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Ældre på plejehjem er i øget risiko for at få infektions-
sygdomme pga. aldersbetingede fysiologiske ændrin-
ger, komorbiditeter og ophold i institutionaliserede 
miljøer [1]. Urinvejsinfektion (UVI) er den hyppigst 
forekommende bakterielle infektion hos plejehjems-
beboere i Danmark og den hyppigste årsag til anti-
biotisk behandling på danske plejehjem. Symptom-
givende UVI spænder bredt fra cystitis med irritative 
blæresymptomer over pyelonefritis med udtalte sy-
stemiske symptomer til septisk shock. Diagnostice-
ring og behandling af UVI hos plejehjemsbeboere er 
ofte vanskelig og kræver særlige overvejelser. I det 
følgende gennemgås risikofaktorer, diagnose, be-
handling og forebyggelse af UVI med fokus på pleje-
hjemsbeboere. 

epIdeMIoloGI oG rIsIKofaKtorer

Prævalensen af bakteriuri er 25-50% blandt ældre 
over 80 år og nærved 100% blandt brugere af kateter 
á demeure (KAD) [2-4].  Heraf er en stor andel asymp-
tomatisk bakteriuri, hvilket defineres ved signifikante 
mængder af bakterier (≥ 105 cfu/ml) ved dyrkning af 
urin fra en patient uden kliniske tegn til infektion. 
Ved KAD-brug < 30 dage vil bakteriuri typisk opstå 
efter få dage, bestå af en enkelt mikroorganisme og 
være asymptomatisk. Ved KAD-brug > 30 dage til-
kommer der flere mikroorganismer, og varigheden af 
kateterisationen er den største risikofaktor for udvik-
ling af symptomatisk UVI [5]. Ved fjernelse af katete-
ret vil mellem en tredjedel og halvdelen af tilfældene 
med bakteriuri spontant forsvinde, men dette sker i 
mindre grad hos ældre kvinder (> 65 år) end hos øv-
rige patienter [6]. En særlig risiko ved brug af kateter 
er dannelsen af biofilm, hvor antibiotika ikke kan 
trænge ind og virke aktivt på bakterierne. 

I nyligt publicerede prævalensundersøgelser på 
skandinaviske plejehjem fandt man, at 3-4% af bebo-
ere havde symptomatisk UVI [7, 8]. I Danmark fik > 
5% af plejehjemsbeboerne antibiotikaprofylakse mod 
UVI, og ca. 10% havde KAD [9, 10]. Selv om anven-
delse af uroprofylakse er endnu højere i andre euro-
pæiske lande [9], er det medvirkende til et stort for-
brug af antibiotika hos ældre i Danmark. Erfaringer 
fra Finland viser, at forbruget på denne indikation 
kan nedsættes uden negative konsekvenser [11].

Fysiologisk er plejehjemsbeboere i høj risiko for 
at få UVI som følge af aldersbetinget immunsvæk-
kelse lokalt og systemisk [1]. Hos plejehjemsbeboere 
ses der ofte komorbide tilstande, der giver øget risiko 
for urinretention og residualurin, f.eks. cystocele og 
prostatahyperplasi (obstruktiv retention) samt dia-
betes mellitus og apoplexia cerebri (neurogen reten-
tion). Urinretention er desuden en bivirkning af flere 
medikamenter, herunder antidepressiva og antipar-
kinsonismemidler. Nedsat østrogenproduktion hos 
postmenopausale kvinder kan medføre svækkelse af 

Positiv urinstiks hos  
plejehjemsbeboere har 
sjældent klinisk betyd-
ning. Her fra en 93-årig 
kvinde med asympto- 
matisk bakteriuri.
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det lokale støttevæv og deraf urogenital prolaps. 
Desuden ses der udtørring af slimhinder og forskyd-
ning af normalfloraen mod færre laktobaciller og  
højere pH, hvilket giver bedre forhold for entero-
bakterier. 

Skandinaviske studier har medvirket til at klar-
lægge en række risikofaktorer for UVI hos ældre og 
plejehjemsbeboere, herunder demens, dårlig ernæ-
ringsstatus, sengeleje, urininkontinens samt brug af 
ble og KAD [12-14]. 

