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Sammendrag  

  

Bakgrunn: Antibiotikaresistens er utpekt som en av de største truslene mot 

folkehelsen på verdensbasis. Uten umiddelbar handling vil «uskyldige» infeksjoner 

og skader igjen kunne ta liv. Det utarbeides handlingsplaner for bekjempelse av 

antimikrobiell resistens, og det oppfordres til et tverrfaglig samarbeid for å møte 

utfordringene på best måte. Hensikten med litteraturstudien er å undersøke om 

sykepleiere har en rolle i lokale antibiotikastyringsprogram, og se nærmere på 

hvordan de kan bidra. 

Metode: Litteratursøk ble brukt som metode, og det ble i perioden mai – september 

2017 søkt systematisk i databasene McMaster+, BMJ Best Practice, UpToDate, 

SveMed+, Epistemonikos, Cochrane, CINAHL og PubMed. I tillegg ble det utført 

håndsøk i Google Scholar, Google, Helsebiblioteket og Oria. Det ble i hovedsak søkt 

med kombinasjoner av nøkkelordene anti-bacterial agents, antibiotic stewardship, 

antimicrobial stewardship, hospital, program, nurses, nurse’s role. Artiklenes 

metodiske kvalitet ble vurdert ved hjelp av relevante sjekklister, for å se om 

resultatene var gyldige og til å stole på. 

Resultat: Syv artikler ble inkludert i oppgaven. Det ble ikke identifisert studier som 

har forsket på effekten av sykepleieres medvirkning i antibiotikaprogram. 

Litteraturfunnene er sammenfallende og peker på at sykepleiere har en åpenbar rolle 

i antibiotikastyringsprogram, selv om det ikke er formelt kontekstualisert. 

Konklusjon: Det må en tverrfaglig tilnærming til for å bekjempe 

resistensproblematikken. Sykepleiere må inkluderes som aktive deltagere i 

handlingsplaner og lokale antibiotikateam, der de deltar med førstehåndskjennskap 

om pasientens tilstand, sikrer adekvate mikrobiologiske prøver, og administrerer 

antibiotika på best mulig måte. Videre forskning bør måle effekten av 

sykepleiermedvirkning i arbeidet med antibiotikastyring. 
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Abstract 

 

Background: Antibiotic resistance has been identified as one of the biggest threats 

to public health worldwide. Without immediate action, "innocent" infections and 

injuries could start taking lives, again. Action plans to fight antimicrobial resistance 

are developed, and it is encouraged for multidisciplinary involvement to meet the 

challenges in the best possible way. The purpose of the literature study is to 

investigate whether nurses have a role in local antibiotic stewardship programs, and 

look into how they can contribute. 

Method: Literature review was used as method, and systematic searches was 

performed between May - September 2017, using McMaster+, BMJ Best Practice, 

UpToDate, SveMed+, Epistemonikos, Cochrane, CINAHL and PubMed. Hand 

searches were performed in Google Scholar, Google, the Health Library and Oria. 

Keywords were: anti-bacterial agents, antibiotic stewardship, antimicrobial 

stewardship, hospital, program, nurses, nurse's role. The methodical quality of the 

articles was evaluated using relevant checklists, to see if the results were valid and 

reliable. 

Result: Seven articles were included in the review. No studies have been identified 

that have looked at the effect of nurses' participation in antibiotic stewardship 

programs. The literature findings are unanimous and point out that nurses have an 

important role in the antibiotic stewardship program, although it is not formally 

contextualized. 

Conclusion: It needs an interdisciplinary approach to combat the resistance 

problem. Nurses must be included as active participants in action plans and in local 

antibiotic stewardship teams, taking part with first-hand knowledge about the patient’s 

condition, ensuring microbiological tests, and administering antibiotics in the best 

possible way. Further research should measure the effect of nursing involvement in 

the work on antibiotic control. 
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1.0 Introduksjon  

Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærer antibiotikaresistens som en av de 

største truslene mot global helse og matsikkerhet (WHO, 2016). Internasjonalt 

rapporteres det i stadig større grad om infeksjoner med bakterier som er 

motstandsdyktige mot alle tilgjengelige medikamenter. Det er en særlig frykt for at 

disse bakteriene blir endemiske i helseinstitusjoner (Folkehelseinstituttet, 2016). 

«Global action plan on antimicrobial resistance» ble godkjent av WHO mai 2015, 

med mål å sikre kontinuitet og vellykket behandling og forebygging av 

infeksjonssykdommer med effektive og trygge medikamenter på en forsvarlig måte. 

Det forventes at alle medlemsland utarbeider egne handlingsplaner for bekjempelse 

av antimikrobiell resistens i tråd med WHOs globale plan (World Health Organization, 

2015).  

 

Situasjonen i Norge er gunstigere enn i de fleste andre land, men kan fort endres på 

grunn av økt reisevirksomhet, økt antibiotikabruk og spredning av resistente bakterier 

via matproduksjon og miljø (Folkehelseinstituttet, 2016). I tråd med WHOs plan har 

Norge utarbeidet egne mål og planer: Handlingsplan mot antibiotikaresistens i 

helsetjenesten ble publisert i 2015 (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015). I tillegg 

gir Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus føringer for bruk - og 

viser hvilke antibiotika som er foretrukket anvendt i behandling av ulike tilstander 

(Helsedirektoratet, 2013). Forbruket av antibiotika i spesialisthelsetjenesten utgjør 

kun 8% av totalforbruket i Norge, men har vært økende de siste årene. Det må 

arbeides aktivt for å stoppe denne utviklingen. Reduksjon av antibiotikabruk skal dog 

ikke gi negative helseeffekter. Tiltakene hviler derfor på forutsetningene om at det er 

mulig å forebygge antibiotikakrevende tilstander, eller at antibiotika per i dag brukes 

unødvendig/på feil måte (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015, s. 3-4). Blant 

tiltakene er etablering av tverrfaglige antibiotikateam som skal drive 

forbedringsarbeid, også kalt antibiotikastyringsprogram (ASP), for å redusere 

unødvendig bruk av antibiotika (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015, s. 5-6).   
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I tråd med Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten, har Helse Bergen 

HF som mål å redusere bruken av bredspektret antibiotika med 30 % innen 2020, 

sammenlignet med 2012 (Helse Bergen HF, 2016, s. 1; Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2015, s. 3). I helseforetaket er det i dag et overordnet 

antibiotikateam som driver antibiotikastyringsarbeidet; i tillegg anbefales etablering av 

lokale, tverrfaglige antibiotikateam i enhetene, som skal jobbe med tiltak rettet mot 

antibiotikabruk (Skodvin, Neteland & Gjerde, 2016, s. 1). Det er leger, farmasøyter og 

mikrobiologer som tradisjonelt har medvirket til antibiotikastyring i sykehusene. Målet 

med litteraturstudiet er å få kunnskap om sykepleierens rolle og bidrag i dette 

arbeidet, noe som er svært aktuelt når det skal startes egne, lokale team. Oppgaven 

avgrenses til å dreie seg om antibiotikastyring i sykehus, da både sykdomsbilder, 

administrasjon av antibiotika og sammensetning av helsepersonellgruppen kan være 

annerledes i primærhelsetjenesten. Problemstillingen er som følgende:                  

Har sykepleiere en rolle i lokale antibiotikastyringsprogram, og på hvilken måte 

kan de bidra? 

 

1.1 Begrepsavklaring 

Antimikrobielle medikamenter er fellesbetegnelsen på medikamenter som virker mot 

ulike mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og parasitter. Ved resistens er 

mikroorganismen motstandsdyktig mot ett eller flere antimikrobielle midler; enten 

fordi det har en naturlig resistens, eller grunnet en ervervet resistens der det oppstår 

genetiske endringer/mutasjon i mikrobene på bakgrunn av et stort forbruk av 

antimikrobielle midler (Tjade, 2013, s. 339). Smalspektrede antibiotika har effekt mot 

et lite antall bakterier, men gir også mindre påvirkning av normalfloraen og mindre 

resistensutvikling. Bredspektrede antibiotika er effektive mot flere bakterier, men 

også mer resistensdrivende (Akselsen & Elstrøm, 2012, s. 189). Med lokale 

antibiotikastyringsprogram menes tilpassede tiltak for en enkelt sengepost eller 

avdeling i sykehuset, rettet mot optimal antibiotikabehandling. 
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2.0  Metode  

Oppgaven er en litteraturstudie, hvis hensikt er å oppsummere og kritisk vurdere 

nyere forskning innen sykepleieres rolle i antibiotikastyringsprogram (Polit, 2012, s. 

732). Litteratursøk ble hovedsakelig utført i perioden mai – juni 2017, og repetert i 

september for å undersøke om det var publisert flere artikler om emnet. Det ble søkt i 

databasene McMaster+, BMJ Best Practice, UpToDate, SveMed+, Epistemonikos, 

Cochrane, CINAHL og PubMed. I tillegg ble det utført håndsøk i Google Scholar, 

Google, Helsebiblioteket og Oria. Det ble søkt fra toppen av kunnskapspyramiden 

etter kunnskapsbaserte oppslagsverk og retningslinjer, til enkeltstudier nederst i 

pyramiden. Databasene har referanser til svært mange internasjonale medisinske- og 

sykepleiefaglige tidsskrifter (Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Nordheim & Reinar, 

2012, s. 52). 

