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Sammendrag 

Tema/problemstilling: Ukomplisert cystitt er en relativt hyppig kontaktårsak ved 

Allmennlegevakten i Oslo (ALV). Tilstanden er oftest selvbegrensende. Om ønskelig 

anbefales ikke-medikamentell behandling. Forbedringsprosjektets formål er å redusere antall 

UVI-relaterte kontakter og rekontakter ved ALV ved hjelp av skriftlig informasjon, som kan 

bidra til å redusere residiv og antibiotikabruk, og på sikt bedre folkeopplysning og 

kvinnehelse. 

Kunnskapsgrunnlag: En oversiktsartikkel gir godt evidensgrunnlag for effekt av vent-og-se-

resept på reduksjon i antibiotikabruk. Skriftlig informasjon til pasienter har vist god effekt på 

antibiotikareduksjon og folkeopplysning, skjønt evidensgrunnlaget er noe svakere. Godt 

validerte råd for å forebygge UVI er rikelig væskeinntak, bruk av topikale østrogener hos 

postmenopausale kvinner, og å unngå spermicider. Når det gjelder mindre dokumenterte råd 

må nytten veies mot potensielle ulemper. Dette gjelder vannlating etter samleie, tørking 

bakover ved toalettbesøk, fullstendig blæretømming, og å unngå kalde ben.  

Tiltak/kvalitetsindikator: Relevante strukturindikatorer er tilgjengeligheten av en UVI-lapp til 

utdeling ved ALV, samt opplæring av helsepersonell i bruk av denne som en ressurs til 

forebygging og behandling. Utdeling av UVI-lappen og rekvirering av vent-og-se-resepter er 

aktuelle prosessindikatorer. Likeledes er effektivisering av UVI-relaterte pasientforløp en 

relevant og målbar prosessindikator. Av resultatindikatorer nevnes færre UVI-relaterte 

kontakter og rekontakter, redusert antibiotikabruk i et samfunnsperspektiv, økt 

folkeopplysning, og bedret kvinnehelse. 

Ledelse/organisering: Mikrosystemet i dette kvalitetsforbedringsprosjektet er ALV. Dessuten 

er Antibiotikasenteret for primærmedisin involvert for videre produksjon og oppdatering av 

UVI-lappen.  

Konklusjon: Det vurderes hensiktsmessig å innføre UVI-lappen ved ALV. 

 

 

 



IV 

 

 

  



V 

 

Forord 

 

Tusen takk til Allmennlegevakten i Oslo og Antibiotikasenteret for primærmedisin for 

verdifulle innspill og samarbeid.  

 

 

 

  



VI 

 

 



VII 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Forkortelser ...................................................................................................................... 1 

2 Innledning ......................................................................................................................... 2 

2.1 Introduksjon ................................................................................................................. 2 

2.2 Formål .......................................................................................................................... 2 

2.3 Problemstilling............................................................................................................. 3 

2.4 Retningslinjer for behandling av ukomplisert cystitt .................................................. 3 

3 Kunnskapsgrunnlaget ...................................................................................................... 4 

3.1 PICO-spørsmål ............................................................................................................ 4 

3.2 Søkestrategi og studieseleksjon ................................................................................... 4 

3.3 Hva viser kunnskapsgrunnlaget? ................................................................................. 5 

3.3.1 Effekten av en vent-og-se-resept .......................................................................... 5 

3.3.2 Effekten av skriftlig informasjon til pasienter ...................................................... 5 

3.3.3 Tiltak for å forhindre residiverende UVI ............................................................. 6 

4 Dagens praksis, tiltak og indikator ............................................................................... 11 

4.1 Dagens praksis ........................................................................................................... 11 

4.1.1 Andel UVI-relaterte kontakter ved ALV ........................................................... 11 

4.1.2 Håndtering av UVI ved ALV ............................................................................. 12 

4.2 Tiltak og endring av praksis ...................................................................................... 13 

4.2.1 Utkast av UVI-lappen basert på kunnskapsgrunnlaget ...................................... 14 

4.3 Kvalitetsindikatorer ................................................................................................... 14 

4.3.1 Strukturindikatorer ............................................................................................. 15 

4.3.2 Prosessindikatorer .............................................................................................. 15 

4.3.3 Resultatindikatorer ............................................................................................. 16 

5 Prosess, ledelse og organisering .................................................................................... 18 

5.1 Prosessen mot organisering og ledelse av kvalitetsforbedringsarbeidet ................... 18 

5.1.1 Kontakt med ALV .............................................................................................. 18 

5.1.2 Kontakt med ASP ............................................................................................... 18 

5.2 Organisering ved hjelp av en kvalitetsforbedringsmodell ......................................... 19 

5.2.1 PUKK-sirkelen for implementering av UVI-lappen .......................................... 19 

5.3 Mulig motstand mot UVI-lappen .............................................................................. 21 

6 Diskusjon ......................................................................................................................... 22 



VIII 

 

6.1 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for effekt av vent-og-se-resept og skriftlig 

informasjon om UVI ............................................................................................................ 22 

6.2 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget bak UVI-lappens innhold ................................. 22 

6.3 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget bak NSAIDs-anbefalinger ................................ 23 

6.4 Utfordringer ved kartlegging av dagens praksis ........................................................ 24 

6.5 Utfordringer rundt kvalitetsindikatorene ................................................................... 24 

6.5.1 Feilkilder ved bruk av tidstakster ....................................................................... 24 

6.5.2 Å måle effekten av bedre kvinnehelse og folkeopplysning ............................... 24 

6.5.3 Feilkilde ved telling av UVI-relaterte rekontakter ............................................. 25 

6.5.4 Reduksjon i andel uthentede vent-og-se-resepter ............................................... 25 

7 Konklusjon ...................................................................................................................... 27 

Litteraturliste .......................................................................................................................... 28 

 

 

 

  



1 

 

1 Forkortelser 

 

ALV Allmennlegevakten i Oslo 

ARR Absolutt risikoreduksjon 

ASP Antibiotikasenteret for primærmedisin 

DRR Dispensing rate ratio 

KI Konfidensintervall 

NEL Legehåndboka 

OR Odds ratio 

p.o. Per os 

RCT Randomiserte kontrollerte studier 

RR Relativ risiko 

SD Standardavvik 

Ustix Urinstix  

UVI Urinveisinfeksjon 
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2 Innledning 

2.1 Introduksjon 

Uretritt og cystitt, også kjent som urinveisinfeksjon (UVI), er en betennelse forårsaket av 

bakterier i urinrør og -blære (1). Ukomplisert cystitt defineres som en cystitt uten 

kompliserende forhold, med under én ukes symptomvarighet hos en ikke gravid og ellers frisk 

kvinne (2). Sykdommen forekommer hyppig, og er en relativt vanlig medisinsk kontaktårsak 

ved Allmennlegevakten i Oslo (ALV).  

