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Sammendrag 

Tittel: Sykepleiers viktige rolle i forebygging av antibiotikaresistens ved deltagelse i 
antibiotikastyringsprogram 

 
Engelsk tittel: Nurses important role to prevent antibiotic resistance by participation in 
antibiotic stewardship 

 

Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere i somatisk sykehus, i tråd med 
antibiotikastyringsprogram, forebygge antibiotikaresistens i sitt daglige arbeid?  

 

Bakgrunn: Resistensutviklingen er et omfattende problem og en trussel for menneskeheten. 
Sykehus blir omtalt som drivhus for resistente bakterier og her jobber sykepleiere daglig 
med håndteringen av antibiotika. Feil bruk og håndtering bidrar til økt resistensutvikling og 
antibiotikastyringsprogram skal bidra til å begrense denne utviklingen. Vi ønsker å belyse 
sykepleierens rolle i antibiotikastyringsprogram. 

 

Hensikt: Vi ønsker å belyse hvordan sykepleiere i sin daglige yrkesutøvelse kan forebygge 
utviklingen av antibiotikaresistens ved utførelse av korrekt legemiddelhåndtering. Videre ser 
vi på hvordan sykepleiere kan påvirke til mer bærekraftig antibiotikabruk i somatisk sykehus.  

 

Metode: Dette er en litteraturstudie hvor vi har brukt forskningsartikler, pensumlitteratur 
og praksiserfaringer.  

    

Resultater: Sykepleiere har en viktig rolle i antibiotikastyringsprogram, men denne rollen er 
lite kjent. De rapporterer om manglende kunnskap om mikrobiologi, antibiotika og 
resistensutvikling. Denne kunnskapsmangelen fremheves som en barriere. Sykepleierne 
anerkjenner samtidig at de har en viktig rolle i forebyggingen av resistens, men at den ikke 
er klart definert i retningslinjer eller handlingsplaner enda.  

 

Konklusjon: Sykepleiere kan gjennom observasjoner bruke sin kompetanse til å vurdere 
pasientens tilstand. Gjennom observasjonene må sykepleier vurdere om det foreligger 
indikasjon for å ta mikrobiologiske prøver. Observasjonene kan brukes til å vurdere om man 
kan endre behandling fra bredspektret til smalspektret, samt fra intravenøs til peroral 
antibiotikabehandling. Sykepleier har et selvstendig ansvar i legemiddelhåndteringen, og må 
utføre denne korrekt for å hindre utviklingen av antibiotikaresistens. Sykepleier har også et 
ansvar når det gjelder å informere om korrekt antibiotikabruk til pasienter.  

 

Nøkkelord: antibiotikaresistens, antibiotika, resistensutvikling, legemiddelhåndtering, 
forebygging, antibiotikastyringsprogram  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Min mormor vokste opp uten antibiotika, 

 min mor vokste opp i en tid der antibiotika var en mulighet man kjente til,   

jeg vokste opp i en tid der antibiotika ble kastet etter meg, 

 mine barn kommer til å vokse opp i en tid der det knipes igjen,  

og når mine barnebarn vokser opp, vil kanskje antibiotika være en sjelden mulighet” 

 - Berg, 2018 
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1.Innledning 
  

Hvert år dør det 700.000 mennesker grunnet resistens, og innen 2050 er tallet anslått å øke 

til 10 millioner dødsfall i året (World Health Organization (WHO), 2019, s. 1). Verdens 

helseorganisasjon har erklært antibiotikaresistens som en av de største truslene mot 

menneskeheten. På bakgrunn av WHO sin handlingsplan fra 2015 kom regjeringen med en 

nasjonal handlingsplan for å redusere antibiotikabruken i norsk helsevesen. Handlingsplanen 

hadde som mål å redusere bruken med 30% innen 2020. Videre spesifiseres det som et 

hovedmål å øke kunnskapen om hva som bidrar til utvikling og spredning av 

antibiotikaresistens (Regjeringen, 2015, s. 8).  

 

Konsekvensene av antibiotikaresistens er større enn vi først kunne forestille oss, og den 

negative utviklingen vil påvirke oss alle. Det er ikke bare ved behandling av sykdommer som 

pneumoni, malaria og dysenteri vi er avhengige av antibiotika (WHO, 2015, s. 3). Ved en 

hjernehinnebetennelse vil selv en frisk person kunne trenge hjelp av effektiv antibiotika for å 

overleve (Berg, 2018, s. 59). I tillegg til vanskeligheter med å behandle disse sykdommene vil 

antibiotikaresistens påvirke personer med nedsatt immunforsvar som eldre og 

kreftpasienter. Uten antibiotika vil det ikke lenger være et poeng å utføre kreftbehandling 

fordi infeksjonsrisikoen blir for høy. Ved normale rutineoperasjoner brukes antibiotika for å 

forebygge infeksjoner, og ved for eksempel en tarmoperasjon vil bruk av forebyggende 

antibiotika redusere sjansen for infeksjon med 26%. For å kunne utføre 

organtransplantasjon, og for personer med sykdommer som psoriasis og leddgikt, er det 

avgjørende at vi har tilgang til effektiv antibiotika. Med andre ord vil utviklingen av 

antibiotikaresistens påvirke alle i større eller mindre grad. Det vil først og fremst være de 

med svekket immunforsvar som blir påvirket av resistens, men sannsynligheten for at du, 

eller en du er glad i, en gang vil tilhøre denne gruppen er stor (Berg, 2018, s. 59-62). 

Som sykepleier skal vi ha kompetanse om tidsaktuelle folkehelseutfordringer, både nasjonalt 

og globalt. Helsefremmende og forebyggende sykepleie har en sentral rolle i studieplanen 

vår. Vi skal også ha kunnskaper om mikrobiologi, hygiene og resistensutvikling (Høgskolen I 

Innlandet, u.å.).  
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1.1 Bakgrunn for valg av tema  

 

Gjennom sykepleiestudiet har vi fått stor interesse for mikrobiologi, hygiene og farmakologi. 

Første gang vi var i sykehuspraksis ble vi begge overrasket over hvor mange pasienter som 

ble behandlet med antibiotika, både på kirurgiske og medisinske avdelinger. Vi observerte 

mye feil i håndteringen og oppfattet at sykepleierne hadde varierende kunnskap om 

antibiotika. Den første gangen vi istandgjorte antibiotika sammen med en sykepleier spurte 

vi hvorfor dette ble gjort inne i en ventilasjonsbenk. Sykepleieren svarte at vi må beskytte 

oss selv slik at vi ikke blir resistente siden vi jobber så mye med antibiotika til daglig. Denne 

holdningen om at man selv kan bli resistent har vi begge hørt av flere sykepleiere og 

studenter. Vi har også observert en del feil i håndteringen av antibiotika. Det kan være 

tilfeller der sykepleier har tapet fast ampullen med antibiotika til infusjonsposen i stedet for 

å bruke tilsetningsetikett, og at antibiotika blir håndtert uten bruk av hansker. I tillegg har vi 

opplevd at det ofte blir sølt antibiotika i omgivelsene og at rester av ampuller og utstyr 

kastes i vanlig søppel i stede for risikoavfall.  

 

Av all antibiotika som brukes i Norge står sykehus for omtrent 10%. De relativt sett 

beskjedne 10 % utgjøre likevel et stort problem.  Årsaken er at det er samlet mange 

mennesker på et lite sted og tettheten av mennesker som behandles med antibiotika er 

dermed mye høyere på sykehus enn andre steder. Et sykehus kan dermed beskrives som et 

drivhus for resistente bakterier (Berg, 2018, s. 78). I 2018 ble 30% av alle inneliggende 

pasienter behandlet med antibiotika, 74% av antibiotika ble gitt intravenøst og 26% peroralt 

(Folkehelseinstituttet (FHI), 2019, s. 43- 44).  

 

Resistensutviklingen er et omfattende problem og en stor trussel for folkehelsen, har vi 

undret oss over den uklare rollen sykepleiere har i både nasjonale føringer og i 

sykepleierutdanningen. Dette er en stor motivasjon for valg av tema. Det er legen som 

forskriver antibiotika, men det er sykepleiere som daglig administrer dette. Vi vil derfor 

undersøke hvilken rolle sykepleier bør ha i arbeidet med å forebygge antibiotikaresistens.  
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1.2 Presentasjon av problemstilling 

 

Hvordan kan sykepleiere i somatisk sykehus, i tråd med antibiotikastyringsprogram, 
forebygge antibiotikaresistens i sitt daglige arbeid? 

1.3 Hensikt med oppgaven 

 

Hensikten med oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere i sin daglige utøvelse kan begrense 

antibiotikaresistens gjennom å utføre korrekt legemiddelhåndtering, og dessuten hvordan 

de kan bidra til mer bærekraftig antibiotikabruk i sykehus. Antibiotikaresistens er et høyst 

aktuelt problem som sykepleiere også i økende grad er nødt til å ta stilling til i sitt daglige 

arbeid. Vi vil undersøke hvilke utfordringer sykepleiere står overfor i et 

antibiotikastyringsprogram, og hvilke tiltak som kan iverksettes i sykepleiernes daglige 

arbeid. I Norge er ikke rollen til sykepleiere i antibiotikastyringsprogram like godt kjent eller 

anerkjent som den burde være, og vi ønsker med denne oppgaven fremheve denne 

tematikken. Vi ønsker at sykepleiere som leser oppgaven vår skal tilegne seg ny kunnskap og 

forhåpentligvis bli inspirert til å ta med seg konkrete tiltak ut i klinikken.  

1.4 Avgrensning og presisering av problemstillingen  

 

Sykepleierens viktige rolle innenfor infeksjonsforebygging kan ikke ignoreres, og helt siden 

Nightingales tid har hygiene vært en sentral del innenfor sykepleiefaget. Basale 

smittevernrutiner som håndhygiene, skille rent og urent, antiseptisk og aseptisk teknikk er 

tiltak sykepleiere utfører kontinuerlig i sitt arbeid og som forebygger helsetjenesteassosierte 

infeksjoner (HAI) (Stordalen, 2015, s. 17-20). HAI ble tidligere kalt nosokomiale- eller 

sykehusinfeksjoner. Dette defineres som en “infeksjon som oppstår under eller etter som 

følge av et opphold i en helseinstitusjon” (Stordalen, 2015, s. 49). Det motsatte er 

samfunnservervede infeksjoner.   

Frem til nå har den mest fremtredende oppgaven til sykepleierne i antibiotikastyring vært 

fokusert på infeksjonsforebygging og smittevern. Dette er også noe sykepleiere er dyktige til, 

og ved å følge retningslinjer viser studier at sykepleierne reduserte kateterbruk med 50% og 

følgelig urinveisinfeksjoner med 70% (Olans et al., 2016, s. 87). Sykepleiere oppgir også at 
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det å gjennomføre steril teknikk ved prøvetaking av sentrale venekatetre eller urinkatetre 

som essensielt, og god yrkesutøvelse (Carter et al., 2018, s. 494). Vi velger å avgrense 

oppgaven vår til å ikke omhandle smittevern og infeksjonsforebygging. Vi ønsker i stedet å se 

nærmere på hvilke andre måter sykepleiere kan forebygge antibiotikaresistens i tråd med 

antibiotikastyringsprogram. 

 

Oppgaven vil rette seg mot primærforebygging av antibiotikaresistens og vi velger å fokusere 

på kunnskap, holdninger og atferd i arbeidet mot resistensutvikling. Oppgaven er primært 

rettet mot sykepleiere som jobber på generelle medisinske og kirurgiske sengeposter ved 

somatiske sykehus, men tematikken vil også være relevant for sykepleiere i alle 

spesialiseringer og sektorer.  
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2.Teori 
 

I dette kapittelet presenterer vi den mikrobiologiske og farmakologiske faktakunnskapen 

som er relevant og nødvendig for sykepleiere å inneha for å kunne jobbe kunnskapsbasert. 

Videre vil vi presentere sykepleieteoretisk referanseramme der aktuelle teorier er beskrevet 

og begrunnet. Til slutt tar vi for oss sykepleierens samfunnsmandat.  

2.1 Sykepleierens faktakunnskap 

2.1.1 Antibiotika  

 

Antibiotika ble oppdaget av den engelske legen Alexander Fleming ved en ren tilfeldighet 

mens han jobbet som bakteriolog i London på begynnelsen av 1900- tallet. Etter en ferie, 

uten å ha ryddet skikkelig på laboratoriet, oppdaget han, i flere skåler med bakterier, 

områder der det ikke var bakterievekst. Samtidig var det også sopp i skålene og det var rundt 

denne soppen det ikke vokste bakterier. Soppen var av arten penicillium notatum, derav 

navnet penicillin. Fleming forsket på denne oppdagelsen og publiserte resultatene sine i 

1929 men fikk dessverre lite oppmerksomhet. Flemings oppdagelse ble videreført ti år 

senere av et britisk team med forskere. I 1941 fikk den første pasienten en injeksjon med 

penicillin, men ikke før i 1945 ble penicillin fritt tilgjengelig uten resept i USA og ett år senere 

også i Storbritannia (Berg, 2018, s. 45- 49).  

