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Terapirekommendation för urinvägsinfektioner uppdaterad 
 
I början på året uppdaterades terapirekommendationen för behandling av urinvägsinfektioner i 
öppenvård. Terapirekommendationen finns dels som ett samlat textdokument i Vida, men också i 
Strama Värmlands app som även finns i webbversion. Nytt i rekommendationerna är egna, fristående 
kapitel om urinvägsinfektioner hos äldre respektive kateterassocierad urinvägsinfektion. 
 

Huvudsakliga nyheter i rekommendationerna  
• Egna, fristående kapitel om urinvägsinfektioner hos äldre respektive kateterassocierad 

urinvägsinfektion. 

• Ceftibuten (Isocef) 
o Ökad rekommenderad dosering av Ceftibuten till 400 mgx2 vid febril urinvägsinfektion hos 

vuxna samt nedre urininfektion hos män, enligt rekommendationer från RAF 
(Referensgruppen för antibiotikafrågor) med anledning av preparatets korta halveringstid. 
Doseringen skiljer sig från de rekommendationer man hittar i exempelvis 
Läkemedelsverkets rekommendationer och ”Regnbågshäftet” där man även 
fortsättningsvis rekommenderar dosen 400 mgx1. Doseringen till barn är oförändrad. 

o Möjlighet att ge Ceftibuten vid febril urinvägsinfektion hos patient på särskilt boende i 
väntan på läkarbedömning och svar på urinodling, i de fall då det inte är aktuellt att ge 
intravenös behandling på sjukhus. Vid febril urinvägsinfektion på särskilda boenden har det 
tidigare rekommenderats pivmecillinam i högdos i dessa fall. Då det saknas vetenskapligt 
stöd för det ingår nu Ceftibuten i de kommunala läkemedelsförråden. Ceftibuten är ett 
licenspreparat och finns på generell licens. Man behöver alltså inte söka licens för varje 
patient eller boende. Ceftibuten kan också förskrivas på recept och hämtas ut på apotek, 
med stöd av den generella licensen. Tänk dock på att få apotek har Ceftibuten som 
lagervara, så kontrollera alltid lagerstatus via Fass.se först. 

o Viktigt att tänka på vid all förskrivning av Ceftibuten är att det är betydligt dyrare än 
exempelvis Pivmecillinam, Nitrofurantoin och Ciprofloxacin, varför detta preparat ska 
användas enbart efter noggrant övervägande. 

 

Fortsatt växelbruk vid nedre urinvägsinfektion 
Liksom tidigare är Pivmecillinam och Nitrofurantoin förstahandsmedel vid nedre urinvägsinfektion 
hos såväl kvinnor som män samt även hos barn. Tänk på att tillämpa principen om växelbruk mellan 
dessa preparat. Pivmecillinam kan användas till barn från 5 års ålder.  
 
Dosering och behandlingslängd av Pivmecillinam och Cefadroxil respektive Ceftibuten skiljer sig åt 
beroende på patientgrupp och indikation. I såväl terapirekommendationerna som i mallarna i Cosmic 
framgår vilken dosering som är aktuell för olika patientgrupper och indikationer. 

 

Förskrivningsstöd i Cosmic 
Som stöd i antibiotikaförskrivningen finns förskrivningsmallar i Cosmic. Genom att söka på indikation, 
exempelvis UVI, får man upp preparatval graderade enligt gällande rekommendationer. 
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