2.2 Formål 

Formålet med prosjektoppgaven er å kartlegge eksisterende retningslinjer for ukomplisert 

cystitt, dagens praksis ved ALV, og videre utarbeide en alternativ praksis. Ideen er en skriftlig 

«UVI-lapp», som kan deles ut til pasienter som kontakter ALV med UVI-symptomer. Lappen 

skal gi enkel og korrekt informasjon om ukomplisert cystitt, egenbehandling, og råd for 

forebygging, eventuelt sammen med en vent-og-se-resept. Utdeling av en slik UVI-lapp kan 

bidra til: 

 

1. Reduksjon i antall kontakter og rekontakter for ukomplisert cystitt ved ALV 

Ved hjelp av skriftlig informasjon kan pasienter forebygge og behandle UVI på 

egenhånd, og dermed unngå kontakt med ALV for UVI-symptomer. 

 

2. Bedre kvinnehelse og folkeopplysning 

Informasjon om forebygging og egenbehandling kan bidra til folkeopplysning, bedre 

kvinnehelse, og dermed redusere residiv av UVI.  

 

3. Redusert antibiotikabruk 

Informasjon om ukompliserte cystitters selvbegrensende karakter kan bidra til 

reduksjon i antallet som ønsker antibiotikabehandling, og på sikt bidra til redusert 

antibiotikaresistens i samfunnet.  
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2.3 Problemstilling 

 «Redusere antall UVI-relaterte kontakter og rekontakter ved ALV ved hjelp av skriftlig 

informasjon til pasienter, og på sikt redusere residiv og antibiotikabruk ved å bidra til 

folkeopplysning og bedre kvinnehelse.» 

2.4 Retningslinjer for behandling av ukomplisert 

cystitt 

Ukomplisert cystitt er oftest selvbegrensende, med symptomfrihet innen en uke. 

Antibiotikabruk bidrar til å redusere sykdomsvarigheten. Med tanke på fremtidig 

antibiotikaresistens anbefales ikke-medikamentell behandling ved ukomplisert cystitt dersom 

kvinnen ønsker det (2,3). Ikke-medikamentell behandling innebærer at kvinnen ser an 

plagene, mottar en vent-og-se-resept, samt følger råd til egenbehandling.  

 

Dersom antibiotikabehandling velges ved symptomgivende cystitt, anbefales standardregime 

med enten Pivmecillinam per os (p.o.) 200 mg x 3 i tre døgn, Nitrofurantoin p.o. 50 mg x 3 i 

tre-fem døgn, eller Trimetoprim p.o. 300 mg kveld/160 mg x 2 i tre døgn (3). Det anbefales å 

variere mellom preparatene for å forhindre lokal resistensutvikling.  
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3 Kunnskapsgrunnlaget 

Det skal nå redegjøres for kunnskapsgrunnlaget bak effekten av å innføre en 

informasjonslapp, effekten av vent-å-se-resept, samt kunnskapsgrunnlaget for innholdet på 

UVI-lappen. 

3.1 PICO-spørsmål 

Oppgavens PICO-spørsmål er definert i Tabell 1. 

 
 

3.2 Søkestrategi og studieseleksjon 

Søkestrategien ble tredelt for å finne kunnskapsgrunnlaget for effekten av henholdsvis vent-

og-se-resept, skriftlig informasjon til pasienter og innhold på UVI-lappen. Søkestrategien 

illustreres i Tabell 2.  
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3.3 Hva viser kunnskapsgrunnlaget? 

3.3.1 Effekten av en vent-og-se-resept  

Det finnes ingen spesifikke studier for vent-og-se-resept ved ukomplisert cystitt. En 

systematisk oversikt i Cochrane av Spurling et al. sammenliknet vent-og-se-resept på 

antibiotika mot umiddelbar antibiotikaresept ved luftveisinfeksjoner. Oversikten viser at 31% 

av pasienter som mottok vent-og-se-resept benyttet seg av antibiotika, sammenliknet med 

93% hos gruppen med umiddelbar resept. Det var tilnærmet ingen forskjell i klinisk utfall, 

samt ingen signifikant forskjell i tilfredshet mellom gruppene (Odds ratio (OR) 0.65, 95% 

konfidensintervall (KI) 0.39 – 1.10) (4). 

3.3.2 Effekten av skriftlig informasjon til pasienter 

Skriftlig informasjon til pasienter med luftveisinfeksjon og effekt på 

antibiotikaforskrivning 

Francis et al. utførte en RCT for å se effekten av skriftlig informasjon om luftveisinfeksjoner. 

Studien viste en signifikant forskjell da antibiotika ble forskrevet til 19.5% av pasientene som 

mottok informasjon mot 40.8% i kontrollgruppen (OR 0.29;95% KI 0.14 – 0.60). Antall nye 

kontakter ved liknende sykdomsbilde senere hos disse pasientene ble signifikant redusert, som 

kan indikere at skriftlig informasjon bidrar til folkeopplysning (OR 0.34;95% KI 0.20 – 0.57). 

Det er ingen signifikant endring i tilfredshet eller trygghet, og studien konkluderte med at 

skriftlig informasjon bidro til redusert antibiotikabruk (7).  

 

I en oversikt med tilsvarende tema i Cochrane av O'Sullivan et al. ble to RCT inkludert. 

Francis et al. sin RCT var en av disse. O’Sullivan et al. fremholder at begge studiene viste en 

lav evidens for at skriftlig informasjon reduserte antall antibiotikaforskrivninger (RR 0.47, 

95% KI 0.28 – 0.78; ARR 21% (20% versus 41%); og RR 0.84, 95% KI 0.81 - 0.86; 9% ARR 

(45% versus 54%)). O’Sullivan et al. påpeker i tillegg at begge studiene har høy risiko for 

bias grunnet manglende blinding og heterogene studier (5).  
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Effekt av den britiske UVI-lappen 

McNulty et al. sin effektstudie av TARGET-intervensjonen, inkluderte en rekke 

antibiotikareduserende tiltak, deriblant utlevering av den britiske UVI-lappen til pasienter. 

Studien viser en ikke-signifikant reduksjon av den totale antibiotikautleveringen på 2,7% 

(dispensing rate ratio (DRR) 0.973, 95% KI 0.945 – 1.001, P = 0.06) for TARGET-gruppen 

sammenliknet med kontrollgruppen. Trimetoprim hadde signifikant reduksjon på 5,6% (DRR 

0.944, 95% KI 0.898 – 0.993, P = 0.03) hos TARGET-gruppen sammenliknet med 

kontrollgruppen (6).  

