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SAMMENDRAG 

Bakgrunn og problemstilling 

Diagnostikk av urinveisinfeksjon (UVI) kan være utfordrende hos eldre 

personer, som i større grad har diffuse og mindre organspesifikke symptomer 

ved akutt sykdom enn yngre, i tillegg til en høyere forekomst av 

asymptomatisk bakteriuri. Observasjoner ved Kommunal Akutt Døgnenhet 

(KAD) Aker ga inntrykk av en praksis med hyppig bruk av urinstiks, og at 

positivt utslag på urinstiks ofte leder til antibiotikabehandling, også i tilfeller 

hvor pasienten ikke har typiske UVI-symptomer. I vår prosjektoppgave ønsket 

vi derfor å lage tydeligere retningslinjer for diagnostikk av UVI, for å unngå 

unødvendig bruk av antibiotika. 

Kunnskapsgrunnlag 

Ved hjelp av to PICO-søk i McMaster Plus, har vi tatt utgangspunkt i 

kunnskapsgrunnlaget fra UpToDate, Best Practice samt noen metaanalyser. I 

tillegg har vi brukt nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i 

primærhelsetjensten og sykehus og en artikkel fra NEJM CLINICAL 

PRACTICE fra 2016 for å kartlegge evidensgrunnlaget rundt vår 

problemstilling nærmere. Disse kildene er i tråd med hverandre og sier at UVI-

diagnosen bør baseres på kliniske symptomer og dyrkning av urin. Videre 

anbefaler de at oppstart av antibiotika for mistenkt UVI avventes inntil 

dyrkningssvar foreligger og at asymptomatisk UVI ikke skal screenes for eller 

behandles. Vi har vurdert at kunnskapsgrunnlaget er av høy kvalitet ved å 

bruke sjekklistene til Kunnskapssenteret. 

Tiltak og kvalitetsindikatorer 

Basert på kunnskapsgrunnlaget har prosjektgruppen utarbeidet en sjekkliste 

for diagnostikk av UVI hos menn over 65 år uten kateter og en diagnostisk 

algoritme. Begge disse tiltakene skal sette fokus på riktig diagnostisk 

fremgangsmåte av UVI hos denne pasientgruppen. For kontroll av tiltakene 

ble det valgt to indikatorer; antall urinprøver sendt til dyrkning og UVI som 

diagnose i epikrise med kontroll mot antall brukte sjekklister. Disse tiltakene er 

lette å måle og korrelerer godt med våre tiltak. 
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Organisering og ledelse 

Prosjektet er planlagt organisert ved å benytte metoden til Langley et al for 

kvalitetsforbedring med tre fundamentale spørsmål og deretter å følge PUKK-

sirkelen med det antall runder slik at en oppnår ønsket effekt av implementert 

tiltak. Prosjektansvarlig sykepleier vil følge opp prosjektet ved å minne om 

prosjektet i det daglige, ta imot innspill og arbeide med data for de valgte 

kvalitetsindikatorene. Prosjektansvarlig sykepleier og ansvarlig overlege 

samarbeider om fasene kontrollering og korrigering for hver runde. Mulige 

ledelsesmessige utfordringer er hyppige nyansettelser, varierende 

regelmessighet for legene og videre eventuelt generell motstand til endring 

blant medarbeiderne. 

Vurdering 

Prosjektets tiltak med implementeringen av en sjekkliste og en diagnostisk 

algoritme for når antibiotikabehandling er indisert ved UVI hos menn over 65 

år uten kateter er gjennomførbart. Tiltakene er lite kostnads- og 

ressurskrevende og kan ha en stor gevinst både på individ- og samfunnsnivå 

med redusert overdiagnostikk og overbehandling med antibiotika. 
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INNLEDNING 
Urinveisinfeksjon (UVI) er hyppig forekommende hos eldre og en hyppig 

årsak til antibiotikabehandling. Diagnosen UVI bør stilles på bakgrunn av 

karakteristiske symptomer, i tillegg til pyuri og signifikant bakteriuri (1, 2). 

Utfordringen ved disse kriteriene er å avgjøre hva som kvalifiserer som 

symptomer hos eldre personer, som i større grad har diffuse og mindre 

organspesifikke symptomer ved akutt sykdom enn yngre. Dette kan ha 

medført at det i større grad tas i bruk enkle og lett tilgjengelige diagnostiske 

hjelpemidler, slik som urinstiks, som tillegges for stor diagnostisk verdi.  

 

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus anbefaler bruk av 

urinstiks for forekomst av leukocyttesterase og nitritt ved klinisk mistanke, 

men legger vekt på at positiv urinstiks ikke alene er diagnostisk for UVI og at 

betydningen av urinstiks generelt er overvurdert (3). Urinstiks vil hyppig gi 

positivt utslag hos eldre personer uten UVI på grunn av høy forekomst av 

asymptomatisk bakteriuri i denne aldersgruppen, anslått til 10 % av menn (4) 

og over 20 % av kvinner (5) over 80 år utenfor sykehus og sykehjem. 

Asymptomatisk bakteriuri skal, etter norske retningslinjer, kun screenes for og 

behandles hos gravide og pasienter som skal til transuretral prostatektomi 

eller urologisk inngrep som medfører slimhinneblødning (3). 

 

Flere av gruppemedlemmene har gjennom klinisk arbeid sett omfattende bruk 

av urinstiks, både i primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Av og 

til har inntrykket vært at urinstiks tas på en uklar indikasjon, og at positivt 

utslag på urinstiks alene ofte leder til antibiotikabehandling, også i tilfeller hvor 

pasienten ikke har typiske UVI-symptomer. Blant annet var dette inntrykket til 

et av våre gruppemedlemmer gjennom klinisk arbeid ved Kommunal Akutt 

Døgnenhet (KAD) Aker, hvor vi har valgt å gjøre vårt KLoK-prosjekt.  

 

Dagens praksis ved KAD er basert på gruppens observasjoner og samtale 

med overlege, ikke basert på rutinemessig bruk av oppdaterte prosedyrer 

eller retningslinjer. Det synes å ha medvirket til hyppig bruk av urinstiks på 

vag indikasjon hos et stort spekter av pasienter, muligens på bekostning av 
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fokus på kritisk og systematisk vurdering av symptomer og øvrige funn ved 

klinisk undersøkelse. Vi mener det er grunnlag til å stille spørsmål ved om en 

slik praksis kan føre til overdiagnostikk av UVI, og at en andel av pasientene 

behandles unødvendig med antibiotika. Dette er utgangspunktet for vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt. 