 

Antimikrobielle midler virker mot bakterier, virus, sopp og parasitter (Spigset & Ormaasen, 

2018, s. 100). Antibakterielle midler omhandler legemidler som brukes mot 

infeksjonssykdommer forårsaket av bakterier. I dagligtalen brukes betegnelsen antibiotika. 

Antibiotika virker kun på bakterier, ikke virus. Antibiotika kan deles inn etter hvordan de 

virker på mikroben, enten er de baktericide eller bakteriostatiske. Det betyr at de 

henholdsvis enten dreper bakterien eller hemmer veksten (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 

100). Antibiotika kan også deles inn etter hvordan de angriper bakteriene. Den mest brukte 

typen antibiotikagruppen i Norge er penicillin og disse fungerer ved å ødelegge bakteriens 

cellevegg. En annen type antibiotika fungerer ved å hemme bakterienes proteinsyntese og 

da som oftest ved å binde seg til ribosomene (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 106-109). En 
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tredje gruppe antibiotika er de som fungerer ved å hemme bakteriens DNA-syntese. Disse 

typene brukes ofte i sykehus. Det har imidlertid vist seg at høyt forbruk gir en 

bekymringsverdig resistensutvikling hos flere typer bakterier (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 

110-111). Den siste gruppen er flere typer antimetabolitter som fungerer ved å hemme 

dannelsen av arvestoffet DNA og RNA i bakterien (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 111-112).  

2.1.2 Antibakterielt spekter og økoskygge  

 

Vi kan dele inn antibiotika etter hvor mange mikrober middelet virker mot. Noen typer 

antibiotika virker bare på et få antall mikrober og kalles smalspektrede legemidler. Andre 

typer antibiotika virker mot mange typer mikrober kalles bredspektrede legemidler 

(Midtvedt, 2020, s. 89). En kan også kalle midlet sin virkning for økoskygge. Dette begrepet 

beskriver hvor mange mikrober middelet virker mot, samt den uheldige virkningen det har 

på miljøet og kroppens bakterieflora. De smalspektrede legemidlene har liten økoskygge, 

mens de bredspektrede midlene har stor økoskygge fordi de også påvirker pasientens 

naturlige flora. Ulempen med å bruke bredspektret antibiotika er at det øker faren for 

utvikling av resistens (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 101-102). 

2.1.3 Resistens  

 

Resistens handler om motstandsdyktigheten til en mikrobe, for eksempel hvor 

motstandsdyktig en bakterie er for antibiotika. Antibiotikaresistens sprer seg ved forurensing 

i miljøet, kontakt mellom mennesker og kontakt mellom mennesker og dyr. I tillegg spres 

resistens gjennom mat og drikkevann (Stordalen, 2015, s. 165). Når mikroben utvikler 

resistens overfor et antibiotikum, vil det gjeldende virkestoffet ikke lenger være like effektivt 

i behandlingen av infeksjonen. Resistens deles inn i naturlig og ervervet resistens. Naturlig 

resistens vil si at mikroben, fra naturens side, har en bestemt resistensmekanisme, eller at 

den mangler målområdet det antimikrobielle middelet angriper. Et eksempel på en naturlig 

resistent mikrobe er mycoplasma som er resistent fordi den ikke har cellevegg. Denne 

egenskapen gjør at penicillin ikke kan ha virkning på bakterien (Tjade, 2013, s. 338).  

Ervervet resistens er når mikrober som i utgangspunktet var følsomme for middelet, utvikler 

egenskaper som gjør at de blir resistente eller mindre følsomme (Tjade, 2013, s. 339). 

Resistensutviklingen kan skje på to måter, enten ved mutasjon eller horisontal overføring av 
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arvestoff. En mutasjon vil si en spontan endring i arvestoffet til mikroben. Slike endringer 

forekommer hos alle levende organismer. Selv om mutasjoner oppstår hele tiden, vil det 

være av betydning når mutasjonen finner sted i nærværet av antibiotika (Midtvedt, 2020, s. 

90-91). Antibiotika utløser stressreaksjoner hos bakteriene og dette vil øke antall 

mutasjoner. I nærværet av antibiotika vil kun de resistente mutantene overleve, de får gode 

vekstforhold og avkommet deres vil også bli resistente (Tjade, 2013, s. 340). Horisontal 

genoverføring gjør at mikrober kan tilegne seg arvestoffer med resistensegenskaper fra 

miljøet rundt. Genoverføring skjer først og fremst hos beslektede stammer, men det kan 

også overføres til en helt annen mikrobestamme. Dette fører til økende resistensutvikling 

blant flere mikrober (Midtvedt, 2020, s. 90).  

2.1.4 Resistensmekanismer 

 

Mutasjon og horisontal genoverføring kan føre til nye ervervede resistensmekanismer hos 

bakteriene og disse kan deles inn i fire hovedområder. Den første mekanismen er at 

mikroben fjerner legemiddelet ved å aktivt pumpe det ut. En annen resistensmekanisme er 

at mikroben, med ulike metoder hindret legemiddelet i å komme inn i cellen. Ved disse 

resistensmekanismene vil egenskapene spres videre enten hos pasienten eller i miljøet, 

mikroben vil bli resistent mot alle midlene som går inn og ut av cellen, ikke bare det 

middelet den blir utsatt for. Resistensen vil ikke kun vil omhandle middelet som blir brukt, 

men også andre midler, og det blir stadig flere bakterier som blir utsatt for middelet. En 

tredje resistensmekanisme som sees hos mikrobene er økt produksjon av enzymer som 

bryter ned og deaktiverer legemiddelet. Mikrobene kan også utvikle egenskaper som gjør at 

metabolismen hos bakterien endres slik at legemidlet ikke lenger kan bindes til 

målmolekylet (Midtvedt, 2020, s. 90-91).  

2.1.5 Antibiotikastyringsprogram 

 

I handlingsplanen som kom fra regjeringen i 2015 er det beskrevet en rekke tiltak for å 

redusere antibiotikabruken. Et av tiltakene rettet mot spesialisthelsetjenesten er innføring 

av antibiotikastyringsprogram i sykehus. Hensikten med en slik innføring er å sikre optimal 

antibiotikabehandling til aktuelle pasienter slik at man begrenser seleksjonen av resistente 
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bakterier. For å gjøre dette skal man gi medikamenter i rett dose, til rett tid, i rett 

administreringsform samt lengde (Helse -og omsorgsdepartementet, 2016, s. 14).  

 

Situasjonen i Norge i dag er fortsatt lovende. Vi bruker relativt lite antibiotika sammenlignet 

med andre land, men det er fortsatt flere andre land som bruker mindre, deriblant Sverige 

og Tyskland (Regjeringen, 2015, s. 20). I Danmark og Sverige har bruken av bredspektret 

antibiotika hatt en reduksjon på 30-50 prosent i løpet av ett til to år etter at sykehuset 

igangsatte antibiotikastyringsprogram. I handlingsplanen mot antibiotikaresistens står det at 

antibiotikastyringsprogram skal være på plass i norske sykehus i 2017. I handlingsplanen 

kommer det frem konkrete tiltak som inngår i antibiotikastyringsprogram. Et av punktene er 

at man skal revurdere indikasjon og medikamentvalg etter 2-3 døgn. Det fremkommer 

videre at logistikken for, og kommunikasjonen av mikrobiologiske undersøkelser skal 

forbedres (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016, s. 15). Tiltakene som spesifikt angår 

sykepleiere, vil blant annet være økt kompetanse samt bedre kommunikasjon rundt 

prøveresultatene fra mikrobiologiske undersøkelser. I tillegg kan sykepleier ha en sentral 

rolle i antibiotikateam. De skal spesifikt drive forbedringsarbeid mot antibiotikabruk. Disse 

teamene skal være tverrfaglige med kompetanse innen smittevern, mikrobiologi, 

infeksjonsmedisin og farmasi (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016, s. 14).  

 

I statusrapport fra 2018 er det vist en 24% reduksjon av antibiotikabruk i befolkningen 

sammenlignet med 2012, mens det i sykehus er vist en reduksjon av bredspektret antibiotika 

på 12% (Helse-og omsorgsdepartementet, 2019, s. 9-10). Resultatet av handlingsplanen fra 

2015-2020 er ikke publisert enda, men tall fra apotekforeningen viser at antibiotikabruken i 

befolkningen er redusert med 33% siden 2012 (Apotekforeningen, 2021). 
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2.2 Sykepleieteoretisk referanseramme 

2.2.1 Florence Nightingale  

 

For å belyse problemstillingen fra et sykepleieteoretisk perspektiv har vi valgt Florence 

Nightingale som sykepleieteoretiker. Grunnen er hennes viktige rolle i hygienens historie og 

hennes fokus på forebyggende helsearbeid og økt kunnskap hos sykepleierne. 

Nightingale ble født i 1820 i Firenze, Italia. Hun var en pioner innen sykepleiefaget og i 1860 

etablerte Florence den første sykepleierutdanningen i verden (Karoliussen, 2011, s. 18-19). 

Hennes mål var å forbedre helsen til befolkningen gjennom økt kunnskap, ferdigheter, 

hygiene og sunnhet (Karoliussen, 2011, s. 20-21). Hun mente at sykepleieren måtte ha 

“solide kunnskaper, gode ferdigheter, og høy moral for å ta vare på de syke” (Karoliussen, 

2011, s .21).  

 

I hennes egen håndbok i sykepleie har hun beskrevet momenter om hva sykepleier er, og 

hva det ikke er. I denne boken er hennes syn på det å hindre sykdom tydelig da hun 

beskriver momenter vi i dag vil se på som forebyggende helsearbeid. Hun beskriver 

viktigheten av ren, frisk luft og understreker at lite utlufting gjør luften moden for å avle 

kopper, skarlagensfeber og difteri (Nightingale, 1984/1860, s. 22-24). Dette på tross av at 

man ikke forsto sammenhengen mellom mikrober og infeksjonssykdommer før på slutten av 

1800-tallet (Berg, 2018, s. 39-40). Foruten luft var Nightingale også opptatt av riktig og sunn 

mat, renslighet av rom og vegger samt personlig renslighet (Nightingale, 1984/1860, s. 72, 

89, 94). Nightingale var også svært opptatt av at sykepleierne skulle ha adekvat 

observasjonskompetanse (Nightingale, 1984/1860, s. 105-122).   

2.2.2 Kims domener 

 

Hesook Suzie Kim er en professor i sykepleie og har en PhD i sosiologi. Hun har vært 

professor på flere forskjellige universiteter i USA og Norge. Kim beskriver fire domener som 

hver for seg omhandler fenomener innenfor sykepleiefaget. Hovedhensikten til denne 

inndelingen er å få et teoretisk perspektiv for det vitenskapelige feltet innenfor sykepleie 

(Kim, 2010, s. 69-70). Vi anser Kims domener som relevant for å belyse oppgaven vår da 
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disse synliggjør sykepleiefaget i et holistisk perspektiv. Praksisdomenet og 

omgivelsesdomenet er aktuelle for vår problemstilling og det er disse vi legger vekt på i 

diskusjonen. Domenene deles inn i klientdomenet, klient–sykepleier-domenet, 

praksisdomenet og omgivelsesdomenet. Kim bruker begrepet klient, vi vil heretter omtale 

det som pasient i teksten.  

 

Praksisdomenet omhandler sykepleierens holdninger, handlinger, kunnskapen bak 

handlingene og hvordan disse handlingene gjennomføres. Domenet handler om både 

praktiske ferdigheter, men også om sykepleierens måte å tilegne seg ny kunnskap på og 

muligheten til å videreføre kunnskapen til praksis. Planleggingen og utførelsen av sykepleie 

inngår i dette domenet, utførelsen av sykepleien skal ha bakgrunn i kunnskap og forståelse 

for hva som skal gjøres og hvorfor (Kim, 2010, s. 73-74).  