3.3.3 Tiltak for å forhindre residiverende UVI  

Det finnes en rekke råd for forebygging og egenbehandling av ukomplisert cystitt. Der enkelte 

har godt dokumentert effekt baseres andre i større grad på klinisk skjønn og erfaring.  

Råd med sikker effekt 

Væskeinntak 

I en RCT av TM Hooton et al. ble effekten av væskeinntak undersøkt. Studien viser at 

premenopausale med residiverende UVI og lavt væskeinntak har god effekt av å øke 

væskeinntaket til 2-3 L daglig (8). Anbefalingen støttes av UpToDate. Økt væskeinntak gir 

fortynning av urinen, slik at bakteriene vil få redusert næring og mulighet for å feste seg (9). 

 

Spermicider 

UpToDate beskriver økt risiko for UVI ved bruk av spermicider, særlig i kombinasjon med 

pessar. En kohortstudie av Hooton et al. fant en klar dose-respons-sammenheng mellom 

pessarbruk med spermicid og infeksjonsrisiko (10). Ved fem dagers bruk siste uke fant man 

relativ risiko (RR) i to ulike kohorter på henholdsvis 5.68 (P <0.001) og 3.54 (P=0.04). Ifølge 

UpToDate sees økt risiko også ved bruk av kondomer dekket med spermicider. En kasus-

kontrollstudie av Fihn et al. fant OR 1.09 (95% KI 0.58 – 2.05) ved ukentlig eller sjeldnere 

bruk, og 3.05 (95% KI 1.47 – 6.35) ved bruk flere ganger ukentlig (11).  
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UpToDate fremholder at redusert bruk av spermicider vil forventes å redusere risikoen for 

residiverende cystitt hos utsatte kvinner. Likeledes skriver Fihn et al. at kvinner som har 

residiverende infeksjoner bør vurdere en alternativ prevensjon (12). 

 

Topikal østrogen for postmenopausale kvinner 

I flere studier har topikal østrogen vist å redusere frekvensen av residiverende UVI (13,14). 

Effekten av topikal østrogen er relatert til normalisering av vaginal flora, samt styrking av 

slimhinnen (14). En RCT av Eriksen viste effekt av vaginal administrasjon av østrogen på 

residiverende UVI (14). Cochrane-oversikten av Perrotta et al. hadde tilsvarende konklusjon 

(RR 0.25;95% KI 0.13 – 0-50 og RR 0.64;95% Kl 0.47 – 0.86). Det ble konkludert med at 

type østrogen som ble brukt og administrasjonslengden hadde betydning (13). Oral østrogen 

har ikke vist seg å være effektiv (9).  
 

Topikal østrogen anbefales for postmenopausale kvinner med residiverende UVIer. Normalt 

er det få bivirkninger, men ved risiko for østrogenavhengige svulster anbefales rådføring med 

gynekolog (9). 

Råd med usikker effekt 

Vannlating etter samleie 

Samleie er en risikofaktor for ukomplisert cystitt, især ved penetrasjon mot fremre skjedevegg 

(2). NEL viser til en eldre kasus-kontrollstudie av Strom et al. som fant forhøyet risiko første 

48 timer etter samleie (OR 58.1;95% KI 11.9 – 284.1) (15).  

Strom et al. fant at vannlating etter samleie ga noe redusert risiko for UVI (OR 0.5;95% KI 

0.3 – 0.9). En kasus-kontrollstudie av Scholes et al. fant imidlertid liten effekt av dette (16). 

Ifølge UpToDate er det likevel rimelig å anbefale tidlig vannlating etter samleie for å redusere 

risikoen for residiverende cystitt (9,17). De argumenterer med at vannlating neppe vil gjøre 

skade.  

NEL skriver på sin side at råd om når og hvor hyppig man bør late vannet ikke har 

forebyggende effekt og viser til en artikkel av Fihn SD (2,12). Samtidig anbefaler de likevel å 

late vannet innen 15 minutter dersom infeksjon er relatert til samleie, med henvisning til en 
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dobbelblindet RCT-studie av Stapleton et al (18). Ved nøyere gjennomgang av denne studien 

finnes imidlertid ingen data angående vannlating etter samleie. Hvorvidt vannlating etter 

samleie bør anbefales forblir dermed noe usikkert. 

 

Tørke forfra og bakover 

Ifølge UpToDate anbefales det rutinemessig å tørke seg bakover etter toalettbesøk for å unngå 

perineal forurensning med fekal flora. Effekten er imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentert 

(9). Tvert imot har råd om hvordan man tørker seg ifølge NEL ingen forebyggende effekt. 

NEL viser til en artikkel av Fihn SD (12, 19). Utover dette finnes lite litteratur på området. 

Det kan dermed ikke gis en sikker anbefaling. 

 

Fullstendig blæretømming 

NEL anbefaler å tilstrebe fullstendig tømming av urinblæren ved hver vannlating. De oppgir 

imidlertid ingen referanser for denne anbefalingen. Sammenhengen mellom resturin og UVI 

har dog blitt undersøkt i flere studier. 

UpToDate refererer blant annet til en kasus-kontrollstudie av Raz et al. på postmenopausale 

kvinner med UVI (20). Studien fant at resturin hadde høy positiv prediktiv verdi for UVI, 

men mangler beskrivelse av årsakssammenhengen. I UpToDate vises det også til en studie av 

Hooton et al. på yngre kvinner. Sistnevnte fant ingen assosiasjon mellom resturin og risiko for 

UVI (21).  

Ut ifra disse studiene kan det dermed virke som om resturin har sammenheng med UVI hos 

postmenopausale, mens dette ikke er tilfellet hos yngre kvinner. Mens NEL tilråder 

fullstendig tømming ved hver vannlating gir UpToDate ingen konkrete anbefalinger om dette. 

Ytterligere forskning er ønskelig for å konkludere sikkert. 

 

Fryse på beina 

Kun en liten studie på 29 friske kvinner har undersøkt effekten av å fryse på beina. Seks av 

kvinnene i forsøksgruppen fikk UVI, mot ingen i kontrollgruppen. Dette indikerer at kalde 
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føtter kan utløse UVI hos enkelte. Det burde undersøkes nærmere før klare anbefalinger gis 

(22). 

 

Probiotika  

Forskning viser at nedbrytning av vaginale lactobacillus er assosiert med UVI (23). 

