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Olika typer av urinstickor / urintestremsor

• Stort antal fabrikat 

• Stort antal varianter

• 1>10 analyter



Urintestremsor



Provtagningsanvisningar 

• Endast färsk urin ska användas, välblandad.

• Analys omgående, eller helst inom 2 timmar.



Analys

• Manuell

• Apparatur för avläsning, standardiserar tolkning. 

• Internkontroll- pos och neg. 

-Båda nivåerna 1ggr/v eller vid behov.      

• Standardiserar inte inmatning i VAS.

• Datarutin för att få in svaren i VAS via mjukvara / C5LIMS.



I VAS LA7

• analysresultat 

med en 

urinsticka 

representerar 

dock ett intervall 

med stor 

osäkerhet och 

inte någon exakt 

koncentration.



Felkällor 

• Preanalytiska

-Vad patienten t ex har ätit, läkemedel.

-Provtagning - tid i blåsan.

-Rengöring av uretramynning.

-Provtagningskärl

• Analytiska

-Liknande felkällor för många fabrikat.

-Leverantörs info skiljer sig åt.

• Postanalytiska

-tid till avläsning

-tolkning av resultat med hänsyn till 
metodbegränsningar



Felkällor – multistix

• Ämnen som orsakar onormal urinfärg kan påverka läsbarheten.

-Tex synliga rester av blod eller bilirubin samt läkemedel innehållande färgämnen, 

nitrofurantoin (metaboliter) eller riboflavin (B2).

• Askorbinsyra-påverkar inte?

• Insert, Vaskulär medicin 2010 vol 26 (nr 3), Laurells Klinisk kemi 2018.



Leukocyter

• Förhöjda glukoskoncentrationer och kraftig albuminuri kan sänka 

testresultaten och ge falskt negativa resultat.

• Tetracykliner kan ge sänkt reaktivitet.

• Höga nivåer av oxalsyra kan ge sänkt reaktivitet.

• Positiva resultat kan förekomma pga kontamination från vaginala 

flytningar.



Erytrocyter / U-Hb

• Ökar vid menstruation, hårt kroppsarbete.

• Testet är lika känsligt för myoglobin som för hemoglobin (även fritt).

• Falskt positiva resultat för blod kan förorsakas av rester av starkt 

oxiderande rengöringsmedel i provkärlet-engångs kärl används.

• Mikrobiellt peroxidas vid UVI kan orsaka falskt positiva resultat.



Ännu en felkälla för U-Hb 

• Postcoitum

• Peroxidasaktivitet i seminalvätska

-Ger falskt positiva svar för erytrocyter.

Mazous et al. Clin Biochem 2003 36 229-31.



Erytrocyter / U-Hb

• 10% av prov tagna vid vårdcentralen-positiva.

• Provets värde?

• Time to abandon testing for microscopic haematuria in adults?

• Malmström BMJ 2003-326 813-5

• Primärvården i Uppsala rekommenderas att helt ignorera röda blodkroppar i 

urinen.



Läkartidningen 2016

Mikroskopisk hematuri=normalfärgad urin där små 

mängder blod kan påvisas med urinsticka eller 

mikroskop.

Makroskopisk!



Glukos

• Falskt positiva resultat för glukos kan förorsakas av rester av 

starkt oxiderande rengöringsmedel i provkärlet.

• Höga nivåer av ketoner (>4 mmol/L) kan ge falskt negativa 

resultat i urinprov innehållande låga nivåer av glukos.

• Bakteriuri kan ge falskt negativa resultat.



Protein

• Kontamination med t.ex. hudrengöringsmedel med klorhexidin kan 

ge falskt positiva resultat.

• Falskt positiva resultat kan ses vid buffrad eller starkt alkalisk urin.

• Mycket okänsligt för proteiner som tex immunglobuliner och 

Bence-Jones proteinuri.



Nitrit

• Falskt negativa nitrit kan erhållas om kosten inte innehåller 

tillräckligt med nitrat (finns ffa i grönsaker).

• Bakterier som inte har nitratreduktas. Ex. stafylokocker, 

enterokocker. 

• Askorbinsyra kan ge falskt negativa resultat.

• Man botar nitrittestet med C-vitamin…men inte UVI:n! 

• Provtagning- 4 timmar i blåsan.

• ”Gammal urin”  falskt pos.



Askorbinsyra interferens 

• Combur -10M (Roche, Germany)

• iChem Velocity (Iris Diagnostics, USA)

• Ascorbic acid interference on:

-glukos, Hb, nitrit, bilirubin

Uppgifterna stämmer inte med vad tillverkaren anger…

J Clin Lab Anal. 2018;32



pH

• pH i urinen varierar framförallt beroende av vad vi äter.

• Analysen har mycket tveksamt värde (enstaka användning). 

Ketoner

• Falskt positiva resultat kan ses i pigmenterad urin eller i urin med stora mängder L-

dopa.

• Reagerar för acetoacetat men inte för aceton eller β-hydroxysmörsyra



Densitet

• Förhöjda värden kan ses vid höga proteinnivåer (1,0-7,5 g/L).

• Sänkta värden vid bl a. glukos, urea.

• Analysen har mycket tveksamt värde.



Vad är då indikationerna?

• U-blod – vid klinisk misstanke om hematuri, bekräfta makroskopisk.

• U-nitrit – förstahandstest för påvisande av bakteriuri vid misstänkt UVI. Inte screen

generellt hos asymtomatiska individer och kan undvaras tex hos kvinnor m 

symtom.

• Leukocyturi – diagnostik av inflammation och infektion i njurar och urinvägar. 

-vid kronisk pyelonefrit så kan det vara enda fyndet.                           



Antal U-stickor i Norrbotten

Totalt: ca 137 000/år

• Info från Länsservice Prislista: 12 kr 

Artikelnum

mer Benämning

förpacknings

storlek Beställningsperiod

Antal 

förpackningar Antal styck

12616 Multistix 8 teststickor f blod o urinscreening 100st/frp 180930-191031 130 13000

12615 Multistix 7 teststickor f blod o urinscreening 100st/frp 180930-191031 1267 126700

12614 Multistix 5 teststickor f blod o urinscreening 50st/frp 180930-191031 186 9300



Sammanfattning

• Finns indikationer

• Finns felkällor

• U-blod (mikro) rekommenderas inte

• U-nitrit kan vara negativt; symtom?

• Totalt: ca 137 000 urinstickor / år i Norrbotten

• Behöver vi alla dessa?



Tack för uppmärksamheten!