 

Omgivelsesdomenet omhandler både fysiske, sosiale og symbolske komponenter som 

varierer ut ifra tid og sted. Det fysiske aspektet innebærer miljøet rundt oss, hvordan det 

påvirker oss og hvordan vi påvirker det. Det omhandler luften vi puster, vannet vi drikker og 

generelt sett økosystemet vi befinner oss i. Kim understreker at de fysiske omgivelsene 

påvirker helsen vår på flere måter. Eksempelvis vil det fysiske miljøet regulere hvilke råvarer 

man har tilgjengelig, luftkvaliteten der du bor eller infeksjonssykdommer man blir eksponert 

for (Kim, 2010, s. 227-231). De sosiale omgivelsene involverer blant annet en persons sosiale 

krets med familie, ektefelle, jobb, nabolag, sosial kontroll og isolasjon (Kim, 2010, s. 231- 

235). De symbolske omgivelsene innebærer blant annet normer, moral, vitenskapelig 

kunnskap samt rolleforventninger. Fra et sykepleieperspektiv omhandler disse elementene 

hva sykdom er og hva en kan om sykdommen (Kim, 2010, s. 235- 236).  
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2.2.3 Atferdsendringshjulet 

 

Forandring av atferd kan være utfordrende. For å få sykepleiere til å delta mer aktivt i 

arbeidet med å redusere antibiotikaresistens, trengs det både endring av atferd og 

holdninger. Vi vil bruke atferdsendringshjulet som et teoretisk hjelpemiddel.  

 

 

 

Figur (1) Bearbeidet fra www.behaviorchanginwheel.com  av Michie, Atkins og West, 2021 © 

 

Atferdsendringshjulet er modell der man systematisk beskriver hvordan man kan endre en 

atferd hos et individ eller gruppe ved hjelp av forskjellige domener. Modellen er delt inn i tre 

lag; bakgrunn for atferd, konkrete tiltak og politiske kategorier. 

 

Det innerste laget handler om at en persons atferd er avhengig av hans evne, mulighet og 

motivasjon. Evne omhandler individets psykiske og fysiske sider, mens mulighet handler om 

det sosiale og fysiske miljøet. Motivasjon innebærer både automatisk motivasjon, som 

impulser, lyster og hemninger og “reflekterende” motivasjon som omhandler for eksempel å 

lage planer og vurdere det som har skjedd. Den midterste sirkelen er delt inn i ni tiltak som 

http://www.behaviorchanginwheel.com/
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kan være med på å påvirke atferden til individet. Her finner vi blant annet utdanning, øvelse 

og begrensninger. De ni funksjonene kan bli brukt for å påvirke minst en av de 

underliggende faktorene for atferden. Det ytterste laget i modellen representerer syv 

politisk styrte forhold som kan påvirke den midterste ringens funksjoner. I den ytterste 

sirkelen finner vi for eksempel retningslinjer, kommunikasjon/markedsføring og lovgivning. 

Ved å bruke atferdsendringshjulet som hjelpemiddel kan man se hva som må ligge til grunn 

for å få en atferdsendring på individ eller gruppenivå, alternativt hva som er bakgrunnen for 

at et tidligere atferdsendringsforsøk ikke var suksessfullt (Michie et al., 2014, s. 11-21).  
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2.3 Sykepleierens samfunnsmandat  

2.3.1 Yrkesetiske retningslinjer  

 

De yrkesetiske retningslinjene er grunnlaget for yrkesutøvelsen til alle sykepleiere. Disse har 

flere momenter vi vil trekke fram som særs aktuelle for vår tematikk. I punkt 1.1 heter det 

blant annet at «Sykepleie skal bygge på forskning […].» Videre heter det at «Sykepleieren har 

et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig». Sykepleieren skal 

også «holde seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget 

fagområde og bidra til at ny kunnskap anvendes i praksis». Når det kommer til pasienten skal 

«sykepleieren ha ansvar for en sykepleiepraksis som fremmer helse og forebygger sykdom». 

Vedrørende det tverrfaglige arbeidet heter det at «sykepleieren fremmer åpenhet og gode 

tverrfaglige samarbeidsforhold i alle deler av helsetjenesten» (NSF, 2019). 

2.3.2 Lovverk  

 

Som sykepleiere er vi underlagt en rekke lovverk og føringer som styrer yrket vårt. Vi vil her 

presentere utdrag fra forskjellige lovverk som vi anser som relevante.  

 

lov om helsepersonell (1999) 

Som sykepleiere har vi et ansvar for at yrkesutøvelsen vår er faglig forsvarlig. Dette er 

forankret i helsepersonelloven §4 hvor det heter at «helsepersonell skal utføre sitt arbeid i 

samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra 

helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig» 

(helsepersonelloven, 1999, §4).  

 

pasient- og brukerrettighetsloven (1999) 

Pasienters rett til informasjon er forankret i §3-2 hvor det står at man har rett på 

informasjon om behandlingen samt om risiko og bivirkning.  

Videre i §3-5 heter det at informasjonen skal være tilpasset mottakerens forutsetninger 

samt at man skal sikre at innholdets betydning er forstått (pasient- og brukerettighetsloven, 

1999, §3-5). 
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lov om vern mot smittsomme sykdommer (1994) 

En av de mest sentrale lovene som styrer smittevern er smittevernloven. «Denne loven har 

til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og 

motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge 

eller føres ut av Norge til andre land» (smittevernloven, 1994, §1-1). 

 

forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten (2005)  

Denne forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i 

helse- og omsorgstjenesten. Forskriften gjelder for dem som yter helsehjelp etter 

spesialisthelsetjenesten (forskrift om smittevern i helsetjenesten, 2005, §1-1,-1-3). Det 

fremkommer videre i forskriften at alle virksomheter har ansvar for å ha et 

infeksjonskontrollprogram. Dette skal bidra til å forebygge og motvirke infeksjoner i 

institusjonen. Det blir også understreket hva innholdet i et slikt program skal bestå av. Det 

omfatter blant annet forebygging og kontroll av alvorlige infeksjoner forårsaket av 

antibiotikaresistente bakterier (forskrift om smittevern i helsetjenesten, 2005, §2-2).  

2.3.3 Sykepleierens forebyggende funksjon 

 

I rammeplanen for sykepleierutdanning er sykepleierens ansvar innenfor forebyggende 

helsearbeid klart definert. Her heter det at sykepleie omfatter forebygging av sykdom og at 

det kreves kunnskap om sammenhenger mellom helse og sykdom både i et individ- og 

samfunnsperspektiv. Videre fremheves det at sykepleier skal ha kompetanse til å forstå 

risikofaktorer av individuell og/eller miljømessig karakter, og ha forståelse for tiltak som 

forebygger sykdom. Avslutningsvis heter det at sykepleier skal kunne delta tverrfaglig og 

gjennomføre forebyggende tiltak i kommuner og lokalmiljø (Kunnskapsdepartementet, 

2008, s. 5-6).   

 

Hensikten med forebyggende helsearbeid er å fjerne, begrense eller redusere 

risikofaktorene for sykdom. Vi deler sykdomsforebyggende arbeid inn i tertiær-, sekundær- 

og primær forebygging. Tertiærforebygging går ut på å redusere konsekvensene av en 

sykdom hos pasienten mens sekundærforebygging omhandler å hindre videreutvikling eller 
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tilbakefall av en sykdom hos en pasient. Primærforebygging vil si å utsette eller hindre at det 

oppstår sykdom hos friske mennesker. Primærforebygging kan skje ved å øke kunnskapen til 

den enkelte slik at personen selv kan igangsette tiltak for å forhindre eller utsette 

sykdommen. Et annet primærforebyggende tiltak er å forhindre muligheten den enkelte har 

til å gjøre handlinger som vil påvirke helsen negativt (Jacobsen, 2017, s. 69-72). 

Når det kommer til antibiotikaresistens er det forebyggende arbeidet viktig ettersom det å 

redusere dannelse og spredning av resistente mikrober vil føre til mindre sykdom og dødsfall 

(WHO, 2019, s. 1). 

2.3.4 Sykepleierens ansvar med å informere pasienten om riktig antibiotikabruk  

 

Sykepleiere har et særskilt ansvar for å undervise og veilede pasienter og pårørende. Dette 

fremkommer i rammeplanen for sykepleierutdanningen. Det understrekes også at man har 

et ansvar for å undervise kolleger og studenter. En sykepleier skal ha handlingskompetanse 

til å drive helseopplysning og forebyggende arbeid (Kunnskapsdepartementet, 2008, s. 6). 

Denne funksjonen er særdeles viktig med henblikk på vår problemstilling. Dette spesielt med 

tanke på å veilede pasienter, pårørende og kolleger om antibiotikabruk og resistensutvikling. 

Pedagogikk som begrep omfatter alt som har med læring, utvikling, veiledning og 

oppdragelse å gjøre (Tveiten, 2008, s. 42-43). Slik det fremkommer i pasient- og 

brukerrettighetsloven har sykepleier informasjonsplikt. Informasjon som begrep kan forstås 

som en enveis formidling av fakta eller opplysninger (Tveiten, 2008, s. 68). Veiledning kan 

defineres som «å lede på rett vei, hjelpe med råd og opplysninger, anvise, forklare og 

orientere» (Tveiten, 2008, s. 71). Det som er viktig når man skal veilede er at innholdet skal 

være tilpasset mottakerens forutsetninger (Tveiten, 2008, s. 72-73). 

2.3.5 Tverrprofesjonelt samarbeid i legemiddelhåndteringen  

 

Det er legen som har det overordnede ansvaret for pasientens legemiddelbehandling og på 

sykehus samarbeider lege og sykepleier tett om pasientens oppfølging og behandling. Legen 

ordinerer legemiddelet med bakgrunn i ønsket effekt og behandling for pasientens tilstand. 

Sykepleierens rolle omhandler både det praktiske med administreringen, samt at 

sykepleieren har en selvstendig rolle i oppfølging av effekten av legemiddelet og 

konsekvensene det har for pasienten. Legen og sykepleieren må ha samme forståelse av 
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behandlingsmålet, dermed kan sykepleier kontinuerlig vurdere om indikasjonen for bruken 

av legemidlet er til stede og om pasientens helsetilstand eventuelt er en kontraindikasjon for 

legemiddelet. Sykepleier skal kritisk vurdere ordineringen og kontrollere at det er riktig 

legemiddel, pasient, legemiddelform, administrasjonsmåte, dose og tid. Sykepleier må ha 

tilstrekkelig kompetanse om legemidlets virkemåte, virkning, interaksjoner og dosering. På 

legevisitt diskuteres symptomer og behandling mellom sykepleier og lege, da vil sykepleiers 

vurderinger av effekten av legemiddelet og eventuelle bivirkninger være sentrale slik at 

legen videre kan vurdere om det for eksempel er nødvendig med justering av dosen. 

Sykepleier har også en sentral rolle knyttet til å gi informasjon til pasienten om riktig bruk av 

legemiddelet (Olsen et al., 2018, s. 57-60).  

2.3.6 Kunnskapsbasert sykepleie 

 

For å jobbe forsvarlig er det utarbeidet et verktøy kalt kunnskapsbasert praksis (KBP). Dette 

innebærer at utøveren skal bruke ulike kunnskapskilder for å bedre kvaliteten på tjenesten 

den yter. KBP er delt inn i tre deler som inkluderer forskningsbasert kunnskap, 

erfaringsbasert kunnskap samt brukerkunnskap og brukermedvirkning. Overordnet kan man 

si at KBP omhandler å ta avgjørelser basert på systematisk innhentet kunnskap og at man 

anvender disse i praksis. Dette er viktig da prosedyrer som ikke baseres på kunnskap i verste 

fall kan føre til feilbehandling av pasienter. KBP sees på som en modell i seks trinn som man 

bruker daglig i yrket. Disse trinnene er sammenfattet av refleksjon, spørsmålsformulering, 

finne forskningsbasert kunnskap, kritisk vurdering av forskningen, anvendelse av 

forskningsbasert kunnskap med erfaringsbasert kunnskap og brukerens behov samt å 

evaluere praksisen (Helsebiblioteket, u.å.b).  
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3.  Metode  
 

En metode er en systematisk fremgangsmåte som benyttes for å samle inn informasjon og 

kunnskap man trenger for å belyse en problemstilling (Thidemann, 2019, s. 74). 

I overensstemmelse med retningslinjene for bacheloroppgaven i sykepleie skal man bruke 

litteraturstudie som metode.  En Litteraturstudie innebærer å systematisk innhente 

kunnskap fra skriftlige kilder. Å jobbe systematisk vil si å samle inn litteratur samt å kritisk 

vurdere den og til slutt oppsummere det hele. Hensikten er å gi leseren en oppdatert 

forståelse for kunnskap innenfor det området problemstillingen retter seg mot (Thidemann, 

2019, s. 77-78).   