Lactobacillius skal virke beskyttende mot vaginal kolonisering av uropatogener gjennom 

ulike mekanismer (24). I en studie av Stapleton et al. av premenopausale kvinner med 

residiverende UVI, ble det vist at 15% av kvinnene med Lactin-V fikk UVI, sammenliknet 

med 27% av placebogruppen (RR 0.5;95% KI 0.2 – 1.2). Lactin-V etter behandling for UVI 

er assosiert med reduksjon i residiverende UVI (23). UpToDate konkluderer likevel med at 

flere kliniske studier må utføres før vaginale lactobaciller kan anbefales (25). 

 

Tranebær 

Tranebær har i flere år blitt gitt som råd for å forebygge og behandle UVI. Laboratoriestudier 

viser at tranebær inneholder stoffer som hindrer uropatogener til å feste seg til 

uroepitelialeceller (24). Kliniske studier har ikke funnet tilsvarende effekt. I en metaanalyse 

som UpToDate viser til, fant de en liten trend mot færre UVI hos deltakerne som brukte 

tranebærprodukter sammenliknet med kontrollgruppe, men ingen signifikant forskjell (RR 

0.62;95% KI 0.49 – 0.80) (24). Metaanalysen var begrenset av klinisk heterogenitet, 

manglende kontroll og variasjon av tranebærprodukter, samt ulik definisjon av UVI. En 

systematisk oversikt i Cochrane av Jepson et al. konkluderte med at tranebærprodukter ikke 

hadde en signifikant reduksjon av symptomatisk UVI (RR 0.86;95% KI 0.71 – 1.04) (26). 

Tranebær i tablettform og juice kan ikke på nåværende tidspunkt bli anbefalt for å forebygge 

UVI. 

  

Ingen studier viser skadelig påvirkning av tranebær, men inntaket vil gi økt kalorier, og flere 

rapporterer om sure oppstøt (24). 
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NSAIDS 

Det har blitt utført fire RCT på behandling av ukomplisert UVI med NSAIDS – 

behandlingstilnærmingen tar sikte på å redusere antibiotikabruk. 

Studiene av Kronenberg et al. og Vik et al. har sammenliknet NSAIDs mot antibiotika. Begge 

studier viste tidligere symptomlette i antibiotikagruppen. Samtidig ser man at kvinnene i 

NSAIDs-gruppen utviklet pyelonefritt i større grad. I Vik sin studie ble halvparten av 

kvinnene i Ibuprofengruppen friske uten antibiotika, mens syv av kvinnene i samme gruppe 

utviklet pyelonefritt (number need to harm 26;95% KI 13 – 103) (28). 5% av kvinnene i 

NSAIDs-gruppen til Kronenberg utviklet pyelonefritt, mot ingen i antibiotikagruppen 

(P=0.03) (27). Gágyor et al. delte kvinnene med ukomplisert cystitt i to grupper og ga alle en 

vent-og-se resept på antibiotika. Den ene gruppen som fikk fast dose Ibuprofen hadde 

signifikant færre uthentinger av antibiotika, men også signifikant høyere forekomst av 

pyelonefritt og økt symptombyrde. Alle studiene konkluderer med ingen generell anbefaling 

av NSAIDs grunnet alvorlige komplikasjoner (27-29). 

 

På en annen side viste Moore et al. i sin RCT at Ibuprofenbruk som behovsmedikasjon ved 

ukomplisert cystitt ikke har vist økt grad av komplikasjoner, sammenliknet med 

urteekstrakten uva-ursi. Studien viste også at andelen som hentet ut vent-og-se-resept var 

signifikant redusert (34.9% versus ingen råd om Ibuprofen 51.0%; OR 0.27 (95% KI 0.10 – 

0.72; P=0.009). (30) 

 

Når bør man kontakte lege? 

NEL anbefaler å oppsøke lege ved manglende bedring etter fire-fem dager eller ved snarlig 

tilbakefall (32). Likeledes anbefaler UpToDate å oppsøke lege ved symptomer på pyelonefritt, 

herunder feber, flankesmerter, kvalme, og oppkast (33). 
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4 Dagens praksis, tiltak og indikator 

4.1 Dagens praksis 

Mikrosystemet i dette kvalitetsforbedringsprosjektet er ALV – en travel legevakt i Oslo 

sentrum med omtrent 1750 kontakter ukentlig. 110 leger og 220 sykepleiere er tilknyttet 

ALV. Pasientgruppen er heterogen, og består av mennesker med ulik etnisitet, i alle aldre og 

fra alle samfunnslag, som i varierende grad er opptatt av og opplyst om sin egen helse og det 

norske helsevesenet. Ved kontakt med ALV sorteres pasientene etter hastegrad, i henholdsvis 

rød, oransje, gul og grønn gruppe, og plasseres i sin ventesone. Legene ved ALV har 15 

minutter til hver konsultasjon, med mulighet for å ta tidstakster utover dette for hvert 20. 

minutt. Det er ofte stor pasientpågang og periodevis lang ventetid på ALV, især for gule og 

grønne pasienter. Utålmodige pasienter, travle leger og korte konsultasjoner er faktorer som 

kan tenkes å føre til dårligere kvalitet på konsultasjonene, særlig når det gjelder 

informasjonen som gis. 

4.1.1 Andel UVI-relaterte kontakter ved ALV  

Det er mange ulike årsaker til kontakt med ALV. UVI er en problemstilling som dukker opp 

hos fastleger på dagtid, og på legevakten på kveldstid og i helger. Av de 1750 kontaktene 

ukentlig, vil cirka 20% bli triagert som grønne pasienter, som utgjør omtrent 350 pasienter. 

De fleste ukompliserte cystitter vil bli triagert til denne gruppen. 

Prosentandelen av UVI-relaterte kontakter ved ALV ble estimert på bakgrunn av samtaler 

med fire leger ved ALV.  

De rapporterte å ha cirka tre UVI-relaterte konsultasjoner ukentlig. Legene som arbeider fem 

dager i uken vil ha mellom 10-20 pasienter per vakt, det vil si totalt 50-100 pasienter ukentlig. 

Det estimeres at UVI utgjør 3-6% (3/100-3/50) av pasientene hver enkelt lege ser. 3% av 

totalt 1750 konsultasjoner tilsvarer 52,5 pasienter i uken, og 6% tilsvarer 103. Det estimeres 

at 50-100 pasienter innkommer til ALV ukentlig med UVI som kontaktårsak.  
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Ifølge to sykepleiere ved ALV brukes omtrent tre bokser med urinstix (ustix) i uka – det vil si 

300 ustix ukentlig. Dette samsvarer med estimatet 50-100 UVI-pasienter ukentlig, da det også 

foreligger andre kontaktårsaker som medfører forbruk av ustix, eksempelvis hematuri eller 

nyrestein. Andelen 50-100 av de 350 pasientene i uka som triageres som grønne virker å 

stemme overens.  