 

For å bygge opp en søkestrategi ble problemstillingen satt inn i rammeverket PICO 

(Nortvedt et al., 2012, s. 33), der P (problem) ble definert som «sykepleiere», I 

(intervensjon) «antibiotikastyring i sykehus» og O (utfallsmålet) «sykepleierens 

rolle/hvordan sykepleiere kan bidra til måloppnåelse i et antibiotikastyringsprogram» 

(vedlegg I, s. 21). Nøkkelord, MeSH-termer, for dekkende terminologi ble funnet på 

Helsebibliotekets og U.S. National Library of Medicines nettsider. Det ble i hovedsak 

søkt med kombinasjoner av termene anti-bacterial agents, hospital, program, nurses 

og nurse’s role. I litteraturen brukes ofte begrepene antibiotic stewardship og 

antimicrobial stewardship, dermed ble disse også tatt med i søkene. Søkestrategi er 

vist i vedlegg II (s. 22-27), og figur over søkeprosessen i vedlegg III (s. 28).  

 

Inklusjonskriterier var artikler som omhandlet antibiotikastyring i sykehus, og som 

inkluderte sykepleieres delaktighet/rolle i dette. Artiklene skulle handle om 

mennesker (avgrensning: «human»), ikke være eldre enn ti år og skulle kunne leses i 

fulltekst på engelsk eller skandinavisk språk. Artikler med konkrete forslag til 

delaktighet ble foretrukket, mens studier der det utelukkende var blitt undersøkt hvor 

mye kjennskap sykepleiere har til antibiotikastyring, eller der det ble beskrevet 

intervensjoner som ikke er aktuelle i Norge, ble ekskludert. Innen antibiotikastyring er 
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det gjort mye forskning og laget flere retningslinjer, men søk viser at sykepleiere er 

lite inkludert i dette materialet (R. N. Olans, Olans & Demaria, 2016, s. 84). For å 

møte inklusjonskriteriene måtte dermed også enkeltstudier inkluderes.  

 

Ideelt sett burde randomiserte kontrollerte studier (RCT) vært brukt som studiedesign 

når man ser på effekt/hvordan sykepleiere kan bidra i et antibiotikastyringsprogram. 

Om sykepleiere har en rolle i de samme programmene, er i større grad et 

erfaringsspørsmål, som kan besvares med et kvalitativt design (Nortvedt et al., 2012, 

s. 35, 38). Med unntak av en oversiktsartikkel og en «arbeidsbok», var artiklene 

verken skrevet med bakgrunn i RCT eller kvalitative studier, men basert på 

anbefalinger og bakgrunnslitteratur. Artiklenes metodiske kvalitet ble sjekket for å se 

om resultatene var gyldige (valide) og til å stole på (reliable) (Nortvedt et al., 2012, s. 

68-80). For oversiktsartikkelen ble Kunnskapssenterets «sjekkliste for vurdering av 

en oversiktsartikkel» brukt, men ingen av Kunnskapssenterets øvrige sjekklister 

favnet de aktuelle artiklene i dette tilfellet (Kunnskapssenteret, 2017). Artiklene ble 

sjekket opp mot «Guidelines for Critiquing Literature Rewies» (Polit, 2012, s. 122) og 

«kvalitative vurderinger» (Søk & skriv, 2017). Det var en svakhet at verken de 

vitenskapelige artiklene eller «arbeidsboken» opplyste hvordan bakgrunnslitteratur 

var innhentet, men ved gjennomlesning av referanselistene var det gjennomgående 

at artiklene baserte seg på store retningslinjer innen antibiotikastyring, samt annen 

relevant, oppdatert litteratur. Det ses som en styrke at forfatterne av artiklene 

representerer ulike profesjoner i helsevesenet som leger, farmasøyter, 

infeksjonsmedisinske spesialister og sykepleiere i ledende posisjoner. 

Hovedtrekkene kom klart frem, med konsensus i de fleste artiklenes resultater. Noen 

forfattere har flere publikasjoner innen samme emne. Artikkelforfatterne oppga at det 

ikke var interessekonflikter, flere artikler hadde gjennomgått plagiatsjekk og alle var 

fagfellevurdert.  
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3.0  Resultat  

Etter gjennomgang av nærmere 400 titler og 100 sammendrag, ble det identifisert 18 

artikler og retningslinjer som ble lest i sin helhet. Ved oppdatert søk ble ytterligere syv 

artikler, alle publisert i 2016/2017, identifisert og lest. I tillegg ble to nye artikler av 

mulig interesse identifisert, men disse var det ikke mulig å finne, eller kjøpe i fulltekst, 

da de var under publisering. Av totalt 27 funn ble fire ekskludert da de kun viste 

resultater fra spørreundersøkelser om sykepleieres kjennskap til antibiotikaresistens 

eller antibiotikastyring. To hadde ingen metodisk kvalitet og fremsto som 

informasjonsartikler, to viste seg å være duplikater, to var ikke i fulltekst, og ti ble 

ekskludert da de omhandlet sykepleiere som selv skrev ut medikamenter, eller ikke 

hadde stort nok fokus på sykepleiere og hvordan disse kunne bidra i 

antibiotikastyringsprogrammene. Syv artikler ble inkludert i oppgaven; disse ble satt 

inn i tabell (vedlegg IV, s. 29-31) for lettere å få oversikt over forfattere, studiedesign, 

publikasjonsinformasjon, hovedtrekk i artiklene og metodisk kvalitet. 

 

3.1  Sykepleieres rolle i antibiotikastyringsprogram  

Syv artikler beskrev hvilke roller sykepleiere har, eller bør ha, innen antibiotikastyring; 

alle med sammenfallende resultater:  

For å bekjempe antimikrobiell resistens, er det viktig at sykepleiere blir aktive 

deltagere i dette arbeidet. Hittil har sykepleierens medvirkning vært begrenset 

(Manning & Giannuzzi, 2015, s. 68). Antimikrobiell styring (AMS) har vært praktisert i 

15 år, inntil nylig uten sykepleiere involvert. Det er uvisst hvorfor sykepleierne har 

vært utelatt, da hensikten alltid har vært å jobbe flerfaglig innen AMS. Sykepleiernes 

rolle og funksjon har i liten grad blitt integrert eller definert i programmene (R. D. 

Olans, Olans & Witt, 2017, s. 59). Flere internasjonale retningslinjer innen 

antibiotikastyring påpeker at arbeidet med antibiotikaresistens bør bestå av 

tverrfaglige grupper, men inkludering av sykepleiere er utelukkende nevnt i få 

setninger i et par av retningslinjene (R. N. Olans et al., 2016, s. 84).  
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I England er det foreslått at sykepleiere med ansvar for smittevern inkluderes i 

antibiotikastyringsprogram, men mest med tanke på innhenting av data og statistikk. 

Det potensielle bidraget sykepleiere kan tilføre innen antibiotikastyring på 

sengepostene er fremdeles ikke tilstrekkelig kartlagt (Edwards, Drumright & Kiernan, 

2011, s. 3). «Advisory Committee on Antimicrobial Resistance and Healthcare 

Assosiated Infection» (UK) fastslår at erfarne sykepleiere er viktige medlemmer i 

sykehusenes antibiotikateam. Sykepleierne skal sikre at lokale antibiotikaprogram 

eksisterer/revideres, de skal kvalitetssikre målene, bistå i rapportering av 

antibiotikadata og ha spesielt fokus på bruken av bredspektrede medikamenter 

(Ladenheim, Rosembert, Hallam & Micallef, 2013, s. 47). Uten tilstrekkelig integrering 

fra de involverte yrkesgruppene er det vanskelig å arbeide effektivt mot målene i 

antibiotikastyringsprogrammene (R. N. Olans et al., 2016, s. 87), og alle som er 

involvert i antibiotikabehandling må være klar over egen rolle for å optimalisere 

pasientenes gevinst (NHS Education for Scotland, 2015, s. 7). Skal man ha god 

måloppnåelse innen antibiotikastyring, avhenger dette av sykepleiernes kontinuerlige 

årvåkenhet (R. D. Olans et al., 2017, s. 58).  

