd
representerar en överdiagnostik som vi
i så fall skattar till mindre än 1 procent
av totalantalet undersökta prov.

Blandflora fanns hos 11,2 procent,
och i 18 procent var dessa urinprov ni-
tritpositiva. Det visar att 2 procent av
det totala antalet urinprov sannolikt
kom från patienter med en akut UVI
som på grund av tillblandning med hud-
och slemhinnebakterier inte fick en till-
fredsställande bakteriologisk förkla-
ring.

Sammanfattningsvis är vår uppfatt-
ning den att de nya rekommendationer-
na för laboratoriediagnostik av urin-
vägsinfektioner [9] har höjt kvaliteten
på diagnostiken, utan att väsentligt öka
arbetsbördan på laboratorierna, utan att
leda till någon påtaglig överdiagnostik
och utan att förleda till onödig antibio-
tikabehandling.

Har resistensen ökat?
För att kunna följa resistensutveck-

lingen vid behandling av urinvägsinfek-
tioner i primärvården har samma under-
sökningsmodell använts vart annat till
vart tredje år sedan 1983 [8, 11-13]. Det
har därför gått att följa resistensen för
Escherichia coli hos kvinnor som söker
läkare på vårdcentraler för urinvägsbe-
svär och som varken haft UVI eller anti-
biotikabehandling under det senaste
året, det vill säga i en patientgrupp med
bakterier isolerade från urinvägarna där
det kan påvisas om det sker en resistens-
ökning i totalpopulationen.

Trimetoprimresistensen hos Esche-
richia coli har i denna patientgrupp mer
än trefaldigats från 1983 (1,9 procent)
till 1994 (6,2 procent). Under samma tid
har resistensen för Escherichia coli inte
ändrats för mecillinam (1,0 procent) el-
ler (1986–1994) för norfloxacin (0–0,2
procent). En mycket trolig orsak till
denna skillnad är att trimetoprimresis-
tens hos Escherichia coli i stor utsträck-
ning (45 procent) är plasmidöverförd
[11] i motsats till mecillinam- och kino-
lonresistens. Det kan också kan vara en
förklaring till den förhöjda risken för
trimetoprimresistens vid nyinsjuknan-
de efter en trimetoprimbehandling och
en förklaring till varför det tar längre tid
för denna risk att minska än det gör när
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Tabell IV. Procentuell antibiotikaresistens för
samtliga isolat.

Kvinnor Män
Antibiotika N=2 899 N=250

Norfloxacin 2 4
Ciprofloxacin 1 2
Trimetoprim 9 10
Mecillinam 13 29
Nitrofurantoin 9 14
Cefalosporin 6 16
Ampicillin 21 24

Tabell V. Procentuell bakterieartsfördelning
för isolat från nitritpositiva urinprov.

Kvinnor Män
Bakterie N=1 414 N=153

Escherichia coli 87 64
Klebsiella/Enterobacter 7 8
Proteus mirabilis 2 7
Pseudomonas aeruginosa <1 <1

Övriga gramnegativa
stavar 1 2
Staphylococcus
saprophyticus <1 0
Staphylococcus aureus <1 6

Övriga koagulasnegativa
stafylokocker <1 9
Enterokocker <1 2
Streptokocker grupp B <1 0
Övrigt <1 <1

Tabell VII. Risk för resistens (procent inom parentes) mot tidigare givet medel vid nyinsjuk-
nande med positivt nitrittest och tid i månader efter senaste behandling.

Månader Trimetoprim Mecillinam Ciprofloxacin
N=255 N=112 N=381

1 14/33 (42) 7/26 (27) 4/82 (5)
2 9/40 (23) 0/7 0/38

3–6 10/82 (12) 0/30 0/109
7–12 4/44 (9) 0/25 1/75
>12 5/56 (9) 1/24 0/77

Tabell VI. Procentuell antibiotikaresistens
hos bakterieisolat från nitritpositiva urinprov.

Kvinnor Män
Antibiotika N=1 364 N=128

Norfloxacin 1 4
Ciprofloxacin <1 3
Trimetoprim 8 6
Mecillinam 5 21
Nitrofurantoin 10 15
Cefalosporin 3 6
Ampicillin 23 27



det gäller mecillinam och kinoloner
(Tabell VII). 