3.1 Innledende søk  

Vi startet med å søke innledende i www.sykepleien.no for det norske perspektivet på 

problemstillingen. Det å starte med innledende søk beskriver Thidemann som et verktøy for 

å orientere seg i litteratur og forskning, samt omfanget av forskning knyttet til temaet 

(Thidemann, 2019, s. 81). I det innledende søket fant vi to artikler som vi videre valgte å 

basere oppgaven på etter å ha lest artiklene i fulltekst. Dette er også i tråd med hvordan 

Thidemann forklarer hvordan man skal forholde seg til, og bruke disse blinkskuddene man 

finner (Thidemann, 2019, s. 81). Vi søkte manuelt på tekstordet “antibiotikaresistens” og 

inkluderte tidsrommet 2015-2021, dette resulterte i totalt fem treff, av disse treffene var det 

en forskningsartikkel og fire fagartikler. Vi valgte å lese sammendraget på alle artiklene og 

ekskluderte tre på bakgrunn i ekskluderingskriteriene. På bakgrunn i inklusjonskriteriene 

valgte vi å lese de resterende to artiklene i sin helhet, disse kriteriene ligger i kapittel 3.2. 

Den ene fagartikkelen var relevant til vår problemstilling, men vi valgte å lese litteraturlisten 

og heller inkludere en primærkilde brukt i denne artikkelen. Denne artikkelen er skrevet i 

2018 av Klein, og heter “Slik kan sykepleiere redusere antibiotikabruken”.  

 

Den andre fagartikkelen vi har valgt å bruke fra dette søket er fra 2018 og er skrevet av 

Kielland et al., den heter “Retningslinjer for antibiotikaprofylakse blir ofte ikke fulgt”. Denne 

valgte vi på bakgrunn av inklusjonskriteriene da den omhandler korrekt antibiotikabruk og 

oppfølging av retningslinjer, som innebærer å arbeide i tråd med antibiotikastyringsprogram.  
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Videre valgte vi å gjøre innledende søk i databasene CINAHL og PUBMED med tekstordene 

“nurse OR nurses OR nursing” AND “antimicrobial stewardship” OR “antibiotic stewardship”. 

Ved å søke så åpent ga dette oss et overblikk over aktuell forskning som vi skumleste. Ut ifra 

dette oversiktssøket utarbeidet vi en søkestrategi med søkeord vi ville anvende i det 

systematiske søket.  

3.2 Systematisk søk 

Thidemann (2019) beskriver at et systematisk litteratursøk er “planlagt, begrunnet, 

dokumentert og etterprøvbart” (s. 82). Etter å ha gjennomført innledende søk utarbeidet vi 

et PICO- skjema for å identifisere aktuelle søkeord. Dette er et hjelpemiddel som gjør det 

lettere å finne ut hva man skal søke litteratur om. Bokstavene i dette skjemaet betegner 

bestemte elementer vi skal søke på og disse består av populasjon/pasient/problem, 

intervention, comparison og outcome (Thidemann, 2019, s. 82-83). På bakgrunn i vår 

problemstilling og fokuset i oppgaven var ikke alle elementene i PICO hensiktsmessige å fylle 

ut. PICO- skjemaet ligger i vedlegg 3.  

 

For å velge ut relevante studier som svarer på vår problemstilling har vi utarbeidet 

forskjellige inkluderings- og ekskluderingskriterier for artiklene. I vår oppgave har vi valgt å 

legge vekt på sykepleieperspektivet, og dette må være synlig i alle artiklene. Artiklene vi har 

ekskludert har inkludert minst en av eksklusjonskriteriene. Artiklene vi har inkludert, har hatt 

noen absolutt krav for å bli inkludert og dette er sykepleiefokus og antibiotikastyring og/eller 

antibiotikabruk. 

Inklusjonskriterier Eksklusjonskriterier 

- Sykehus  

- Artikler etter 2015 

- Antibiotikaresistens  

- Antibiotikabruk 

- Antibiotikastyringsprogram 

- Artikler med sammendrag 

 

- Sykepleierens rolle 

- Sykepleiertiltak  

- Artikler fra Europa, Nord 

Amerika eller Oseania 

- Artikler på Norsk, Engelsk, 

Dansk eller Svensk  

 

- Sykehjem 

- Hjemmetjeneste 

- Artikler før 2015 

- Håndhygiene 

- Sykepleieledelse 

- Jordmødre 

- Sykepleierstudenter 

- Smittevern 

- Legeperspektiv eller 

andre yrkesgrupper 

- Artikler fra Afrika, Asia 

eller Sør-Amerika 

- Andre språk enn Norsk, 

Engelsk, Dansk eller Svensk 

- Artikler uten 

sammendrag 
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Vi valgte databaser med artikler innenfor sykepleiefaget, i tillegg valgte vi databaser som er 

tilgjengelige via nettsidene til Høgskolen i Innlandet. Databasene vi valgte for 

litteratursøkene er CINAHL og PUBMED. Vi valgte å bruke CINAHL ettersom dette er en 

database med litteratur innen sykepleiefaget hvor artiklene stort sett er fra tidsskrifter 

(Helsebiblioteket, u.å.a). Vi valgte også å søke i PUBMED fordi det er en anerkjent database 

innenfor fagene medisin og helse, som også er tverrfaglig. Vi ønsket å få en større oversikt 

over forskningen som finnes og være sikker på at vi har søkt bredt. Søkehistorikken for det 

systematiske søket ligger i vedlegg 2.  

3.3 Valg av artikler 

Det første steget i kvalitetsvurderingen av artiklene var å identifisere hvilken type artikkel 

det var, herunder enten primærstudie eller sekundærstudie. En primærstudie er originale 

forskningsartikler hvor det presenteres for første gang ny kunnskap om emnet. 

Sekundærstudier er artikler som bruker data fra andre primærstudier. I slike studier vil man 

ofte gjennomgå og vurdere disse primærstudiene kritisk (Dalland, 2012, s. 78-79). Av de 

valgte artiklene er det hovedsakelig primærstudier, fordi vi ønsker ny kunnskap om emnet, 

totalt valgte vi fire primærstudier. Vi har også valgt å ta med en oversiktsartikkel (scoping 

review) noe som er en sekundærstudie hvor hensikten er å gi en oppsummering av 

forskningen innenfor et område (Dalland, 2012, s. 79). Vi valgte å ta med denne da vi anser 

den som en god artikkel som gir en bred oppsummering innenfor tematikken. I denne 

oversiktsartikkelen bemerket vi oss etter søkeprosessen at to av de andre artiklene vi 

inkluderte etter søkeprosessen var inkludert her. Vi ønsket likevel å ha med de to artiklene 

ettersom de svarer utfyllende på vår problemstilling og vi ville ha med hele artiklene og ikke 

bare hovedpoengene som blir presentert i oversiktsartikkelen.  

En fagartikkel har som hensikt å gjøre kunnskap kjent, i forhold til en forskningsartikkel hvor 

man får presentert ny kunnskap (Dalland, 2012, s. 78). Vi har valgt å ta med to fagartikler, 

den ene er amerikansk, skrevet av flere fagpersoner innenfor tematikken. Den andre er 

norsk og belyser antibiotikastyring i Norge. Tematikken vi skriver om er muligens noe mindre 

kjent blant sykepleiere i Norge, men denne fagartikkelen belyser at tematikken er like aktuell 

i Norge som i andre land. Derfor anser vi artikkelen som relevant for å svare på vår 

problemstilling.  
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3.4 Kildekritikk og kvalitetsvurdering 

«Kildekritikken skal vise at du er i stand til å forholde deg kritisk til det kildematerialet du 

bruker i oppgaven, og hvilke kriterier du har benyttet under utvelgelsen. Kildekritikk betyr 

både å vurdere og karakterisere den litteraturen som er benyttet» (Dalland, 2012, s. 72).  

 

I oppgaven vår har vi brukt både pensumlitteratur og selvvalgt litteratur. Vi har konsekvent 

valgt å bruke pensumlitteratur fra pensumlistene i alle tre studieårene på 

sykepleierutdanningen. Dette mener vi kvalitetssikrer bøkene fordi de er godkjent og 

anbefalt av høgskolen. Vi har også valgt å bruke de nyeste utgavene på alle fagbøkene for å 

sikre at kunnskapen er oppdatert og sannferdig. Dette fordi kunnskap fort kan blir utdatert, 

samt at tematikken i oppgaven vår blir stadig mer aktuelt. Etter vår erfaring har de nyeste 

pensumbøkene mer fokus på antibiotikaresistens og sykepleierens rolle. Vi syns også det var 

viktig å bruke pensumbøker for å synliggjøre at den faglige kunnskapen er innenfor 

sykepleierens kompetansenivå.   

 

En av bøkene vi har brukt er den populærvitenskapelige boken “Vidunderkuren” av legen og 

forskeren Sophie Berg. Selv om dette ikke er en fagbok anser vi den som kredibel da 

forfatteren er en fagperson. Berg skriver også at hun har fått andre fagpersoner til å besvare 

spørsmål og bidratt til tilbakemeldinger (s. 197). Boken er også anmeldt og anbefalt i både 

tidsskriftet for den norske legeforening samt i Sykepleien, og vi betrakter den derfor som en 

god kilde til å bruke i deler av oppgaven vår (Aalberg, 2018; Selmer, 2018).  

 

Vi har måtte oversette mye av innholdet og det må tas forbehold om at vi kan ha tolket og 

oversatt inadekvat. Vi har valgt å bare bruke artikler fra tidsrommet 2015-2021 da vi ønsker 

oss den nyeste og mest relevante kunnskapen innenfor temaet. Kunnskap blir fort utdatert, 

og artiklenes relevans er også derfor valgt på bakgrunn i publiseringsår. Dette også som følge 

av at fokuset ble mer aktuelt etter at handlingsplanen fra både WHO og helsedirektoratet 

kom i 2015. 
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Vi har valgt å avgrense artiklene til at de bare er fra Europa, Nord-Amerika og Oseania for at 

resultatene skal være mest mulig overførbare til norsk praksis. Det må uansett tas til 

betraktning at utdanningssystemet og sykehusstrukturen i andre land er annerledes enn i 

Norge.  

 

For å velge artiklene har vi brukt helsebibliotekets sjekklister for å kritisk vurdere kvaliteten 

og hvilken type artikkel det er (Helsebiblioteket, 2016). For å vurdere om forfatterne er 

kredible har vi brukt sjekklistene hos kildekompasset. Vi har vurdert den faglige bakgrunnen 

til forfatterne samt relevansen av denne utdanningen til det artikkelen omhandler 

(Kildekompasset, u.å). I vedlegg 1. ligger litteraturmatrisen og her er det videre utdypning av 

kvalitetsvurderingen på hver enkelt artikkel.  
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4. Resultater og funn 
 

For å analysere og tolke funnene fra artiklene har vi brukt Aveyards tematiske analysemodell 

hvor vi har summert opp funnene i litteraturen og kategorisert dem etter hovedtemaer, 

områder og fenomener (Thidemann, 2019, s. 96-99) Vi sammenfattet funnene og 

kategoriserte de inn i syv forskjellige inndelinger.  

4.1 Sykepleiere har en undervurdert og lite anerkjent rolle i 

antibiotikastyringsprogram  

Antibiotikastyringsprogram (ASP) er lite kjent blant sykepleiere både i Norge og i resten av 

verden. Sykepleiere har tradisjonelt sett hatt lite synlighet i disse programmene både i 

føringer og retningslinjer. Sykepleiere som yrkesgruppe jobber ved pasienter hele døgnet og 

er de som daglig administrerer antibiotika, derfor er sykepleieres rolle essensiell, men 

samtidig allerede til stede i antibiotikastyringsprogram (Olans et al., 2016; Padigos et al., 

2020; Van Huizen et al., 2021; Klein, 2018; Carter et al., 2018).  

4.2 Sykepleiernes muligheter til deltagelse i ASP, samt deres syn på barrierer 

for å ikke delta 

Flere av studiene fremhever at sykepleiere selv ikke ser hvilken rolle de har i ASP. 