 

Ledelsesforankring er nøkkel til suksess, og dyktige sykepleieledere må stå i spissen 

for å vekke engasjement og oppmerksomhet rundt sykepleiernes medvirkning i 

programmene (Manning & Giannuzzi, 2015, s. 68). Som profesjonelle klinikere og 

«advokater» for pasientens helse og behandling er sykepleiere, med aktivt 

engasjement i programmene, spesielt kvalifisert til å gjøre en signifikant forskjell ved 

reduksjon av antibiotikaresistens (Manning & Giannuzzi, 2015, s. 68; R. D. Olans et 

al., 2017). Flere av artiklene viste til at sykepleiere har bidratt svært positivt ved 

innføring av lignende programmer innen pasientsikkerhetsarbeid og smertemestring, 

men at yrkesgruppen må inkluderes tilstrekkelig for å få interesse og forståelse for 

det som skal bli gjort (Edwards et al., 2011, s. 3; R. N. Olans et al., 2016, s. 85). Økt 

forståelse bidrar til suksess og senker barrierene for involvering. Sykepleierens rolle 

innen antibiotikastyring må være identifisert, og kunnskapsgrunnlaget tydelig 

(Edwards et al., 2011, s. 3). I oversiktsartikkelen (Monsees, Goldman & Popejoy, 

2017, s. 922) konkluderes det med at økning av antimikrobiell resistens medfører at 

helsepolitiske ledere anerkjenner sykepleiere som viktige bidragsytere til 

antibiotikastyringsprogram, tross begrenset forskning om deres rolle eller innflytelse. 
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3.2  Sykepleieres funksjon i et antibiotikastyringsprogram 

Selv om sykepleiere ikke formelt er inkludert i de fleste 

antibiotikastyringsprogrammene, bidrar de allerede til programaktivitetene i sitt 

daglige virke. Olans at al. (2016, s. 84, 86) synliggjør dette i en tabell der man setter 

sykepleieres daglige arbeidsoppgaver opp mot fokusområder i et 

antibiotikastyringsprogram og ser hvor mange oppgaver som faktisk er 

sammenfallende. Selv om det er leger som står for ordinering av medikamenter og 

mikrobiologiske prøver, er det sykepleierne som utfører det praktiske arbeidet i 

forhold til pasienten. For å kunne optimalisere sykepleiernes funksjon innen et 

antibiotikastyringsprogram, må sykepleierne ha kunnskap om ulike typer antibiotika 

og infeksjoner, må kunne skille alvorlige allergier fra moderate bivirkninger, og kunne 

utføre korrekt prøvetaking for å sikre gode mikrobiologiske prøver (NHS Education 

for Scotland, 2015, s. 14, 29; R. N. Olans et al., 2016, s. 85,87).  

 

3.2.1  Bidra til korrekt mikrobiologisk prøvetaking 

For å sikre rask og korrekt behandling må sykepleiere forstå betydningen av å ta 

mikrobiologiske prøver med riktig utstyr og rett metode, og sende disse til analyse på 

en forsvarlig måte, slik at ikke prøvene forurenses. Forurensede prøver kan gi 

uriktige svar og føre til feil valg av antibiotika (NHS Education for Scotland, 2015; R. 

D. Olans et al., 2017; R. N. Olans et al., 2016). Sykepleiere må ta prøver der det vil 

fremme diagnostikk, og ikke utelukkende som rutine; om mulig før oppstart av 

antibiotika (NHS Education for Scotland, 2015). 

 

3.2.2  Observasjon av virkning, bivirkning og allergier 

Sykepleiere må lære å kjenne forskjell på «ekte» allergiske reaksjoner og svakere 

bivirkninger av antibiotika, da dette kan ha stor betydning for valg av antibiotika til 

pasienten (Ladenheim et al., 2013; Manning & Giannuzzi, 2015; NHS Education for 

Scotland, 2015; R. N. Olans et al., 2016). Sykepleiere må vurdere, og rapportere 

antibiotikabehandlingen hvis pasienten får symptomer på Clostridium difficile (en 

diarétilstand grunnet endret normalfora i tarm) og bidra til diskusjon om videre 

behandling (Manning & Giannuzzi, 2015). Sykepleiere er de nærmeste til å observere 
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og rapportere aktuelle medikamentelle reaksjoner hos pasientene, og samler også 

inn opplysninger om tidligere reaksjoner (R. D. Olans et al., 2017). 

 

Observasjon av antibiotikaens effekt på pasientens sykdomstilstand er en annen 

viktig sykepleieroppgave. Siden sykepleierne er «bed-side» døgnet rundt, er de 

nærmest til å observere virkning - og eventuelt bivirkning av behandlingen, og er 

ansvarlig for å rapportere dette videre til legene (Manning & Giannuzzi, 2015; R. D. 

Olans et al., 2017; R. N. Olans et al., 2016).  

 

3.2.3  Bidra til korrekt antibiotikabehandling 

Det er essensielt at rett antibiotika gis mot rett mikrobe. Sykepleiere må kjenne til 

forskjeller på smal- og bredspektret antibiotika, ulike typer bakterier og de vanligste 

infeksjonene disse gir (NHS Education for Scotland, 2015). Kunnskap om aktuelle 

retningslinjer for antibiotikabehandling kan hjelpe sykepleiere til å vurdere effekt av 

behandling, og identifisere at rett antibiotika gis mot rett mikrobe, ut fra 

mikrobiologiske prøvesvar (Edwards et al., 2011; Ladenheim et al., 2013; Manning & 

Giannuzzi, 2015; NHS Education for Scotland, 2015). Ved å delta i diskusjon rundt 

valg av spesifikke antibiotika, kan sykepleiere bidra til optimalisert medikamentbruk, 

og begrenset bruk av bredspektrede antibiotika (Edwards et al., 2011). 

 

Sykepleiere skal bistå legene i å innhente informasjon om mikrobiologiske prøvesvar 

og -sensitivitet, og formidle om pasienten er i bedring eller forverring (Ladenheim et 

al., 2013; Manning & Giannuzzi, 2015; R. D. Olans et al., 2017). Sykepleiere kan 

diskutere varighet av antibiotikabehandling ved milde infeksjoner (Manning & 

Giannuzzi, 2015), og sammen med lege vurdere å de-eksalere eller stoppe 

behandling etter 48-72 timer, ut fra vurdering av pasientens tilstand og 

mikrobiologiske prøveresultater (Edwards et al., 2011; Manning & Giannuzzi, 2015; 

NHS Education for Scotland, 2015; R. D. Olans et al., 2017; R. N. Olans et al., 2016). 

I samarbeid med lege/farmasøyt kan sykepleiere sikre at antibiotika ordineres med 

korrekt varighet i forhold til sykdomstilstand (Edwards et al., 2011; Ladenheim et al., 

2013; Manning & Giannuzzi, 2015; NHS Education for Scotland, 2015).  
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Sykepleiere må administrere antibiotika innen «det terapeutiske vindu», da forsinket 

administrering kan gi effektreduksjon og bli fatal for en sepsispasient (Ladenheim 

mfl., 2013). Det er sykepleierne som tar imot dosering, administrerer medikamentet til 

rett pasient og til rett tid og dokumenterer at det er gitt (NHS Education for Scotland, 

2015; R. D. Olans et al., 2017). Økt bevissthet rundt antibiotikastyring vil påvirke 

sykepleiernes praksis og forståelse for å gi antibiotika så raskt som mulig etter 

ordinering, og tilstrebe at påfølgende doser gis til rett tidspunkt (Edwards et al., 2011; 

Ladenheim et al., 2013; NHS Education for Scotland, 2015).  

 

3.2.4  Bidra til korrekt administrasjonsform av antibiotika 

Sykepleiere må observere hvor lenge pasienten står på antibiotika og være med å 

vurdere om det kan byttes fra iv- til po-behandling. Antibiotika må brukes klokt, og 

sykepleierne må bidra til å stoppe unødvendig bruk. Sykepleierne vurderer i samråd 

med lege om tablettbehandling er aktuelt hvis pasienten viser tegn til bedring og 

klarer å svelge tabletter, gitt at oral antibiotika er en mulighet (Edwards et al., 2011; 

Ladenheim et al., 2013; NHS Education for Scotland, 2015; R. D. Olans et al., 2017).  

 

Antibiotika som gis profylaktisk ved kirurgiske inngrep avviker ofte fra anbefalte 

retningslinjer vedrørende administreringstidspunkt og varighet. Dette reduserer 

effekten på post-operative infeksjoner og bidrar til økt resistensutvikling (Ladenheim 

mfl., 2013). Sykepleierne må bidra til at rett antibiotikaprofylakse gis til rett tid i 

forhold til retningslinjer (Edwards et al., 2011; Ladenheim et al., 2013; NHS 

Education for Scotland, 2015). 

 

Sykepleierne er svært delaktige når det vurderes om pasienten er i form til å sendes 

hjem/til institusjon med antibiotika, eller om antibiotika kan seponeres helt. Rask 

utskrivelse minker risiko for sykehuservervede infeksjoner (Edwards et al., 2011; 

Ladenheim et al., 2013; Manning & Giannuzzi, 2015; R. D. Olans et al., 2017). 

