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Riskfaktorer och förebyggande omvårdnadsåtgärder för UVI hos 
äldre kvinnor  

 
SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) är en av de vanligaste infektionerna hos äldre 

kvinnor. Escherichia coli (E-coli) är den vanligaste bakterien vid UVI. Äldre 

kvinnor lider när de är drabbade av UVI och det är sjuksköterskans uppgift att bland 

annat förebygga sjukdom och lindra lidande. Syfte: Att beskriva riskfaktorer och 

förebyggande omvårdnadsåtgärder mot UVI hos äldre kvinnor. Metod: 

Litteraturstudie, med databassökning genom databaser speciellt inriktade på vård 

och omvårdnad, CINAHL, PubMed, WEB OF SCIENCE och Medline. 15 artiklar 

har använts till resultatet. Resultat: Recidiverande UVI, diabetes, urininkontinens, 

smittspridning och förstoppning är riskfaktorer att drabbas av UVI.  God hygien och 

regelbunden tillförsel av vätska ses som god evidensbaserad omvårdnadsåtgärd mot 

UVI. Ökad tillförsel av vätska förkastas, Tranbärstillägg behöver ytterligare 

forskning. Slutsats. Hög hygieniskstandard genom de basala hygienrutinerna är en 

viktig förebyggande åtgärd mot UVI.  

 

Nyckelord: e-coli, förebyggande, omvårdnad, riskfaktorer, sjuksköterska, uvi 
äldreomsorg,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Risk factors and prevention against UTI for elderly women  
 
ABSTRACT 
Background: Urinary tract infection (UTI) is one of the most common infections 

for elderly women. Escherichia coli (E-coli) is the most commonly found bacteria 

when screening for UTI. Older women suffer when they have UTI and it’s up to the 

nurse to prevent sickness and to ease the pain. Aim: To describe risk factors and 

nursing care prevention against UTI for elderly women. Method: Based on science 

articles received from databases specified on care and nurse caring. CINAHL, 

PubMed, WEB OF SCIENCE and Medline. 15 articles is used for the results.    

Results: A prior history of UTI, diabetic, urinary incontinence, and constipation is 

risk factors to developed UTI.  High hygienic standard is a good prevention against 

UTI. Regular infusion of liquid is good prevention to not develop UTI. Cranberry 

for prevention against UTI needs further research.   Conclusion High hygienic 

standard through basic hygiene is an important prevention against UTI.  

 

Keywords: e-coli, geriatric care, nursing, nurse, prevention, risk factor, UTI 
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Inledning 
Runt om i världen rapporteras det om resistenta bakterier och försiktighet med 

användning av antibiotika (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Urinvägsinfektion 

(UVI) är en av de vanligast bakteriella infektionerna hos äldre kvinnor och de lider 

när de är drabbade av UVI. Sjuksköterskans arbete innefattar bland annat att 

förebygga sjukdom och lindra lidande. Under en verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU) mötte jag dagligen på frågan om misstänkt UVI. Under denna tid började jag 

intressera mig för UVI och vad som gör att människor drabbas av UVI och vad vi 

kan göra för att förebygga uppkomsten av UVI.  
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Bakgrund  
Urinvägsinfektion (UVI) räknas till de vanligaste infektionerna hos äldre kvinnor 

över 64 år (Caljouw, Hout, Putter, Achterberg & Gussekloo, 2014; Ginde, Rhee & 

Katz, 2004; Midthun, Paur, & Lindseth, 2004; Midthun, Paur, Bruce & Midthun, 

2005; Rummukainen, Jakobsson, Matsinen, Järvenpää, Nissinen, Karppi, & 

Lyytikäinen, 2012). Onödig förskrivning av antibiotika bidrar till att bakterier blir 

resistenta. Resistenta bakterier är ett problem världen över som kan leda till mer 

svårbehandlade infektioner och dödsfall (Björkman, Berg, Viberg & Stålby 

Lundborg, 2012). Vården har till uppgift att minska risken för smittspridning och 

hålla vårdhygienen på hög nivå, samt att minska risken för resistensutveckling 

(Folkhälsoinstitutet, 2016b). I Socialstyrelsens riktlinjer för basala hygienrutiner 

(SOSFS 2015:10) beskrivs vad det är som gäller (a.a.). UVI verkar negativt på äldre 

människors känsla av välbefinnande (Eriksson, Gustafson, Fagerström & Olofsson, 

2010). Känsla av bedrövelse, oro och trötthet är vanligt.  UVI påverkar äldre 

kvinnors välbefinnande negativt och det förebyggande arbetet mot UVI är viktigt att 

fokusera på för att minska risken för onödigt lidande som dessa kvinnor upplever 

när de drabbas av UVI (a.a.). UVI är en infektion som drabbar urinvägarna 

(Westman, 2007). Tre av följande symtom skall uppfyllas för att misstänka UVI, 

Feber 38°c eller högre, trängningar, smärta vid miktion, förändringar i urinen och 

eller förändrad mental status (Juthani-Mehta, 2007).  Återkommande/recidiverad 

UVI räknas tre UVI det senaste året eller två stycken det senaste sex månaderna 

(a.a.). Bakteriuri betyder bakterier i urinen. Bakterier i urinen utan några symtom 

som påvisar detta (Juthani-Mehta, Quagliarello, Perrelli, Towle, Van Ness, & Tinetti 

2009). 

 

Den åldrande kvinnliga kroppen  
De kvinnliga könshormonerna; östrogener: östradiol, östron och östirol minskar hos 

kvinnor vanligen i 45-55 års ålder då menopausen inträder, det vill säga när kroppen 

har slut på äggceller och menstruationscykel och ägglossningen upphör (Sand, 

Sjaastad, Haug, & Bjålie, 2007). Brist på östrogen kan vara en riskfaktor att drabbas 

av UVI (Eriksson, Gustafson, Fagerström & Olofsson 2009; Eriksson et al., 2010). 

Behandling med östrogen preparat har hög compliance och kan ses som en god 

förebyggande medicinsk åtgärd (Eriksson, Gustafson, Fagerström, & Olofsson, 

2009; Molander, Arvidsson, Milsom & Sandberg (2000). Muskelmassan minskar 
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ofta vid åldrande på grund av mindre aktivitet (Sand et al., 2007). Den glatta 

muskulaturen är förtjockad vid ingången till urinröret och det är viktigt att dessa 

muskler är starka och kan dra ihop sig för att förhindra att urinläckage (Sand et al., 

2007). Hos äldre personer kan symtom som ofta förknippas med UVI bli svårtolkade 

då dessa tillstånd är en del i naturligt åldrande (Eriksson et al., 2010; Sundvall, 

Ulleryd, & Gunnarsson, 2011). Vid vård av äldre skall sjuksköterskan ha kunskapen 

om omvårdnadsdiagnoser och fördjupad kunskap om människans åldrande (SSF, 

2012).  

