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Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid 

okomplicerad nedre urinvägsinfektion? – en klinisk 

praktisk interventionsstudie 
 

Bakgrund 
Okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos i övrigt friska kvinnor är ett vanligt och 

symtomgivande tillstånd men i övrigt ofarligt [1,2]. Antibiotika används därför i första hand 

för att förkorta tiden med symtom [1,2]. Efter en vecka är cirka 30% helt besvärsfria utan 

behandling [3]. Ungefär 10% av alla svenska kvinnor över 18 år får varje år 

antibiotikabehandling för minst en episod med urinvägsinfektion [4,5]. I Norrbotten förskrivs 

ungefär 5000 recept på urinvägsantibiotika årligen varav cirka 750 recept på Kalix 

Vårdcentral.  

 

Antibiotikaresistensen i Sverige och övriga världen ökar och det finns goda grunder för läkare 

att anta en restriktiv hållning vad gäller antibiotikaförskrivning. En dubbelblind randomiserad 

studie från 2010 genomförd på vårdcentralspatienter i Tyskland har visat goda resultat för 

symtomatisk smärtbehandling med NSAID som alternativ till antibiotikabehandling [6].Vid 

databasgenomgång hittades inga fler studier vars syfte varit att studera NSAID-behandling 

jämfört med antibiotikabehandling vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att jämföra NSAID-behandling med sedvanlig antibiotikabehandling för 

nedre urinvägsinfektion. Hypotesen är att det genom att i första hand erbjuda alternativ 

symtomatisk behandling vid urinvägsinfektion kan vara möjligt att minska förskrivningen av 

urinvägsantibiotika.  

 

Metod 
Studien genomförs som en klinisk praktisk interventionsstudie och den aktiva studietiden 

beräknas till 4 månader med en efterföljande uppföljningstid på 6 månader.  

Inklusionskriterier: Alla vuxna, icke-gravida kvinnor i åldern 15-75 år som kontaktar Kalix 

Vårdcentral på grund av sporadiska urinvägssymtom erbjuds deltagande i studien. 

Exklusionskriterier: Kvinnor som haft antibiotikabehandling för urinvägsinfektion någon 

gång de senaste två månaderna och kvinnor med NSAID-överkänslighet eller känd 

överkänslighet mot T.Selexid exkluderas ur studien.  
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Studiedeltagarna erhåller telefonledes muntlig studieinformation och svarar på frågor om sina 

symtom enligt UVI-studieformulär (se bifogat dokument). På sida 2 i formuläret är deltagarna 

slumpade in i behandling A eller behandling B.  

Behandling A: Urinvägsantibiotika T.Selexid 200mg i 3-dosregim, 5 dagars behandlingstid. 

Behandling B: NSAID-preparat T.Diclofenac 75mg i 3-dosregim, 5 dagars behandlingstid.  

Deltagare i behandling A som åter tar kontakt med Kalix Vårdcentral innan/vid/efter avslutad 

behandlingstid på grund av utebliven effekt omhändertas enligt gällande rutin. Deltagare i 

behandling B som åter tar kontakt med Kalix Vårdcentral innan/vid/efter avslutad 

behandlingstid på grund av utebliven effekt erbjuds behandlingsbyte till urinvägsantibiotika.  

 

Bearbetning och analys 
Efter avslutad studietid sammanställs materialet och de båda behandlingslinjerna jämförs 

avseende antalet kvinnor som åter tar kontakt med Kalix Vårdcentral innan/vid och upp till 6 

månader efter avslutad behandlingstid på grund av icke avklingade eller förnyade 

urinvägssymtom. Antalet studiedeltagare i behandlingsgrupp B som efter ny kontakt erhåller 

antibiotikabehandling analyseras också.   

 

Etiska aspekter 
Studiedeltagandet innebär ingen ökad risk för allvarlig sjukdom [1,2]. Däremot föreligger en 

hypotetisk risk för förlängd period med urinvägssymtom hos deltagarna i 

interventionsgruppen (behandlingsgrupp B) jämfört med deltagarna som erhåller 

antibiotikabehandling (behandlingsgrupp A). Ansökan till etiska kommittén är inte planerad 

inom ramen för det här projektet. För analys av studiematerialet krävs tillstånd för 

journalgenomgångar vilket givits skriftligen av Mats Weström, Chefläkare Norrbottens 

primärvårdsdivision.  
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