Sykepleierne er sentrale i kommunikasjon med pasienter/pårørende ved utskrivning, 

og kan bidra med undervisning og opplæring slik at antibiotika tas på rett måte etter 

utskrivning (NHS Education for Scotland, 2015; R. D. Olans et al., 2017; R. N. Olans 

et al., 2016). 
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4.0  Diskusjon  

Det er stort internasjonalt fokus på å få kontroll over resistensutviklingen og å 

etablere gode programmer for å hindre ytterligere resistens. Til tross for at 

sykepleiere trolig er den yrkesgruppen som jobber tettest opp mot pasientene, er 

bidraget de kan yte innen antibiotikastyring knapt nevnt i litteraturen. Funnene i 

oppgaven peker tydelig på at sykepleiere har en rolle i arbeidet mot antimikrobiell 

resistens og viser til mange viktige områder hvor sykepleiere kan bidra. 

 

4.1  Sykepleieres rolle i antibiotikastyringsprogram 

At sykepleiere og deres arbeidsoppgaver innen antibiotikastyring sjelden nevnes i 

faglitteraturen, kan være medvirkende til at yrkesgruppen ikke er bevisst sin 

betydning som et konkret bidrag til antibiotikastyringsprogrammene (Monsees et al., 

2017, s. 921). En studie fra 2015 (Olans, R.D., referert i Monsees et al., 2017, s. 919) 

evaluerte tverrfaglige publikasjoner som omhandlet sykepleieres tilstedeværelse 

innen antibiotikastyringsprogram. 900 artikler ble identifisert i medisinske-, 

farmakologiske- og mikrobiologiske tidsskrift; kun 11 ble funnet i sykepleiefaglige 

tidsskrift! Dette mener Monsees et al. (2017, s. 919) illustrerer den slående mangelen 

på litteratur om sykepleiernes rolle innen antibiotikastyringsprogram. I undersøkelser 

der sykepleiere blir spurt om de medvirker i antibiotikastyring, er svaret ofte at de 

«ikke deltar» i dette. Vinkles spørsmålene til konkrete punkter innen 

antibiotikastyring, fremkommer det likevel at sykepleierne er aktive bidragsytere (R. 

D. Olans et al., 2017, s. 63). Uten tilstrekkelig integrering av alle de involverte 

yrkesgruppene er det vanskelig å arbeide effektivt mot målene i et 

antibiotikastyringsprogram (R. N. Olans et al., 2016, s. 87).  

Sykepleieres bidrag i arbeidet relatert til resistensproblematikk er undervurdert, trolig 

fordi sykepleiere ikke har noe å gjøre med selve ordinasjonen av antibiotika 

(Edwards et al., 2011, s. 4). Dette er som kjent legenes oppgave. Flere artikler 

påpeker at kulturelle «regler» og hierarkiske roller hvor leger tradisjonelt er «på 

topp», påvirker sykepleiernes vilje til å drøfte antibiotikabehandling med legene 

(Edwards et al., 2011, s. 5; Monsees et al., 2017, s. 919). Sykepleierne vegrer seg 

gjerne for å stille spørsmål rundt antibiotikabehandlingen, da de opplever at dette er 
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utenfor deres kompetanseområde. Der andre profesjoner mener at sykepleiere er i 

en unik posisjon til å stille spørsmål rundt antibiotikaarbeidet, nettopp på grunn av 

deres lite «truende» posisjon i hierarkiet, viser det seg at sykepleierne selv føler seg 

underlegne (Monsees et al., 2017, s. 921). Sykepleiere må våge å fremstå med økt 

selvsikkerhet i teamsamarbeidene. Sykepleiernes tilstedeværelse, deres nærhet til -, 

og kunnskap om pasienten, kan nettopp spore til diskusjoner og lærdom rundt 

behandlingen. Økt forståelse og kompetanse hos sykepleierne kan være med på å 

redusere problemene med antimikrobiell resistens. I følge sykepleiernes yrkesetiske 

retningslinjer, skal sykepleiere stå for en praksis som fremmer helse og forebygger 

sykdom (NSF, 2011, s. 8). Sett i lys av dette er det absolutt på sin plass at 

sykepleiere involverer seg i et program som er så viktig både for dagens og 

fremtidens pasienter! Sykepleiere bør se på ASP som en integrert del av pleien; god 

sykepleie er god antibiotikastyring, og god antibiotikastyring er god sykepleie (R. D. 

Olans et al., 2017, s. 63).  

 

4.2  Hva skal til for at sykepleiere kan bidra i lokale 

antibiotikastyringsprogram?  

Sykehushverdagen er travel, og det synes ofte uoverkommelig å rekke over alle 

oppgaver. Å introdusere nye arbeidsoppgaver til en allerede presset yrkesgruppe, 

kan være utfordrende (Edwards et al., 2011, s. 1). Mange av tiltakene i 

antibiotikastyringsprogram er oppgaver sykepleierne allerede gjør hver dag, uten at 

de er plassert i «rett» kontekst. Tydeliggjøres grunnene til hvorfor man skal ta 

mikrobiologiske prøver raskt og korrekt, eller hvorfor det er viktig å gi antibiotika til 

rett tid, blir det lettere å forstå-, og gå inn i, et program med positiv tilnærming! 

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere (NSF, 2011, s. 7) sier at sykepleieren skal 

holde seg oppdatert om forskning og utvikling, og bidra til at ny kunnskap anvendes i 

praksis.  Opplæring innen antibiotikastyring er essensielt, men det krever ressurser, 

både økonomisk og tidsmessig. Med et antibiotikastyringsprogram som er godt 

forankret hos avdelingsledelsen, bør det legges til rette for opplæring både innen 

infeksjonssykdom og antibiotikabehandling (Manning & Giannuzzi, 2015, s. 68). 

Kjennskap til Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus er 



  Anine Bernhoft Langeland 

12 
 

nødvendig for alle deltagerne i et antibiotikastyringsprogram (Skodvin et al., 2016, s. 

1).  

 

4.2.1  Bidra til korrekt mikrobiologisk prøvetaking 

Allerede ved innleggelse av pasienter i sykehus vises sykepleierens bidrag i 

antibiotikastyringsprogram: For å sikre rask og korrekt behandling, må sykepleierne 

ha kunnskap om hvordan man tar gode mikrobiologiske prøver med minst mulig bias, 

samtidig som relevante kliniske opplysninger formidles til laboratoriet. Nasjonal faglig 

retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus poengterer at det alltid bør sikres 

mikrobiologiske prøver fra mistenkt fokus før oppstart av antibiotika 

(Helsedirektoratet, 2013, s. 532). Uten tilstrekkelig kunnskap om gjeldende 

retningslinjer tar trolig mange sykepleiere fremdeles urinprøver rutinemessig og uten 

indikasjon, noe som kan føre til unødig behandling. Hvis sykepleierne ikke har 

kunnskap om hvordan det tas gode mikrobiologiske prøver fra sår, vil en under 

dyrkning av prøvene kunne få oppvekst av normalflora, noe som igjen kan føre til 

behandling på feil indikasjon (Helsedirektoratet, 2013, s. 532). Antibiotikateamet i 

Helse Bergen påpeker at det bør tilbys undervisning om prøvetaking og 

mikrobiologiske prøver (Skodvin et al., 2016, s. 1). 

 

4.2.1  Observasjon av virkning, bivirkning og allergier 

Medikamentelle allergier og bivirkninger kan assosieres med økt 

sykelighet/dødelighet (Ladenheim et al., 2013, s. 48). Anamnese om allergier tas 

rutinemessig opp ved mottak av pasient. I løpet av sykehusoppholdet kan det 

fremkomme nye opplysninger om allergier, slik at sykepleierne må være nøye med å 

innhente korrekt informasjon fra pasient, pårørende eller hjelpeinstanser om dette. 

Omlag 10 % av pasientene oppgir at de har penicillinallergi, men av disse vil 9 av 10 

faktisk tolerere penicillin og har dermed ikke «ekte» allergi (Helsedirektoratet, 2013, 

s. 536).  Uten kunnskap om allergier og bivirkninger kan det være vanskelig for 

sykepleierne å skille en alvorlig straksallergi fra andre reaksjoner, som for eksempel 

gastrointestinale plager eller hudreaksjoner. Nasjonal faglig retningslinjen for bruk av 

antibiotika i sykehus poengterer at ved sekundærinfeksjon med Clostridium difficile 

skal, om mulig, alltid det utløsende medikament seponeres (Helsedirektoratet, 2013, 
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s. 230). Dette har stor betydning for sykepleiere som både mistenker clostridier, tar 

avføringsprøver for å avdekke dette og som setter inn aktuelle tiltak både for å 

forebygge smitte og for å bedre pasientens tilstand. 

 

4.2.3  Bidra til korrekt antibiotikabehandling 

Det er essensielt at rett antibiotika gis mot rett mikrobe. Bruk av bredspektret 

antibiotika gir flere økologiske bivirkninger, økt resistensutvikling, og kan bidra til at 

pasienter utvikler Clostridium difficile-infeksjoner. Bredspektret antibiotika skal 

unngås der det er mulig (Helsedirektoratet, 2013, s. 531-532; Ladenheim et al., 2013, 

s. 48), og en må også vurdere restriksjoner av enkelte antibiotikatyper (Skodvin et al., 

2016, s. 2). Ved valg av antibiotika må det tas hensyn til lokale resistensforhold og 

individuelle pasientfaktorer (Helsedirektoratet, 2013, s. 531). Edwards at al. (2011, s. 