MIKroBIoloGI oG resIstensforHold

Escherichia coli er den hyppigste årsag til UVI hos 
både ældre og yngre. Imidlertid er E. coli kun involve-
ret i ca. 50% af UVI-tilfældene hos ældre [2], og an-
dre mere resistente bakterier (enterobakterier som 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus spp. og  
Pseudomonas aeruginosa) er almindelige ætiologiske 
agens hos denne patientgruppe [3]. I urinisolater fra 
patienter i almen praksis i Danmark er der fundet en 
E. coli-resistens for mecillinam på 6%, for ampicillin 
på 40% og for sulfonamider på 33% [15]. Resistens-
niveauet for ciprofloxacin ligger på 10%, og det har 
været støt stigende fra 2% i 2003. De senere år er der 
endvidere set en øget forekomst af extended spectrum 
beta-lactamase (ESBL)-producerende enterobakterier 
og dermed øget resistens for betalactamantibiotika 
inklusive cefalosporiner.

dIaGnose

Diagnosticering af infektion hos plejehjemsbeboere 
kan være vanskelig. De ældre har sjældent de typiske 
symptomer på UVI, som feber, dysuri, pollakisuri el-
ler lændesmerter. I stedet har de uspecifikke gener, 

som almen utilpashed, træthed og ændringer i mental 
status ofte kombineret med kroniske urogenitale 
symptomer, som ikke skyldes UVI. Nedsat kognitiv 
funktion eller talevanskeligheder hos de ældre kan 
gøre det vanskeligt at få en fyldestgørende anamnese. 
Desuden kan komorbide tilstande sløre symptombil-
ledet. Uklar og lugtende urin er ikke i sig selv sympto-
mer på UVI, særligt ikke hos kateterbrugere. 

Urinstiks med undersøgelse for leukocytesterase 
(LE) og nitrit hos ældre plejehjemsbeboere er behæf-
tet med mange fejlkilder, og prøvesvaret skal vurde-
res kritisk. Asymptomatisk bakteriuri er associeret 
med positiv LE og nitritforekomst, hvorfor en positiv 
stiksundersøgelse i sig selv oftest er uden klinisk rele-
vans. Patienter med UVI kan have falsk negative re-
sultater for både LE og nitrit, f.eks. som følge af medi-
cinindtag eller ikkenitratreducerende bakterier som 
enterokokker. Der er ligeledes risiko for falsk positiv 
LE-reaktion ved tilstedeværelse af andre urogenitale 
inflammatoriske tilstande end UVI. 

I et amerikansk studie med 101 plejehjemsbebo-
ere, hos hvem man havde klinisk mistanke om UVI, 
kategoriserede man en positiv stiks som positiv for LE 
eller positiv for nitrit og en negativ stiks som negativ 
for LE og negativ for nitrit [16]. Forfatterne fandt, at 
stiks havde en sensitivitet på 100%, en specificitet på 
20%, en positiv prædiktiv værdi på 45% og en negativ 
prædiktiv værdi på 100%. Hvis prætestsandsynlighe-
den for UVI er lav, kan en negativ stiks (negativ for LE 
og negativ for nitrit) medvirke til, at man kan ude-
lukke infektion. Hvis prætestsandsynligheden for UVI 
er høj, bør man uanset udfaldet af stiksundersøgelsen 
foretage dyrkningsundersøgelse og overveje behand-
ling. På plejehjem bør stiksundersøgelse derfor pri-
mært benyttes til udelukkelse af infektion og ikke til 
at stille UVI-diagnosen ud fra.

Urindyrkning og resistensundersøgelse bør udfø-
res i alle de tilfælde, hvor der er mistanke om UVI. 
Med en positiv urindyrkning kan man ikke adskille 
aymptomatisk bakteriuri fra UVI, hvorfor urinen kun 
bør sendes til mikrobiologisk undersøgelse, hvis der 
er mistanke om UVI. En negativ dyrkning af urin ta-
get før påbegyndelse af antibiotikabehandling kan 
udelukke UVI trods eventuelt positiv urinstiks. Urin-
dyrkninger hos ikkeindlagte plejehjemsbeboere vil ty-
pisk blive foretaget i almen praksis, og kvaliteten 
heraf overvåges løbende [17, 18]. Urinmikroskopi 
udført i almen praksis har vist en sensitivitet på 95% 
på prøver med signifikant bakteriuri, mens specifici-
teten på prøver uden signifikant bakteriuri var på 
83%. Ved dyrkning var de tilsvarende tal 95% og 
96%. Resistensundersøgelser har vist > 90% rigtige 
svar fra de deltagende praksis og bedst resultater ved 
undersøgelse for E. coli. Resistensbestemmelse kan 

FAKTABoKS

Urinveje er hyppigste fokus for infektioner hos plejehjemsbeboere; prævalensen af klinisk urinvejs-
infektion (UVI) er 3-4%. 

25-50% af ældre > 80 år og nærved 100% af bærere af kateter á demeure har bakteriuri, heraf er 
langt størstedelen asymptomatiske.