De urinprov som skickas in rutin-
mässigt till laboratorierna för odling
och resistensbestämning är selekterade
och omfattar även sjukhusvårdade pati-
enter, patienter i geriatrisk vård och pa-
tienter med kroniska sjukdomar i urin-
vägarna. Många av dessa patienter har
multiresistenta bakteriestammar, även
av Escherichia coli, som kan följas i
upprepade odlingar flera gånger om
året under flera år. De utgör den största
riskfaktorn för spridning av resistens,
och det stora hotet finns idag inom äld-
revården och på sjukhemmen [14].
1995 resistensbestämdes 4 636 Esche-
richia coli-stammar som isolerats från
urinprov som sänts in till Södersjukhu-
sets bakteriologiska laboratorium, och
144 (3,1 procent) var resistenta för nor-
floxacin. För att illustrera var dessa re-
sistenta bakterier kom från har vi retro-
spektivt sammanställt statistik från la-
boratoriet (Tabell VIII) med de ofull-
ständiga uppgifter som hör till ett sådant
material. Av 106 prov från sjukhus eller
långvård hade 44 tagits ur kateter eller
genom tappning. Av de 32 patienter där
kinolonresistenta Escherichia coli 1995
isolerades i urinprov vid besök på vård-
centraler var 22 kända sedan 1992–93
för komplicerade urinvägssjukdomar,
vård på sjukhus eller inom långvården
och 13 hade fått kinoloner den sista må-
naden. För tre patienter saknades tidiga-
re UVI-anamnes.

Konklusion
Den behandlande läkaren vet vanli-

gen inte vilken bakterieart som orsakat
urinvägsinfektionen när behandlingen
ska sättas in, och då är det av större
praktiskt värde att veta vilka preparat
som kan tänkas vara användbara för den
patientgrupp som ska få behandling än
att veta själva bakterienamnet. Prata
med patienten före behandling och frå-
ga om timmar sedan senaste miktion, ti-
digare UVI, antibiotika vid senaste be-
handling och när den skedde. Vid akuta
besvär behövs ingen urinodling när ni-
trittestet är positivt eller leukocyteste-
rastestet är kraftigt positivt. Eftersom
inte alla bakterier bildar nitrit i urinblå-
san representerar ett nitritpositivt prov
en bakterieflora med andra förväntade

resistensförhållanden än om inget ni-
trittest utförts eller om det utfallit nega-
tivt (Tabell IV, VI). Om nitrittestet är
negativt eller om leukocytesterastestet
är <3+ bör odling utföras antingen som
dipslide eller vid ett bakteriologiskt la-
boratorium. Vid signifikant bakterie-
växt bör då också resistensbestämning
utföras.

Hos kvinnor som nyinsjuknar inom
en månad efter föregående behandling
gör man byte till annat medel. Det finns
i vårt material inget som tyder på att
dessa vanliga nyinsjuknanden i UVI
hos kvinnor förorsakas av mer svårbe-
handlade bakteriestammar än vid det
första insjuknandet. Trimetoprim bör
dock inte ges på nytt innan ett halvt år
förflutit sedan senaste behandlingstill-
fälle, och bör på grund av dess lång-
dragna påverkan på resistensförhållan-
dena i tarmfloran inte användas som
profylaxbehandling. Korta behand-
lingstider minskar antibiotikatrycket
och är att föredra.

Patienter som har kroniska sjukdo-
mar i urinvägarna, som nyligen vårdats
på sjukhus eller vårdas inom långvår-
den bör alltid undersökas med urinod-
ling och resistensbestämning.

*
Ekonomiskt stöd för denna under-

sökning har erhållits från Bayer Sverige
AB.
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Tabell VIII. Isolat av kinolonresistenta Escherichia coli bland rutinprov till bakteriologiska
laboratoriet, Södersjukhuset.

Sjukhus och långvård Vårdcentraler
Prov Patienter Prov Patienter

1992 32 25 7 6
1993 26 19 14 9
1994 80 47 25 19
1995 106 86 38 32