4) påpeker at det gjerne er turnusleger som ordinerer antibiotika; en erfaren 

sykepleier med bred kunnskap om pasientens sykdomsbilde, reaksjoner og lokale 

utfordringer (f.eks. opphopning av multiresistente mikrober i miljøet), kan komme 

med verdifulle innspill som kan påvirke medikamentvalget. Sykepleiere kan nok finne 

det vanskelig å ta medisinering opp på dagsorden. «Ordinering» er en legeoppgave 

som eliminerer sykepleierne fra beslutningsprosessen, men vender man heller fokus 

mot begrepet «antibiotikastyring» kan det være en mer inkluderende tilnærming for 

alle involverte parter (Edwards et al., 2011, s. 5). Med innføring av 

antibiotikastyringsprogram bør det tilbys undervisning i betydningen av å smalne inn 

behandlingen når det foreligger resistenssvar (Skodvin et al., 2016, s. 1). Enheter 

med antibiotikateam bør tilbys undervisning om god og riktig bruk av antibiotika 

(Skodvin et al., 2016, s. 1).  

 

Det er et krav om revurdering av antibiotikabehandling innen 72 timer etter oppstart 

(Helsedirektoratet, 2013, s. 533; Skodvin et al., 2016). Dette er et legeansvar; men 

også legene er presset og kan glemme å sjekke både mikrobiologiske prøvesvar og 

behandlingslengde for den aktuelle tilstanden. Ved å stille spørsmål til mikrobefunn 

og medikamentell behandling, kan sykepleiere bidra til diskusjon, og videre til at 

behandlingen eventuelt smalnes inn (Edwards et al., 2011, s. 4; Ladenheim et al., 

2013, s. 48). Videre behandling er vanligvis bare påkrevd når mikrobiologiske prøver 



  Anine Bernhoft Langeland 

14 
 

bekrefter infeksjon, og antibiotika skal seponeres umiddelbart om det viser seg å 

være unødvendig (Helsedirektoratet, 2013, s. 533). Hvis pasienten ikke oppnår effekt 

av behandlingen kan sykepleierne bidra til å finne svaret, nettopp fordi de er nær 

pasienten store deler av døgnet. Sykepleierne kan rapportere om abscesser som 

antibiotikaen ikke «når», om sopp, nyoppstått diaré, mistanke om kateterinfeksjon 

med mer. For sykepleierne er det viktig å kjenne til at lang behandlingsvarighet kan 

øke antimikrobiell resistens og føre til risiko for utvikling av Clostridium difficile, blant 

annet (Ladenheim et al., 2013, s. 48). 

 

Antibiotika må administreres innen det terapeutiske vindu. Riktig dose gitt til rett tid vil 

øke bakteriedrap og forebygge resistensutvikling (Helsedirektoratet, 2013, s. 464). 

For å unngå «hull» i antibiotikakonsentrasjonen må sykepleierne ha fokus på 

medikamentenes halveringstid og tilstrebe å gi dem så tett som mulig opp mot ønsket 

tidsvindu. For å dosere antibiotika korrekt, må det tas hensyn til pasientens vekt og 

nyrefunksjon (Helsedirektoratet, 2013, s. 534). Sykepleierne må kjenne til dette, og 

videreformidle de aktuelle opplysningene til legene (NHS Education for Scotland, 

2015, s. 36). 

 

4.2.4  Bidra til korrekt administrasjonsform av antibiotika 

Det er vist at tidlig overgang fra intravenøs (iv) til per-oral (po) behandlingsform 

forkorter liggetid i sykehus (Ladenheim et al., 2013, s. 48). Iv-behandling skal gis til 

ustabile pasienter, med overgang til po så fort pasienten er stabil og kan svelge 

tabletter (Helsedirektoratet, 2013, s. 533). Sykepleiernes observasjoner og rapporter 

om pasientenes tilstand kan tenkes å bidra til en raskere overgang til po-behandling. 

Fordelene anses å være lavere kostnader, redusert tidsbruk ved medisinering, samt 

at intravenøse tilganger kan seponeres og dermed gi mindre risiko for 

sykehuservervede infeksjoner. Pasienter kan også utskrives tidligere og fortsette 

behandlingen hjemme/i kommunehelsetjenesten hvis de står på po-antibiotika; noe 

som gir reduserte kostnader (Helsedirektoratet, 2013, s. 460). 
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4.2.5  Veien videre 

En mulighet til tverrfaglig kommunikasjon rundt korrekt antibiotikabruk kan være 

tavlemøter eller sjekklister, der det lokale antibiotikateamet har faste punkter som tas 

opp til vurdering (Skodvin et al., 2016, s. 2). Tavlemøter fremheves som et godt 

system for oppfølging av risiko og forbedringsarbeid (Pasientsikkerhetsprogrammet, 

2015). Etableres det en plattform for felles kommunikasjon, vil det være lettere for 

flere parter å delta i kommunikasjonen. Fokusområder med tydelige mål, som 

«revurdering av antibiotika innen 72 timer» eller «vurdere overgang til smalspektret 

antibiotika», vil være naturlige intervensjoner å starte opp med. Samtidig som tavlen 

synliggjør fokuset på antibiotikastyring og pasientsikkerhetsarbeid på sengepost, kan 

det suppleres med undervisning innen aktuelle tema, og det kan for eksempel 

markeres på medisinrommet hvilke antibiotika som er smalspektret eller 

bredspektret. Som ledd i kvalitetsforbedringen bør tiltakene sees opp mot lokal 

forbruksstatistikk for antibiotika (audit med feedback) (Skodvin et al., 2016, s. 2). 

Viser tiltakene effekt, kan dette motivere til videre satsning. Antibiotikateamet ved 

Haukeland Universitetssjukehus påpeker at lokale antibiotikastyringsgrupper må ha 

et klart mandat fra ledelsen for å kunne iverksette lokale tiltak (Skodvin et al., 2016, 

s. 1). Hver sengepost kan ha ulike utfordringer, og sykepleiere som kjenner enheten 

godt, vil kunne bidra med verdifulle innspill til innsatsområder. 

Istedenfor å se på antibiotikastyringsprogram som en ekstra «byrde» som pålegges 

sykepleierne, bør man fokusere på det positive. Sykepleierne oppleves som 

pasientens «advokater» og har en selvsagt rolle i pasientsikkerhetsprogrammene. 

Med innføring av antibiotikastyringsprogram får man også mulighet til å bidra til en 

riktigere bruk av antibiotika, siden sykepleierne står i sentrum av all kommunikasjon 

og handling rundt korrekt og sikker bruk av medikamentene (R. D. Olans et al., 2017, 

s. 62).  

 

4.3  Begrensninger ved oppgaven 

Litteraturfunnene er kun vurdert av én person, noe som kan være kilde til bias med 

tanke på feiltolkninger og subjektive vurderinger. Artiklene ble valgt ut etter lesing av 

titler, dernest sammendrag og til slutt hele artikler; det er mulig at aktuelle studier ikke 

ble identifisert dersom det ikke var samsvar mellom søkeord, tittel og artikkelens 
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faktiske innhold. Søket ble begrenset til de mest aktuelle databasene, muligens 

kunne flere artikler blitt identifisert ved bruk av andre databaser. Det ble ikke 

identifisert studier som spesifikt viste effekt av sykepleiernes deltagelse i 

antibiotikastyringsprogram. Dette kan skyldes at sykepleierinvolvering er et relativt 

nytt og «upløyd» område, eller at aktuelle effektstudier kan være krevende å 

gjennomføre.  

 

4.4  Betydning for praksis 

Det er opplagt at et antibiotikastyringsprogram har plass i dagens helsevesen, både i 

et pasientsikkerhetsperspektiv, et økologisk- og et økonomisk perspektiv. Man 

opplever stadig at nye intervensjoner skal testes ut på sykehusene, med varierende 

grad av hell og engasjement. For å starte opp et lokalt antibiotikateam, er det 

påkrevd med tilstrekkelig tid til å sette seg inn i programmet og til å opparbeide seg 

nødvendig kunnskap innen området. Økt kunnskap kan bidra til mer deltagelse i 

diskusjoner – og bedre observasjoner rundt pasienter som behandles med 

antibiotika. Det synes viktig å inkludere sykepleiernes spesifikke oppgaver i 

programmets skriftlige retningslinjer, slik at sykepleierne regnes som en del av selve 

intervensjonen og ikke utelukkende som et «nyttig hjelpemiddel». Det kan være 

hensiktsmessig å velge ut noen få og enkle fokusområder å starte med, gjerne 

områder hvor en lett ser resultater og kan gi tilbakemelding på praksis. Klarer man for 

eksempel å redusere bruk av intravenøs antibiotika, og gå over til per oral behandling 

der det lar seg gjøre, vil pasientsikkerheten styrkes, arbeidsmengden for 

sykepleierne reduseres og overskuddet kunne brukes på andre områder! Godt 

samarbeid rundt antibiotikastyring vil forebygge spredning  og utbrudd av resistente 

bakterier, og man vil i fellesskap forlenge levetiden til dagens virksomme antibiotika 

(Helse Bergen HF, 2016, s. 3). 
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5.0  Konklusjon 

Antibiotikaresistens er et verdensomspennende problem og et globalt 

satsningsområde. Uten umiddelbar handling, styrer vi mot en post-antibiotisk æra 

hvor vanlige infeksjoner og skader igjen kan komme til å ta liv. Litteraturen viser at en 

tverrfaglig tilnærming må til for å bekjempe problemene. Det er liten tvil om at 

sykepleiere har en viktig rolle innen satsningsområdene, men de færreste 

handlingsplaner viser dette eksplisitt. Sykepleiere må inkluderes som aktive 

deltagere både i antibiotikateam og i lokalt tilpassede planer. Inkludering skaper 

engasjement og eierskap og har vist seg som suksessfaktorer i tilsvarende settinger. 