Escherichia coli er involveret i ca. 50% af UVI-tilfældene.

En positiv urinstiks er hos ældre oftest uden klinisk betydning, mens en negativ urinstiks kan med-
virke til udelukkelse af UVI.

Screening for og behandling af asymptomatisk bakteriuri hos plejehjemsbeboere frarådes.

Empirisk antibiotikabehandling bør altid søge at dække E. coli.

Der er ikke fundet signifikant forskel på kort (3-6 dage) og lang (7-14 dage) antibiotikabehandling 
ved nedre UVI.

Tranebær og methenamin har ikke vist sikker profylaktisk effekt.

Vaginalt østrogentilskud og trimethoprim har muligvis profylaktisk effekt ved hyppige UVI-tilfælde.
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dog give problemer i praksis, når bakterien ikke sam-
tidig identificeres. Til eksempel kan det nævnes, at 
Klebsiella spp. har en følsomhed, der ligger tæt på 
grænsen mellem resistent og følsom for ampicillin, 
men ampicillin kan ikke bruges klinisk mod denne 
bakterie. Nitrofurantoinfølsomheden har desuden 
vist sig at være vanskelig at tolke korrekt i forhold til 
Klebsiella pneumoniae og Proteus mirabillis. 

UVI-diagnosen hos en plejehjemsbeboer er som 
udgangspunkt en klinisk diagnose, der sidenhen kan 
underbygges eller forkastes efter dyrkningsfund og 
andre parakliniske undersøgelser. I 2001 udviklede 
the Society for Healthcare Epidemiology of America 
(SHEA) en række kriterier (minimal clinical criteria) 
[19] for iværksættelse af antibiotisk behandling af 
plejehjemsbeboere, hvor man har mistanke om infek-
tion, herunder UVI (Tabel 1). Et amerikansk studie 
[20], der forløb i perioden 2009-2011, viste efterføl-
gende, at i hele 80% af de tilfælde, hvor man igang-
satte antibiotikabehandling mod UVI, var SHEA-
kriterierne ikke opfyldt, selv når ændringer i mental 
status og kulderystelser blev føjet til kriterierne for 
patienter uden KAD. 

BeHandlInG 

Når antibiotikabehandling for UVI findes indiceret, er 
det vigtigt, at den forudgås af urindyrkning, således 
at behandlingen kan tilpasses og indsnævres for at 
mindske både varighed af og komplikationer i forbin-
delse med behandlingen. Screening for og behand-
ling af asymptomatisk bakteriuri hos plejehjemsbebo-
ere frarådes, idet behandling kan give bivirkninger 
samtidig med, at der hverken er fundet bedre overle-
velse, nedsat incidens af symptomatisk UVI eller æn-
dringer i kroniske urogenitale symptomer [21]. Af 
samme årsag anbefales kontroldyrkninger efter endt 
behandling ikke. 

Empirisk antibiotikabehandling mod UVI bør al-
tid forsøge at dække E. coli. Forslag til valg af anti-
biotika er angivet i Tabel 2. 

Ampicillin anbefales ikke som empirisk behand-
ling ved pyelonefritis pga. den hyppige resistens hos 
E. coli. Sulfonamider, trimethoprim og nitrofurantoin 
anbefales ikke til øvre UVI, idet de to førstnævnte 
antibiotika kun er bakteriostatiske, og sidstnævnte 
kun giver virksomme koncentrationer i urin og ikke i 
plasma og nyreparenkym. Nitrofurantoin bør ikke be-
nyttes ved nedsat nyrefunktion, og længere tids brug 
giver risiko for lungefibrose. 

Behandlingen af UVI, der er forårsaget af en 
ESBL-producerende bakterie er problematisk, idet 
den eneste behandlingsmulighed kan være et carba-
penem, hvilket kræver intravenøs behandling. I et 
 nyligt publiceret dansk studie har man påvist, at piv-
mecillinam kan være aktivt mod cystitis, der er forår-
saget af ESBL-producerende E. coli og K. pneumoniae, 
hvorfor dette kan forsøges hos ikke indlæggelseskræ-
vende ældre patienter [22]. 

Sædvanligvis betragtes UVI hos ældre, og hos 
mænd i almindelighed, som komplicerede, og der er 
tradition for lang behandlingsvarighed. 

I et Cochranereview fra 2008 [23] gennemgik 
man statusartikler om UVI hos ældre kvinder og 
fandt, at der ikke var signifikant forskel på resultatet 
af kort (3-6 dage) og lang (7-14 dage) varighed af 
antibiotikabehandling, men derimod risiko for flere 
bivirkninger ved den lange behandlingsvarighed. 