4.1.2 Håndtering av UVI ved ALV 

I prosedyreboken til ALV, under fanen «Urinveisinfeksjoner (ukomplisert)», anbefales en 

tredagers antibiotikakur med enten Selexid 200 mg x 3, Furadantin 50 mg x 3, eller 

Trimetoprim 160 mg x 2. Prosedyreboken henviser til antibiotikaveilederen for siste 

oppdateringer. Disponerende faktorer for UVI nevnes også i prosedyreboken, som innebærer 

tidligere cystitt, hyppig eller nylig seksuell aktivitet, kald på beina og rumpa, østrogenmangel, 

og sjelden vannlating. 

  

Figur 1 illustrerer dagens praksis ved ALV.  
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4.2 Tiltak og endring av praksis 

Figur 2 illustrerer forslag til endringer av praksis. Nye tiltak er markert med gul farge. 

Etter at sykepleier har målt CRP, vitalia og tatt en ustix av pasienten, foreslås det at sykepleier 

deler ut UVI-lappen på triageringsrommet. Sykepleier ber pasienten om å lese UVI-lappen i 

påvente av legekonsultasjon. På denne måten vil trolig flere pasienter faktisk lese lappen, og 

har dermed anledning til å stille legen spørsmål om innholdet på lappen. En annen fordel ved 

dette er at pasienten gradvis blir forberedt på at vent-å-se-resept kan være et mulig alternativ 

etter konsultasjonen. Dette kan bidra til å forenkle legens oppgave. 
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4.2.1 Utkast av UVI-lappen basert på kunnskapsgrunnlaget 

Utkastet er kun er skisse. Den faktiske UVI-lappen vil bli utviklet i samarbeid med 

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Navnet «Skvettlappen» ble foreslått av ASP.  

 

4.3 Kvalitetsindikatorer 

Kvaliteten i helsevesenet kan måles ut ifra kvalitetsindikatorer, som er nyttige i arbeid med 

forbedring eller implementering av praksis eller rutiner i ulike mikromiljø. Grunnleggende 

krav til en god kvalitetsindikator er at den har relevans, er gyldig, målbar, tilgjengelig, 

pålitelig, mulig å tolke og påvirke, og endringssensitiv (34). 
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4.3.1 Strukturindikatorer 

Strukturindikatorer beskriver helsevesenets rammer og ressurser, som er forutsetningene og 

rammene for forebygging, diagnostikk, behandling, pleie og rehabilitering. Dette innebærer 

kompetanse hos helsepersonell og tilgjengelighet til utstyr, teknologi og fasiliteter. 

Følgende strukturindikatorer er relevante i dette kvalitetsforbedringsprosjektet: 

- Å utvikle en tilgjengelig UVI-lapp til utdeling ved ALV. 

- Opplæring av personale, herunder sykepleiere og leger, til å benytte UVI-lappen som 

en ressurs til å forebygge og behandle UVI. 

4.3.2 Prosessindikatorer 

Prosessindikatorer tar for seg konkrete aktiviteter i pasientforløp basert på eksisterende 

kliniske retningslinjer eller referanseprogrammer. Forebygging, diagnostikk, behandling, 

pleie, rehabilitering, eller kommunikasjon er eksempler på slike aktiviteter. Prosessindikatorer 

uttrykker om pasientene har mottatt de ytelser som de bør. 

Følgende prosessindikatorer er relevante i dette kvalitetsforbedringsprosjektet: 

- Andel UVI-relaterte konsultasjoner hvor UVI-lappen blir utdelt. 

- Andel som får vent-og-se-resept sammenliknet med andel som fikk vanlig resept før.  

- Andel som henter ut vent-og-se-resept sammenliknet med andel som hentet ut resept 

før. 

- Andel UVI-konsultasjoner med tidstakst. 

For å kunne stole på at prosessindikatorene følges, kan legene dokumentere i pasientjournalen 

at pasientene har mottatt UVI-lapp og at en vent-og-se-resept er rekvirert. Effekten av 

indikatorene kan måles ved hyppige målinger i starten når UVI-lappen iverksettes på ALV, 

for eksempel ved ukentlige opptellinger – hver mandag gjøres en opptelling av utdelte UVI-

lapper og rekvirerte vent-og-se-resepter enten parallelt eller samtidig. Målsettingen er at 75% 
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av pasientene mottok lappen under UVI-relaterte konsultasjoner etter tre måneder, 80% etter 

fire måneder, og 90% etter seks måneder. 

Andel som henter ut vent-og-se-resept kan måles ved kvantifisering av antall uthentede E-

resepter gjennom Reseptformidleren. Dette kan gjennomføres eksempelvis en gang månedlig. 

Samtidig undersøkes tidspunkt for uthenting av vent-og-se-resepter, for eksempel samme dag 

eller tre dager etter rekvirering. Målet er færre enn 50% ikke-uthentede vent-og-se-resepter, 

som kan indikere at 50% eller flere pasienter har klart seg uten antibiotika. Bruk av 

Reseptformidleren krever ikke ytterligere samtykke fra pasienten, og forenkler igangsettelse 

av datainnsamling, i motsetning til kvantifisering av UVI-relaterte kontakter og rekontakter. I 

tillegg finnes et annet tilgjengelig dataprogram, Medrave, som kan tas i bruk. Medrave gir 

god oversikt over konsultasjoner og andel konsultasjoner hvor antibiotika forskrives, eller til å 

måle antall vent-og-se-resepter som faktisk blir hentet ut.  

Ved UVI-relaterte konsultasjoner kan redusert konsultasjonslengde og bedre flyt under 

konsultasjonen måles ved bruk av tidstakster på pasienten. Målet er å oppnå en viss reduksjon 

i tidsbruk sammenliknet med pre-implementering av UVI-lappen.  

4.3.3 Resultatindikatorer 

Resultatindikatorer belyser de helsemessige effektene av innsatsen gitt innenfor mikromiljøets 

rammer, og inkluderer pasientens overlevelse, symptom- og laboratoriemessige karakteristika, 

pasientens fysiske tilstand eller psykiske reaksjon på sykdom, og tilfredshet med behandling. 

Følgende resultatindikatorer er relevante i dette kvalitetsforbedringsprosjektet: 

- Færre UVI-relaterte kontakter og rekontakter hos ALV. 