Sykepleiere er til enhver tid pasienten nærmest og bidrar med førstehåndskjennskap 

om pasientens tilstand, sikrer mikrobiologiske prøver og administrerer antibiotika på 

best mulig måte, til rett tid. Målet må være å konkretisere betydningsfulle 

sykepleiefunksjoner for å oppnå optimal synergi med 

antibiotikastyringsprogrammene. Videre forskning bør utdype sykepleieres viktige 

rolle og måle effekten av sykepleiermedvirkning i arbeidet med antibiotikastyring. 
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Vedlegg  

 

 

Vedlegg I: PICO-skjema 

Problemstilling formuleres som et presist spørsmål: 
 

Har sykepleiere en rolle i lokale antibiotikastyringsprogram, og på 
hvilken måte kan de bidra? 
 

P Beskriv hvilke pasienter 

det dreier seg om, evt. hva 
som er problemet: 

 
 
Sykepleiere 

I Beskriv intervensjon 

(tiltak) eller eksposisjon 
(hva de utsettes for): 

 
 
Antibiotikastyring 
i sykehus 

C Skal tiltaket 

sammenlignes 
(comparison) med et annet 
tiltak? Beskriv det andre 
tiltaket:   

O Beskriv hvilke(t) 

utfall (outcome) du vil 
oppnå eller unngå:  

 
 
Sykepleierens 
rolle/ 
hvordan 
sykepleiere kan 
bidra til 
måloppnåelse i 
et antibiotika-
styringsprogram 

Engelske emneord 
/tekstord 

 
 
Nurses* 
 

Engelske emneord 
/tekstord 

 
 
Anti-bacterial 
agents* 
 
Hospital* 
 
Program* 
 
Antibacterial 
stewardship 
 
Antimicrobial 
stewardship 

Engelske emneord 
/tekstord 

Engelske emneord 
/tekstord 

 
 
Nurse’s role 

 

*Mesh-termer. Funnet via https://www.nlm.nih.gov/mesh/ og http://mesh.uia.no/  

       
           
 

 

  

https://www.nlm.nih.gov/mesh/
http://mesh.uia.no/
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Vedlegg II: Søkestrategi, side 1 

Database 

det er søkt i  

Dato for søk Søkeord og evt. 

kombinasjoner av disse 

Antall treff Relevante for 

problem 

stillingen 

Inkluderte 

artikler 

McMaster+ 06.06.2017 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

*Anti-bacterial agents AND 

nurs* 

*Antibiotic stewardship 

AND nurs* 

*Antimicrobial stewardship 

AND nurs* 

 
Gjentar søkene 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 Finner ingen 
aktuelle 
oppslags-
verk/syste-
matiske 
oversikter el 
av interesse. 

BMJ Best 

practice 

06.06.2017 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

*Anti-bacterial agents AND 

program* 

*Anti-bacterial agents AND 

nurs* 

*Antibiotic stewardship 

*Antimicrobial stewardship 

Gjentar søkene 

50  

 

28 

 

0 

0 

0 

 Leser titler, 
ingen 
aktuelle 

UpToDate 06.06.2017 

 

17.09.2017 

*Antibiotic stewardship 

AND nurse 

Gjentar søket 

Ikke 

angitt 

Lest én 

artikkel, 

ekskluderes 

0 

Sve Med + 06.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

*Antibiotikastyring 

*Antibiotika AND riktlinjer 

*Antibiotika AND riktlinjer 

AND resistens 

*Sjuksköterskor AND 

antibiotika$  

*Antibiotika AND nurses 

role 

*Antibiotic stewardship 

*Anti-microbial angents 

AND nurses role 

 

Gjentar søkene over 

0 

246 

7, lest 1  

 

2  

 

1  

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen nye 

resultater 

0 
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Vedlegg II: søkestrategi, side 2 

 
Database 

det er søkt i  

Dato for søk Søkeord og evt. 

kombinasjoner av disse 

Antall treff Relevante for 

problem 

stillingen 

Inkluderte 

artikler 

Epsite-

monikos  

03.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

Begrenser søkene til siste 

10 år 

*Anti-bacterial agents 

*Anti-bacterial agents AND 

nurse 

*Antibacterial stewardship 

OR antibiotic stewardship 

 

*Antibacterial stewardship 

OR antibiotic stewardship 

AND hospital 

 

*Antibacterial stewardship 

OR antibiotic stewardship 

AND hospital AND nurs 

 

Gjentar søkene over 

 

 

 

25 

2ikke 

særlig 

100 ikke 

sær 

lig akt 

43 

 

 

 

2 

Leser titlene, 

ingen 

inkluderes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Finner 1 ny 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Cochrane 

 

03.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1: Antimicrobial 

stewardship 

#2: hospital 

#3: nurse 

#4: nurses role 

#5: #1 AND #2 

#6: #5 AND #3 

#7: #5 AND #4 

 

#1: antibiotic stewardship 

#2: hospital 

#3: nurse 

#4: nurses role 

125  

 

222487 

12226 

1746 

90 

3 

1 

 

111 

222487 

12226 

1746 

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant 

 

 

 

 

 

 

Leser en 
del titler og 
abstract, 
ingen 
inkluderes. 
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Vedlegg II: søkestrategi, side 3 

 
Database 

det er søkt i  

Dato for søk Søkeord og evt. 

kombinasjoner av disse 

Antall treff Relevante for 

problem 

stillingen 

Inkluderte 

artikler 

Cochrane, 

forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

 

#5: #1 AND #2 

#6: #5 AND #3 

#7: #5 AND #4 

 

#1: anti-bacterial agents 

#2: stewardship 

#3: hospital 

#4: nurse 

#5: nurses role 

#6: #1 AND #2 

#7: #6 AND #3 

#8: #7 AND #4 

#9: #7 AND #5 

 

Gjentar søkene 

 

82 

5 

3 

 

9800 

191 

222487 

12226 

1746 

40 

23 

3 

2 

 

Ikke relevant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke relevant 

 

 

Ingen nye 

resultater 

 

CINAHL 08.10.2017 * "antibiotic stewardship 

AND hospital AND (nurs or 

nurse or nursing or nurses 

)". Filter: siste 10 år, 

human, tilgjengelig 

abstract, smart text 

searching. 

 

*Samme som over, men 

endrer fra smart text til 

Boolean/Phrase. 

 

* "antibiotic stewardship 

OR antimicrobial 

stewardship AND ( nurs or  

32400 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

Leser titler, 

mange går 

igjen fra 

andre søk, 

ingen nye av 

interesse. 

0 
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Vedlegg II: søkestrategi, side 4 

 
Database 

det er søkt i  

Dato for søk Søkeord og evt. 

kombinasjoner av disse 

Antall treff Relevante for 

problem 

stillingen 

Inkluderte 

artikler 

CINAHL, 

forts. 

 nurse or nursing or nurses 

)" Filter: siste 10 år, human, 

inpatient, abstract 

tilgjengelig. Bolean/phrase. 

 

*Som over, men smart 

text:  

 

 

 

 

 

 

2653 

  

PubMed 28.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#1: anti-bacterial agents 

#2: program 

#3: stewardship 

#4: antibiotic stewardship 

#5: antimicrobial 

stewardship 

#6: hospital 

#7: nurse 

#8: nurses role 

#9: (#1) AND #2 

#10: (#1) AND #3 

#11: (#9) OR #10 

#12: ((#11) OR #4) OR #5 

#13: (#12) AND #6 

#14: (#13) AND #8 

#15: (#13) AND #8, filter: 

humans 

#16: (#13) AND #7 

#17: (#13) AND #7, filter: 

publisert siste 10 år 

 

#18: (#13) AND #7, filter: 

humans, publ. siste 10 år 

656344 

650449 

3992 

1975 

2340 ik 

ke 

3838998 

339978 

57700 

8336 

1225 

9333 

10774 

4153 

17 

11 ikke 

særlig 

104 

60ikke 

særlig  

 

41ikke s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*5 relevante, 

leses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Vedlegg II: søkestrategi, side 5 

 
Database 

det er søkt i  

Dato for søk Søkeord og evt. 

kombinasjoner av disse 

Antall treff Relevante for 

problem 

stillingen 

Inkluderte 

artikler 

PubMed, 

forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

#19: (#13) AND #8, filter: 

humans, publ. siste 10 år. 