 

Lidande vid sjukdomstillstånd 
När en person inte har förmågan att förändra sin situation befinner sig denne i ett 

lidande. Bakomliggande orsaker till lidande är bland annat: smärta, ångest och 

sjukdomskänsla (Brattberg, 2003; Hægerstam, 2003). En rädsla finns hos 

människan att drabbas av lidande, men det innebär även kamp- viljekamp att bli fri 

från lidande (Eriksson, 2015). Sjukdom leder till lidande, så kallat sjukdomslidande 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

Vårdlidande kan enligt Eriksson (2015) delas in i tre kategorier och uppkommer i 

eller efter en vårdsituation: ”kränkning av patientens värdighet”, ”fördömelse och 

straff”, ”maktutövning” samt ” utebliven vård”. Det kan innebära att inte se en 

person och ge den plats, att nonchalera personen. Att vara professionell i 

yrkesutövandet innebär att lyssna på patienten och tro på dennes upplevelser. Det 

innebär även att sträva efter att patienten inte skall tvingas klara mer än vad den 

faktiskt klarar av. Äldre kvinnor upplever att de blir nonchalerade när de kontaktar 

sjukvården med sina besvär från urinvägarna (Eriksson, Olofsson, Gustafson & 

Fagerström, 2013). Att inte tro på patienten genom sin egen okunskap kan göra att 

vård uteblir då vårdaren missar sjukdomstillstånd, eller ignorerar att ge vård trots 

vetskap att den behövs (Eriksson, 2015).  

Äldre kvinnor känner sig ångestfyllda, har en allmän sjukdomskänsla, känner att de 

inte har kontroll över sin situation eller inte kan påverka den när de lider (Eriksson 

et al., 2013). Alla former av lidande skall lindras och/eller förebyggas (Dahlberg et 

al., 2003). 
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Omvårdnad 
Begreppet omvårdnadsprocess introducerades på sextiotalet i USA och delas in i två 

delar; problemlösning och samspel (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2005). Allt 

som sker mellan sjuksköterska och patient och i ett samspel mellan dessa parter 

genom ömsesidigt beroende och respekt, leder fram till en fungerande situation 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2005; Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 2010). 

Symtom som kan härröra från ett sjukdomstillstånd skall mötas med god omvårdnad 

utifrån evidensbaserad vård (EBV) (Wiklund, 2003). EBV innebär att genom 

vetenskaplig forskning och bevis ge patienten bästa möjliga vård och där se det 

speciella som finns hos varje individ och kunna anpassa behovet efter denne. För att 

utföra EBV krävs omvårdnadskunskap för en helhetssyn av patienten. Att 

sjuksköterskan håller sig uppdaterad om utveckling och forskning för att på bästa 

möjliga sätt utföra EBV är av stor vikt (SSF, u.å.). Sjuksköterskans kliniska 

kompetens fortsätter att utvecklas genom vetenskaplig forskning som leder fram till 

EBV (Friberg, 2012). I International Council of Nurses (ICN):s etiska kod för 

sjuksköterskor beskrivs sjuksköterskans arbete ”Sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande” (SSF, 2014). Förebyggande åtgärder eller prevention är att 

hindra uppkomst av sjukdom genom kunskap om uppkomst och utveckling av 

sjukdomstillstånd (SSF, 2012). Riskfaktor- ”Faktorer som kan medföra 

risk”(SAOB, 1959). Riskfaktor kan ses som en benämning där ohälsa kan uppstå 

(Hultgren 2002). Genom att förebygga riskfaktorer kan vi minska antalet personer 

som behöver söka vård (a.a.).  

 

Problemformulering 
Resistenta bakterier är ett problem välden över, onödig förskrivning av antibiotika 

bidrar till denna resistens. UVI är en av de vanligaste bakteriella infektionerna hos 

äldre kvinnor och behandlas med antibiotika. Äldre kvinnor lider både fysiskt och 

psykiskt när de är drabbad av UVI. Kunskap om riskfaktorer och förebyggande 

omvårdnadsåtgärder kan minska risken för äldre kvinnor att drabbas av UVI och 

därmed minska det lidande som ofta är en följd av UVI. 
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Syfte  

Att beskriva riskfaktorer och förebyggande omvårdnadsåtgärder mot UVI hos äldre 

kvinnor. 

 

Frågeställning 

Vilka är riskfaktorerna för att drabbas av urinvägsinfektion hos äldre kvinnor? 

Vilka omvårdnadsåtgärder finns för att förebygga urinvägsinfektion?  

 

 

Metod 

Design 

Studien genomförs som en litteraturöversikt genom att använda evidensbaserade 

forskningsresultat med både kvalitativ och kvantitativ ansats.  

 

Urval av litteratur 
Sökning av artiklar och information sker genom databassökning genom Högskolan 

Dalarnas Bibliotek, med fokus på omvårdnad/vårdvetenskap. De databaser som 

använts är: CINAHL with Full Text (EBSCO), PubMed, WEB OF SCIENCE och 

Medline (EBSCO) samt frisökning. Frisökning har skett utifrån artiklars 

referenslista. Till frisökningen användes WEB OF SCIENCE och CHINAL with 

Full Text (EBSCO) (Tabell 1). Sökord som initialt har används är: urinary tract 

infections, urinary tract infection, elderly, risk factors, prevention och nurse. 

Sökningen har utökats med sökordet incontinence då det framkommit under arbetets 

gång att detta är en riskfaktor och mer information har därmed eftersökts. Vid 

sökningen av artiklar i valda databaser genom nämnda sökord har avgränsningar 

gjorts, många artiklar har valts bort redan vid överskriften och vid läsning av 

abstraktet, där ord återfinns som handlar om annan specifik sjukdom är UVI.  

 

Inklusions kriterier: Artiklar publicerad mellan åren: 2004-2016  och engelska språk 

med fokus på kvinnor över 64 år.  Sökningen har sedan utökats från år 1997-2004 

vid frisökning utifrån de valda artiklarnas referenslistor, då det har funnits för få 

artiklar i första sökningen. Vid sökning på WEB OF SCIENCE har en klickruta med 

Nursing använts. En sökning har gjorts i Cinahl with Full Text (EBSCO) med hjälp 

av MeSHtermer på synonymer av sökorden ( urinary tract infections OR Urologic 

Disease )(nursing knowledge OR nursing role OR nursing skills) NOT Catheter.   
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Exklusionskriterier: Kvarliggande kateter (Sundvall et al., 2011; Eriksson et al., 

2010). Orden män och barn har valts bort eftersom de inte uppfyller kriterierna för 

syftet. 