Sykepleiere rapporterer at lite ressurser og tid er en barriere for å delta aktivt (Van Huizen, 

2021; Padigos, 2020). I artikkelen til Padigos et al (2020) blir ledelsen på arbeidsstedet samt 

tilgangen til retningslinjer og arbeidsmiljøet fremhevet som utfordringer for å implementere 

ASP i klinisk sammenheng. Disse utfordringene blir også belyst i artikkelen til Kielland et al 

hvor sykepleiere rapporterer at støtte fra ledelsen er viktig for å etterleve retningslinjer. Tid 

og ressurser samt opplæring er også viktig elementer for å utføre korrekte prosedyrer 

(Kielland et al., 2019). Selv om ASP allerede er implementert i mange land og på flere 

arbeidsplasser er det fortsatt mange sykepleiere som ikke vet at det eksisterer eller hva det 

innebærer. I Carter et al (2018) står det at kun 38% av sykepleierne hadde hørt om 

antibiotikastyringsprogram. Det kommer frem i noen av artiklene at sykepleiere ikke 

umiddelbart ser sin rolle i ASP, men at de allerede har flere implementerte oppgaver som er 
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en åpenbar del av ASP (Padigos et al., 2020; Olans, et al., 2016; Van Huizen, 2021). I den 

kvalitative forskningen til Carter et al (2018) ble det presentert fem tiltak i 

antibiotikastyringsprogram som sykepleierne kan delta mer i. Sykepleierne var enige i at å 

spørre legen om det er nødvendig med urinprøve, korrekt utføring av prosedyrer rundt 

blodkultur og urinprøver, og å ta initiativ til å bytte behandling fra intravenøs til peroral er en 

del av sykepleierens ansvarsområde. Derimot stilte sykepleierne seg mer kritiske til å 

kartlegge allergihistorien til pasienten samt å ta initiativ til å revurdere 

antibiotikabehandlingen etter 48 timer for å bytte fra bredspektret til smalspektret 

antibiotika. Sykepleierne i undersøkelsen er enige i at de bør ha en vesentlig rolle i 

antibiotikastyringsprogram, men det kommer frem at manglende kunnskap om antibiotika 

er en vedvarende barriere som hindrer de i å delta aktivt (Carter et al., 2018). I studien til 

Fabre et al (2020) ble det vist signifikante resultater ved å inkludere sykepleiere i å evaluere 

behovet for å ta urinkulturer. Etter evidensbaserte retningslinjer ble implementert på 

avdelingen ble det en reduksjon av urinkulturtaking på 33.9%, dette kan indirekte redusere 

bruken av antibiotika (Fabre et al., 2020, s. 652-654).  

4.3 Sykepleierens fagkunnskap og hvordan denne kan tilegnes  

Det fremkommer i Padigos et al (2020) at sykepleiere ikke har tilstrekkelig kunnskap om 

antibiotika, resistensutvikling og antibiotikastyringsprogram. De færreste av sykepleierne 

rapporterer at de har utmerket kunnskap om temaet. Mange sykepleiere viser manglende 

basiskunnskap ved at de ville ha forventet antibiotika fra legen hvis de var forkjølet eller 

hadde influensa. Enda flere oppga at de ville anbefalt familiemedlemmer eller venner det 

samme (Padigos et al., 2020, s. 494). Flere av artiklene oppgir kunnskap om mikrobiologi og 

farmakologi som viktige komponenter for å kunne delta adekvat i ASP (Olans et al., 2016; 

Klein, 2018; Padigos et al., 2020; Van Huizen et al., 2021; Carter et al., 2018). Kunnskapen 

sykepleiere har om mikrobiologi og farmakologi er ofte veldig teoretisk, mens i 

styringsprogrammer vil denne kunnskapen være mer hensiktsmessig som anvendt vitenskap. 

Hvis sykepleiere ikke ser den kliniske relevansen for det de lærer vil ikke deltakelsen i 

styringsprogrammer umiddelbart oppleves som åpenbare (Olans et al., 2016). Kunnskapen 

blant sykepleiere kan forbedres både i utdanningsinstitusjoner samt på arbeidsstedet.  
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Det er splittede meninger blant sykepleierne om hvor de skal få kunnskapen om ASP fra. I 

artikkelen til Padigos et al (2020) er de fleste enig i at både skole på grunnivå og masternivå 

er viktige steder, men majoriteten angir likevel at arbeidsstedet er preferert som 

utdanningssted. Det fremkommer i studien til Van Huizen et al (2021) at de fleste av 

universiteter i England har begynt å inkludere kunnskap om ASP i læreplanen samt at andre 

land har begynt med det samme. Sykepleiere oppgir også et ønske om å lære mer om dette i 

utdannelsen. Kunnskap blir også fremhevet i artikkelen til Klein (2018) hvor han 

understreker viktigheten av at sykepleier har tilstrekkelig kunnskap om mikrobiologi. Videre 

skriver Klein at han har en opplevelse av at den mikrobiologiske kunnskapen sykepleierne 

lærer på bachelornivå er lite tilstrekkelig, og at økt fokus på temaet vil bidra til at 

sykepleierne kan utfylle sin faglige rolle i diskusjoner om antibiotikabruk med alle 

profesjoner på alle nivåer (Klein, 2018). I studien til Carter et al (2018) blir det fremhevet at 

sykepleiere kan veilede hverandre i å utføre korrekte prosedyrer når det kommer til 

prøvetaking (Carter et al., 2018, s. 494). Det fremkommer videre at det bør legges mer vekt 

på fagkunnskap i utdannelsen da dette er fraværende, samt at det bør gis kontinuerlig 

kursing i arbeidssammenheng og at det bør utarbeides klare retningslinjer som sykepleiere 

kan forholde seg til (Carter et al., 2018, s. 496).  

4.4 Sykepleiere kan påvirke til korrekt antibiotikabehandling  

Sykepleiere foreskriver ikke medikamenter, men har likevel en relevant rolle i å diskutere 

behandling med leger. Sykepleiere har en viktig jobb i å observere og kartlegge pasienters 

kliniske tilstand. Disse observasjonene gjør sykepleiere i stand til å kunne vurdere pasienters 

respons på antibiotika samt om antibiotikabehandlingen kan endres fra bredspektret til 

smalspektret, eller bytte fra intravenøs til oral administrering (Klein, 2018; Van Huizen et al., 

2021; Olans et al., 2016; Padigos et al., 2020). For å kunne vurdere pasienten må man også 

ta tilstrekkelig med biologiske prøver. Det er forhåndsdefinerte kriterier som bestemmer om 

pasienten kan bytte behandlingsform, som om pasienten er afebril og nedgang av 

leukocytter. Bytte av behandlingsform når pasienten er stabil nok til det, kan forkorte 

oppholdet samt minimere sannsynligheten for helsetjenesteassosierte infeksjoner og 

dermed minske sjansen for ytterligere behov for antibiotikabehandling. Mikrobiologiske 

prøvesvar er ofte klare noen døgn før legen har sett på dem og de blir anerkjent og handlet 
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etter. Sykepleierne må derfor ta en mer delaktig rolle der de sjekker prøvesvar for å se om 

det er valgt riktig antibiotika og om en eventuelt kan trappe ned på legemiddelet (Olans et 

al., 2016; Klein, 2018). Sykepleierne oppgir for øvrig dette som noe problematisk da de 

gjengir å ikke ha nok farmakologisk kunnskap for å kunne diskutere dette med legen (Carter 

et al., 2018, s. 495).  

 

Penicillinallergi er vist til å gi økt kostnad av legemidler, økt resistensutvikling av mikrober 

samt forlengelse av sykehusopphold og kostnader knyttet til dette (Olans et al., 2016, s. 85). 

Det blir derfor i de fleste av studiene dratt frem som en viktig rolle for sykepleiere å 

kartlegge pasienters penicillinallergi (Olans et al., 2016; Van Huizen et al., 2021; Padigos et 

al., 2020; Klein, 2018). Det er for øvrig viktig at sykepleiere vet forskjellen på ekte allergi og 

bivirkninger av antibiotika, for å kunne kartlegge og dokumentere dette (Olans et al., 2016, 

s. 85).  

 

Man har også blitt lært til at en skal fullføre hele antibiotikakuren selv om man blir 

symptomfri, dette viser seg å være motsatt i mange tilfeller. Denne anbefalingen er ikke 

evidensbasert og kan heller føre til mer resistens (Klein, 2018; Padigos et al., 2020). Dette er 

et område hvor sykepleiere sin kliniske kompetanse kommer til nytte hvor de kan observere 

og vurdere symptomene til pasienten og oppfordre til å seponere kuren med legen. Det kan 

for øvrig være barriere i dette arbeidet da flere sykepleiere ikke anser dette som en del av 

sitt kompetanseområde (Carter et al., 2018, s. 494). 

4.5 Sykepleiernes ansvar i korrekt legemiddelhåndtering  

I Kielland et al (2019) fremkommer det hvordan sykepleiere sin egen praksis ofte ikke 

samsvarer med nasjonale faglige retningslinjer. Når det kommer til antibiotikaprofylakse før 

kirurgiske inngrep skal dette administreres innen 60 minutter før operasjon, og være ferdig 

infundert før første operasjonssnitt. I studien er det inkludert 19 inngrep og i 32% av 

tilfellene ble ikke infusjonen ferdig før første operasjonssnitt og dermed ble ikke 

retningslinjene fulgt. Lignende funn er også fremhevet i studien til Van Huizen et al (2021) 

hvor det ble gjort store forbedringer i administreringen av antibiotikaprofylakse før man 

starter å operere etter at det ble lagt fokus på det via informasjonskampanjer. Flesteparten 

av deltakerne i studien til Padigos et al (2020) svarer også at det å gi profylakse i riktig 
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tidsintervall er en viktig del av sykepleiernes rolle i ASP. Det er også viktig at sykepleiere er 

bevisst hvordan de administrerer og disponerer antibiotikaprodukter. Ved administreringen 

av antibiotika gjøres det feil som søling på pasient, sykepleier og i miljøet. Det er også 

dokumentert feil avfallshåndtering av antibiotika hvor det kastes i vanlig søppel og vasken. 

Dette vil kunne bidra til resistensutvikling på sykehus (Van Huizen et al., 2021, s. 2).  

4.6 Sykepleierens ansvar med å informere pasient, pårørende og 

befolkningen 

Det fremkommer at sykepleiere er en veldig anerkjent yrkesgruppe som har mye tillit og 

kredibilitet i befolkningen (Olans et al., 2016, s. 87). Sykepleiere har derfor en unik og viktig 

rolle når det kommer til å informere og veilede både pasienter samt pårørende om korrekt 

antibiotikabruk og resistensutvikling (Olans et al., 2016; Padigos et al., 2020; Klein, 2018; Van 

Huizen et al., 2021). I artikkelen til Padigos et al (2020) mener sykepleierne at å undervise 

pasientene om antibiotika er en av de viktigste rollene sykepleierne har i ASP (s. 489). Klein 

(2018) beskriver at sykepleierne har muligheten til å øke aksepten for vent- og- se resepter. 

Dette innebærer at man venter noen dager før man starter på kuren for å se om man får 

klinisk bedring og muligens ikke trenger hele antibiotikabehandlingen.  

4.7 Sykepleieren i det tverrfaglige samarbeidet   

Sykepleierne er i en ideell posisjon for å skape god samhandling og flyt mellom de ulike 

yrkesgruppene i ASP. Kommunikasjon og veiledning står sentralt i ASP og for at det skal bli 

suksessfullt er sykepleieren som kommuniserer mellom de fleste profesjonene avgjørende 

(Olans et al., 2016, s. 85). Det fremheves også i studien til Van Huizen et al (2021) at 

tverrfaglighet er viktig for å sikre effektiv utførelse av ASP (s. 16). Det blir etterspurt et 

bedret tverrfaglig samarbeid mellom sykepleier og behandlingsteamet, i studien til Kielland 

et al (2019). En av sykepleierne i undersøkelsen foreslår at man kan utføre 

samhandlingsmøte med alle de involverte partene for å fordele og tydeliggjøre de ulike 

ansvarsområdene og oppgavene. Ledelsen og helseforetaket har ansvar for at det legges til 

rette for at den faglige kvaliteten hos hvert enkelt helsepersonell kan etterleves. 

Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å utøve faglig forsvarlig sykepleie. Ledelse og 

foretak må legge til rette for at dette kan blir gjort (Kielland, et al., 2019).   
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5. Diskusjon  
 

I dette kapittelet skal vi drøfte problemstillingen vår med bakgrunn i teoridelen, 

forskningsfunn og erfaring vi har fra praksis.  

5.1 Sykepleiere kan bidra til mindre resistensutvikling ved riktig 

legemiddelhåndtering 

Sykepleiere har et selvstendig ansvar for at yrkesutøvelsen er faglig forsvarlig. Dette er 

forankret i helsepersonelloven og synliggjør at man må handle og utføre yrket basert på 

kunnskapsbasert praksis (helsepersonelloven, 1999, §4). De yrkesetiske retningslinjene er 

også klare på hva som forventes av sykepleiere når det kommer til egen praksis. I disse 

retningslinjene er faglig forsvarlighet synliggjort ved at det understrekes at man skal bygge 

yrket på forskning samt at ny kunnskap skal anvendes i praksis (NSF, 2019). Faglig 

forsvarlighet er særdeles viktig når det kommer til sykepleieres ansvar i antibiotika- 

håndtering, samt deres oppgave med å forebygge antibiotikaresistens i sykehus. Sykepleiere 

på medisinske og kirurgiske sengeposter har som viktig oppgave å administrere antibiotika. 

Studien til Olans et al (2016) viser at mellom 25 og 50% av alle pasienter på sykehus vil bli 

behandlet med antibiotika (s. 85). Derfor er det av betydning hva slags kunnskap, holdninger 

og atferd sykepleieren har ved håndteringen av antibiotika.  