 

Unødvendig behandling med antibiotika er uheldig, både fordi 

antibiotikabehandling medfører økt risiko for medikamentelle bivirkninger, 

Clostridium difficile-infeksjon og bidrar til økende antibiotikaresistens, men 

også fordi positiv urinstiks og tentativ diagnose UVI kan føre til at en overser 

annen mulig årsak til pasientens symptomer (6). Vi mener derfor at tydeligere 

retningslinjer for diagnostikk og behandling av UVI hos eldre er et viktig 

område for kvalitetsforbedring.  

 

Insidensen av UVI hos eldre menn er rundt halvparten av hos eldre kvinner, 

men i gruppen menn over 80 år er forekomsten nesten like stor som hos 

kvinner i samme aldersgruppe (4). Forekomsten av urologiske tilstander er 

høy blant eldre menn med UVI (4), noe som byr på diagnostiske 

tilleggsutfordringer sammenlignet med UVI hos kvinner. Vi mener derfor at et 

kvalitetsforbedringsprosjekt kan være av ekstra nytteverdi for gruppen eldre 

menn, og valgte derfor å avgrense oppgaven til å gjelde menn over 65 år uten 

kateter med mistanke om UVI. Videre valgte vi å avgrense oppgaven til eldre 

personer på institusjon for best mulig overførbarhet til KAD. Dersom 

innføringen av kvalitetsforbedringsprosjektet lykkes, ser vi for oss at prosjektet 

i regi av KAD enkelt kan omarbeides slik at det kan innføres liknende 

retningslinjer for kvinner med mistanke om UVI.  

Problemstilling  

Vi formulerte to problemstillinger med tilhørende PICO-spørsmål for å enklere 

kunne strukturere oppgaven og litteratursøket. Ved den første 

problemstillingen ønsker vi å finne svar på om det skjer en overbehandling 

med antibiotika på bakgrunn av positiv urinstiks sammenlignet med 

gullstandard for diagnostikk av UVI. Ved den andre problemstillingen ønsker 

vi å finne evidens på testegenskapene til urinstiks i diagnostikk av UVI, da det 
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er konsensus i det faglige miljøet at urinstiks alene ikke bør brukes for å 

diagnostisere UVI.  
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KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
Vi ønsket å finne kunnskapsgrunnlaget for følgende to kliniske 

problemstillinger: 
1. Hos eldre menn med mistenkt UVI og med positivt utslag på urinstiks, bør 

man starte opp med antibiotikabehandling før et eventuelt dyrkningssvar 
foreligger? 

2. Hos eldre menn med UVI hvor det tas urinstiks, hvor mange får utslag på 
denne? (Det vil si, hva er sensitiviteten til urinstiks?) 

Vår søkestrategi var derfor basert på to forskjellige PICO-spørsmål: 

PICO 1: Diagnostikk 

P Eldre menn i institusjon med mistenkt UVI 

I Urinstiks 

C Gullstandard: Kliniske symptomer og dyrkning 

O Initiering av antibiotikabehandling 

 

PICO 2: Testegenskaper, urinstiks 

P Eldre menn med urinveisinfeksjon 

I Urinstiks 

C  

O Positiv urinstiks 

 

Til PICO 1 søkte vi hovedsakelig etter retningslinjer og nyere oversiktsartikler i 

McMaster Plus. Søkeordene vi brukte i McMaster Plus var “urinary tract 

infection” og “men”. Dette søket ga følgende relevante treff i 

kunnskapspyramiden: 

UpToDate: 
1. Acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis in men (7) 
2. Approach to the adult with asymptomatic bacteriuria (5) 
3. Evaluation of infection in the older adult (8) 

Best Practice:  
1. Urinary tract infections in men (9) 

PubMed Clinical Queries: 
1. Effectiveness of Preanalytic Practices on Contamination and Diagnostic 

Accuracy of Urine Cultures: a Laboratory Medicine Best Practices Systematic 
Review and Meta-analysis (10) 



 9 

2. Diagnosis and management of urinary tract infections in the outpatient 
setting: a review (11) 

Andre kjente relevante kilder er de nasjonale faglige retningslinjene for 

antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og sykehus (3, 10) og NEJM CLINICAL 

PRACTICE: “Urinary Tract Infections in Older Men”(4). 

 

Til PICO 2 brukte vi søkeordene “elderly”, “urinary tract infection” og “dipstick”. 

Dette søket ga følgende treff: 

UpToDate: 
1. Evaluation of infection in the older adult (8) 
2. Approach to the adult with asymptomatic bacteriuria (5) 
3. Sampling and evaluation of voided urine in the diagnosis of urinary 

tract infection in adults (12) 

Best Practice: 
1. Urinary tract infections in men (9) 

DARE: 
1. The urine dipstick test useful to rule out infections: a meta-analysis of the 

accuracy (13) 

Resultater – PICO 1 

Anbefalingene fra UpToDate sier at ingen screening eller behandling av 

asymptomatisk bakteriuri bør utføres foruten hos gravide og pasienter som 

skal til transuretral prostatektomi eller urologiske inngrep som medfører 

slimhinneblødning. I en metaanalyse med ni studier som inkluderte 1614 

kvinner og menn fra geriatriske poliklinikker og sykehjem, fant man at 

behandling av asymptomatisk bakteriuri ikke førte til en reduksjon av 

symptomatisk UVI (1.11, 95% KI 0.51-2.43), komplikasjoner (0.8, 95% KI 

0.35-1.4) eller død (0.99, 95% KI 0.0-1.41) sammenlignet med ingen 

behandling eller placebo (14).  

 

Hos pasienter med mistenkt UVI derimot, er urinstiks en god test i tidlig 

diagnostikk i henhold til UpToDate. Ved positivt utslag på urinstiks, anbefales 

det å sende inn prøven til dyrkning og avvente oppstart med antibiotika til 

prøvesvar foreligger. Dyrkning bør også foretas ved sterk klinisk mistanke om 

UVI og negativ urinstiks. 
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Sammen med retningslinjene i UpToDate, vurderte vi NEJM CLINICAL 

PRACTICE fra 2016 som den mest oppdaterte kunnskapsbaserte evidensen 

som foreligger i dag. Den sier at flesteparten av eldre menn med UVI har 

underliggende urologiske abnormaliteter. For å kunne gi effektiv behandling, 

må infeksjonsfokus være kjent. For å begrense overbehandling av 

asymptomatisk bakteriuri bør urinundersøkelser kun gjøres hos menn som 

har symptomer eller funn potensielt forenlig med UVI. Basert på denne 

kunnskapen, har de utarbeidet en algoritme for utredningen av UVI hos eldre 

menn (4). 