Tabell 1. Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 

utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat, n=15 

CINAHL Urinary tract infections 
AND nurse 
NOT children 
NOT catheter 

355 
65 
59 
35 

0 
0 
0 
7 

0 
0 
0 
3 

 
 
 
2 

CHINAL Urinary tract infection 
AND risk factors 
(klickruta med female) 

1325 
248 
108 

0 
0 
7 

0 
0 
3 

 
 
0 

PubMed Urinary tract infections 
AND elderly 
AND nurse 
NOT catheter 
NOT children 

51634 
16026 
201 
53 
49 

0 
0 
0 
0 
11 

0 
0 
0 
0 
4 

 
 
 
 
1 

CHINAL Urinary tract infection 
AND prevention 
(klickruta med female) 

1325 
500 
125 

0 
0 
5 

0 
0 
2 

 
 
0 

CINAHL UTI 
AND elderly 

108 
8 

0 
5 
 

0 
2 

 
1 

WEB OF 
SCIENCE 

Urinary tract infections 
AND nurse  
NOT catheter 
AND elderly 
(nursing) 

17584 
654 
414 
97 
7 
 

0 
0 
0 
0 
5 

0 
0 
0 
0 
2 

 
 
 
 
1 
 

MEDLINE Urinary tract infections 
NOT catheter 

134 
79 

0 
15 

0 
6 

 
2 

CHINAL ( urinary tract infections 
OR Urologic Disease ) 
(nursing knowledge OR 
nursing role OR nursing 
skills) 
NOT Catheter 

4179 
 
161 
83 

0 
 
0 
4 

0 
 
0 
2 

 
 
 
1 

CINAHL ( urinary incontinence 
AND urinary tract 
infection ) NOT 
catheter NOT children 
NOT men  

275 7 5 2 

CHINAL Urinary tract infection 
Full Text; Abstract 
Available, (klickruta 
med female) 

1325 
318 

0 
8 

0 
2 

0 
2 

Frisökning     3 
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Värdering av artiklars kvalitet  
Alla artiklarna har granskats enligt Högskolan Dalarnas modifierade version av 

granskningsmallar för kvalitativ respektive kvantitativ ansats (Bilaga 1a, 1b), dessa 

har fått poäng enligt: Låg (0-59%), Medel (60-69%, samt hög (70- 100%). En (1) 

artikel har fått 69 % det vill säga medelnivå, resterande artiklar har fått höga poäng, 

över 70 % (Bilaga 1a, 1b) vid bedömningen utifrån granskningsmallarna. 

 

Tillvägagångssätt 
Artiklar har sökts personligen, allt arbete har gjorts av författaren.  

 

Analys och tolkning av data 
Analysen av artiklarna har gjorts enligt Friberg (2012) genom de tre stegen enligt 

följande: 

1. Alla artiklar har läst flera gånger, för ökad förståelse. 

2. Likheter och skillnader mellan artiklarna har eftersökts.  

Genom att se vilken design som använts och hur data har analyserats. 

Likheter och skillnader avseende hur många som varit med i studien, bortfall 

och resultat har studerats.  

3. Därefter har en sammanställning gjorts utifrån kategorier genom följande:  

Understrykningar av ord har gjorts som påvisar de sökord som ingår i 

sökningen och de ord, fraser, meningar som kan besvara frågeställningar har 

gjorts. För att sedan underlätta analysen har dessa lyfts ur texten och 

markerats upp i olika färger för olika ord. Orden har markerats (bilaga 2) 

med röd, grön och svart text; röd för riskfaktorer, grön för förebyggande 

åtgärder och svart för annan viktig information. Därefter har analysen 

fortskridit med sammanställningen av teman som bekräftar eller förkastar en 

riskfaktor eller omvårdnadsåtgärd. En tabell har gjorts för att ge en 

överskådlig bild av resultatet. Därefter har arbetet fortskridit med att 

sammanställa informationen till löpande text. De valda artiklarna har lästs 

ännu en gång för att söka efter om någonting har blivit förbisett. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Alla artiklar som används är granskade och godkända av etisk kommitté i enlighet 

med World Medical Association (WMA) och deras WMA Declaration of Helsinki 
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(Declaration of Helsinki, 2013). För att inte förvränga innehållet från de valda 

artiklarna är av vikt för att upprätthålla en korrekt etisk standard (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Författarens förmåga att förstå innebörden av artiklarna samt dennes förmåga att 

översätta korrekt har beaktas noggrant. Ordböcker översättningsverktyg har använts 

för att efter bästa förmåga på ett korrekt sätt återge innehållet i artiklarna för att 

minska risken för ohederlighet enligt Forsberg & Wengström (2013). 

 

Resultat 
Resultatöversikten nedan visar riskfaktorer och förebyggande omvårdnadsåtgärder 

att uppmärksamma i samband med omvårdnaden av äldre kvinnor. Resultatet inleds 

därefter med en presentation enligt samma ordningsföljd av riskfaktorer samt 

förebyggande åtgärder. 

 

Riskfaktorer att uppmärksamma i 

samband med omvårdnad 

Förebyggande omvårdnadsåtgärder 

Bekräftas som 

riskfaktor 

Förkastas som 

riskfaktor 

Recidiverande 

UVI 

 

Diabetes  

Urininkontinens  

 Residualurin 

Smittspridning  

Förstoppning  
 

Bekräftas som 

evidensbaserad 

förebyggande 

omvårdnadsåtgärd 

Förkastas som 

förebyggande 

omvårdnadsåtgärd 

God Hygien  

 Ökad tillförsel av 

vätska 

Regelbundet 

vätskeintag 

 

Tranbär Tranbär 
 

 

 
Riskfaktorer för UVI 

Riskfaktorer som bekräftas som bidragande orsak till uppkomst av UVI 
Att tidigare haft UVI beskrivs vara en riskfaktor att drabbas av ytterligare UVI, så 

kallad recidiverande UVI (Eriksson et al., 2010; Eriksson et al., 2013; Molander, et 

al., 2000; Man & Low, 2010). Dödligheten hos kvinnor med återkommande UVI är 

högre än kvinnor som inte drabbats av återkommande UVI (Molander et al., 2000). 
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En koppling verkar finnas mellan e-coli bakteriens utbredning och återkommande 

UVI (Boyko, Fihn, Scholes, Chen, Normand & Yarbro, 2002). 