 

Sykepleieren har en selvstendig rolle i administrering av medikamenter og har dermed et 

ansvar for at dette blir utført korrekt etter prosedyrer og retningslinjer (Olsen et al., 2018, s. 

57-60). Riktig administrering av antibiotika er en sentral del av 

antibiotikastyringsprogrammet (Van Huizen, 2021, s. 2). Et viktig moment ved 

administreringen av antimikrobielle midler er at man alltid skal bruke hansker uansett 

hvilken legemiddelform det er. Det fremkommer i studien til Van Huizen et al (2021) at dette 

i stor grad ikke blir gjort av sykepleiere (s. 13). Det er også en grunnleggende del av 

prosedyren å bruke avtrekksskap når man istandgjør pulver, miksturer, dråper, injeksjoner 

og infusjoner. Det er viktig at man håndterer antibiotika på en måte som gjør at man ikke 

forurenser omgivelsene, da dette bidrar til resistensutvikling av mikrobene. Antibiotikaavfall 

skal pakkes inn og kastes i risikoavfall (Olsen et al., 2018, s. 33-34). Bruk av hansker er også 
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til fordel for den enkelte sykepleier ettersom eksponering av forskjellige typer antibiotika 

som penicillin, cefalosporiner og aminoglykosider kan gjøre at man utvikler kontaktallergi 

(Van Huizen et al., 2021, s. 16). Som nevnt i innledningen har vi opplevd på en kirurgisk 

avdeling at det er blitt implementert en praksis hvor man taper antibiotika- ampullen til 

infusjonsposen i stedet for å bruke tilsetningsetikette. Ved å la antibiotika henge åpent på 

medisinrommet kan man risikere at væskepartikler svever i luften og at man puster disse 

inn. Dette er momenter som kan føre til at man utvikler allergi (Olsen et al., 2018, s. 33).  

 

Vi har selv opplevd at sykepleiere ikke alltid følger retningslinjer ved administrering av 

antibiotika. Vi har observert på flere forskjellige sykehus, ved ulike avdelinger, at sykepleiere 

kaster antibiotika i vanlig avfall og ikke i risikoavfall. De samme funnene gjøres også i 

artikkelen til Van Huizen et al (2021) der det fremkommer at sykepleiere ofte kaster 

antibiotika i avløpsystemet på sykehuset. Som en konsekvens av dette er det funnet 

resistente bakterier i avløp, og på overflater på sykehuset samt økt forekomst av HAI (Van 

Huizen et al., 2021, s. 2). Det er helt essensielt at sykepleiere er klar over den risikoen de 

påfører omgivelsene når de kaster antibiotika i miljøet på denne måten. Det er viktig at 

sykepleiere jobber kunnskapsbasert og utøver yrket på en forsvarlig måte. Å utføre 

sykepleieroppgaver på denne måten er ikke forenelig med å jobbe kunnskapsbasert. Vi har 

undret oss over hvorfor sykepleierne vi har observert har gjort det på denne måten, og hva 

som skal til for å få dem til å endre atferd. Sykepleiere selv rapporterer om kunnskapsmangel 

innenfor tematikken antibiotika og antibiotikaresistens (Padigos et al., 2020, s. 492; Van 

Huizen et al., 2021, s. 16). Disse funnene samsvarer også med vår erfaringsbaserte kunnskap 

og ut ifra hvordan vi har observert flere veiledere og kolleger håndtere antibiotika. Det å 

kaste antimikrobielle midler i vanlig søppel i stedet for i risikoavfall er slurvete arbeid som 

enkelt kan rettes opp i.  

 

Ved å bruke atferdsendringshjulet skal vi drøfte hvorfor sykepleiere kaster antibiotika i 

vanlig søppel og hvordan denne atferden kan endres. Momenter fra atferdsendringshjulet er 

illustrert i figur 2. hvor vi har den ønskede atferden innerst og momenter som kan påvirke til 

å endre atferden rundt.  
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Det første steget er å se på sykepleierens evne, mulighet og motivasjon til å endre atferd og 

samtidig grunnen til at sykepleieren utfører slike handlinger. Slik som nevnt over kommer 

det frem i forskningen at sykepleierne rapporterer om kunnskapsmangler knyttet til 

antibiotikaresistens. Utdanning er et viktig tiltak for å endre sykepleiernes handlinger. Hadde 

sykepleiere hatt adekvat kunnskap om resistensutvikling og hvordan bakterier kan mutere 

og overføre disse mutasjonene både i miljøet og fra menneske til menneske, ville det kunne 

endret atferden til sykepleiere. I tillegg vil økt kunnskap om resistensutvikling og de fatale 

konsekvensene av dette muligens øke motivasjonen for å utføre korrekt avfallshåndtering. 

Dette underbygges også i artikkelen til Padigos et al ved at sykepleierne med høyest 

utdannelse rapporterte om mer kunnskap angående resistens og styringsprogrammer 

(Padigos et al., 2020, s. 492). I tillegg til å se på økt kunnskap som en mulighet for 

atferdsendringer vil andre faktorer som tilgjengelighet av avfallsdunker, arbeidsmiljøet rundt 

sykepleieren og implementering av retningslinjer være viktig. Det å endre en persons 

kunnskap gjennom utdanning, kursing, og ved utarbeidelse av retningslinjer har vist seg å 

hindre feil samt å bedre pasientbehandlingen (Van Huizen et al., 2021, s. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur (2) 

 

Som sykepleiere skal vi jobbe forebyggende og for å gjøre dette må man forstå 

sammenhengen mellom helse og sykdom i et holistisk perspektiv. Det å hindre 
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antibiotikaforurensing i miljøet anser vi som et viktig primærforebyggende tiltak ved at vi 

minimerer utviklingen av resistente bakterier. Sykepleierens forebyggende rolle er også 

forankret i lover og forskrifter hvor vi er forpliktet til å hindre spredningen av smittsomme 

sykdommer, samt forebygge og ha kontroll på alvorlige infeksjoner forårsaket av 

antibiotikaresistente bakterier (Smittevernloven, 1994, §1-1; Forskrift om smittevern i 

helsetjenesten, 2005, § 2-2). Det å gjøre feil i avfallshåndteringen av antibiotika er derfor 

ikke bare avvik i korrekt legemiddelhåndtering, men kan også anses som brudd på 

forebygging slik vi er pliktet til.  

 

Kims domener beskriver fenomener innenfor sykepleiefaget. I praksisdomenet legges det 

vekt på at sykepleierens handlinger skal ha bakgrunn i faktakunnskap. Sykepleier kan ikke 

bare henge opp antibiotika hos pasienten og anse jobben som ferdig. Ifølge Kim (2010) er 

sykepleie en intellektuell ferdighet hvor man i praksis må tenke hvorfor ting gjøres og ikke 

bare hvordan ting skal gjøres (Kim, 2010, s. 172-173). Ved å implementere denne 

tankegangen må sykepleierne tenke igjennom hva de gjør før administrering av antibiotika –

de må utføre korrekt prosedyre. Ved istandgjøring av antibiotika skal man bruke hansker og 

ventilasjonbenk for å hindre spredning av antibiotika i omgivelsene. Sykepleiere må også 

forstå at dette gjøres for å hindre søling av antibiotika og dermed redusere fare for 

mutasjoner som kan føre til resistens. Dette er essensen i kunnskapsbasert praksis som vi 

plikter å følge ved at vi skal handle ved å systematisk innhentet kunnskap som er 

forskningsbasert (Helsebiblioteket, u.å.b). 

 

Når sykepleierne kaster antibiotika i vanlig avfall og vasken utfører de handlinger uten å 

tenke på konsekvensene dette kan ha for pasienten og miljøet. Som nevnt over er 

konsekvensene av feil avfallshåndtering alvorlige, og at infeksjonene som oppsto på 

sykehuset der sykepleierne hadde kastet antibiotika i vasken kunne spores tilbake til disse 

handlingene (Van Huizen et al., 2021, s. 2). Omgivelsesdomenet handler om hvordan vi 

påvirker miljøet og hvordan det påvirker oss, og at det fysiske miljøet påvirker helsen vår på 

flere måter (Kim, 2010, s. 172-173). Ved å bruke Kims teori vil vi fremheve at sykepleiere har 

et ansvar for å omsette et holistisk tankesett til praksis. Det blir som sagt administrert store 

mengder med antibiotika hver dag på norske sykehus. Det er nok lett for sykepleiere å ikke 
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se det overordnede problemet ved at de gjør en slik handling en gang iblant, men om et 

flertall av sykepleiere handler feil vil det kunne føre til store konsekvenser for den enkelte 

pasient og samfunnet. 

 

Det er ikke bare ved avfallshåndtering at sykepleieren må handle kunnskapsbasert og følge 

retningslinjer. Tidsintervallene for når man administrerer forskjellig type antibiotika er også 

av betydning for utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Mange typer antibiotika bør 

gis med like langt mellomrom mellom dosene for å holde konsentrasjonen i blodet så jevn 

som mulig. Dette fordi for eksempel penicillin er av avhengig av høy nok konsentrasjon for å 

opprettholde den baktericide effekten (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 101-102). Penicillin har 

en halveringstid på 30 minutter, så om administreringen blir mye forsinket kan man risikere 

at konsentrasjonen av penicillin er for lav til å kunne ha effekt (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 

102). Det å oppnå tilstrekkelig høy konsentrasjon av middelet som skal til for å hemme 

mikroben er det som heter MIC.  

 

Av all antibiotikabruken i sykehus blir 20% brukt til forebygging av infeksjoner. Kirurgisk 

antibiotikaprofylakse utgjør 74-81% av den forebyggende antibiotikabruken 

(Folkehelseinstituttet, 2019, s. 60). Dette viser omfanget av antibiotikaprofylakse og 

illustrerer dermed viktigheten av at sykepleiere følger gitte prosedyrer. I oversiktsartikkelen 

til Van Huizen et al (2021, s. 3) kommer det frem i en studie der de skulle evaluere hvor ofte 

profylaktisk antibiotika ble gitt til rett tid. Før det ble informert om riktig bruk, ble 

antibiotikaprofylakse administrert feil i 75% av tilfellene. Etter informasjonskampanjen ble 

profylaksen gitt riktig i 100% av tilfellene. På en annen side vil ikke implementering av 

informasjonskampanjer og retningslinjer nødvendigvis bety at sykepleiere kan etterleve 

disse. I studien til Kielland et al (2019) ser man at sykepleierne ikke alltid klarer å følge 

retningslinjene for korrekt antibiotikaprofylakse. Profylaktisk behandling er svært viktig for å 

forebygge infeksjoner og redusere bakterier i både blod og vev. Ved inngrep som å bytte 

hofte reduserer man sjansen for infeksjon med 6%, ved tarmoperasjoner 26%, samt ved 

fjerning av livmor 12-13% (Berg, 2018, s. 60). Det vil for øvrig ikke bare være forebygging av 

infeksjoner som er viktig, men også forebygging av resistente bakterier som kan forekomme 

ved feil antibiotikabruk slik som man ser i studien til Kielland et al (2019). Ifølge 
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retningslinjene for korrekt antibiotikabruk i sykehus kan feilbruk av antibiotikaprofylakse 

medføre til at resistente bakterier utvikles, samt at de spres i sykehusmiljøet. For at 

antibiotikabehandling skal være effektivt og for å hindre resistensutvikling er det helt 

essensielt at konsentrasjonen av antibiotika i vevet er adekvat (Helsedirektoratet, 2021, kap. 

1.12.). Retningslinjene er derfor at man skal gi antibiotika siste time før man starter å 

operere. Det er disse retningslinjene som ikke alltid blir etterlevd av sykepleiere. I studien til 

Kielland (2019) et al fremkommer det at i 32% av inngrepene ble ikke antibiotika infundert 

ferdig før første operasjonssnitt og dette avviker dermed fra de faglige retningslinjene. Noen 

av utfordringene sykepleiere gjengir er at det er lite informasjon om antibiotikaprofylakse. I 

tillegg sier anestesisykepleierne på operasjonsavdelingen at de skulle ønske mer 

forberedelser var gjort på forhånd av sykepleiere på sengeposten. Det fremheves at ledelsen 

har et ansvar for å sørge for at sykepleiere kan etterleve retningslinjer, og blant annet er tid 

og ressurser til opplæring viktige komponenter for å lykkes (Kielland et al., 2019). De fleste 

sykepleierne i studien til Padigos et al (2020) er også enig i at en viktig del av 

antibiotikastyringen er at de sørger for at antibiotikaprofylakse blir gitt i riktig intervaller 

samt at antibiotika er gitt til riktig tid (Padigos et al., 2020, s. 495). I Kielland et al (2019) 

etterspør de et bedre tverrfaglig samarbeid mellom sykepleier og behandlingsteamet. 