 
De nasjonale faglige retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 

og sykehus er i tråd med UpToDate sine anbefalinger og sier mer generelt at: 
• Bruk av urinstiks for forekomst av leukocyttesterase og nitritt anbefales ved 

klinisk mistanke om urinveisinfeksjon. Positiv urinstiks er ikke alene 
diagnostisk for UVI, og generelt er betydningen av urinstiks overvurdert. 

• Eldre med asymptomatisk bakteruri skal ikke behandles med antibiotika. 

Resultater – PICO 2 

I følge UpToDate kan en positiv urinstiks støtte opp mot en UVI-diagnose hos 

en pasient med UVI-symptomer og er derfor nyttig. I tillegg kan en negativ 

urinstiks utelukke UVI hvis klinisk mistanke er lav. UpToDate sine kilder viser 

at sensitiviteten til urinstiks varierer mellom 47-97% og spesifisiteten varierer 

mellom 44-97% (15). En annen metaanalyse som inkluderte 70 studier (med 

84,396 urinstiks) konkluderte med at urinstiks alene er nyttig ved positivt 

utslag på både nitrater og leukocyttesterase (13). Likevel anbefaler de at en 

positiv prøve sendes til dyrkning før oppstart av antibiotikabehandling. Fordi 

det finnes et betydelig antall falske negative prøver, kan man heller ikke 

utelukke en UVI til tross for intet utslag på urinstiksen. Hos en pasient med et 

negativt utslag, men med kliniske symptomer er det høy sannsynlighet for at 

en UVI foreligger. 

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 

De mest sentrale kildene vurderte vi systematisk ved bruk av sjekklister for 

retningslinjer og oversiktsartikler fra Kunnskapssenteret (16). Dette gjelder 
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anbefalingene fra UpToDate, de norske retningslinjene og de systematiske 

oversiktsartiklene vi fant. 

 

UpToDate presiserer tydelig hva anbefalingen handler om, målgruppen og 

hvem som har utarbeidet den. Vi finner ingen beskrivelse av søkestrategi eller 

inklusjons- og eksklusjonskriterier av studier knyttet til de aktuelle 

anbefalingene, men UpToDate har en generell beskrivelse av hvordan de 

benytter kvalitetssikrede studier for å utarbeide retningslinjer. De mottar ikke 

penger fra eksterne aktører. Dokumentasjonsgrunnlaget er vurdert og 

GRADE-gradert ut i fra sikkerhet og kvalitet på anbefalingene (17). 

 

De norske retningslinjene er basert på enkeltstudier, som er blitt kritisk vurdert 

av forfatterne bak retningslinjene (3, 10). I tillegg har vi vurdert disse 

retningslinjene til å være av høy kvalitet og til å stole på basert på sjekklisten 

fra Kunnskapssenteret.  

 

De systematiske oversiktsartiklene gir også gode resultater ved gjennomgang 

av sjekklisten fra Kunnskapssenteret. Det er klart definerte formål, inklusjons- 

og eksklusjonskriterier, og gode søkestrategier. 

Konklusjon 

Konsensus fra kunnskapsgrunnlaget er at hos eldre menn med mistanke om 

UVI bør diagnosen baseres på kliniske symptomer og dyrkning av urin. Selv 

der hvor det er høy forekomst av UVI, bør man ikke stole på urinstiks alene, 

men alltid sende inn til dyrkning før oppstart av antibiotikabehandling. 

Likeledes kan man ikke helt utelukke en UVI basert på en negativ urinstiks. 

Flere kliniske symptomer vil alene være diagnostisk for en UVI og en urinstiks 

er ikke nødvendig i slike tilfeller. 
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DAGENS PRAKSIS, TILTAK OG INDIKATOR 

Kartlegging av dagens praksis 	

KAD har flere titalls sykepleiere og leger. Flesteparten av sykepleierne jobber 

kun på KAD, men flertallet av legene jobber der deltid med annen 

hovedstilling, hyppigst innen allmennpraksis. Dette medførte en utfordring ved 

kartlegging av legenes praksis. For en ordentlig og oversiktlig kartlegging 

ønsket vi primært å lage et spørreskjema som skulle bli besvart av alle leger 

og sykepleiere. Grunnet begrenset tid valgte vi i stedet å kartlegge dagens 

praksis ved at et av gruppemedlemmene dro direkte til mikrosystemet med en 

rekke spørsmål til sykepleiertjenestens leder og noen av legene som var på 

jobb. Ved samme besøk ble vi vist rundt i avdelingen for å bli kjent med 

planløsning, utstyr og rutiner. Fra denne kartleggingen kan man oppsummere 

praksisen slik: 

 

Pasienten ankommer KAD Aker. En sykepleier tar imot pasienten og fyller ut 

et standardisert innkomstskjema. "Eliminasjon" inngår i skjemaet. Det spørres 

ikke rutinemessig om pollakisuri, dysuri eller andre symptomer fra urinveiene, 

men i de tilfellene der pasientens innleggelsesårsak er relatert til urinveiene. 

Praksis varierer mellom sykepleierne. Pasienten blir så tatt imot av lege som 

fyller inn en standardisert innkomstjournal i det elektroniske 

pasientjournalsystemet ”Profdoc”. Her inngår "naturlige funksjoner", men 

legen spør ikke rutinemessig etter urinveissymptomer.  

 

Ved mistanke om UVI tas en urinprøve. Dersom pasienten er mobil, tar 

pasienten urinprøven selv uten spesiell instruksjon. Et vanlig rent plastglass 

brukes til innsamling av urin. Ved ikke-mobile pasienter samles urinen i et rent 

bekken og urinstiks dyppes direkte i bekkenet. For analyse av urinstiksen 

brukes en maskin. Urinstiksen dyppes i urin, legges på et tørkepapir og puttes 

i maskinen. Resultatet skrives ut fra maskinen, og sykepleier gir resultatet 

muntlig til legen. Ved positivt utslag på leukocytter og/eller nitritt tas en ny 

urinprøve som kontroll. Denne gangen vaskes underlivet. Ved positiv 

kontrollprøve sendes prøven til dyrkning ved mikrobiologisk laboratorium ved 

Ullevål sykehus. Legen avgjør eventuell oppstart av antibiotika, og i følge 
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sykepleierne er hyppigst benyttede legemiddel pivmecillinam (Selexid). Svaret 

på urindyrkningsprøven kommer tilbake til KAD omkring en uke etter 

innsending. Hvis resistensmønster avviker fra oppstartet behandling, sendes 

svaret per post til pasientens fastlege. 