 

Diabetes Mellitus (Diabetes) är en riskfaktor att drabbas av UVI (Boyko et al., 2002; 

Eriksson et al., 2009). Diabetes som behandlas medicinskt (Boyko et al., 2002) det 

vill säga tablettbehandlad diabetes eller insulin behandlad diabetes ger en ökad risk 

att drabbas av UVI. Att ha en kostbehandlad diabetes verkar inte påverka uppkomst 

att drabbas av UVI (a.a.). Kvinnor med diabetes verkar ha en ökad risk att drabbas 

av urininkontinens (a.a.).  

 

Urininkontinens ger en ökad risk att drabbas av UVI (Eriksson et al., 2009; 

Molander, et al., 2000; Omli, Skotnes, Mykletun, Bakke, & Kuhry 2008). Hos 

kvinnor som använder inkontinensskydd ses en högre andel UVI (Omli, Skotnes, 

Romlid, Bakke, Mykletun & Kuhry, 2010) än hos de som inte använder 

inkontinensskydd. Frekvensen av byte av inkontinensskydd påverkar inte uppkomst 

av UVI (a.a.).  

 

Smittspridning av urinvägspatogena bakterier är en riskfaktor att drabbas av UVI 

(Man & Low, 2010). Urinvägspatogena bakterier är bakterier som är skadliga i 

urinvägarna. De fäster vid slemhinnan på urinvägarna (Ericson, Ericson & Palmgren 

2002). E-coli räknas till den vanligaste anledningen till uppkomst av UVI (Ginde et 

al., 2004; Midthun et al., 2004; Sundvall et al., 2011).  

 

Förstoppning beskrivs som en riskfaktor att drabbas av UVI då ett samband verkar 

finnas mellan kvinnor som drabbas av UVI och som är förstoppade (Eriksson et al., 

2009). 

 

Riskfaktorer som förkastas som bidragande orsak till uppkomst av UVI 
Residualurin -ofullständig blåstömning, verkar inte påverka uppkomsten av UVI 

hos äldre kvinnor och kan inte räknas som en riskfaktor (Huang, Brown, Boyko 

Moore, Scholes, Walter & Fihn, 2011; Omli et al., 2008). Ingen signifikant skillnad 

kunde upptäckas i samband med uppkomst av UVI och mer eller mindre residualurin 

är 100 ml (a.a.). Dock påtalar Man & Low (2010) att kontroller för att avgöra om 
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blåsan blir helt tömd efter urinering används som en förebyggande åtgärd av 

sjuksköterskor i Hong Kong.  

 

Förebyggande omvårdnadsåtgärder  

Faktorer som bekräftas som förebyggande omvårdnadsåtgärd mot 
uppkomst av UVI 
Att ha god hygien och minska smittspridning är en viktig förebyggande åtgärd mot 

UVI (Man & Low, 2010) genom att tvätta underlivet åt rätt håll, samt även 

omvårdnadspersonalens hygien är viktig för att inte föra smittan vidare mellan 

personer (a.a.). 

 

Regelbundet vätskeintag bekräftas som en förebyggande omvårdnadsåtgärd mot 

uppkomst av UVI enligt Man & Low (2010). 

 

Faktorer som förkastas som förebyggande omvårdnadsåtgärd mot 
uppkomst av UVI 
Ökat intag av vätska som förebyggande åtgärd förkastas av Omli et al., (2010). 

Studien (a.a.) visar att ett vätskeintag på mer än 1200 ml/dygn, jämfört med mindre 

är 1200ml/dygn inte visar någon signifikant skillnad för uppkomst av UVI. Man & 

Low (2010) påvisar att sjuksköterskor i Hong Kong använder sig av ökat intag av 

vätska för att förebygga uppkomst av UVI.  

 

Beträffande tranbärs förebyggande effekt framgår olika uppgifter. Tranbär 

innehåller ett ämne som kan skydda väggen i urinvägarna mot E-coli att fastna 

(Stapleton, Dziura, Hooton, Cox, Yarova-Yarovaya, Chen, & Gupta, 2012). Ett visst 

skydd kan synas vid långtidsanvändning hos vissa grupper, då framförallt 

högriskgrupper som består av personer som haft minst en (1) UVI det senaste året, 

kateterbärare och personer med diabetes mellitus (Caljouw et al., 2014; Stapleton et 

al., 2012). Tranbär kan vara en förebyggande omvårdnadsåtgärd mot uppkomst av 

UVI enligt Vostalova et al., (2015). Dock anser Caljouw et al., (2014) & Stapleton 

et al., (2012) att tranbär förkastas som förebyggande åtgärd mot både UVI och 

recidiverande UVI och inte kan ses som en evidensbaserad omvårdnadsåtgärd att 

rekommendera (a.a.). Ett citat från Caljouw et al., (2014), ”According to the clinical 

definition, five high-risk residents need to be treated with cranberry for 1 year to 

prevent one resident free of UTI for 1 year”  (s. 105). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 
Recidiverande UVI ger en ökad risk att drabbas av ytterligare UVI. Diabetes och 

urininkontinens ger ökad risk att utveckla UVI. Residualurin kan inte bekräftas som 

riskfaktor att drabbas av UVI. E-coli bakterien är den största orsaken till UVI hos 

äldre kvinnor. E-coli bakterien motarbetas genom de basala hygienrutinerna. 

Förstoppning är en riskfaktor att drabbas av UVI. God hygien genom de basala 

hygienrutinerna är en evidensbaserad förebyggande omvårdnadsåtgärd mot 

uppkomst av UVI. Ett ökat intag av vätska kan inte bekräftas som god förebyggande 

omvårdnadsåtgärd mot UVI. Regelbunden tillförsel av vätska är en god 

omvårdnadsåtgärd.  

 

Resultat diskussion 
 ICNs etiska kod för sjuksköterskor beskriver sjuksköterskans arbete med bland 

annat att förebygga sjukdom och lindra lidande (SSF 2014). Att finna riskfaktorer 

som kan orsaka UVI samt att finna förebyggande omvårdnadsåtgärder är en av 

sjuksköterskans uppgifter (a.a.) och därmed minska det onödiga lidande (Eriksson 

et al., 2013) som kan uppstå vid UVI.  