- Andel pasienter med UVI som innlegges sykehus med pyelonefritt. 

- Redusert antibiotikabruk i et samfunnsperspektiv, økt folkeopplysning, og bedre 

kvinnehelse. 

Reduksjon i UVI-relaterte kontakter og rekontakter anses som en intermediær 

resultatindikator – en proxy for færre UVI-symptomer og residiv. Antall UVI-relaterte 

kontakter og rekontakter før og etter implementering av UVI-lappen er målbart i form av 
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innhenting av tilgjengelig data fra journalsystemet Profdoc. I Profdoc kan legene opprette ny 

kontakt med alle pasienter, og tidligere kontakter med ALV kan også gjenfinnes i 

journalsystemet. Diagnosekoder registreres på pasientene ved utskrivelse. Tillatelse fra 

Personvernombudet og ledelsen ved ALV vil muliggjøre kvantifisering av kontakter med 

registrert diagnosekode «UVI» i gitte tidsperioder. På denne måten kan man sammenlikne 

antall kontakter og rekontakter for UVI i en avgrenset periode før og etter implementering av 

tiltaket. En plan for gjennomføring er å telle kontakter og rekontakter månedlig. 

Komplikasjoner som innleggelsestrengende pyelonefritt, bedret kvinnehelse og økt 

folkeopplysning er resultatindikatorer som kan måles kvalitativt, dersom det finnes ressurser 

til å måle dette. For å finne ut om pasienten opplevde residiv eller komplikasjoner tilknyttet 

UVI-lappen, kan de delta i spørreundersøkelser etter en viss tidsperiode etter siste UVI-

relaterte kontakter med utdelt UVI-lapp, gitt at pasientene har samtykket til det på forhånd 

etter § 3-6 i pasient- og brukerrettighetsloven.  

 

 



18 

 

5 Prosess, ledelse og organisering 

Et samarbeid med ledelsen ved ALV og ASP er avgjørende for å kunne kartlegge dagens 

praksis, få verdifulle innspill, og ikke minst for å gjennomføre og følge opp implementering 

av tiltaket på en god måte.  

5.1 Prosessen mot organisering og ledelse av 

kvalitetsforbedringsarbeidet 

5.1.1 Kontakt med ALV 

Det er etablert kontakt med seksjonsoverlege Arve Halsen ved ALV, som har bidratt med 

innspill til UVI-lappen, og bistått i arbeidet med å undersøke og eventuelt implementere UVI-

lappen som et kvalitetsforbedringstiltak ved ALV. Implementeringsplanen vurderes å være 

gjennomførbar, fordi det allerede eksisterer rutiner for å fylle opp relevante papirer i hyllene 

på triageringsrommene ved ALV. I tillegg holdes det morgenmøter daglig, der det stadig gis 

informasjon om nye rutiner. UVI-lappen er dessuten et rimelig tiltak hvor de eneste 

kostnadene faller på grafisk design, trykk, og distribusjon.  

5.1.2 Kontakt med ASP 

ASP ved Sigurd Høye, leder for ASP og allmennlege, Siri Jensen, administrativ leder, og 

Ingvild Vik, assisterende seksjonsoverlege ved ALV og stipendiat ved ASP, har bidratt med 

flere interessante innspill underveis i prosessen. De uttrykte stor interesse for dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet, og ønsket å utforme UVI-lappen etter gjennomført forarbeid. 

Deres utgangspunkt var en oppfatning av at det deles ut for mye antibiotika ved ukomplisert 

cystitt på ALV, og at det er på tide med en endring. De ønsket også at prosjektoppgaven så 

nærmere på forskningen tilknyttet NSAIDs, med tanke på anbefaling om forordning av 

Ibuprofen ved ukomplisert cystitt.  
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5.2 Organisering ved hjelp av en 

kvalitetsforbedringsmodell 

Det finnes flere verktøy som kan brukes for å gjennomføre kvalitetsforbedring. I denne 

prosjektoppgaven brukes en forbedringsmodell med to deler, utviklet av Langley og Nolan.  

 

Første del innbefatter tre grunnleggende spørsmål som er relevante for dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet:  

 

Hva ønsker vi å oppnå? 

- Redusere antall UVI-relaterte kontakter og rekontakter ved ALV. 

- Økt bruk av skriftlig informasjon til pasienter for å øke folkeopplysning. 

- Øke bruk av en vent-og-se-strategi og andre ikke-medikamentelle tiltak. 

- Redusere antibiotikabruk. 

 

Når er en endring en forbedring? 

- Når relevante resultatindikatorer er oppfylt. I dette tilfellet færre UVI-relaterte 

kontakter og rekontakter hos ALV, redusert antibiotikabruk, økt folkeopplysning, og 

bedret kvinnehelse.  

Hvilke endringer kan iverksettes for å skape forbedring?  

- Innføre en UVI-lapp basert på et evidensbasert kunnskapsgrunnlag. 

- Opplæring av relevant personale. 

5.2.1 PUKK-sirkelen for implementering av UVI-lappen 

Andre del av forbedringsmodellen består av en forbedringssirkel, også kjent som PUKK-

sirkelen (Planlegge, Utføre, Kontrollere, Korrigere/standardisere). Sirkelen gir en systematisk 

tilnærming til forbedringsarbeidet, og åpner for gjentakelse av evaluering og korrigering av 

prosessen (35). 
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Planlegge 

Godt samarbeid med ledelsen på ALV og ASP, som muliggjør implementering av «UVI-

lappen» som en del av rutinen ved ALV. Legge en plan for implementering. 

Utføre 

Prosjektet igangsettes 3. august 2020. I første omgang produseres 2000 lapper, estimert 

varighet rundt fire måneder med tanke på mulig revidering etter erfaring. Dette antallet er 

basert på utregningen: 100 pasienter ukentlig = 1600 på fire måneder + noen ekstra lapper. 

ASP står for godkjenning av kunnskapsgrunnlaget, samt redesign, trykk, og distribusjon av 

lappen til ALV. Lappen oppbevares på lageret i korridoren på Allmenn 2, ved siden av Team 

2-kontorene, og implementeres i sykepleiernes påfyllrutiner. Lappen legges i en hylle på 

triageringsrommet til sykepleierne på Allmenn 2, overfor Team-1-basen.  

Informasjon om lappen sendes ut i den ukentlige e-posten til ansatte i uke 32, samt repetisjon 

uke 36. Det gis informasjon under morgenmøte mandag uke 32, samt under første 

internundervisning samme uke. For tilstrekkelig opplæring i bruk av UVI-lappen inkluderes 

den i ALVs sjekkliste med rutiner for nyansatte leger og sykepleiere.  

