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Asymtomatisk UVI Cystiter hos barn 
 
Symptom 
• utan subjektiva symptom 
• ofta avvikande miktionsmönster 
 
Fynd 
• i två konsekutiva prover 10E8/L av samma 

bakterieart 
• lågvirulenta bakterier (oftast E-Coli) skyddar 

mot annan kolonisering  
 
Handläggning 
Skall inte antibiotikabehandlas! Remiss till 
barnmott. för bedömning om:  
 
• yngre än 3 år eller 
• andra bakterier än E-coli eller 
• miktionsbesvär t.ex. inkontinens och täta 

trängningar som kvarstår trots råd om 
regelbundet kissande 5-6 ggr dagligen och 
behandling av ev. förstoppning.  

 
Övriga barn som inte remitteras bör genomgå 
ultraljuds u.s. av urinvägarna. 
 

 
Observandum 
Barnet skall vara över 2 år för denna diagnos. 
Barn under 2 år handläggs på eller i samråd med 
barnkliniken. 
 
Symptom 
• temp. < 38,5 
• ej påverkat AT, ej rygg- eller flankömhet 
• vid tveksamhet kontrolleras CRP. < 20-30 
• akuta miktionsbesvär (sveda, trängningar, 

inkontinens) 
• tecken till bakteriuri i form av positiv nitrit eller 

ökat antal u-lkc och u-Hb. Odla om möjligt. 
 
Behandling 
Nitrofurantoin, cefadroxil eller till äldre barn 
mecillinam. Ev. trimetoprim men ofta resistens. 
Behandling i 3 dygn. 
 
Uppföljning 
Om terapisvikt: Visade u-odl. resistens? Byt 
preparat! Om kvarstående symptom tas nytt 
urinprov, testremsa och u-odling 4-7 dagar efter 
avslutad behandling. Annars ej nödvändigt med 
efterkontroll. 
 
Remiss 
• Om tre eller flera cystitrecidiv hos flicka 
• Om cystit hos pojke 
• Om avvikande miktionsanamnes 
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Pyelonefriter hos barn Provtagningsföreskrifter 
 
Symtom 
Feber >38,5, allmänpåverkan, kräkningar. Hos 
äldre barn buk och flanksmärtor. 
Miktionssymptom saknas ofta. 
 

Fynd 
• CRP >30. Lägre värden kan förekomma första 

dygnet. 
• Urinsticka: Nitrit ev. pos. U-lkc och u-Hb oftast 

förhöjda 
• Bakteriuri. Odling och resistensbestämning. 

Växt av >10E6/L av en urinvägspatogen i 
korrekt taget prov: E.Coli, Klebsiella, Proteus 
eller andra enterobakterier eller av Staph. 
Saprofyticus. Växt av >10E8 har 80 % speci- 
ficitet och  95% sens. för påvisande av UVI. 

 
Observandum 
Överväg diagnosen vid oklar feber fr.a. hos små 
barn. Krav på tidig och säker diagnos och 
behandling. Risk för njurskador och 
bakomliggande missbildningar. Urinprov  ska tas 
på ett optimalt sätt. Se provtagningsföreskrifter!  
  
Handläggning akut: 
• Barn <2 år omhändertas akut på Barnklin. SY 
• Barn 2-5 år och allmänpåverkade barn: 

Akutremiss eller konsultera jourhavande på 
Barn. 

 
Behandling 
• Ceftibuten (Cedax) eller trimetoprimsulfa. 

Dosering i enlighet FASS i 10 dagar. 
 
Uppföljning: (gäller barn >2 år) 
• Telefonkontakt. Om feber och allmäntillstånd 

ej förbättrat inom 2-3 dygn akut hänvisning till 
barnjour eller, vid tveksamhet nytt urinprov 
och CRP. 

• Diagnos och beh. riktig? U-odling visar växt 
10E8 av en bakteriestam? Resistens mot 
insatt terapi? 

• Vid frånvaro av ny feber (som inte förklaras av 
annan infektion) eller urinvägssymptom 
behövs ingen urinkontroll.  

 
Remiss för utredning till 
barnläkarmottagning 
Alla barn med en första övre urinvägsinfektion 
före puberteten bör remiteras. (ultraljud njurar 
görs efter 2-4 veckor, MUC i vissa fall, DMSA-
scintigrafi efter 6-12 månader) 

 
Allmänt 
Eftersträva lång blåsinkubation och kastat 
mittstråleprov. Vid kontroller rekommenderas 
morgonurin.  
Små barn som ej kan kissa på beställning: 
Försök fånga urinstrålen i luften, vilket 
föräldrarna med lite tålamod brukar klara av.  
 
Påsprov 
Påsprov blir oftare förorenat och man bör helst 
säkra två sådana innan behandling inleds. 
Genitalia avtvättas och torkas innan en urinpåse 
anbringas. Den bör inte sitta längre än ett par 
timmar. Töm påsen ”sterilt”.  
 
Var skeptisk 
Var skeptisk till felaktigt tagna prover! Blandflora 
brukar betyda förorening. Om urinstickan är 
negativ för nitrit, u-lkc och u-Hb avråds från att 
odla på urinen eftersom UVI under dessa 
omständigheter är mycket osannolik.  
 

 

 