 

Riskfaktorer att drabbas av UVI   
Flera riskfaktorer att drabbas av UVI har lokaliserats, dessa är recidiverande UVI, 

diabetes, urininkontinens, förstoppning och smittspridning av urinvägspatogena 

bakterier.  

 

Recidiverande UVI är en riskfaktor att drabbas UVI (Eriksson et al., 2013; Molander 

et al., 2000; Man & Low, 2010). Molander et al., (2000) visar att 61 % av kvinnorna 

i studien hade behandlats för en (1) UVI under de senaste nio månaderna och upp 

till 28 % av dessa hade lidit av UVI tre till fyra gånger under samma period. 

Diskussionen utifrån resultatet av Eriksson et al., (2013) & Molander et al., (2000) 

det kan handla om att vissa kvinnor är allmänt mer sjuka och mer sköra och därmed 

drabbas oftare av UVI. Äldre kvinnor upplever att de blir nonchalerade när de 

kontaktar vården för sina problem med urinvägarna, trots att de haft återkommande 

problem under många år (Eriksson et al., 2013). Det finns en risk att Asymtomatisk 
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Bakteriuri (ABU) kan misstolkas som recidiverande UVI. Stapleton et al., (2012) 

påvisar att ABU återfinns i upp till 57,4 % av screenade personer i studien (a.a.). 

Sundvall et al., (2011) påvisar att ABU återfinns hos 25-50 % av kvinnor boende 

inom äldreomsorgen. Äldre kvinnor beskriver att de saknar uppföljning (Ericsson et 

al. 2013) efter behandling mot UVI. Att inte ha kontroll över sin situation verkar 

negativt på äldre personer hälsa (a.a.).  Brattberg (2003) & Hægerstam (2003) visar 

att personer som saknar förmåga att förändra sin situation lider. ABU skall inte ses 

som en infektion utan snarare en kolonisation (Ginde et al., 2004) och inte behandlas 

som en UVI (a.a.). Eriksson (2015) visar hur ett vårdlidande uppstår genom att inte 

se patienten och därmed ge en känsla av att bli nonchalerad (a.a.). Sjuksköterskans 

uppgift är bland annat att ha ett samspel mellan sjuksköterska och patient för att få 

fram en fungerande situation (Kristoffersen et al., 2005).  

 

Urininkontinens har lyfts fram i flera artiklar som en riskfaktor att drabbas av UVI 

(Eriksson et al., 2009; Molander et al., 2000; Omli et al., 2008) och 

bakgrundsinformationen visar att kvinnor som lider av urininkontinens har ett 

psykiskt lidande och en oro för att bland annat lukta illa och känna att de måste 

förlita sig på inkontinensskydd (Eriksson et al., 2013). Kvinnor som använder 

inkontinensskydd drabbas oftare av UVI än de som inte använder inkontinensskydd 

(Omli et al., 2010). Diskussionen som Omli et al., (2010) har, visar på att det kan 

vara värmen och fuktigheten i inkontinensskyddet som ger en ökad risk att drabbas 

av UVI vid urininkontinens. Erikssons et al., (2013) visar att kvinnor som lider av 

urininkontinens är dubbelt drabbad då de har UVI genom en ytterligare minskad 

förmåga att hålla urinen. Att lindra lidande är en viktig del av sjuksköterskans arbete 

(SFF, 2014). Sjuksköterskan skall ha kunskap om åldrande (SFF, 2012) och därmed 

ha förmågan att förebygga sjukdom (SFF, 2014).  

 

Förebyggande omvårdnadsåtgärder som bekräftas  
Genom analysen återfinns en (1) förebyggande omvårdnadsåtgärd som visat sig 

efter analysen av artiklarna, denna omvårdnadsåtgärd är hygien/basala 

hygienrutiner (Man & Low, 2010). Från bakgrundsdokumentation återfinns att UVI 

är en av de vanligaste infektionerna hos kvinnor boende inom äldreomsorgen 

(Caljouw et al., 2014; Ginde et al., 2004; Midthun, et al., 2004; Midthun et al., 2005; 



 

13 
 

Rummukainen et al., 2012). E-coli bakterien är den vanligaste orsaken till UVI 

(Ginde et al., 2004; Midthun et al., 2004; Rummukainen et al., 2012) och E-coli 

bakterien skall förebyggas med god hygien och smittspridningskontroll enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer för basala hygienrutiner (Folkhälsoinstitutet, 2016b; Man 

& Low, 2010; SOSFS2015:10). Ingen av de valda artiklarna tar upp ämnet med 

basala hygienrutiner eller annan viktig information som påvisar hur smittspridning 

skall mötas. Författaren kan se i en (1) artikels diskussion att författarna tar upp 

ämnet med förebyggande åtgärder, varav hygien är en stor del (Midthun et al., 2004). 

Att tvätta underlivet med tvål och vatten, att byta inkontinensskydd ofta, att dricka 

vatten regelbundet samt kontrollera noga så att allt som innehåller bakterier inte kan 

föra smittan vidare. Kasta gamla bindor/blöjor i lufttätt kärl då bakterier kan leva 

utanför kroppen i upp till 6 timmar, tvätta kläder/sängkläder i minst 60° (a.a.). E-

coli bakterien kan förändras med sin omgivning mellan syrefattig och syrerik miljö 

(fakultativ anaerob) och kan överleva i temperatur upp till 45° c (Ericson, Ericson 

& Palmgren, 2002).    

 

Tranbär i form av juice används av sjuksköterskor som förebyggande åtgärd (Man 

& Low 2010) mot UVI. Fyra artiklar tar upp ämnet kring tranbär och dess eventuella 

förebyggande funktion mot UVI (Caljouw et al., 2014; Man & Low, 2010; Stapleton 

et al., 2012; Vostalova et al., 2015). En (1) av artiklarna påtalar förebyggande åtgärd 

med tranbärsjuice ur sjuksköterskors synvinkel (Man & Low, 2010). Två av 

artiklarna (Caljouw et al., 2014; Vostalova et al., 2015) påvisar att viss långtidseffekt 

kan finnas då ett ämne från tranbär teoretiskt hjälper till att skydda väggarna i 

urinvägarna från e-coli att fästa. De kvantitativa artiklarna skiljer sig åt och vid en 

närmare kontroll av de tre kvantitativa studierna, Caljouw et al., (2014), Stapleton 

et al., (2012) & Vostalova et al., (2015) ses skillnader i upplägg och utförande 

(Bilaga 2). Åldersgrupperna som studerats skiljer sig åt och kan vara en faktor att 

ha i åtanke vid analysen. Caljouw et al., (2014) har ett åldersspann 65 år och upp 

och boende inom äldreomsorgen. Stapleton et al., (2012) har en medium ålder på 25 

