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URINVEJSBESVÆR?
DU KENDER DET ALT FOR GODT 

– IKKE NU IGEN! 
ANTIBIOTIKAKUR? 
FLYTTER DU UD PÅ TOILETTET?
Femistina er et patenteret kosttilskud som 
bidrager til sunde urinveje* og støtter blærens 
normale funktion**. Med Femistina får E-coli-
bakterierne, som oftest er årsagen til besværet, 
sværere ved at sætte sig fast i blæren og urin-
vejene. Bakterierne forlader kroppen på naturlig 
vis sammen med urinen. Femistina kan anvendes 
sammen med antibiotika.  

Læs mere på femistina.dk

*birkebladsekstrakt bidrager til sunde urinveje 
**melbærris støtter blærens normale funktion. 
Kosttilskud skal ikke anvendes som et alternativ 
til en varieret kost eller en sund livsstil.

FORHANDLES PÅ FEMISTINASHOP.DK, 
MATAS, FØRENDE APOTEKER OG 

HELSEKOSTBUTIKKER SAMT WEBSHOPS

URINVEJSINFEKTIONER - FOREBYGGELSE OG BEHANDLING

Omtrent halvdelen af alle 
kvinder oplever på et tids-
punkt en urinvejsinfekti-
on. Langt de fleste gange 
er det en blærebetændel-
se, hvor skadelige bakte-

rier, som naturligt findes i og på kroppen, 
får lov at skabe infektion i urinvejene. 
Symptomerne er som regel, at det svier 
og ”føles som at tisse glasskår”, men ofte 
kan infektionen også give feber.

”Det første er at slå infektionen ned 
med antibiotika. Derfra er der flere mu-
ligheder for at forebygge, at infektionen 
opstår igen, men mange gange har man 
fortsat med antibiotika efter, infektionen 
er slået ned, men det er ikke optimalt at 
bruge antibiotika, da bakterierne kan ud-
vikle resistens,” siger Christine Felding, 
speciallæge i gynækologi og obstetrik.  

Forebyg blærebetændelse
Ofte kan blærebetændelse og urinvejs-
infektioner forebygges ved at drikke ri-

geligt væske og tømme blæren oftere, så 
bakterier i urinvejen bliver skyllet grun-
digt væk. Ligesådan er det en god idé at 
gå på toilet og tisse efter sex for at skylle 
bakterier væk. 

Der er for nyligt kommet et nyt kost-
tilskud på markedet, baseret på birke-
barkekstrakt, som har dokumentation 

for, at det virker mod blærebetændelse.
”Jeg synes altid, at det er interessant, 

når der kommer nyt, og hvis man kan 
erstatte antibiotika med de her kaps-
ler, 10 dage hver måned i en periode på 
3-6 måneder, vil det være rigtig interes-
sant. Jeg har lige fået tilsendt nogle pak-
ker, og den næste, der kommer ind med 
blærebetændelse, vil jeg tilbyde kosttil-
skuddet,” siger Christine Felding.

Kvinder i overgangsalderen
Når kvinder kommer i overgangsalde-
ren, som typisk ligger mellem 45 og 55 
årsalderen, falder niveauet af østrogen 
i kroppen, og det gør slimhinderne tør-
re og mindre modstandsdygtige over-
for bakterielle infektioner. Derfor ople-
ver mange kvinder i overgangsalderen 
hyppigere blærebetændelse og andre 
gener, hvor det ikke er nok at drikke ri-
geligt og tømme blæren ofte. Her kan 
man i stedet give lokal østrogenbe-
handling, f.eks. piller eller ring. 

Urinvejsinfektioner, såsom blærebetændelse, ses hyppigst 
hos kvinder, især i overgangsalderen, hvor mange oplever, at 
slimhinderne bliver tørre. Det er en god idé at forebygge infektionen, 
og det er der flere måder til, siger gynækolog Christine Felding. 

Forebyg 
urinvejsinfektioner 
med simple tiltag

Af Bo Christensen

Skal du have 
antibiotika mod 

urinvejsinfektion?

BEHANDLING AF URINVEJSINFEKTION

Urinvejsinfektion er en hyppig sygdom, der 
rammer de fleste kvinder flere gange i løbet 
af deres liv. Behandling med antibiotika er 
almindelig - men ikke altid nødvendig. Læs 
her hvad du skal være opmærksom på ved be-

handling af urinvejsinfektion.
Statistikkerne viser, at du helt sikkert har oplevet at ha-

ve en urinvejsinfektion - og at du højest sandsynlig er ble-
vet behandlet med antibiotika. Det er især kvinder under 
30 og over 70 år, der rammes af urinvejsinfektioner. Og i 
begge aldersgrupper ses en stigning i antallet af indløste 
recepter mod urinvejsinfektion.

I de fleste tilfælde er antibiotisk behandling faktisk ik-
ke nødvendig. Og overbehandling med antibiotika kan 
føre til unødige bivirkninger og udvikling af antibiotika-
resistens.

Antibiotika mod bakterier i urinen
Antibiotika hjælper kun, hvis der er bakterier i urinen. Det 
gælder kun for ca. 50% af alle kvinder, der har symptomer 
på urinvejsinfektion. Det er altså derfor også kun halvde-
len, der har effekt af at blive behandlet med antibiotika.

I den resterende halvdel vil antibiotika være en over-
behandling, fordi symptomerne skyldes andre ting, hvor 
antibiotika ikke hjælper. Og det kan i værste tilfælde bety-
de, at du kan blive resistens overfor visse antibiotika.

Det er kun din læge, der kan afgøre, om der er tale om 
bakterier i urinen. Det er derfor vigtigt, at du opsøger læ-
ge, hvis du har oplevet symptomer på urinvejsinfektion, 
så I sammen kan finde den behandling, der giver mest 
mening for dig.

Gode råd ved symptomer på urinvejsinfektion
Drik rigeligt med vand, så du bliver skyllet godt igennem.
Tag smertestillende piller.
Tag evt. tilskud med tranebær eller drik tranebærjuice.
Hvis du kun har svage symptomer, kan du give det lidt 
tid. Hvis ikke symptomerne er forsvundet efter et par 
dage, så skal du søge læge.

Kilde: antibiotikaellerej.dk

Christine Felding
Gynækolog