 

KAD Aker har en prosedyresamling kalt "Kvalitetslosen" som inneholder 

lokale prosedyrer og retningslinjer. Det finnes retningslinjer for UVI-

behandling, men i følge legene vi spurte blir ikke denne brukt da den angivelig 

ikke er oppdatert. 
 

Pasientforløpet med kontakter, aktiviteter, hendelser og vurderinger underveis 

er en del av en omfattende og vid arbeidsprosess som inkluderer flere 

ansattroller. Vi har laget et flytskjema for pasientforløpet med spesielt fokus 

på mulig UVI. Hensikten med dette er å få overblikk over pasientforløpet fra 

innleggelse til utskrivelse og å gjøre det lettere å identifisere mulige årsaker til 

kvalitetssvikt. Mulige punkter for kvalitetssvikt er merket som bobler i figuren. 
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For å kartlegge mulige sammenhenger mellom årsaker og virkninger laget vi 

et fiskebensdiagram. Et slik diagram er et godt verktøy for å kartlegge mulige 

årsaker til et sammensatt problem (18). Ideelt bør diagrammet lages sammen 

med en gruppe der de ulike aktørene i mikrosystemet er representert. På KAD 

ville dette vært sykepleiere, leger, helsesekretærer, vaskepersonell, 

hjelpepleiere og ledere. Prosjektgruppen valgte å lage et fiskebensdiagram 

sammen på en tavle. Dette hjalp oss å visualisere og organisere idéer og 

kunnskap, i tillegg til å systematisk gå gjennom de fem hovedområdene hvor 

malpraksis kan forekomme: miljø, mennesker, materiale, metode og 

maskiner. For KADs praksis av UVI-diagnostikk kom vi til følgende mulige 

faktorer som kan medvirke til feilpraksis: 

 
Etter å ha gått gjennom de ytterste bena diskuterte vi hva som kan være 

årsakene til overdiagnostikk og overbehandling av mistenkt UVI. Vi vurderer 

at lite tilgjengelige og oppdaterte lokale retningslinjer som trolig benyttes lite 

fører til en varierende diagnostikk og overbehandling. Våre tiltak tar sikte på å 

bedre dette.  
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Tiltak  

Som nevnt i innledningen har vi valgt å avgrense dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet til å gjelde menn over 65 år uten innlagt 

urinkateter. Dette for å avgrense kunnskapsgrunnlaget og gjøre det lettere å 

implementere prosjektet i det kliniske mikrosystemet. For å bedre praksis av 

UVI-diagnostikk hos menn over 65 år på KAD har gruppen kommet med 

følgende tiltak: 	

• Sjekkliste før initiering av antibiotika for alle menn over 65 år uten kateter 
ved mistenkt UVI  

• Diagnostisk algoritme ved mistenkt UVI hos menn over 65 år uten kateter 
 

Disse tiltakene utarbeidet med utgangspunkt i oppdatert kunnskap, nasjonale 

retningslinjer (jf. kapittel om kunnskapsgrunnlag) og tilpasset lokale forhold 

ved KAD Aker. Sjekklisten skal være enkel å lese, forstå og fylle ut. 

Sjekklisten skal fylles ut og legges i pasientens journal/mappe og 

skannes/arkiveres ved utskrivelse. Algoritmen skal hjelpe til å bevisstgjøre de 

ansatte om symptomer og behandling av UVI samt være et 

beslutningsverktøy for legene i behandlingen. Implementering av tiltakene er 

beskrevet under utføring i kapittelet om prosess og organisering for bedre 

praksis. 
	

Indikatorvalg	

En kvalitetsindikator er et indirekte mål på kvalitet. En god kvalitetsindikator er 

nødvendig for å kunne måle effekten av tiltakene en implementerer. Det er 

viktig at indikatoren som velges er målbar, tilgjengelig og pålitelig. Det finnes 

tre typer kvalitetsindikatorer relatert til om de måler strukturer, prosesser eller 

resultater. Vi har valgt to prosessindikatorer som allerede registreres i 

avdelingen: 
• Antall urinprøver sendt til dyrkning 
• UVI som diagnose i epikrise med kontroll mot sjekkliste 
  

Begge indikatorer er lette å måle og korrelerer trolig godt med våre tiltak. 

Kunnskapsgrunnlaget sier at urinprøver skal sendes til dyrkning før oppstart 

av antibiotikabehandling samt at vår sjekkliste før initiering av antibiotika ved 

mistenkt UVI inkluderer et sjekkpunkt for sending av urinprøve. Ved å måle 

antall urinprøver som sendes til dyrkning vil vi få en indirekte parameter på 
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antall brukte sjekklister. I tillegg kan vi måle antall sjekklister som blir brukt 

mot UVI som diagnose i epikrise. Dersom antall UVI-diagnoser i epikriser er 

høyere enn antall brukte sjekklister vil dette indikere at sjekklistetiltaket ikke 

blir gjennomført slik det er tenkt i dette prosjektet. 
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PROSESS OG ORGANISERING FOR BEDRE PRAKSIS 

Teori om kvalitetsforbedring  

For prosessen med kvalitetsforbedring er en av de mest anerkjente og 

anvendte metodene Langley et al sin metode for forbedring (19). Metoden er 

todelt. Før en begynner et forbedringsprosjekt bør en ta stilling til første del av 

metoden - som består av tre fundamentale spørsmål: 

 
1) Hva ønsker vi å oppnå? 

2) Når er en endring en forbedring? 

3) Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?  

 

Andre del av metoden er ”Demings sirkel” (figur 1) som er utviklet av W. 

Edward Deming (20, 21). Metoden kalles også PDSA-sirkelen (engelsk 

akronym: Plan-Do-Study-Act) og oversatt til norsk PUKK-sirkelen (Planlegg-

Utfør-Kontroller-Korriger). Denne tas i bruk ved å forsøke å iverksette det eller 

de tiltak bestemt i metodens første del for deretter å gå gjennom de neste 

stegene som beskrevet under.  

Forberedelser 

Før en går i gang med et kvalitetsforbedringsprosjekt og forsøker å iverksette 

tiltak med PUKK-sirkelen som arbeidsmodell må forberedelser gjøres. 