år vilket inte är korrekt med denna studies inriktning och bör finnas i åtanke vid 

tolkning av resultatet. Vostalova et al., (2015), har ett åldersspann på 18-75 år och 

är därmed inte helt korrekt i enlighet med denna studie. Därefter finns skillnader i 

framställningen av det använda tranbärstillägget (Bilaga 2). Vostalova et al., (2015) 
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anser att tranbärstillägg har en förebyggande effekt mot uppkomst av UVI medan 

Caljouw et al., (2014) & Stapleton et al., (2012) påvisar att tranbärstillägg inte är en 

god evidensbaserad förebyggande effekt mot uppkomst av UVI. Tranbär verkar ha 

en liten teoretisk förebyggande funktion mot UVI på vissa grupper, det kan dock 

utan vidare forskning inte ses som god evidensbaserad omvårdnad att erbjuda 

tranbärstillägg i förebyggande mot UVI.  

 

Metoddiskussion  
Valet att göra en litteraturstudie för detta arbete ses som en styrka då författaren fått 

information om vilken forskning som har gjorts inom området och vad de har 

fokuserat på. Att genom detta finna goda evidensbaserade omvårdnadsåtgärder 

utifrån tidigare forskning är en styrka. Genom att märka upp styrkeord ur de valda 

artiklarna och genom fokus på dessa i analysen, kan vara en svaghet då risken finns 

att någonting annat viktigt missats men även som en styrka då det blir lätt att se 

mönster och återkommande likheter som används till analysen.  

 

Valet av sökord och databaser känns relevanta i förhållande till syftet med studien. 

Vid frisökning utifrån de valda artiklarnas referenslistor har sökning gjorts från år 

1997- 2004 för att finna artiklar utifrån annan referenslista. Utfallet därigenom gav 

2 artiklar som är etiskt granskad och med i studien, varav båda artiklarna har 

bekräftat tidigare resultat och därmed ökat trovärdigheten i resultatet. De övriga 

frisökningar utifrån annan referenslista utgår från åren 2004 och framåt. 

Forskningen inom området finns i liten utsträckning och det har varit svårt att hitta 

artiklar som är etiskt granskade och känns tillförlitliga. Författaren har haft en 

önskan om att hitta flera artiklar inom det aktuella område som styrker och lyfter de 

artiklar som hittats för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten i denna 

litteraturstudie. Författaren har även haft en önskan om mer djupgående resultat från 

de valda artiklarna för en ökad förståelse, dock har detta ej uppnåtts och kan ses som 

en svaghet med studien.  Kateter har valts bort som exklusionskriterier då det ses 

som normaltillstånd att ha bakterier i urinen vid katetriserad blåsa (Molander et al., 

2000). 

 

Denna litteraturstudie har haft ett fokus på kvinnor över 64 år, utifrån valda 
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artiklarnas studie population som handlar om äldre kvinnor där fokus legat på 

kvinnor över 64 år. Ett val har gjorts att använda artiklar där åldersgruppen inte varit 

den eftersökta och kan vara en svaghet med studien. De faktorer som framkommit 

med artiklarna ur fel åldersgrupp är dock intressanta och tordes inte direkt påverka 

slutresultatet då inte tillräcklig forskning finns för att vare sig förkasta eller bekräfta 

hypotesen. Några av artiklarna är skrivna av samma huvudförfattare och är även 

utförd inom samma områden, detta kan ses som en svaghet i denna litteraturstudie 

och för de valda artiklarnas trovärdighet. Kvalitén på de valda artiklarna har varit 

hög, med ett (1) undantag, som är medel men i högre änden av skalan, detta ses av 

författaren som en styrka till studien. Trovärdigheten i studien tordes vara hög då 

artiklarna som använts har varit etiskt granskad och känns tillförlitliga. 

 

Etisk diskussion 
Att stödja etisk forskning är att stödja fortsatt human forskning (Declaration of 

Helsinki, 2013). I de artiklar där etiskt godkännande inför studien inte gjorts, finns 

dock mycket information som återfinns i flera andra artiklar och dessa skulle lyfta 

varandra i trovärdighet och evidensgraden skulle bli högre och helheten mer 

komplett. Författarens intention har varit att hålla frågeställningar och syfte centralt 

och därigenom beskriva ett område som är av betydelse för äldre kvinnors 

välbefinnande. Genom arbetet har det varit av vikt att hålla alla referenser tydliga 

och att på bästa möjliga sätt återge artiklarnas innehåll så korrekt som möjligt efter 

bästa förmåga. Valet av ämne för studien känns väsentligt, då många äldre kvinnor 

lider av UVI och förebyggande arbete är en viktig del av sjuksköterskans uppgift.  

 

Klinisk betydelse för samhället 
Genom att identifiera riskfaktorer och därefter finna förebyggande 

omvårdnadsåtgärder mot uppkomst av UVI kan vi minska vårdbehovet och det 

fysiska och psykiska lidande som äldre kvinnor befinner sig i när de är drabbade av 

UVI. Detta i sin tur kan på sikt minska onödigt antibiotika användande och därmed 

minska risken för utbredning av antibiotikaresistenta bakterier i samhället.  
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Slutsats 
Hygienen är bland det viktigaste i samband med den förebyggande omvårdnaden 

mot uppkomst av UVI. Riskfaktorerna att drabbas av UVI är recidiverande UVI, 

diabetes, urininkontinens, bakterie tillväxt/smittspridning samt förstoppning.  

 

Förslag till vidare forskning 
Det kan tyckas att E-coli bör vara lätt att överkomma, dock visar denna 

litteraturstudie att stora delar av den UVI som återfinns beror på E-coli bakterien. 

Trots att medvetenheten om E-coli bakterien och smittspridning, fortsätter UVI att 

ligga bland toppen på infektioner världen över. Forskning inom området 

smittspridning och basala hygienrutiner för att minska risken att bli sjuk och bli 

drabbad av ett lidande. Tranbärstillägg kan vare sig bekräftas eller dementeras som 

förebyggande omvårdnadsåtgärd genom denna litteraturstudie och behöver 

ytterligare forskning. 
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Bilaga 1a 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 
Maxpoäng: 25 Erhållen poäng:Kvalitet: låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Bilaga 1b. 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  Kvantitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ?Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 2 
 Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Deltagare och Syfte  Design  Symtom/risk/friskfaktorer Resultat/Diskussion Kvalitets
grad 

Boyko, Scholes Chen, 

Normand, & Yarbro. 