Kontrollere 

Flere av kvalitetsindikatorene i dette prosjektet krever manuell telling av antall utdelte UVI-

lapper ukentlig. Sekretæren i avdelingen teller antall utdelte lapper hver mandag. Antallet må 

dokumenteres for å sikre variasjons-, forbedrings- og nivåkontroll (36).  

Korrigere 

PUKK-sirkelen gjentas kontinuerlig, dersom forventet effekt av resultatindikatorene ikke 

oppnås – dette er ofte nødvendig ved kvalitetsforbedringsprosjekter. Endringer av lappen kan 

gjøres basert på erfaring med tanke på redesign, samt revidering av kunnskapsgrunnlaget og 

innhold på lappen. ASP har påtatt seg ansvar for revidering og oppfølging (37). 
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5.3 Mulig motstand mot UVI-lappen 

På nåværende tidspunkt foreligger det ingen mistanke om at implementering av UVI-lappen 

på ALV vil bli møtt med stor motstand av sykepleiere og leger. Iverksettelse av UVI-lappen 

vil trolig gå pent for seg gjennom eksisterende rutiner for oppdatering og samkjøring av 

rutiner på morgenmøter, vaktskiftemøter, og ukentlige e-poster til ansatte.  

 

Sykepleierne ved ALV er generelt flinke til å følge rutiner, arbeide systematisk og 

dokumentere sitt arbeid. De er muligens bedre på dette enn legene. Fra legene forventes det 

noe motstand til nok en ekstra arbeidsoppgave. Likevel vil legene trolig motiveres til å 

gjennomføre tiltaket dersom de får tilstrekkelig informasjon, med tanke på at UVI-lappen kan 

forkorte og forenkle deres UVI-relaterte konsultasjoner, samt bidra til å redusere 

antibiotikaresistens.  

 

Ved hjelp av flere gode samarbeidspartnere både i ledelsen og legestaben ved ALV og ASP, 

vil motstanden trolig reduseres. 
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6 Diskusjon 

6.1 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget for effekt av 

vent-og-se-resept og skriftlig informasjon om UVI 

Oversiktsartikkelen i Cochrane gir et godt evidensgrunnlag for at vent-og-se-resept har god 

effekt på reduksjon i antibiotikabruk, uten at det går signifikant utover kvaliteten på 

behandling (4). Videre viser oversiktsartikkelen som undersøker skriftlig informasjon til 

pasienter positiv effekt på antibiotikareduksjon og folkeopplysning, men at det foreligger et 

svakt evidensgrunnlag her (5). Begge oversiktsartiklene har en overføringsutfordring til dette 

kvalitetsforbedringsprosjektet, da studiene kun fokuserer på luftveisinfeksjon.  

 

TARGET-studien, som mer spesifikt inkluderer utdeling av den engelske UVI-lappen til 

pasienter, finner en signifikant reduksjon i utlevering av Trimetoprim. Imidlertid inkluderer 

intervensjonen en rekke andre antibiotikareduserende tiltak, noe som vanskeliggjør 

kartlegging av antibiotikareduksjonsandelen som kan tilskrives selve UVI-lappen (6). 

6.2 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget bak UVI-

lappens innhold 

Gjennomgående for flere utbredte råd mot residiverende UVI er mangelfullt 

kunnskapsgrunnlag. Rådene baseres derfor ofte i større eller mindre grad på klinisk skjønn og 

erfaring. Tre råd kan imidlertid gis med god validitet. Dette er råd om rikelig væskeinntak, 

bruk av topikale østrogener for postmenopausale kvinner, og redusert bruk av spermicider. 

Når det gjelder råd med større usikkerhet, må ulempene overveies. Slike råd må ikke føre til 

ekstra kostnader og påvirke pasientens liv betydelig.  

Hvorvidt helsepersonell kan gi pasienter råd uten klinisk dokumentert effekt er like mye et 

etisk som et medisinskfaglig spørsmål. En rimelig tilnærming kan i så fall være å kun foreslå 

velprøvde tiltak med medisinsk forankrede forklaringsmodeller. Samtidig bør man unngå å 

anbefale tiltak med potensielt skadelige bivirkninger. Det er likevel viktig å tenke på at råd 
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uten dokumentert effekt, kan føre til at kvinnene klandrer seg selv dersom de ikke følger 

rådene og får UVI, da det ikke er grunnlag for det.  

Eksempelvis hevder UpToDate det er rimelig å foreslå tidlig vannlating etter samleie selv om 

dokumentasjonen for dette er mangelfull. Dette støttes delvis også av NEL, og kan i så måte 

være en aktuell anbefaling til vår pasientgruppe tross den mangelfulle dokumentasjonen. 

Likeledes kan råd om å tørke seg forfra og bakover være en rimelig anbefaling på linje med 

råd om fullstendig blæretømming, skjønt ingen av disse tiltakene har tilstrekkelig 

dokumentert effekt. For begge tiltakene finnes imidlertid plausible virkningsmekanismer. 

Samme gjelder rådet unngå å fryse på beina, som er basert på en liten studie som viste en klar 

sammenheng. Alle disse rådene krever liten innsats fra pasienten, og fører ikke til skade eller 

store økonomiske utgifter. 

Tranebærprodukter og probiotika er begge produkter som må tilføres kroppen og som koster 

penger. Ingen kliniske studier har funnet signifikant effekt av tranebærprodukter, på tross av 

plausibel virkningsmekanisme. I tillegg vil inntak gi økt kalorier, samt rapporteres det om 

sure oppstøt. Når det kommer til probiotika har kliniske studier funnet signifikant effekt av 

vaginal administrasjon, men ikke nok studier for klar anbefaling. Tranebærprodukter og 

probiotika blir ikke anbefalt på UVI-lappen.  

6.3 Vurdering av kunnskapsgrunnlaget bak NSAIDs-

anbefalinger  

Tre av fire RCT viste at behandling med NSAIDs ved UVI viste en overhyppighet av 

pyelonefritt, andre komplikasjoner, og en lengre sykdomsperiode med høyere symptombyrde. 

De peker også på en usikkerhet omkring hvilke individer som får disse komplikasjonene. Den 

fjerde studien er ikke like relevant som de tre andre fordi den ikke har antibiotikabehandling 

som en del av studien. Studien viste imidlertid at flere i Ibuprofengruppen unnlot å hente ut 

antibiotika, uten at det ble funnet økt forekomst av komplikasjoner.  

