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Revideringar i denna version 

Uppdaterat dokument 
 

Bakgrund, syfte och mål 

Avstängd pyelit innebär helt eller delvis avstängt urinflöde på grund av hinder i uretär eller urinblåsa 
i kombination med infektion. Den fortsatta urinproduktionen ger en tryckökning i njurbäckenet som 
kan orsaka intravasering av bakterier ut i blodbanan via njuren och ge sepsis.  
 
Eftersom avstängd pyelit mycket snabbt kan leda till fulminant sepsis och multiorgansvikt är det av 
yttersta vikt att så tidigt som möjligt i förloppet identifiera dessa patienter för ett snabbt och optimalt 
omhändertagande. Man bör ha denna diagnos i åtanke hos en allmänpåverkad patient med feber 
där man misstänker att infektionen kan komma från urinvägarna. 
 
Diagnostik sker i första hand med akut DT. Grundpelarna i den akuta behandlingen består i:  
 

 Antibiotika intravenöst 

 Avlastning av njuren med lämplig metod 

 Monitorering och upprätthållande av vitala funktioner 

 

Arbetsbeskrivning 

Symtomatologin kan variera, men ofta föreligger feber (ofta högfebrila), allmänpåverkan samt 
flanksmärta. Illamående, kräkningar och konfusion (ofta äldre) kan förekomma. Anamnesen är 
oftast kort – enstaka dag/dagar. Viktigt att notera att patienten i det initiala skedet inte behöver vara 
speciellt påverkad, men att tillståndet snabbt kan försämras. 

 
Tidigare anamnes på njurstenar, tumör i urinvägar eller kända strikturer bör avsevärt höja 
misstanken om avstängd pyelit och skall efterfrågas om pyelonefrit misstänks.  
 

 Vid misstanke om avstängd pyelit skall patienten skyndsamt påtittas av kirurgprimärjour.  

 Prover tas enligt infektionsrutin, odlingar från blod och urin säkras. 

 Helst grova infarter. 2 infarter vid allmänpåverkad patient.   

 Patienten skall i första hand vara uppkopplad på akuten. I andra hand kontroller minst varje 

halvtimma.   

 Vid misstänkta fall av avstängd pyelit skall engångsdos Aminoglykosid ges för snabb 

baktericid effekt, se PM. Utöver detta ges i första hand Piperacillin/Tazobaktam 4g i.v.  

Vid behov diskussion med infektionsjour.  

 Antibiotikabehandling startas alltid före röntgen!  

 

Finns ingen anamnes på tidigare stensjukdom eller utredning för detta, ingen dunkömhet eller 
subjektiv smärta från flank eller buk och det saknas annan urologisk diagnos enligt ovanstående 
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skall patienten primärt handläggas som medicin eller infektionspatient då sannolikheten för 
avstängd infektion är mindre, men med låg tröskel för konsultation av kirurgjour på akuten.  

 

 Akut DT beställs och skall utföras oavsett tid på dygnet. I första hand DT urinvägar med 

kontrast, men tillåter inte patientens kreatinin detta är DT urinvägar utan kontrast eller 

DT BÖS ett alternativ.  

 Vid sviktande patient kan initial stabilisering behöva ske på IVA.  

 Vid verifierad avstängd pyelit skall vidare handläggning ske i samråd med urologbakjour.  

 
 
Akut avlastning antingen genom perkutan nefropyelostomi (PNP) på IVC eller uretärstent 
(pigtail) på operationsavdelningen är den viktigaste åtgärden, tillsammans med antibiotika, för att 
reversera en sepsis hos en patient med avstängd pyelit samt minska risken för en permanent skada 
på njuren.   
 
 
 

Relaterad information 

Aminoglykosidbehandling till patient äldre än 18 år 
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