(2002). 

USA 

“Diabetes and the Risk 

of Acute Urinary Tract 

Infection Among 

Postmenopausal 

Women” 

 

n: 163 

“To examine whether the presence of diabetes 

alters the risk of acute urinary 

tract infection (UTI) in postmenopausal 

women” 

 

A case-control 

study 

Diabetes 

 

Kvinnor med diabetes löper ökad risk att 

drabbas av UVI samt urin inkontinens.  

Ingen skillnad i hur länge personen lidit av 

diabetes kunde ses. 

E-colibakterier och återkommande UVI har 

ett samband. 

79% 

Caljouw, Hout,  

Putter, Achterberg,  

Cools, 

 Gussekloo, (2014). 

Holland 

 

“Effectiveness of 

Cranberry Capsules to 

Prevent Urinary Tract 

Infections in 

Vulnerable Older 

Persons: A Double-

Blind Randomized 

Placebo-Controlled 

Trial in Long-Term 

Care Facilities” 

 

n:928. 65 år och uppåt ålder på deltagarna. 

”To determine whether cranberry capsules 

prevent urinary tract infection (UTI) in long-

time care facility (LTCF) residents.” 

Dubbelblind 

randomized 

placebo-

controlled 

multicenter 

trial 

 

Smärtsam miktion, trängningar, frossa, 

feber, hematuri, odör, illamående, 

allmänsjukdomskänsla, följdsjukdomar 

Tranbär 

Tranbär kan ge skyddande effekt hos visa 

specifika grupper som löper högrisk att drabbas 

avUVI. 

 Tranbär 500mg kapslar varav 1,8 % 

proanthocyanidins (PAC) (9mg). 2ggr/dag i 12 

månader VI, vid långtidsanvändning.  

86% 

Eriksson, Gustafson, 

Fagerström & 

Olofsson. (2009). 

Sverige/Finland 

”Prevalence and 

factors associated with 

urinary tract infections 

(UTIs) in very old 

women” 

n: 395 

“The aim of this study was to describe the 

prevalence of urinary tract infection (UTI) and 

associated factors among very old women” 

cross-sectional, 

population-

based study 

inkontinens, (hygien).  

UVI kan leda till ökad trötthet, delirium, 

nedsatt allmäntillstånd, som kan öka risken 

att falla. 

Annan sjukdom ökar risken att drabbas av 

uvi, sämre ADL förmåga ökar risken att 

drabbas av uvi, inkontinens verkar vara en 

stor bov. 

 

 

 

82% 
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Författare   
År   

Land  

Titel  Deltagare och Syfte  Design  Symtom/risk/friskfaktorer Resultat/Diskussion Kvalitets
grad 

Eriksson, Gustafson, 

Fagerström & 

Olofsson, (2010). 

Sverige 

“Do urinary tract 

infections affect 

morale among very old 

women?” 

n: 319  

”The aim of this study was to explore the 

impact of a diagnosed, symtomatic urinary 

tract infection (UTI) with or without ongoing 

treatment on morale or subjective wellbeing 

among very old women.”  

Cross- 

sectional 

populated –

base study 

Recidiverande UVI. Obehandlad UVI och uvisymtom påverkar 

livskvalitén negativt hos äldre kvinnor. 

Menopaus/klimakteriet, sexuell aktivitet, 

diabetes. Otypiska/ospecifika symtom: 

delirium, fall, påverkan från magen 

69% 

 

Eriksson, Olofsson, 

Gustafson and 

Fagerström.  

(2013) 

Sverige 

“Older women’s 

experiences of 

suffering from urinary 

tract infections” 

n:20“The aim of this study was to describe and 

explore older 

women’s experiences with repeated UTIs.” 

A qualitative 

descriptive 

design. 

Recidiverande UVI Fysiskt & psykiskt lidande som även 

påverkar den sociala samvaron.  

84% 

Ginde, Rhee, & Katz, 

(2004). 

USA 

”Predictors of outcome 

in geriatric patients 

with urinary tract 

infections.” 

n: 284 

” A study was conducted to determine the 

prognosis of geriatric patients with urinary 

tract infections 

(UTIs) and identify clinical factors associated 

with adverse 

outcomes.” 

Retroperspecti

ve cohort 

studie 

Smärta vid miktion, annan förändring I 

urineringscykel, hematuri, förändringar I 

kontinens/inkontinens, illamående, kräkning, 

förvirring, fall, förändring i mental eller 

kognitiv status, diarre, feber, annan smärta, 

frossa. E-coli.  

Allt för ofta behandlas ABU som en UVI, 

vilket inte är att föredra då ABU inte skall 

antibiotika behandlas. Feltolkning av 

symtom är vanligt. 

 

 

 

 

79% 

Huang, Brown,  

Boyko, , 

Moore,  

Scholes,  

Walter,  

Linn, Vittingho, 

and Fihn,  

(2011) 

USA 

“Clinical Significance 

of Postvoid Residual 

Volume in Older 

Ambulatory Women” 

n: 987 (n:97 för UVI) 

“To examine the prevalence, natural history, 

and clinical significance of high postvoid 

residual (PRV) volume in ambulatory older 

women.” 

Prospective 

cohort study 

Residual urin Residualurin verkar vara vanligare hos äldre 

kvinnor än vad man tidigare trott. 

Residualurin hos äldre kvinnor kan ge en 

ökad känsla av trängningar, dock påverkas 

inte uppkomst av UVI av residualurin.  

86% 
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Författare   
År   

Land  

Titel  Deltagare och Syfte  Design  Symtom/risk/friskfaktorer Resultat/Diskussion Kvalitets
grad 

Man & Low 

(2010) 

Hong Kong 

“Nurses’ experiences 

of caring for non-

catheterised older 

infirmed patients: a 

descriptive study of 

what nurses actually 

do?” 

n:14 

“The aims of the study were to explore nurses’ 

experiences of caring for non-catheterised older 

infirmed patients who had 

suffered from recurrent UTI, and strategies they 

adopted to prevent and manage this problem.” 

Qualitative, 

descripted 

study 

Odör, vanliga symptom, mental status,  

Vätska, hygien, 

Tranbär 

bakteriekontroll 

Hygien och bakteriekontroll är viktiga 

förebyggande åtgärder 
76% 

Midthun, Paur, and 

Lindseth, (2004). USA 

 

“Clinical outlook. 

Urinary tract 

infections: does the 

smell really tell?” 

n:97  

” The purpose 

of this study was to determine if 

urine odor is an accurate predictor 

of a UTI in the older adult incontinent 

nursing home population.” 

