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Svenska HALT (Helthcare-Associated infections in Long-Term 
fascilities) 2016

• En nationell mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos 
personer som bor på särskilt boende.

• I årets mätning ingick totalt 18 613 vårdtagare från 129 av Sveriges 290 kommuner. Det är 20 procent 
fler kommuner och 39 procent fler vårdtagare jämfört med mätningen 2015 och framför allt var det 
fler äldreboenden som deltog. Få LSS-enheter deltog, därför redovisas inga resultat från denna 
enhetstyp i sammanställningen.

• Majoriteten av alla vårdtagare, 95 procent, hade inga vårdrelaterade infektioner och behandlades 
inte med antibiotika den dagen som mätningen gjordes.

• 294 vårdtagare hade en vårdrelaterad infektion vilket motsvarar en förekomst på 1,6 procent. 
Vanligast var hud- och mjukdelsinfektioner följda av urinvägs- och luftvägsinfektioner.

• 551 vårdtagare antibiotikabehandlades, vilket motsvarar 3 procent av alla vårdtagare. Vanligast var 
antibiotikabehandling för urinvägarna följt av behandling för hud- och mjukdelar.



• Totalt behandlades 220 vårdtagare med urinvägsantibiotika.

• Totalt rapporterades 87 urinvägsinfektioner som en vårdrelaterad infektion, varav 25 hos 
kateterbärare.

• Vårdtagare med urinkateter hade fem gånger högre risk för en vårdrelaterad urinvägsinfektion och 
fyra gånger högre risk att behandlas med antibiotika.



Grafen illustrerar utvalda antibiotika, som ofta används vid hud- och mjukdelsinfektioner, urinvägsinfektioner och luftvägsinfektioner, förskrivet till 
boende i Skåne för olika åldersgrupper, som antalet recept/1000 invånare och 12 månader. 
I gruppen alla åldrar minskar samtliga 3 tre grupper under juli 2016 till juni 2017 jmf föregående 12 månader, dock minskar AB som ofta används vid 
luftvägsinfektioner lägst med 1% jämfört med 2% för de båda andra grupperna. Hud- och mjukdelsgruppen har minskat i samtliga åldersgrupper, för UVI-
gruppen minskar alla grupper utom 0-6 år. För luftvägsgruppen är minskningen 2% hos de yngsta, oförändrat hos 7-19 år samt 1% minskning hos 20-59 
år samt 60-79 år. Hos de äldsta ökar denna grupp. 
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Holger, 85 år

• Personal från hemsjukvården ringer för Holgers räkning. Holger är 85 år.

• Är lite ”glömsk” men ändå ganska pigg

• Nu verkat lite trött men ingen feber

• Aptiten något sämre och har nog druckit lite mindre än vanligt

• Urinen luktar starkt.

• Man undrar om ni kan hjälpa Holger på ngt vis?



När misstänker man att en 

äldre patient har UVI?





ABU - asymtomatisk bakteriuri

• Mycket vanligt hos äldre
• ”Snällare” bakterier – skyddar mot allvarligare infektioner

• Upp till hälften av vårdtagarna på äldreboenden har en ABU. 

• Antibiotika vid ABU ökar risken för:
• Symtomgivande UVI

• Resistenta bakterier

• Biverkningar



Bakterier i urinen – UVI eller ABU?



Diagnostic aspects of UTI:s among elderly residents of nursing
homes

• Ny avhandling av Pär-Daniel Sundvall, STRAMA VG



Frågeställningar

• Orsakas diffusa symtom av 
bakterier i urinen?

• Urinstickor på äldreboenden – användbart?

• Andel antibiotikaresistenta urinvägs-patogener på äldreboenden, förändring 2003 – 2012?
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Viktigaste insamlade data

• Urinprov

• Urinstickor - nitrit och leukocytesteras

• Odling inklusive resistensbestämning

• Symtomformulär
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Registrerade symtom

• Ospecifika symtom:

• Trötthet, oro, förvirring/oklarhet, agitation/ilska, falltendens, aptitlöshet, ”är sig inte lik”

• Urinvägsspecifika symtom:

• Sveda, täta trängningar, 
frekventa vattenkastningar
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Urinprov från alla oavsett symtom 

• Förvirrad – med bakterier i urinen

• Förvirrad – utan bakterier i urinen

• Inte förvirrad – med bakterier i urinen

• Inte förvirrad – utan bakterier i urinen
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Stora studier

• Urinprov och symtomformulär från: 

• 651 vårdtagare på 
32 äldreboenden 2003

• 480 vårdtagare på 
22 äldreboenden 2012
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Andel positiva stickor/odlingar

• Positiv nitrit eller vita på stickan: 
53% 2003 
50% 2012

• Positiv urinodling 
32% 2003
35% 2012

• E. coli var vanligaste bakterien
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Urinstickor på äldreboenden 

• Negativ nitrit / vita: 
osannolikt med bakterier i urinen

• Positiv nitrit / vita:
Trots detta vanligt att det inte finns bakterier i urinen. Om behandling övervägs, odla först!

• Acceptabel överensstämmelse 
mellan visuell och maskinell avläsning
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Urinstickor – nitrit

• Blir positivt om bakterier omvandlar 
nitrat till nitrit

• Negativt vid låg nitratreduktasaktivitet
– ex vissa enterokocker och stafylokocker



Urinstickor – nitrit

• Falskt positiva resultat

• Vissa pappersrondskålar

• Falskt negativa resultat 

• Alltför kort blåsinkubationstid 

• Om kosten inte innehåller tillräckligt 
med nitrat (finns främst i grönsaker) 

• Högt askorbinsyraintag



Ospecifika symtom ≤1 månad 

• 20% hade något nytillkommet ospecifikt symtom, trötthet vanligast

• Ingen koppling mellan bakterier 
i urinen och ospecifika symtom 

• Icke signifikant trend: De med ospecifika symtom hade i lägre utsträckning bakteriuri 
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Konklusion

• Ospecifika symtom utan samtidiga symtom från urinvägarna är oftast inte en urinvägsinfektion

• Viktigt att leta efter andra orsaker!

• Patientsäkerhetsrisk att bortse från andra mer troliga orsaker till dessa besvär
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Helhetsbedömning

o Läkemedel: Biverkningar, för höga doser, interaktioner?

o Förändringar i omgivningen? 

o Förstoppning?

o Andra sjukdomar?

o Dehydrering?

o Etc



Symtom från urinvägarna?

o Kissar oftare?

o Täta trängningar?

o Besvärad vid vattenkastning?

o Feber? 



Symtom från urinvägarna

o Nytillkomna – kan vara UVI

o I denna åldersgrupp är det mycket annat än 
UVI som svider och tränger

• Kroniska besvär ≠ UVI 



UVI/ABU?

o Helhetsbedömning = handlägg inte på jourtid 
(förutsatt att man inte misstänker en allvarlig åkomma som pyelonefrit)

o Sköterskor + omvårdnadspersonal har en viktig roll





Vårdgivare Skåne
(Broschyren kan också beställas från 
Strama Skåne)