Basert på disse studiene er det mangelfullt grunnlag for en generell anbefaling av 

symptomatisk Ibuprofenbehandling. Symptomatisk behandling med NSAIDs kombinert med 
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bruk av vent-og-se-resept er avhengig av gode kliniske vurderinger, evidensbaserte 

retningslinjer, og en pragmatisk tilnærming.  

Det er fra tidligere kjent at ALV ikke anbefaler Ibuprofen som en kur mot ukomplisert cystitt.  

6.4 Utfordringer ved kartlegging av dagens praksis 

Den pågående Covid-19-pandemien har vanskeliggjort en grundig kartlegging av dagens 

praksis ved ALV. Til tross for godt samarbeid med både ALV og ASP, har 

samarbeidspartnerne måttet prioritere viktigere samfunnskritiske arbeidsoppgaver i stedet for 

å etterkomme forespørsler vedrørende kvalitetsforbedringsprosjektet. Eksempelvis ble det 

forsøkt utsendt en elektronisk spørreundersøkelse til legene ved ALV, som dessverre ikke ble 

sendt ut av ledelsen. Spørreskjemaet inneholdt spørsmål om forekomst av UVI, hvilke råd 

legene gir ut angående forebygging og egenbehandling, i tillegg til potensielle ulemper med 

implementering av UVI-lappen. Kartlegging, planlegging, utførelse, og kontroll av 

implementering av UVI-lappen utsettes til et senere tidspunkt. Uansett er det aktuelt med et 

videre samarbeide for realisering av prosjektet.  

6.5 Utfordringer rundt kvalitetsindikatorene 

6.5.1 Feilkilder ved bruk av tidstakster 

Effektivisering av UVI-relaterte konsultasjoner ved Allmennlegevakten kan måles ved bruk 

av tidstakster. En feilkilde kan være at journaldokumenter opprettes før konsultasjonen faktisk 

har startet, eller lagres lenge etter at konsultasjonen er avsluttet. Legene kan ha ulike rutiner til 

tross for tydelige retningslinjer om bruk av tidstakster. Dersom UVI-lappen implementeres på 

ALV, bør det gis tydelig beskjed til legene om å være oppmerksom på riktig føring av 

tidsbruk, slik at innsamlede data er pålitelig. 

6.5.2 Å måle effekten av bedre kvinnehelse og folkeopplysning 

UVI-lappen sin effekt på befolkningens forståelse av ukomplisert cystitt kan ikke måles 

konkret, men man kunne telt antall kontakter med ukomplisert cystitt gjennom ett år, og 

deretter året etter innføringen av UVI-lappen. Det beste forslaget er muligens å bruke 
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Medrave, som gir en god oversikt over konsultasjoner og andel konsultasjoner med 

antibiotika, og deretter gjøre et anslag derfra. Imidlertid vil ikke dette gi et godt nok bilde på 

effekt, da mange andre faktorer kan spille inn. 

Å måle bedre kvinnehelse er også utfordrende, blant annet på grunn av heterogenitet i 

pasientgruppen som oppsøker ALV for UVI. Det vil kreve korrigering for konfunderende 

faktorer som sosioøkonomisk status og alder. Dessuten kan det oppstå skjevhet i hvilke 

pasienter som kommer til å svare på spørreundersøkelsen, da yngre kvinner, kvinner med lav 

sosioøkonomisk status, og kvinner uten bostedsadresse i Norge kan unnlate å svare på en slik 

spørreundersøkelse. En annen mulig feilkilde vil eksempelvis også være at kun de mest eller 

minst fornøyde pasientene ville svart på en slik spørreundersøkelse. I tillegg kan noen kvinner 

være mer medgjørlige enn andre til å samtykke til innsyn i pasientjournal, noe som kan gi et 

skjevt bilde av innhentede data for antall UVI-relaterte kontakter og rekontakter hos ALV. 

6.5.3 Feilkilde ved telling av UVI-relaterte rekontakter 

En av resultatindikatorene er færre UVI-relaterte kontakter og rekontakter ved ALV. 

Innsamlede data kan behefte seg med usikkerhet, da kvinner som oppsøker UVI-relatert 

helsehjelp kan oppfatte UVI-lappen som en avvisning på deres tilstand, eller bli fornærmet av 

å ikke få en kurativ behandling hos ALV, som kan medføre manglende rekontakt ved et 

eventuelt residiv. Spørsmålet er om denne resultatindikatoren er nødvendig, da det er usikkert 

om indikatoren er pålitelig og mulig å tolke. 

6.5.4 Reduksjon i andel uthentede vent-og-se-resepter  

Når det gjelder reduksjon i antibiotikabruk i et samfunnsperspektiv og andel uthentede vent-

og-se-resepter, er det viktig å bemerke seg tidspunkt for når reseptene hentes ut – hentes 

reseptene ut samme dag eller tre dager senere? Tilsvarer uthentet resept faktisk 

antibiotikabruk? Rask uthenting av vent-og-se-resept kan indikere at UVI-lappen ikke har 

ønsket effekt. UVI-lappen må dermed revideres ved hjelp av nye PUKK-sykluser, med fokus 

på nye tiltak og redesign. Eksempelvis kan det angis på en eventuell revidert UVI-lapp at 

resepten ikke skal hentes ut med mindre pasienten skal innta antibiotika. 

En annen utfordring ved UVI-lappen er at det kan gi et engasjement for redusert 

antibiotikabruk en periode. Kampanjer har en tendens til å fungere en periode når 
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befolkningen er bevisst, men så gå over. Det vil i så fall kreve et kontinuerlig engasjement 

med høy bevissthet for å holde antibiotikabruken nede.  
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7 Konklusjon 

Kunnskapsgrunnlaget i dette kvalitetsforbedringsprosjektet viser at det foreligger utfordringer 

ved måling av hvorvidt UVI-lappen vil bidra til folkeopplysning, bedre kvinnehelse, og færre 

residiv. Det foreligger likevel indikasjon for at det kan bidra til redusert antibiotikabruk. 

Implementering av dette kvalitetsforbedringstiltaket vil videre formodentlig ikke bli møtt med 

stor mostand, og vil være enkel å innarbeide i den daglige driften til ALV. Ved å oppmuntre 

til redusert antibiotikabruk for ukompliserte cystitter vil det trolig være en høyere risiko for 

pyelonefritt. UVI-lappen tar høyde for denne risikoen ved å grundig informere om tegn til 

forverring, og at pasientene da bør oppsøke lege. Slik vil trolig tiltaket ha lite negative 

konsekvenser med tanke på pasientens trygghet og trivsel. Det anses derfor som verdifullt å 

førsøke å innføre UVI-lappen. 
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