Sentrale suksessfaktorer ved gjennomføring av et kvalitetsforbedringsprosjekt 

er blant annet formidling av informasjon om beste og nåværende praksis, en 

erkjennelse av behovet for endring av nåværende praksis og et universelt 

Figur 1: PUKK-sirkelen 
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engasjement hvilket fordrer motivasjon hos alle involverte medarbeidere, fra 

ledelse til personalet med pasientkontakt (22). 

 

Vi besvarte videre de tre fundamentale spørsmålene til Langley et al på 

følgende vis:  
1) Det vi ønsker å oppnå er adekvat diagnostikk og behandling av UVI, og som 

følge av dette redusert overdiagnostikk og overbehandling. 

2) Endring er en forbedring når det initieres antibiotikabehandling på færre 

pasienter totalt. 

3) Endring som kan iverksettes for å skape forbedring er  

a. sjekkliste før initiering av antibiotikabehandling for alle menn over 65 

år uten kateter med mistenkt UVI og 

b. diagnostisk algoritme ved mistenkt UVI hos menn over 65 år uten 

kateter. 

Planlegging 

Kvalitetsforbedringsprosjektet er planlagt fremlagt for ansvarlig overlege og 

prosjektansvarlig sykepleier ved KAD rundt 01.06.16. Videre er prosjektet 

tenkt presentert for alle medarbeidere i det kliniske mikrosystemet på fagdag. 

I tillegg skal informasjon om prosjektet sendes ut som e-post til alle 

medarbeidere i det kliniske mikrosystemet i tilfelle de ikke får med seg 

presentasjonen. For å involvere alle i det kliniske mikrosystemet er det 

sentralt at kunnskapsgrunnlaget kommer tydelig frem i presentasjonen, og at 

medarbeiderne får mulighet til å komme med innspill vedrørende utfordringer 

knyttet til implementeringen og iverksettingen av tiltakene. Videre er det tenkt 

at prosjektet starter opp 01.07.16. 

 

For å kunne evaluere effekten av et kvalitetsforbedringsprosjekt er en 

avhengig av at kvalitetsindikatorene som velges er spesifikke og målbare for 

det en ønsker å endre. Et hjelpemiddel er å konkretisere det overordnede 

målet i S.M.A.R.T.E. delmål (23, 24) hvilket innebærer at delmålene bør være:  
1) Spesifikke – klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat, helst 

tallfestet.  

2) Målbare – man skal kunne vite om målet er nådd. 
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3) Ansporende – være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling og inspirere til 

nytenkning. 

4) Realistiske – oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser. 

5) Tidsbestemt – angi når resultatet skal være nådd. 

6) Enighet om målet – forankring i arbeidsgruppen, hos brukerne, 

medarbeiderne og ledelsen. 

 

En naturlig siste del av planleggingsfasen er å gjøre nullmålinger for de 

indikatorer hvor dette er mulig. Dette for å ha et utgangspunkt for 

sammenlikning ved kontroll av tiltakenes effekt. 

Utføring 

Det er i denne fasen av prosjektet at tiltakene skal iverksettes i det kliniske 

mikrosystemet. For å synliggjøre prosjektet er den diagnostiske algoritmen 

tenkt hengt opp på sentrale steder i avdelingen som previsitt-kontor, ved 

urinstiksmaskin og på vaktrom. Implementering er videre tenkt ved at 

sykepleier ved mistanke om UVI hos menn over 65 år minner behandlende 

lege på den diagnostiske algoritmen ved mistenkt UVI og om å fylle ut 

sjekklisten. Legen benytter den diagnostiske algoritmen ved mistenkt UVI til å 

vurdere om UVI-diagnosen er sannsynlig og antibiotikabehandling skal 

initieres. Hvis diagnosen vurderes som sannsynlig, sikrer legen seg ved at 

han/hun har overveid og krysset av for sjekkboksene i sjekklisten før 

antibiotika initieres. Videre er det viktig at avvik fra algoritmen dokumenteres i 

journalen for senere kontroll av tiltakets effekt. 

Kontrollering 

Kontrolleringsfasen innebærer måling av prosjektets indikatorer og refleksjon 

over resultatene sammenliknet med nullmålinger gjort i planleggingsfasen før 

prosjektet ble implementert. Prosjektgruppen anslår det som rimelig at det et 

kvartal (tre måneder) etter implementering vil ha gått tilstrekkelig tid til å foreta 

kontrollmålinger av indikatorene. Dato for første kontroll er tenkt den 01.10.16. 

Som antydet i avsnittet om planlegging, er det tenkt at denne kontrollen gjøres 

av prosjektansvarlig sykepleier i samråd med ansvarlig overlege, og at disse 

sammen reflekterer over resultatene og hva som kan gjøres om til runde 2 av 

PUKK-sirkelen. 
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Målet for dette prosjektet er som nevnt å redusere overdiagnostikk og 

overbehandling av UVI hos menn over 65 års alder uten kateter. Dersom en 

oppnår dette vil det tenkes avspeilet i indikatorene på følgende måte  
1. Reduksjon i antall urinprøver sendt til dyrkning 

2. Reduksjon i antall UVI-diagnoser i epikrisene 

 

Korrigering og oppfølging 

Når resultatene foreligger, bør disse formidles ut til alle i det kliniske 

mikrosystemet. Sammen med utsending av resultatene bør en etterspørre 

tilbakemeldinger om prosjektet, problemer som har oppstått underveis og 

forslag til forbedring. Prosjektansvarlig sykepleier og ansvarlig overlege bør 

gå gjennom tilbakemeldinger og sammenholde disse med de mulige 

endringene de selv har kommet opp med, for så å gjøre endring til runde 2 av 

PUKK-sirkelen. Videre er det tenkt at antallet runder i PUKK-sirkelen 

bestemmes av når en vurderer å ha oppnådd ønsket resultat. 

 

Forventet motstand og ledelsesmessige utfordringer. 

Fra prosjektgruppen først tok kontakt med KAD Aker har det vært 

engasjement blant både sykepleiere og hos ansvarlig overlege for 

problemstillingen. Det er erkjent at dette er et område med potensiale for 

forbedring. 

 

KAD Aker er en relativt nyoppstartet enhet og det er et økende behov for 

tjenestene KAD tilbyr. Dette gjør at det er en stadig økning i antall senger, 

pasienter og dertil ansatte. En nyetablert enhet i utvikling kombinert med 

stadig nytt personell kan tenkes å gjøre det utfordrende å opprettholde gode 

rutiner for kvalitetssikret praksis. På den annen side kan det at enheten er 

vant til å være i utvikling bidra til at det blant personalet er større åpenhet for 

endringer som vil bidra til bedre praksis.  