Kommunikasjon og veiledning står sentralt i antibiotikastyringsprogram og for at det skal bli 

suksessfullt er sykepleieren som kommuniserer mellom de fleste profesjonene avgjørende 

(Olans et al., 2016).  

5.2 Slik kan sykepleiere påvirke til riktigere antibiotikabruk  

Av all antibiotikabruken på sykehus blir 75% brukt for å behandle infeksjoner 

(Folkehelseinstituttet, 2019, s. 44-45). Et av de viktigste områdene i handlingsplanen fra 

regjeringen er å redusere bruken av bredspektrede antibiotika på sykehus (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2016, s. 14). I rapporten til folkehelseinstituttet fremkommer det at 

bruken av bredspektrede antibiotika var 28 % ved samfunnservervede infeksjoner, mens 

prevalensen var 39-41% ved helsetjenesteassosierte infeksjoner (Folkehelseinstituttet, 2019, 

s .46). Sykepleier er den yrkesgruppen som er til stede med pasienten 24 timer i døgnet og 

har dermed en unik mulighet til å observere og kartlegge pasientene. Sykepleiere har mange 

muligheter til å påvirke til mer riktig antibiotikabruk, noe vi har illustrert i figur 3. Her ser 
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man ønsket atferd knyttet til dette i midten, samt hva som kan påvirke denne atferden 

ytterst. 

 

 
Figur (3) 

 

Nightingale var en foregangskvinne innen sykepleiefaget og noe av det hun beskriver som 

det viktigste momentet i den praktiske yrkesutøvelsen er observasjoner. Sykepleiere må 

lære hva som skal observeres og hvordan det skal gjøres. Dette innebærer å kunne vite 

hvilke kliniske symptomer som uttrykker sykdom og hva som viser bedring i tilstanden til en 

pasient. Nightingale understreker at å lære slike observasjoner bør være en viktig del av 

utdannelsen av sykepleiere (Nightingale, 1984/1860, s. 105). Observasjoner vil være særs 

viktig for sykepleiere som skal jobbe i tråd med antibiotikastyringsprogram. Sykepleieren 

skal ha klinisk observasjonskompetanse til å kunne vurdere forskjellige infeksjonstegn. De 

mest sentrale klinisk tegnene man kan observere ved infeksjon er feber, takykardi og økt 

respirasjonsfrekvens samt lokale tegn som rødme, varme, hevelse og smerte (Rygh et al., 

2016, s. 82). Dersom sykepleieren mistenker at pasienten har fått en infeksjon vil det være 

viktig å vite hvor infeksjonen sitter og hvilken mikrobe som forårsaker denne infeksjonen. 
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Klein nevner også som et viktig moment for sykepleiere er å kunne forstå klinisk korrelasjon 

mellom mikrobe og sykdom (Klein, 2019).  

 

I en stor Europeisk studie fra det Europeiske smittevernsbyrået (ECDC) rapporterer Norske 

leger at de i løpet av den aktuelle uken hadde gitt antibiotika når de var usikre på diagnosen 

i ca. 25 % av tilfellene. Videre fremkommer det at i ca. 30% av tilfellene er det gitt antibiotika 

av frykt for forverring av sykdommen eller for komplikasjoner (ECDC, 2019, s. 64-65). Det 

fremkommer også i rapporten til FHI at mikrobiologisk prøvetaking før forskrivning av 

antibiotika ble gjennomført i 76-78% av tilfellene på sykehus (FHI, 2019, s. 58). Disse 

rapporterte tallene fra både ECDC og FHI illustrerer at det ofte blir brukt unødvendig 

antibiotika i sykehus og sykepleieren bør, og har en sentral rolle her. Det sykepleiere kan 

gjøre er å ta mikrobiologiske prøver før legen starter opp med antibiotikabehandling (Van 

Huizen, 2021, s. 16; Olans et al., 2016, s. 85). Dette gjengir også sykepleierne i studien til 

Carter et al som en rolle sykepleiere har, da spesielt med tanke på å ta urinkulturer. Det blir 

for øvrig dratt frem hindringer som at sykepleiere kan møte motstand fra leger, men at dette 

kan løses med at sykepleiere utdannes til å forstå indikasjon for urinprøvetaking (Carter et 

al., 2018, s. 493-494). På den ene medisinske avdelingen vi var på i praksis var det en del av 

rutinen å ta urinstix av pasientene ved innkomst uansett innleggelsesårsak og 

allmenntilstand. Dette kan føre til overdiagnostikk fordi uansett hvor korrekt man utfører en 

urinprøvetaking vil prøven kunne bli forurenset av normalflorabakterier. Funn av bakterier i 

en urinprøve vil dermed ikke utelukkende indikere infeksjon (Lassen & Blystad, 2020, s. 166). 

Man bør kun ta urinprøver ved klinisk mistanke om urinveisinfeksjon (FHI, 2019, s. 81). Dette 

støttes også i funnene i pilotstudien til Fabre et al (2020). Her ble det utarbeidet en 

evidensbasert algoritme for sykepleiere, til å bruke som et klinisk verktøy for å vurdere om 

det forelå indikasjon for urinprøvetaking til dyrkning. Etter denne intervensjonen på 

sengeposten ble det totalt i prøveperioden tatt 33.9% mindre urindyrkninger (Fabre et al., 

2020, s. 652). Som en indirekte følge av dette blir det da brukt mindre antibiotika (Fabre et 

al., 2020, s. 650). I denne algoritmen understrekes det at man aldri skal ta rutinemessig 

urinprøver for alle innleggelser. Sykepleiere skal kun ta prøver der det foreligger 

urinveissymptomer som eksempelvis hyppig vannlating, brennende følelse ved vannlating, 

flankesmerter eller urinretensjon (Fabre et al., 2020, s. 653). Denne algoritmen ligger i 
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vedlegg 4, og illustrer hvor enkle grep som skal til for at sykepleiere arbeider i tråd med 

antibiotikastyringsprogram. Denne studien viser også viktigheten av at sykepleiere jobber 

kunnskapsbasert og ikke arbeider ut av vane med erfaringsbasert kunnskap som ikke er 

evidensbasert. Det fremkommer også i denne studien at mange sykepleiere har 

misoppfatninger som at man kan lukte på urinen for å vurdere om det foreligger indikasjon 

for urinprøvetaking (Fabre et al., 2020, s. 654). Sykepleiere må jobbe forskningsbasert og bør 

derfor heller stole på sin kliniske observasjonskompetanse, og vurdere, samt rapportere 

infeksjonstegn til legen og ta mikrobiologiske prøver for å påvise spesifikk mikrobe dersom 

dette er indikert. Det å forbedre logistikk og kommunikasjon rundt temaet mikrobiologiske 

prøver er i tråd med antibiotikastyringsprogram (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016, s. 

15).  

 

Et av tiltakene som sykepleier kan gjøre i tråd med antibiotikastyringsprogram er å sjekke 

prøvesvar og videre drøfte antibiotikabehandlingen med legen. Mikrobiologiske prøvesvar 

ligger ofte klare i opptil flere døgn før legen ser på dem og det blir satt i gang tiltak knyttet til 

svarene (Olans et al., 2016, s. 85). I handlingsplanen fra helse- og omsorgsdepartementet blir 

det å revurdere behandlingen etter 2-3 døgn fremhevet som et viktig poeng i 

antibiotikastyringen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2016, s. 15). Når sykepleier vet 

hvilken mikrobe som forårsaker infeksjonen kan man også foreslå å bytte antibiotika fra et 

bredspektret til en smalspektret type. Dette begrunner også Van Huizen et al på bakgrunn i 

sykepleierens rolle i å være pasientens advokat. Samtidig blir også beskrevet som en av de 

vanskeligste tingene sykepleier kan gjøre (Van Huizen, 2021, s. 16). Det kan for øvrig være en 

utfordring at flere sykepleiere mener de har for lite kunnskap til å kunne ha en konstruktiv 

samtale med legen om temaet. På en annen side så gjenkjenner også sykepleierne sitt 

ansvar ved at de har som kompetanseområde å sjekke de fem R-ene: rett medikament, 

dose, tid, pasient og behandlingsform. Det blir foreslått at man lager informasjon hvor 

antibiotikabruk, og da endring av antibiotikatype blir implementert inn i de fem R-ene 

(Carter et al, 2018, s. 495-496).    

 

Et annet sentralt poeng i antibiotikastyringsprogrammet å endre behandlingen fra 

intravenøs til peroral antibiotika. Mange pasienter trenger intravenøs behandling ved 
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innkomst, men flere kan gå over til peroral behandling etter kort tid (KAS, 2018). 

Administrasjonsbyttet kan forkorte sykehusoppholdet og redusere sannsynligheten for 

helsetjenesteassosierte infeksjoner, og dermed minimere sannsynligheten for et ytterligere 

behov for antibiotikabehandling (Klein, 2018; Van Huizen et al., 2021, s. 16). Det er 

forhåndsdefinerte kriterier som avgjør om pasienten kan bytte behandlingsform. Pasienten 

må være stabil, ikke kritisk syk og tarmfunksjonen og svelgfunksjonen må være intakt. 

Kontraindikasjoner for bytte av administrasjonsform er endokarditt og meningitt (KAS, 

2018). Sykepleiere er også kvalifiserte til å vurdere om pasienten kan å ta antibiotika oralt 

(Klein, 2018). Dette støttes også av funn i artikkelen til Padigos et al hvor de fleste 

rapporterer om at dette en rolle sykepleiere kan ha i et styringsprogram (Padigos et al., 

2020, s. 495). Det er ofte ustabile infeksjonspasienter som trenger intravenøs behandling. 

Her vil igjen den kliniske observasjonen til sykepleiere spille inn ved at de kan vurdere 

pasientene etter noen dager og se om de er i bedring. Dette kan så diskuteres på legevisitt 

hvor sykepleier kan foreslå at pasienten er stabil nok til å prøve tabletter peroralt. Endring av 

administrasjonsform når det er mulig vil også være til fordel for pasienten ved at de har mer 

fleksibilitet når de ikke er festet til IV-stativet (Carter et al., 2018, s. 495; Van Huizen et al., 

2021, s. 16). Det er også en fordel at pasienten er kjent med tablettbehandlingen når de 

kommer hjem (Carter et al., 2018, s. 495; Olans et al., 2016, s. 87). I tillegg tar intravenøs 

antibiotikabehandling mye tid. Et administrasjonsbytte fra IV til peroral vil dermed vil være 

tidsbesparende da sykepleier vil bruke mindre tid på istandgjøring og administreringen av 

antibiotika (Carter et al., 2018, s. 495; KAS, 2018; Van Huizen et al., 2021, s. 16). Det kan 

dermed ha som ringvirkning at sykepleiere får frigjort mer tid til andre oppgaver i 

hverdagen. 

 

Det er også et sentralt poeng å løfte frem det tverrfaglige samarbeidet mellom lege og 

sykepleier. På sykehus samarbeider leger og sykepleiere tett om legemiddelbehandlingen. 

Sykepleier har et selvstendig ansvar i å følge opp virkning og bivirkning hos pasienten, og 

sykepleierens kunnskap om pasienten er viktig når man diskuterer legemiddelbehandling i 

visitt (Olsen et al., 2018, s. 59). Likevel så fremkommer det fra noen sykepleiere at de syns 

det er unaturlig å stille spørsmål vedrørende legens forordninger og behandling (Carter et 

al., 2018, s. 495-496). For enkelte sykepleiere vil nok sykehushierarkiet oppleves som 
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strengt, og det kan nok tenkes at dette utgjør en barriere for å hindre faglig samarbeid. Vi vil 

understreke at det ikke er et mål at sykepleiere skal bestemme antibiotikatype eller 

behandling, men at fokuset til sykepleierne skal være gode observasjoner og kartlegging av 

pasienters samt deres respons på behandling. Gjennom dette kan man vurdere om det å 

endre behandling er trygt eller ikke, samme poeng understrekes også av Olans et al (2016, s. 

87). Som nevnt forskriver ofte leger antibiotika på bakgrunn i at de frykter forverring eller 

komplikasjoner (ECDC, 2019, s. 64-65). Dette kan muligens tolkes som at legene også kan 

være usikre i sin yrkesutøvelse knyttet til antibiotikabehandlingen. Vi tenker derfor at det 

tverrfaglige samarbeidet er helt essensielt, og tydeliggjør viktigheten av faglig, kompetente 

sykepleiere, som gjør korrekte observasjoner slik at de kan støtte oppunder legens 

behandling. Med adekvate kliniske observasjoner kan sykepleiere vurdere tilstanden til 

pasienten, ta kulturer og sjekke prøvesvar, samt diskutere dette med leger under visitt og 

dermed påvirke til at man kan endre fra bred- til smalspektret antibiotika, samt å bytte fra IV 

til peroral behandling.  

