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Anbefaling 2, Antibiotika
Anbefaling

Undgå at give antibiotika mod bakterier i blæren, uden symptomer – på nær
hos børn, gravide og patienter, der skal opereres i urinvejene.
Symptomer på blærebetændelse kan være hyppig vandladning (flere gange i
timen), smerter ved vandladning (svie og brænden), stærk vandladningstrang,
smerter ved kønsbenet, smerter ved fyldning af blæren, lette lændesmerter
og/eller flankesmerter, feber, lindring efter vandladning, synligt blod i urinen
og ildelugtende urin.

Rationale

Bakterier i blæren er ufarligt, hvis ikke der er symptomer på blærebetændelse –
med få undtagelser, hvor andre hensyn skal tages, fx hos børn, gravide og
patienter der skal opereres i urinvejene. En positiv urintest (urinstix eller
laboratorie urindyrkning) uden symptomer på blærebetændelse, kan være
udtryk for en forurenet urinprøve eller en fredelig tilstand, hvor bakterierne
ikke generer blærens slimhinde, og derfor ikke giver anledning til problemer.
Undersøgelser viser, at bakterier i blæren, hvor der ikke er symptomer, hverken
øger risikoen for sygdom eller død. Antibiotikabehandling forebygger end ikke
forekomsten af blærebetændelse, så behandlingen er nytteløs. Derfor skal
bakterier i blæren uden symptomer ikke behandles med antibiotika – og
urinen kun undersøges for bakterier, når der er symptomer på
blærebetændelse.
Overflødig antibiotikabehandling kan medføre bivirkninger og fremme
resistente organismer (modstandsdygtighed over for antibiotika) – som er en
trussel mod folkesundheden.
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Beskrivelse
af
udviklingen

Anbefalingen er udviklet i et samarbejde mellem:
•

•
•
•

Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Selskab for Klinisk
Mikrobiologi, Dansk Urologisk Selskab, Dansk Sygepleje Selskab, Dansk
Selskab for Gynækologi og Obstetrik, Dansk Selskab for Geriatri
Danske Patienter, Alzheimerforeningen, Kontinensforeningen,
Parkinsonforeningen
Kvalitetsudvikling i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H)
Selvstændig sygeplejerske med erfaring inden for ældre og
blærebetændelse

En workshop med repræsentanter fra ovennævnte aktører har været med til at
afdække, hvornår og hvorfor patienter bliver behandlet med antibiotika for
bakterier i blæren uden symptomer, samt hvilke muligheder der er, for at
reducere antibiotikaforbruget i denne sammenhæng. På baggrund af
workshoppen, er der udarbejdet et idékatalog med indsatsområder og
løsningsforslag som på hver sin måde skal være med til at reducere brugen af
antibiotika til behandling af bakterier i blæren, uden symptomer. Idékataloget
findes på vælgklogt.dk.
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