 

#20: Similar articles 

 

 

 

 

Gjentar søkene  

 

7 ikke s 

 

ærlig  

53 

*2 relevante, 

også funnet i 

#18.e sæ 

*Samme 

som #18 og 

#19, 1 ekstra 

leses, ikke 

relevant. 

 

Finner fire 

nye artikler 

som leses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Google 

Scholar 

03.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

*Antibiotic stewardship 

AND nurses role (håndsøk) 

 

 

 

 

 

 

Gjentar søket 

11500 Flere som 

inkluderte 

«nurses 

role», velger 

ut 3 som ikke 

er funnet 

andre steder. 

 

Leser to nye 

artikler, 

inkluderes 

ikke. 

 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helse-

biblioteket 

28.05.2017 

+ + 

Antibiotikastyring 

Antibiotika styring 

Antibiotikaresistens  

 

Antibiotikaresistens 

sykepleier* 

 

0 

0 

53 

 

9 

Leser titler, 

ikke relevant 

0 
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Vedlegg II: søkestrategi, side 6 

 
Database 

det er søkt i  

Dato for søk Søkeord og evt. 

kombinasjoner av disse 

Antall treff Relevante for 

problem 

stillingen 

Inkluderte 

artikler 

Oria 06.06.2017 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

Ved innhenting av 

fulltekstartikler i Oria 

kommer det opp forslag til 

andre lignende artikler. 

Håndsøker. 

 

 

Håndsøker 

 

 

 

 

 

 

 

Finner tre 

relevante 

artikler som 

leses, 

ekskluderer 

en. 

 

Leser to. 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Google  12.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.2017 

Anti* stewardship nurse 

(håndsøk) 

 

 

 

 

 

 

Antibiotikateam (håndsøk) 

 

 

Antibiotika retningslinje 

(håndsøk) 

 

Gjentar første søk 

Ca 

382 000 

 

 

 

 

 

 

664 

 

 

10900 

Mange treff 

som er kommet 

opp i andre 

databaser. 

Finner fem 

artikler som 

leses, fire 

ekskluderes. 

 

 

Leser en del 

titler 

 

Norsk faglig 

retningslinje 

 

 

1 leses 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

Totalt:     27 7 
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Vedlegg III: Figur over søkeprosess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

SØKEORD med kombinasjoner 

Anti-bacterial agents/antimicrobial stewardship/antibiotic 

stewardship/antibiotikastyring/antibiotika AND riktlinjer AND resistens/antibiotikaresistens 

AND 

hospital 

AND 

Nurse/nurses’ role/sjuksköterskor/sykepleier* 
 

 

INKLUDERINGSKRITERIER 

Artikler publisert etter 2007. Mulig å skaffe full tekst. Inkludere tiltak- eller omhandle 

sykepleiers rolle innen antibiotikastyring i sykehus, ikke kommunehelsetjeneste. Handle om 

mennesker, ikke dyr. Skrevet på skandinavisk eller engelsk. 
 

 

FUNN I DATABASER  

McMaster+ (N=0), BMJ Best Practice (N=78), UpToDate (N=?), SveMed + (N=258), 

Epistemonikos (N=173), Cochrane (N=40 etter «spissing»), CINAHL (N=2653), PubMed 

(N=105 etter «spissing»), Google scholar (N=11 500), Helsebiblioteket (N=62), Oria (N=5 som 

ikke er funnet andre steder), Google (N=382 664). 

Totalt antall treff: ~ 397 538 

LEST FULLTEKST  

N=27 
 

 

EKSKLUDERT ETTER VURDERING 

Årsak: 

Manglende fulltekst (N=2), spørreundersøkelse (N=4), metodisk kvalitet/informasjonsartikkel 

(N= 2), duplikat (N=2), traff ikke de øvrige kriteriene (N=10) 

 

ARTIKER SOM INKLUDERES  

N=7 

 

LEST TITTEL OG SAMMENDRAG 

(N= ~400/~100) 
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Vedlegg IV: Tabell for inkluderte artikler, side 1 

 
Tittel, utgivelsesår, 
forfattere: 

Design: Publisert i/om 
utgiver/impact factor: 

Bakgrunn: Resultat: Metodisk kvalitet: 

«Covering more Territory to 
Fight Resistance: Considering 
Nurses’ role in Antimicrobial 
Stewardship» 
 
2011.  
 
Edwards, R., the National 
Centre for Infection 
Prevention and Management. 
Drumright, L.N., samme som 
Edwards. 
Kiernan, M., Infection 
Society, UK. 
Holmes, A., Imperial College 
Healtcare NHS Trust, UK. 

Vitenskapelig 
artikkel. 

Journal of Infection 
Prevention/SAGE 
publications 
 
Styrker evidensbasert 
litteratur innen 
infeksjonsforebygging og 
infeksjonskontroll. Fokus på 
etiske hensyn, egen etisk 
komité som vurderer 
publikasjonene. 
 
Impact factor: 0.60 

Viser til at 
antibiotikaresistens er et 
økende problem og at det er 
lite fokus på sykepleierens 
bidrag hittil.  

Diskuterer hvordan sykepleiere 
kan bidra i en allerede hektisk 
hverdag, peker på flere tiltak. 
Sykepleieren spiller en viktig rolle 
i pasientsikkerheten. 
Sykepleieren vil ha en nøkkelrolle 
i teamsamarbeid rundt 
antibiotikabruk. Inkluderer tabell 
med områder sykepleiere kan 
bidra innen ASP. Peker på at det 
er viktig å identifisere 
sykepleierens rolle. For god 
implementering av retningslinjer 
trengs forståelse for å oppnå 
suksess! 

Kilde: Refererer til 43 relevante 
artikler, men ingen retningslinjer. 
Artikkelen er grundig, velorganisert og 
med en klar idé. Viser aktivt til andre 
studier i artikkelen. Drar konklusjoner 
om at sykepleierens rolle i ASP må 
utvikles i fremtiden. Forfatterne har en 
mengde publikasjoner innen 
infeksjoner, men kun én annen artikkel 
om antimikrobiell styring. Ingen 
interessekonflikt, artikkelen er 
fagfellevurdert. 
Støttet av flere forskningsinstitutter i 
UK.  

«Antimicrobial stewardship: 
the role of the nurse» 
 
2013 
 
Ladenheim, D., antimicrobial 
pharmacist. 
Rosembert, D., assistant 
director of Infection 
prevention and control. 
Micallef, C., strategic lead 
pharmacist. 

Vitenskapelig 
artikkel. 

Nursing Standard/RCNI 
 
«Nursing standard is the 
premier provider of 
innovative and creative 
information solutions for 
the whole nursing team» 
 
Impact factor: ikke funnet 

AMR er en internasjonal 
trussel mot folkehelsen, for å 
bekjempe dette trengs det 
bl.a. bedre 
antibiotikastyringsprogram. 
Ser på hvordan sykepleiere 
kan optimalisere 
antibiotikaterapi ved hjelp av 
ASP. 

Sykepleiere bør inkluderes i 
evidensbaserte retningslinjer 
innen antibiotikastyring. 
Presenterer tabell med 
arbeidsområder hvor 
sykepleieren kan bidra. 
Sykepleieren har en vital rolle for 
å promotere korrekt bruk av 
antibiotika. 

Kilder: til sammen 23 retningslinjer, 
rapporter og relevante artikler. 
Forfatterne har utgitt flere artikler, 
men ikke om samme tema. Fremstår 
grundig og velorganisert. Identifiserer 
mangel på litteratur om sykepleiernes 
rolle i ASP. Drar konklusjoner om 
sykepleierens viktige rolle i ASP. 
Fagfellevurdert med dobbel blinding. 
Sjekket for plagiat vha dataprogram. 

«Antimicrobial Stewardship. 
Educational Workbook» 
 
2015 
 
NHS Education for Scotland;  
the Scottish Antimicrobial 
Prescribing Group 

Arbeidshefte 
innen 
antimikrobiell 
styring (AMS), 
utviklet for 
sykepleiere og 
jordmødre. 

NHS education for Scotland 
 
NHS education for Scotland 
ere n nasjonal utdannelses-
institusjon for alle helsefag 
i Scotland. 
 
Impact factor ikke oppgitt. 
 

Hensikten med heftet er å 
tilby kunnskap om AMS og 
vise hvordan det kan brukes i 
praksis. 

Lettfattelig arbeidshefte som 
guider en gjennom 
pasientsikkerhet, sykepleierens 
rolle i antibiotikastyringsprogram 
(ASP), innføring i mikrobiologi og 
resistens, mikrobiologisk 
prøvetaking mm.  