Der kan være behov for antibiotisk behandling 
hos kateterbærere, der viser tegn til systemisk infek-
tion, særligt ved sepsis, men alternativ årsag hertil 
skal undersøges, hvis der ikke findes UVI-symptomer. 
Kateteret anbefales skiftet under antibiotikabehand-
lingen, hvis det har siddet i mere end syv dage. Der er 
ikke belæg for langvarig antibiotisk suppressiv be-

TABEl 1

Kriteriera for påbegyndelse af antibiotisk behandling mod urinvejs-
infektion hos plejehjemsbeboere (efter [19]).

Beboere uden kateter Beboere med kateter

Dysuri
Eller feber (≥ 38 °C) og ≥ 1 af følgende: 
Imperiøs vandladningstrang
Pollakisuri
Suprapubisk smerte
Makroskopisk hæmaturi
Ømhed over nyreloge
Urininkontinens

≥ 1 af følgende:
Feber (≥ 38 °C)
Ømhed over nyreloge
Kulderystelser
Delirium

a) Generelt skal symptomerne være nyopståede/forværrede. Inden 
påbegyndelse af antibiotikabehandling tages urin fra til dyrkning og 
resistensundersøgelse.

TABEl 2

Forslag til empirisk antibiotisk behandling af urinvejsinfektion hos plejehjemsbeboere.

Infektion

Behandling

førstevalg alternativ, f.eks. ved allergi
varighed, 
dage

Cystitis Pivmecillinam p.o. 400 mg × 3 Trimethoprim p.o. 200 mg × 2 
Nitrofurantoin p.o. 50 mg × 4
Ciprofloxacin p.o. 500 mg × 2

6

Pyelonefritis Pivmecillinam p.o. 400 mg × 3 Ciprofloxacin p.o. 500 mg × 2 10

Urinvejsinfektion 
hos kateterbærer

Pivmecillinam p.o. 400 mg × 3a Ciprofloxacin p.o. 500 mg × 2a 7-14a

a) Som udgangspunkt kan vælges kortvarig behandling med justering efter klinisk respons og  
dyrkningsundersøgelse. Kateteret bør skiftes eller seponeres i forbindelse med antibiotisk behand-
ling.
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handling, og antibiotisk skylning af kateteret anbefa-
les ikke [6].

profYlaKse

Antibiotikaprofylakse mod UVI hos ældre er sjældent 
indiceret, idet effekten er tvivlsom. Dog kan man for-
søge med langtidsprofylakse med trimethoprim hos 
ældre kvinder, der har haft mere end to UVI-tilfælde 
pr. halve år [3]. Tranebær og methenamin har været 
anvendt til uroprofylakse fra før den antibiotiske æra 
[24]. I to nyligt publicerede Cochraneundersøgelser 
fandt man ingen sikker effekt af hverken tranebær 
(saft eller kapsel) eller methenamin, hvorfor mid-
lerne ikke kan anbefales [25, 26] . Vaginal østrogen-
behandling er i to mindre studier påvist at nedsætte 
risikoen for recidiverende UVI’er hos postmenopau-
sale kvinder, mens oralt indtaget østrogen ikke havde 
bedre effekt end placebo. Det er ikke klarlagt, hvilken 
type vaginal østrogen der har bedst effekt [27].

I profylakseøjemed bør man erindre de forskel-
lige risikofaktorer for UVI og søge at begrænse eller 
undgå deres indflydelse, f.eks. ved at sikre sufficient 
ernæring samt regelmæssig ble- og kateterskift. 

KonKlUsIon

UVI er et hyppigt problem for plejehjemsbeboere. 
Den diagnostiske udredning adskiller sig på flere 
punkter fra undersøgelsesstrategien hos yngre pa-
tienter. Der er langt højere forekomst af asymptoma-
tisk bakteriuri, og det kan være vanskeligt at opnå en 
præcis anamnese. Det kan derfor i visse tilfælde for-
svares at initiere antibiotika for UVI ved tilstedevæ-
relsen af feber og fravær af andre fokale symptomer.  
I sådanne tilfælde skal man være opmærksom på at 
stoppe behandlingen ved forekomst af negativ urin-
dyrkning og reevaluere ved positive resultater.

Empirisk behandling skal altid dække E. coli. 
Profylakse med methenamin eller tranebærholdige 
produkter er generelt ikke anbefalet, men trimetho-
prim eller vaginal østrogenbehandling kan forsøges 
ved recidiverende tilfælde.
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