Clinical 

Study 
Växt av bakterier om minst 50.000 cfu/ml 

inom 48 timmar från taget prov. 

E-coli mest vanlig. 

Dricka vatten ofta, hygien, och 

toalettbesök. 
86% 

Molander, Arvidsson, 

Milsom, Sandberg 

2000, Sverige 

“A longitudinal 

cohort study of 

elderly women with 

urinary 

tract infections” 

n: 4206 första omgången, n:361 andra omgången. 

”The aim of the present 

study was to assess the prevalence of UTI, UI, 

estrogen-use and overall mortality in the cohort of 

elderly women who had been treated for a UTI in 

1985–86.” 

A 

longitudinal 

cohort study 

Recidiverande UVI Hög compliance hos de som behandlas 

med östrogen. Östrogen verkar vara ett 

skydd mot UVI. Det verkar som att 

upprepade UVIer leder till tidigare död.  

79% 

      89% 
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Författare   
År   

Land  

Titel  Deltagare och Syfte  Design  Symtom/risk/friskfaktorer Resultat/Diskussion Kvalitets
grad 

Omli, Skotnes, 

Mykletun, Bakke, 

 Kuhry, 2008 

Norge.  

“Residual Urine as a 

Risk Factor for Lower 

Urinary Tract 

Infection: 

A 1-Year Follow-Up 

Study in Nursing 

Homes” 

n:104 kvinnor, 46 män  

“ The aim of this study was to investigate the 

relationship 

between UTI and PVR in nursing home residents.” 

PVR= Postvoid residual (författarens kommentar) 

Prospective 

surveillance 

with a follow-

up period 

of 1 year. 

Inkontinens. Residual urin Det verkar inte finnas någon koppling 

mellan ofullständig tömning av blåsan och 

uppkomst av UVI. Ospecifika symtom på 

uvi eller enstaka tecken skall inte i första 

hand betraktas som UVI utan utredas 

vidare först. 

 Mer forskning behövs. 

 

 

 

 

OMLI, SKOTNES, 

ROMILD, BAKKE, 

MYKLETUN & 

KUHRY (2010) 

Norge  

“Pad per day usage, 

urinary incontinence 

and 

urinary tract 

infections in nursing 

home residents” 

n: 153 

“The objective of this study was to determine 

whether 

PPD is a reliable measure of incontinence volumes 

in nursing 

home residents. Furthermore, the association 

between 

UTI, PPD and fluid intake was studied.” 

prospective 

surveillance 

Urininkontinens, vätske intag,  Personer som använder inkontinens skydd 

löper en ökad risk att drabbas av UVI. 

Ingen signifikant ökning av UVI med lågt 

vätske intag kan ses.  

89% 

Stapleton, Dziura, 

Hooton, Cox, Yarova-

Yarovaya, Chen and 

Gupta, (2012). 

USA 

“Recurrent Urinary 

Tract Infection and 

Urinary Escherichia 

coli in Women 

Ingesting Cranberry 

Juice Daily: A 

Randomized 

Controlled Trial”. 

n: 176. Medelålder på 25 år hos deltagarna. 

“The aim of this current study was to con-duct a 

phase 2, proof-of-principle clinical trial as- 

sessing the ability of cranberry to reduce the rates 

of UTI, asymptomatic bacteriuria, and urinary P-

fim-briated 

E coli in premenopausal women with a his- tory of 

recent UTI.” 

 

 

A 

Randomized 

Controlled 

Trial. 

Tranbär. 

Den kliniska diagnosen utgår från att ha 

smärtsam miktion, tillsammans med minst 

ett annat symtom sås som, pyuria, hematuri, 

annan smärta, samt bakterier i urinen om 

minst 10^3 cfu/ml.  

 

 

 

 

 

Eventuellt kan ett ämne i tranbär påverka 

så att e-coli får svårare att fästa i 

urinvägarna. Mer forskning önskas. 

Juice som innehåller 27% tranbär. 3 Grupper-  

Grupp1: 4oz/1,2 dl, 

grupp 2: 8 oz/2,4dl, 

grupp 3 placebogrupp.  

6 månader. 

79% 
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Författare   
År   

Land  

Titel  Deltagare och Syfte  Design  Symtom/risk/friskfaktorer Resultat/Diskussion Kvalitets
grad 

Sundvall, P.-D., 

Ulleryd, P., & 

Gunnarsson, R. K. 

(2011). 

Sverige 

”Urine culture 

doubtful in 

determining etiology 

of diffuse symptoms 

among elderly 

individuals: a cross-

sectional study of 32 

nursing homes.” 

n: 651 (482 kvinnor) 

“The aim of this study was to investigate the 

relationship between bacteria in the urine and new 

or increased restlessness, fatigue, confusion, 

aggressiveness, not being herself/himself, dysuria, 

urgency and fever in individuals at nursing homes 

for elderly when statistically considering the high 

prevalence of asymptomatic bacteriuria in this 

population.” 

Cross 

sectional 

study 

Bakterier bland annat E coli, pseudomonas 

och klebsiella. Förändrad mental status.  

Urinodling för att avgöra om en person 

har UVI ses som lågt evidens värde då 

äldre människor ofta har bakterier i urinen 

ABU utan symtom.  

88% 

Vostalova, 

Vidlar, 

Simanek, 

Galandakov, Kosina, 

Vacek, 

Vrbkova, 

Zimmermann, 

Ulrichova 

and Student 

(2015) 

Tjeckien 

 

” Are High 

Proanthocyanidins 

Key to Cranberry 

Efficacy in the 

Prevention of 

Recurrent Urinary 

Tract Infection?” 

 

n: 176. 18-75 år, ålder hos deltagarna i studien. 

” The aim of this 6-month 

randomized, double -blind and placebo-controlled 

trial 

was to evaluate whether a daily dose of 500 mg of 

cran- 

berry fruit powder could prevent rUTIs in 

otherwise 

healthy women from 18 to 75 years old, with a 

history 

of UTIs.” 

 

Randomized, 

double -blind 

and placebo-

controlled 

trial 

Tranbär Tranbärstillägg verkar hämma uppkomsten av 

UVI.  

I denna studie har hela frukten använts vid 

tillverkning och diskussion om huruvida det 

kan vara ett annat ämne än proanthocyanidins 

(PAC) A-typ som tros vara det verksamma 

ämnet. Mer forskning behövs. Kapslar 

2x250mg tranbärskapslar/dag under 6 månader. 

2,8 mg PAC A-typ/dag. 

 

87% 
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