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Urinprøver til mikrobiologisk diagnostik, der undersøges i almen praksis 

og/eller på Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Skejby Sygehus: 

 
 
                  2021 

Kvinder mellem 14 og 60 
  

Definition: Har cystit og er en kvinde mellem 14 og 60 år, der ikke er gravid, ingen urologiske 
sygdomme har, ikke har nedsat immunforsvar og hvor det er 4 mdr. eller mere si-
den sidste cystit. 
 

  

Prøveart: Friskladt midtstråleurin, der er mindre end en time gammel eller har været opbeva-
ret i køleskab. 
 

  

Anbefalede la-
boratorieun-

dersøgelse: 

Mikroskopi i almen praksis (ved tvivlstilfælde udføres dyrkning i almen praksis 
eller prøven indsendes til Klinisk Mikrobiologisk afdeling i et borsyreglas. 

  

Behandling: Medicinrådets anvisninger er: Pivmecillinam eller ved penicillinallergi nitrofuran-
toin (<60 år) eller trimethoprim.  

  

Kontrol: Der tages ikke kontrolurin. Får patienten efterfølgende symptomer på urinvejsin-
fektion, foretages fornyet undersøgelser, da dette betragtes som en ny infektion. 
Denne gang en kompliceret cystit. 

  

Alle andre 

 

  

Definition: Har cystit, omfatter gravide*, børn under 14 år, kvinder over 60 år, mænd,  
< 4 mdr. siden sidste cystit, ved behandlingssvigt, ved kendt urologisk sygdom, ved 
symptomer på øvre UVI. 
 

  

Prøveart: Friskladt midtstråleurin, der er mindre end en time gammel eller har været opbeva-
ret i køleskab. 
 

  

Anbefalede la-

boratorieun-
dersøgelse: 

Vejledende mikroskopi i almen praksis, dyrkning og resistensbestemmelse i  
almen praksis eller prøven indsendes til Klinisk Mikrobiologisk afdeling i  
borsyreglas.  
 

  

Behandling: Medicinrådets anvisninger er: Pivmecillinam eller ved penicillinallergi nitrofuran-
toin  (< 60 år). Pyelonephritis: Pivmecillinam og ved  penicillinallergi ciprofloxa-
cin). Udføres mikroskopi behandles efter skema evt. ændring af behandling, når re-
sistensbestemmelse forelægger.  
 

Kontrol: Kontrolurin foretages ud fra individuel vurdering. 
* Specielle regler for gravide (se praksis.dk). 
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Urinundersøgelse: 

 

 

 

1:  Bed om et engangsbæger  

ved skranken mærket med  

navn og CPR. nr. 

 

 

2: Første halvdel af vandladningen 

kvittes i toilettet. 

 

 Herefter ca. 1 deciliter urin i  

engangstbægeret. 

 

 Den sidste urinmængde kvittes i  

toilettet. 

 

3: Stil venligst urinprøven på bordet  

i det lille rum ved toilettet. 

 
 