 

En ytterligere utfordring kan være at legene som jobber ved KAD jobber her 

med varierende regelmessighet. Dette kan svekke kontinuiteten og dermed 
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legens oppmerksomhet rundt pågående prosjekter i det kliniske 

mikrosystemet. En måte å møte dette på vil være at sykepleiere minner 

legene på sjekklisten før initiering av antibiotikabehandling og den 

diagnostiske algoritmen når det er snakk om UVI hos menn over 65 år uten 

kateter. Videre vil det å henge opp algoritmen godt synlig ved arbeidsplassen 

kunne tenkes å bidra til økt oppmerksomhet.  

 

Motstand til endring blant medarbeiderne er som nevnt en mulig utfordring 

som er viktig å forsøke å redusere. Dette kan komme til uttrykk som liten vilje 

til å benytte de implementerte tiltakene, følelsen av at det medfører merarbeid 

og påstander om at ”det fungerte jo godt nok slik vi gjorde det”. Dette er 

forsøkt redusert ved å holde et møte med informasjon som belyser viktigheten 

korrekt foreskrivning av antibiotika, ulempene ved feildiagnostikk og 

overbehandling og viktigheten ved at alle er delaktige. I tillegg vil det sendes 

ut et informasjonsskriv om det samme til involverte ledere og alle 

medarbeidere som eventuelt ikke var tilstede ved presentasjonen. 
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DISKUSJON 
UVI er en vanlig diagnose blant eldre. Som nevnt i innledningen har vi ofte 

opplevd i klinisk praksis, både i allmennpraksis, sykehus og på sykehjem, at 

diagnosen UVI hos eldre ofte stilles på noe uklart grunnlag og behandles med 

antibiotika på vag indikasjon. Vårt prosjekt er rettet mot KAD Aker hvor et av 

gruppemedlemmene tidligere har jobbet og observert nettopp dette. Etter å ha 

kartlagt dagens praksis ved KAD Aker vurderte vi at det punktet hvor det 

potensielt er mest å hente er diagnostikk av og indikasjon for 

antibiotikabehandling av UVI. Gjennom våre kontaktpersoner i KAD fant vi at 

flere ledd i diagnostikken nå var bedret fra da vårt gruppemedlem jobbet her. I 

dagens praksis sendes alle urinprøver hos pasienter med mistenkt UVI til 

dyrkning, noe som ikke var tilfellet tidligere. KAD har nå interne retningslinjer 

for diagnostikk og behandling av UVI i databasen ”Kvalitetslosen”. Selv etter 

disse endringene, mener vi at det er rom for ytterligere forbedring og behov 

for vårt prosjekt.  

 

Oppgaven er begrenset til menn over 65 år uten kateter med mistenkt UVI, 

hovedsakelig for å avgrense kunnskapsgrunnlaget. Avgrensningen er klinisk 

nyttig da denne pasientgruppen kan være spesielt utfordrende å diagnostisere 

grunnet høy forekomst av urologiske tilstander, og det derfor potensielt vil 

være større behov for tydeligere retningslinjer. Videre er tanken at hvis 

tiltakene lar seg innføre og har effekt for denne gruppen, kan dette prosjektet 

på et senere tidspunkt omarbeides og gjennomføres på andre pasientgrupper.  

 

Vi har gjort to ulike litteratursøk basert på hvert sitt PICO-spørsmål. 

Kunnskapsgrunnlaget er tydelig på at diagnosen UVI hos menn over 65 år 

uten kateter bør stilles på bakgrunn av kliniske symptomer og dyrkning av 

urin, og ikke på en positiv urinstiks alene. De nasjonalfaglige retningslinjene 

for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten og sykehus er i tråd med 

anbefalingene fra UpToDate. Videre kan en negativ urinstiks ikke utelukke 

UVI, men en positiv urinstiks kan støtte opp om diagnosen UVI hvis man har 

en klinisk mistanke (15). Urinstiks er lett tilgjengelig i avdelingen og er en 

enkel test å ta hvis man har mistanke om at pasienten har urinveisinfeksjon. 
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Vårt inntrykk er at urinstiks tas for ofte uten at øvrige tegn på urinveisinfeksjon 

vurderes systematisk. 

 

Mange eldre vil ha asymptomatisk bakteriuri som kan gi positivt utslag på 

urinstiks uten at det nødvendigvis foreligger en klinisk UVI (4). Litteraturen er 

klar på at pasienter med asymptomatisk bakteriuri ikke skal behandles med 

antibiotika. Behandling av asymptomatisk bakteriuri fører ikke til en reduksjon 

av symptomatisk UVI, komplikasjoner eller død sammenlignet med ingen 

behandling eller placebo (14). Unødvendig antibiotikabehandling har derimot 

vist seg å føre til økende antibiotikaresistens (6), som er et betydelig 

samfunnsproblem. Det kan også øke risikoen for ulemper hos den enkelte 

pasient, slik som legemiddelbivirkninger og Clostridium difficile-infeksjon. 

Tilføring av nye medikamenter kan kompliseres av at mange pasienter i 

denne aldersgruppen allerede bruker mange medikamenter, noe som øker 

risikoen for legemiddelinteraksjoner.  

 

Pasientpopulasjonen på KAD kan tolkes som en krysning mellom 

populasjonene i primærhelsetjenesten og i sykehus. Kunnskapsgrunnlaget er 

hovedsakelig basert på eldre i institusjoner som tilsvarer sykehjem. 

Retningslinjene for bruk av antibiotika er nokså like for primærhelsetjeneste 

og sykehus. Mange av pasientene innlagt på KAD kommer fra sykehjem, har 

en form for hjemmesykepleie eller bor i omsorgsbolig. Populasjonen til KAD 

blir dermed tilnærmet lik populasjonen kunnskapsgrunnlaget er basert på. 

Kunnskapen vurderes som overførbar og videre vurderer vi bruken av de 

samme retningslinjene som forsvarlig.  