Utarbeidet i etterkant av en stor 
spørreundersøkelse (n = 901) blant 
skotske sykepleiere og jordmødre om 
antibiotikastyring. Bygger på skotske 
retningslinjer for antibiotikastyring og 
sykehusinfeksjoner. Grundig 
gjennomført, velorganisert og fremstår 
med en klar idé. Gir føringer for 
praksis. Fagfellevurdering ikke oppgitt. 
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Vedlegg IV: Tabell for inkluderte artikler, side 2 

 
Tittel, utgivelsesår, 
forfattere: 

Design: Publisert i/om 
utgiver/impact factor: 

Bakgrunn: Resultat: Metodisk kvalitet: 

«The Critical Role of the Staff 
Nurse in Antimicrobial 
Stewardship – Unrecognized, 
but Already There» 
 
2016  
 
Olans, R.N., spesialist i 
infeksjonssykdommer. 
Olans, R.D., sykepleier, 
assistant professor. 
DeMaria, A., medical 
director, Institute for Drug 
resistance. 

Vitenskapelig 
artikkel. 

Clinical Infection Diseases 
 
Ledende tidsskrift innen 
infeksjonssykdommer med 
bred internasjonal 
lesergruppe. Stiller etiske 
krav til bl.a. finansielle 
interesser. Alt er 
fagfellevurdert. 
 
Impact factor: 8.21 

Viser til at selv om 
sykepleiere har en viktig rolle 
innen AMS er de ikke 
implementert i retningslinjer 
og 
antibiotikastyringsprogram.  

En operasjonell analyse viser 
sykepleierens aktiviteter innen 
ASP og analyserer potensielle 
gevinster av opplæring og 
inkludering av sykepleiere i ASP. 
Viser hvor sentral sykepleieren er 
innen ASP og som pasientens 
«advokat». Peker på ulike 
områder hvor sykepleieren kan 
bidra. Viser til lignende 
programmer der sykepleiere er 
inkludert med hell. Sykepleiere 
må inkluderes for å komme med 
meningsfulle bidrag! 
 
 
 

Kilder: retningslinjer og til sammen 42 
relevante artikler av nyere dato. 
Forfatterne har utgitt flere artikler 
innen samme emne. Det identifiseres 
mangler i eksisterende litteratur. 
Artikkelen er velorganisert og gir 
føringer for videre praksis. 
Ingen interessekonflikter. Forfatterne 
ble veiledet av spesialister i 
infeksjonsmedisin under 
forberedelsene til artikkelen. 
Artikkelen er fagfellevurdert. 

«Keeping Patients Safe. 
Antibiotic resistance and the 
Role of Nurse Executives in 
Antibiotic Stewardship» 
 
2015.  
 
Manning, M.L., associate 
professor, Jefferson school of 
nursing. 
Giannuzzi, D., Chief patient 
care officer. 

Vitenskapelig 
artikkel. 

Journal of Nursing 
Administration/JONA 
 
Tidsskrift som retter seg 
mot sykepleierledere. Alle 
artikler fagfellevurderes. 
 
Impact factor: 0.77 

Med CDC og Obamas 
«executing order for 
combating antibiotic-
resistant bacteriae» som 
bakgrunn, vises det at 
sykepleiere mer enn noen 
gang bør være aktive 
deltagere i bekjemping av 
antibiotikaresistens.  

Viser at implementering av 
retningslinjer oppnår suksess 
med god lederforankring. Viser til 
at man bør ha tydelige 
retningslinjer, og team bestående 
av ulike fagspesialiteter. Bør ha 
skreddersydde program. Peker på 
lite bruk av sykepleier i ASP så 
langt. Sykepleierledere har en 
sentral rolle i å involvere 
sykepleiere i programmene. 
Lister opp fem strategier. Man 
ser sykepleiere er unikt kvalifisert 
for å utgjøre signifikante 
forskjeller innen 
antibiotikastyring.  
 
 
 
 

Kilder: 15 artikler og retningslinjer; 
ingen av artiklene omhandler 
sykepleiere, noe som hadde vært en 
ytterligere styrke. Forfatterne har 
mange publikasjoner innen 
infeksjonsforebygging, men ikke ASP. 
Gir anbefalinger for praksis. Artikkelen 
er fagfellevurdert og det er ingen 
interessekonflikter. 
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Tittel, utgivelsesår, 
forfattere: 

Design: Publisert i/om 
utgiver/impact factor: 

Bakgrunn: Resultat: Metodisk kvalitet: 

«Good Nursing Is Good 
Antibiotic Stewardship» 
 
2017 
 
Olans, R.D., sykepleier, 
assistant professor. 
Olans, R.N., spesialist i 
infeksjonssykdommer, 
Cochair of AMS Committee. 
Witt, D.J., Chief of the 
Division of infectious 
diseases, Clinical professor of 
nursing. 

Vitenskapelig 
artikkel. 

American Journal of 
Nursing 
 
Det eldste sykepleietids-
skriftet i verden. 
Fagfellevurdert og 
evidensbasert, betraktes 
som yrkets fremste 
tidsskrift. Følger 
publiseringsstandarder. 
 
Impact factor: 1.66 

Antibiotikaresistens har økt 
dramatisk i USA, med store 
økonomiske, sosiale og 
medisinske konsekvenser. 
Forståelse for forsiktig og 
ansvarlig bruk av antibiotika 
er den mest lovende 
tilnærmingen både for 
samfunnet og for hver enkelt 
pasient. ASP har typisk 
involvert spesialister, men 
ikke nødvendigvis 
sykepleiere, selv om 
sykepleierne bør være en 
integrert del av programmet.  

Viser til at AMS inntil nylig har 
vært praktisert uten involvering 
av sykepleiere. Presenterer 
sykepleieren som pasientens 
advokat, og den som overvåker 
pasientsikkerheten.  Presenterer 
tabeller som ser 
sykepleiefunksjoner/oppgaver 
opp mot aktiviteter i et ASP. 
Forfatterne bruker 
pasienteksempler for å illustrere 
hvor essensielle sykepleierne er i 
de ulike delene av et ASP. 

Kilder: Refererer til 31 artikler som alle 
ser adekvate ut, herunder en 
spørreundersøkelse og retningslinjer. 
Det er en klar idé bak artikkelen. 
Forfatterne drar rimelige slutninger og 
virker objektive og på linje med 
tilsvarende artikler. Ingen 
interessekonflikt eller økonomisk 
konflikt. Fagfellevurdert. 
Hovedforfatterne står bak flere 
publikasjoner innen emnet. 

«Staff nurses as 
antimicrobial stewards: An 
integrative literature 
review» 
 
2017 
 
Monsees, E., Sykepleier, phD 
student, studerer strategi for 
spl.involvering i ASP. Clinical 
safety Officer. 
Goldman, J., lege, associate 
professor. 
Popejoy, L., sykepleier, 
associate professor. 

Systematisk 
oversikt.  

American Journal of 
Infection Control 
 
Publiserer vitenskapelig 
forskning innen 
infeksjonskontroll for yrker 
innen helsevesenet. Alt 
som publiseres 
fagfellevurderes. 
 
Impact factor: 2.17 

Retningslinjer innen AMS 
påpeker viktigheten av 
flerfaglige team, men 
nåværende praksis fokuserer 
i all hovedsak på å definere 
leger og farmasøyters rolle i 
teamene. Sykepleierens rolle 
innen AMS er i stor grad 
uoppdaget. 
 
 

Forfatterne utførte systematiske 
søk fra perioden 2007 – juni 2016 
etter både kvantitative- og 
kvalitative fagfellevurderte 
publikasjoner som inkluderte 
«staff nurses» og «antimicrobial 
knowledge or stewardship».  
13 studier møtte inklusjons-
kriteriene. Resultatene frem-
stilles skriftlig, men det presen-
teres tall der det foreligger fra 
artiklene. To dominante tema går 
igjen, 1) sykepleierens kunnskap, 
utdannelse og informasjons-
behov, 2) pasientsikkerhet/ 
organisering rund antimikrobiell 
styring. Forfatterne konkluderer 
med at videre forskning på 
integrering, samt måling, av 
sykepleiedeltagelse trengs for å 
akselerere dette viktige 
pasientsikkerhetsinitiativet. 

Vurdert med Nasjonalt 
kunnskapssenter sjekkliste for 
vurdering av en oversiktsartikkel. 
Formålet er klart formulert og det var 
søkt etter relevante studier. Det er 
sannsynlig at viktige studier ble funnet, 
men det var ikke søkt på andre språk 
enn engelsk, noe som kanskje kan være 
en svakhet. Resultatene presenteres 
uten tall/konfidensintervaller, noe som 
hadde vært vanskelig å gjennomføre 
med denne typen undersøkelse. 
Resultatene synes overførbare til 
praksis og de viktigste utfallsmålene 
vurdert. Nytten av tiltaket virker 
absolutt å overgå 
kostnader/bivirkninger. 
Ingen rapporterte interessekonflikter. 

 