 

Flere ledd i diagnostikken av UVI vil være av betydning for å sikre korrekt 

diagnose og behandling. I tillegg til områdene vi har valgt å fokusere på i vårt 

prosjekt kan andre faktorer som korrekt prøvetaking og håndtering av prøven 

være viktig for korrekt diagnostikk. Vi ser for oss at bevisstgjøringen av 

hvordan man diagnostiserer og behandler UVI hos eldre menn også kan føre 

til forbedring av andre deler av diagnostiseringen. Et reflektert valg av 

antibiotikabehandling vil være viktig for å unngå unødvendig bruk av 

bredspektret antibiotika og for å tilpasse behandlingen den enkelte pasient. 



 24 

Dette er områder som vi ikke har kartlagt ved KAD og ikke inkludert i vårt 

kvalitetsforbedringsprosjekt, men som kan være av betydning for 

prosjektresultatet.  

 

En utfordring i diagnostikken av infeksjon hos eldre er at de kan ha uklare 

symptomer og subtile kliniske funn (6, 8). Symptomer og funn forenelig med 

UVI kan også være tilstede ved en rekke andre tilstander. Vår sjekkliste og 

diagnostiske algoritme gjenspeiler dette gjennom påminnelse om å vurdere 

mulighet for alvorlig infeksjon som sepsis eller pyelonefritt. 

 

Innledningsvis nevnes pyuri i tillegg til typiske symptomer og signifikant 

bakteriuri som grunnlag for diagnosen UVI. Urinmikroskopi er et enkelt og 

billig diagnostisk verktøy som kan bidra til rask og korrekt diagnose ved 

spørsmål om sykdom i urinveier og nyrer. Mikroskopi av urin gir generelt 

ingen tilleggsopplysninger utover bruk av urinstiks, med mindre man 

mistenker en øvre UVI. Derimot kan man raskt avsløre en forurenset prøve 

(mange epitelceller) slik at man unngår unødig dyrkning, og ved pyelonefritt 

ses ofte sylindruri (25). Utover dette tar ikke denne oppgaven for seg 

kunnskapsgrunnlaget av urinmikroskopiens verdi ved diagnostikk av UVI.  

 

Som hovedregel skal man vente med oppstart av antibiotikabehandling til 

dyrkningssvaret foreligger. Dette vil av praktiske grunner være vanskelig å 

gjennomføre på en institusjon som KAD Aker. Det tar ofte noen dager før 

svaret på dyrkningen kommer og innleggelsene ved KAD Aker er stort sett av 

kort varighet. Om en skulle ventet til etter at dyrkningssvaret foreligger blir et 

viktig spørsmål hvem som skal ha ansvaret for eventuell oppstart av 

antibiotika, siden pasienten som regel vil være utskrevet fra KAD. Videre er 

det et generelt inntrykk at mange eldre er skjøre og fort kan få redusert 

allmenntilstand av en enkel UVI. Vår vurdering er at man kan starte med 

antibiotika hvis den kliniske mistanken og indikasjonene er tilstede og vurdert 

tilstrekkelig, og at man alltid bør sende urin til dyrkning med direkte kopi av 

dyrkningssvar til pasientens fastlege. Det blir da fastlegens oppgave å 

eventuelt endre antibiotika hvis dyrkningssvaret krever det. 
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Blant eldre menn med UVI og symptomer på dette er forekomsten av 

urologiske tilstander høy (4), noe som kan kreve ekstra oppfølging og 

utredning. Vi har inkludert dette i algoritmen og sjekklisten for å sikre at den 

som diagnostiserer og behandler pasienten skal ha mulig urologisk 

bakenforliggende årsak in mente. Siden KAD tilstreber liggetid på inntil tre 

dager, foreslår vi at dette blir fastlegens ansvar etter oppfordring fra KAD i 

epikrisen. Mistanken om en bakenforliggende urologisk tilstand bør utheves i 

epikrisen, for å sannsynliggjøre at fastlegen får med seg denne 

informasjonen. Informasjonen bør i tillegg gis til pasienten med oppfordring 

om å ta opp dette på snarlig kontroll hos fastlege etter utskrivelse. 

 

Vårt tiltak er å innføre en sjekkliste og en diagnostisk algoritme på KAD Aker 

for å gjøre det lettere for legene, sykepleierne og annet helsepersonell å 

korrekt diagnostisere UVI og vite om det skal behandles med antibiotika eller 

ikke (se Appendices). Det er viktig at algoritmen og sjekklisten er enkel å 

forstå, slik at den lett kan følges. Hvis vi har med for mange punkter kan den 

lett bli en hvilepute og medvirke til at man glemmer å bruke klinisk skjønn. 

Hvis algoritmen og/eller sjekklisten misforstås kan dette få alvorlige 

konsekvenser for pasienten for eksempel dersom man overser en alvorlig 

tilstand. Det er viktig å vurdere hvor godt sjekklistene fungerer i praksis etter 

at disse har vært implementert en stund. Tiltakene innebærer ekstra 

kostnader til papirkopier av sjekklisten og den diagnostiske algoritmen, i 

tillegg til arbeidstid brukt til implementering av algoritmen og sjekklisten. Disse 

ekstrakostnadene vurderer vi som relativt små holdt opp mot potensiell 

gevinst. 

 

Vi har valgt indikatorene: UVI-diagnosen på epikrisen kontrollert opp mot 

innsamlede sjekklister, og antall urinprøver sendt inn til dyrkning. Det kan 

være flere feilkilder ved disse indikatorene som det vil være viktig å være 

bevisst på. Vårt inntrykk er at både leger i primærhelsetjenesten og på 

sykehus er flinke til å oppføre korrekte diagnoser i epikrisen, ettersom dette 

har økonomiske konsekvenser for helseinstitusjonene. Et større 

usikkerhetsmoment er om sjekklistene vil bli brukt hos alle aktuelle pasienter, 

og at de ikke brukes til pasienter utenfor inklusjonsgruppen, slik som personer 
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under 65 år, kvinner eller menn med kateter. En annen mulig feil er at 

sjekklistene ikke samles inn, men at de makuleres før arkivering. Slike 

feilkilder kan bidra til at tallene tilsynelatende stemmer overens. 

 

Målene for angitt under kontrollering i kapittelet ”Prosess og organisering for 

bedre praksis” er angitt som reduksjon i antall urinprøver sendt til dyrkning og 

redusert antall UVI-diagnoser i epikrisene. Ut fra informasjon fra våre 

kontaktpersoner i KAD sendes urin til dyrkning hos alle pasienter med 

mistenkt UVI. Vårt inntrykk er at det sjelden eller aldri sendes urin til dyrkning 

hos denne pasientpopulasjonen med mindre legen har startet opp antibiotika 

på bakgrunn av UVI-mistanke. Dersom dette ikke er tilfellet, men det også 

sendes urin til dyrkning på andre indikasjoner, vil ikke antall urinprøver sendt 

til dyrkning være en fullt så god indikator på antall oppstartede antibiotikakurer 

som antatt. Videre hadde det vært ønskelig å kvantifisere målene for 

indikatorene, helst med en absolutt verdi, men også eventuelt med en 

prosentvis ønsket reduksjon. Dette er vanskelig i nåværende situasjon av 

prosjektet, men bør etterstrebes i de kommende rundene av PUKK-sirkelen. 

Det viktigste er reduksjon over tid. 

 

KAD Aker er en enhet som er relativt nyoppstartet og i vekst. Dette kan både 

komplisere og lette implementeringen av tiltakene. Det kan være vanskelig å 

sammenligne indikatorene før og etter implementering siden KAD får flere 

sengeplasser og dermed flere pasienter. Det vil være nødvendig å korrigere 

for dette i tallmaterialet. En nyoppstartet enhet vil muligens ha utfordringer 

som krever stort fokus, slik at det blir mindre tid og overskudd igjen til 

prosjektet. På den andre siden kan det innebære at personalet i større grad er 

åpen for endringer, og at dette gjør implementeringen enklere. 

 

KONKLUSJON 
Målet med vårt prosjekt er å redusere forbruket av antibiotika, gjennom å 

redusere bruken av antibiotika hos menn over 65 år uten kateter med 

asymptomatisk bakteriuri på KAD. Dette vil vi gjøre ved å innføre en sjekkliste 

og diagnostisk algoritme som legger vekt på en klinisk vurdering av 
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pasientens symptomer, fremfor diagnostikk basert på urinstiks. Vi mener dette 

er tiltak som er relativt enkle å gjennomføre med litt velvilje i avdelingen. Vi 

mener at tiltakene vil være kostnadseffektive, ettersom vi har inntrykk av at 

antibiotikabehandling av mistenkt UVI på uklar indikasjon er et utbredt 

problem. En reduksjon vil kunne medføre en helsegevinst for den enkelte 

pasient, ved å unngå plagsomme bivirkninger og risiko for clostridium-

infeksjoner. Dette vil også kunne medføre en stor gevinst for samfunnet, ved 

å være med på og motvirke økende antibiotikaresistens. 
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APPENDICES 
Appendix I: 

 

SJEKKLISTE	FØR	INITIERING	AV	ANTIBIOTIKABEHANDLING	FOR	ALLE	MENN	
OVER	65	ÅR	UTEN	KATETER	VED	MISTENKT	URINVEISINFEKSJON.	
Dette	arket	legges	i	mappen	til	pasienten.		
Skal	alltid	fylles	ut	ved	ordinering	av	antibiotika.	
Leveres	til	postsekretær	ved	utskrivelse.	

Viser	til	undervisning	på	fagdag,	oppslag	på	avdelingen	og	fellesmail	om	behandling	av	
urinveisinfeksjon	hos	menn	over	65	år.	I	henhold	til	nyere	kunnskapsbasert	evidens,	bør	oppstart	av	
antibiotika	ikke	startes	opp	før	minimumskriteriene	for	urinveisinfeksjon	er	oppfylt.	

	

	

	

Pasient-ID:	...............................................................	 Innleggelsesdato:	.........................................	

1) Vurdert	annet	infeksjonsfokus	utenfor	urinveiene?	 	

	
2) Vurdert	alvorlig	infeksjon	som	sepsis/pyelonefritt?		

	
3) Utslag	på	urinstiks:		

a. Leukocyttesterase	
b. Nitritt	
c. Blod	

	
4) Urinprøve	sendt	til	dyrkning		 	

	
5) Indikasjon	for	ordinasjon	av	antibiotika	(minimumskriterier	for	urinveisinfeksjon):	

- Akutt	dysuri	ELLER	
- Feber	(>37,9°	C	eller	1,5°	C	over	baseline	eller	hypotermi)	OG	(minst	en	av	følgende):	
- Nyoppstått	eller	forverret	urgency	
- Økt	hyppighet	på	vannlating	
- Suprapubisk	smerte	
- Makroskopisk	hematuri	
- Nyoppstått	bankeømhet	over	nyrelosjene	
- Frostanfall/kulderystelse	
- Nyoppstått	delirium	
- Urin	inkontinens	

	
6) Oppstart	av	antibiotika	etter	gjeldende	retningslinjer		 	

	
7) Anbefalt	oppfølging	er	gitt	i	epikrise	til	fastlege/hjemmesykepleie	
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Appendix II: 

 

	
	

Diagnostisk algoritme ved mistenkt UVI 
hos menn over 65 år uten kateter 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symptomer fra andre organsystem?: 
• Lunger: tungpust, produktiv hoste, brystsmerter 
• GI: kvalme/oppkast, nyoppstått magesmerter eller diaré 
• Hud/bløtvev: inflammasjonstegn som nyoppstått rødhet, 

varme, hevelse, pussdannelse 

Vurder andre 
infeksjonsfokus 
enn urinveiene 

JA 

  NEI 

Har pasienten 
• Akutt oppstått dysuri (svie ved vannlating) 
Eller to eller flere av følgende symptomer: 
• Feber (> 37,9°C eller 1,5°C over normaltemp.) eller hypotermi (< 36°C) 
• Dysuri 
• Urgency 
• Hyppig vannlatning 
• Urininkontinens 
• Frostrier  
• Smerter i flankene eller over suprapubis 
• Makroskopisk hematuri 
• Nyoppstått eller forverring av delir eller agitasjon 

 

Komplisert 
UVI 

sannsynlig  

Vurder følgende punkter: 
• Er det akutt-subakutt urinretensjon? 
• Smertebehandling med analgesi – paracetamol eller ibuprofen 
• Sykehusinnleggelse hvis pasienten utvikler høy feber eller hypotensjon 
• Sykehusinnleggelse hvis pasienten ikke responderer på behandlingen,  

ved forverring eller symptomer på sepsis 
• Mulig differensialdiagnoser: prostatitt, epididymitt eller klamydiainfeksjon 
• Atypisk UVI 

UVI lite 
sannsynlig.  

Fortsett vurdering 
og monitorering av 

symptomer.  
 

NEI 

Henvise til urolog for utredning: 
• Hyppige og tilbakevendende UVI 
• Ikke respons på behandling 

JA 

Antibiotikabehandling 
etter retningslinjer – 

send urin til dyrkning 
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