5.3 Sykepleier kan kartlegge penicillinallergi og dermed hindre unødig 

bredspektret bruk  

Førstevalget ved de fleste infeksjoner er ulike penicilliner fordi de har god effekt mot ulike 

bakteriestammer, og smalspektrede penicilliner gir en lavere risiko for utviklingen av 

antibiotikaresistens (Bandlien & Langaas, 2016). Penicillinallergi øker kostnaden av 

legemidler, gir økt resistensutvikling hos mikrober og som følge av dette forlenges 

sykehusopphold. Dette gir økte kostnader for samfunnet (Olans et al., 2016, s. 85). Grunnen 

til det er at pasienter med penicillinallergi ofte må behandles med bredspektret antibiotika. 

For å begrense utviklingen av resistens bør en høy andel av det totale antibiotikaforbruket 

være smalspektret penicillin (Bandlien & Langaas, 2016). 

 

Ti prosent av pasienter rapporterer om penicillinallergi, imidlertid er det kun rundt en 

prosent som faktisk er allergiske. Flere av pasientene som rapporterer om allergi, refererer 

egentlig til bivirkninger (Helsedirektoratet, 2018, kap. 20). Ettersom konsekvensene av 

overrapportert penicillinallergi er så store, er det spesielt viktig å avklare om pasientene som 

opplyser om allergi, faktisk er allergiske. I flere av artiklene og i WHO sitt rammeverk blir 
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dette fremstilt som en sykepleieroppgave (Olans et al., 2016; Van Huizen et al., 2021; 

Padigos et al., 2020; Klein, 2018; WHO, 2018, s. 6). Det er sykepleieren som tar imot 

pasienten og ofte spør om ulike allergier og deretter dokumenterer og vidererapporterer 

dette til legen. For at sykepleier skal kunne være med i kartleggingen av penicillinallergi 

stilles det krav til deres kunnskap om hva som er bivirkninger og hva som faktisk 

kategoriseres som allergi (Olans et al., 2016, s. 85). Penicillin er lite toksisk, men som alle 

andre legemidler forekommer det også bivirkninger. Den vanligste bivirkningen ved bruk av 

penicillin er diaré som følge av at tarmfloraen blir påvirket (Spigset & Ormaasen, 2018, s. 

105). Selv om flere av artiklene legger frem allergikartlegging som en av sykepleierens 

ansvarsområder i antibiotikastyringsprogram, kommer det frem i Carter et al (2018) at flere 

av sykepleierne er uenige i at dette er innenfor deres kompetanseområde og at det i verste 

tilfelle kan føre til at de kartlegger feil og at en pasient som faktisk har allergi får penicillin (s. 

494). En sykepleier i studien rapporterte at det føles unaturlig å skulle ha en samtale med en 

pasient der pasienten forteller om en allergi og at sykepleier skal stå ansvarlig for å 

informere om at dette er en bivirkning og ikke allergi (Carter et al., 2018, s. 495).  

 

Vi mener derimot at kartlegging av allergi er en del av sykepleierens rolle ettersom vårt 

kompetanseområde innenfor legemidler innebærer å vurdere virkning og bivirkning. Allergi 

og allergiske reaksjoner er kategorisert som bivirkninger man kan oppleve ved bruk av 

medikamenter (Nordeng, 2018, s. 64). Det kommer klart frem i pensumlitteraturen at 

sykepleier skal ha mer kunnskap enn kun det praktiske rundt legemiddelutdelingen og det er 

en sentral sykepleieroppgave å vurdere pasientens reaksjon på legemiddelet samt 

bivirkninger (Olsen et al., 2018, s. 59). Florence Nightingale skriver om ledende spørsmål og 

hvordan de resulterer i unøyaktige opplysninger (Nightingale, 1984/1860, s. 108). Dette er 

vesentlig når det kommer til sykepleierens kartlegging av penicillinallergi. Det er ikke 

nødvendig å overstyre pasienten som forteller om penicillinallergi, men å stille pasienten 

kunnskapsrike og åpne spørsmål som kartlegger hvilke reaksjoner han har hatt og videre 

dokumentere og rapportere det til legen (Carter et al., 2018, s. 497). I artikkelen til Carter et 

al (2018) kommer det frem at en tredjedel av journalene til pasienter med legemiddelallergi 

manglet informasjon om hvilke allergiske reaksjoner det var snakk om (s. 497). Både det å 

oppdage legemiddelbivirkninger og å informere pasienten om bivirkningene er sentrale 
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sykepleieroppgaver (Nordeng, 2018, s. 64). Ved at sykepleierne tar mer ansvar for å 

kartlegge allergi kan vi potensielt hindre unødig bruk av bredspektret antibiotika og dermed 

indirekte forebygge utviklingen av antibiotikaresistente bakterier.  

5.3 Sykepleier kan veilede og informere pasienter om korrekt antibiotikabruk  

Som sykepleier skal man ha handlingskompetanse til å drive helseopplysning og 

forebyggende arbeid (Kunnskapsdepartementet, 2008 s. 6). Vi har også en viktig pedagogisk 

funksjon som innebærer veiledning av både pasienter, pårørende og kolleger. Sykepleiere 

har mye tillit i befolkningen (Olans et al., 2016, s. 87) og vi er derfor i en ideell posisjon til å 

informere og veilede pasient og pårørende om resistensutvikling og riktig 

antibiotikabruk. Den pedagogiske funksjonen kommer også inn under ansvaret vi har knyttet 

til legemiddelhåndteringen da vi har ansvar for å informere om legemidlet til pasienter 

(Olsen et al., 2018, s. 64-66). Pasienter har også en lovpålagt rett til informasjon om 

behandlingen de får samt informasjon om risiko og bivirkninger (pasient- og 

brukerrettighetsloven, 1999, §3-2). På sykehus er det av vår erfaring ofte slik at sykepleier er 

den som har ansvar for utskrivelse av pasienter og dermed gir informasjonen om 

medikamenter ved utskrivelse.  

 

Nightingale var svært opptatt av hva sykdom var og helbredelsesprosessen hos mennesker. 

Hun mente at det kun er naturen som kan helbrede sykdom og at sykepleierens rolle er å 

legge forholdene til rette for naturen å gjøre sin jobb. Selv på denne tiden beskrev 

Nightingale at folk tror at medisiner er det som helbreder kroppen, noe hun ikke mente 

stemmer. Hun mente at det ikke er en kirurg som helbreder et menneske ved for eksempel 

et kuleskudd, kirurgen fjerner bare kulen slik at naturen heler såret i kroppen (Nightingale, 

1984/1860, s. 129-130). Påfallende nok kan vi dra paralleller til en slik tankegang også i 

dagens samfunn. Når det kommer til den kliniske effekten av antibiotika så er det jo slik at 

antibiotika i de fleste tilfeller kun forkorter et sykdomsforløp. Vi har et immunforsvar som 

bekjemper sykdommer hele tiden uten hjelp av noen medisiner. Kroppen vår er fullt i stand 

til å gjøre dette uten antibiotika, selv ved infeksjon forårsaket av bakterier. Ved for eksempel 

en bakteriell halsbetennelse vil ikke antibiotika ha noe mer uttalt effekt enn at 

sykdomsforløpet blir forkortet med 24-36 timer (Berg, 2018, s. 156-158). 



 

 side 40 
 

 

Allmennkunnskapen om infeksjoner og bruken av antibiotika er dårlig hos mange i dagens 

samfunn. En studie fra Europa viser at 41% tror at man kan behandle influensa eller 

forkjølelse med antibiotika (Berg, 2018, s. 160). I den nasjonale strategien mot 

antibiotikaresistens er et av hovedmålene å øke kunnskapen til befolkningen rundt riktig 

antibiotikabruk og resistensutvikling slik at de ikke legger unødvendig press på legen 

(Regjeringen, 2015, s. 10). Det viser seg at legen ofte kan forskrive antibiotika til pasienten 

på bakgrunn av at de tror at pasienten ønsker det. Paradoksalt nok kan det være slik at 

pasienten ikke nødvendigvis ønsker antibiotika, men isteden god informasjon om 

sykdommen og sykdomsforløpet (Berg, 2018, s. 167). Det tverrfaglige samarbeidet mellom 

leger og sykepleiere er avgjørende for et vellykket antibiotikastyringsprogram (Olans et al, 

2016, s. 85). Sykepleiere kan bistå legen ved å gi informasjon til pasienten om hvordan 

antibiotika virker og ikke virker, samt vise sin lojalitet til valgene legen tar ved å støtte de i 

samtaler med pasientene. Sykepleiere kan også bidra til å øke aksepten og bruken av vent- 

og- se- resepter, som går ut på at pasienten får en resept sammen med en oppfordring til å 

vente og se noen dager før de begynner på antibiotikakuren (Klein, 2018).  

 

Det er derimot viktig at sykepleiere gir råd basert på evidens og forskning. Det kan tyde på at 

dette ikke alltid blir gjort ifølge studien til Padigos et al (2020). Der rapporterer sykepleierne 

interessant nok at de ville anbefalt et familiemedlem å få antibiotika selv ved 

sykdomstilstander hvor antibiotika ikke har effekt (Padigos et al., 2020, s. 492). De 

anerkjenner for øvrig at de har en viktig rolle i det å undervise pasientene om riktig 

antibiotikabruk (Padigos., 2020 s. 495). Det å gi informasjon eller råd om korrekt 

antibiotikabruk er noe sykepleiere rapporterer at de i liten grad gjør. I studien til ECDC 

fremkom det at bare 16.6% av sykepleierne har gjort dette den siste uken samtidig som det 

viser seg at dette sjeldent blir gjort på sykehus (ECDC, 2019, s. 42). Dette tolker vi dit hen at 

det er behov for at sykepleiere tar større del i å informere pasienter om antibiotikabruk, 

særlig med tanke på viktigheten av tverrfaglighet og det å støtte legen.  

 

Når pasienten skrives ut fra sykehus vil det være viktig at sykepleiere informerer pasienter 

om riktig antibiotikabruk hvis de skal fortsette med dette hjemme. Et viktig poeng er at de 

må forklare pasienten at de ikke må kaste overflødig antibiotika i søppelet, vasken, do eller 

andre steder. Rester av antibiotika må leveres på et apotek som er pliktet til å ta imot disse 
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(Helsenorge, 2021). Dette er et viktig poeng for å forebygge resistensutvikling, på samme 

måte som at sykepleiere heller ikke skal kaste antibiotika i vanlig søppel som nevnt i punkt 

5.1. Vi tenker det er viktig at sykepleier bruker sin veiledende funksjon til å informere 

kolleger dersom man ser feil i legemiddelhåndteringen. Dette underbygges også i vår 

pedagogiske funksjon.  

 

Sykepleieren må også informere og veilede pasienten i hvordan antibiotikakuren brukes 

korrekt. Tidligere har det vært stort fokus på å fullføre hele antibiotikakuren selv om man er 

symptomfri før kuren er fullført, nyere forskning har vist at dette ikke stemmer og at det kan 

bidra til økt resistens hos mikrober (Klein, 2018; Padigos et al., 2020, s. 492; KAS, 2020). 

Målet med antibiotikabehandlingen er å gjøre kroppen i stand til å takle infeksjonen på 

egenhånd. Ved lengre behandling med antibiotika er det større sannsynlighet for at 

bakteriene som overlever utvikler resistens. Å avslutte antibiotikabehandlingen når 

pasienten er symptomfri vil være tilstrekkelig i de fleste tilfeller (Klein, 2018). Her kan 

sykepleiere bidra ved å kommunisere symptomforbedringen og ta initiativ for seponering av 

antibiotika på legevisitten (Klein, 2018). Vi tenker at det er viktig at vi kan gi informasjon til 

pasienter som må fullføre antibiotikakuren utenfor sykehuset om at de kan kontakte legen 

ved symptombedring etter utskrivelse. Denne informasjonen om at man ikke nødvendigvis 

må fullføre antibiotikakuren illustrerer at kunnskap endrer seg kontinuerlig, og understreker 

igjen viktigheten av at sykepleiere holder seg faglig oppdatert og at de bruker 

forskningsbasert kunnskap i sin daglige utøvelse.  
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6. Oppsummering  
 

Antibiotika skal kun brukes der det er medisinsk nødvendig. Helt fra Fleming oppdaget 

penicillin i 1929 har vi hatt et overforbruk av antibiotika. Dette har ført til at vi nå står 

ovenfor en dyster fremtid hvor vi kan risikerer å ikke lenger ha fungerende antibiotika. Uten 

antibiotika er vi tilbake medisinsk flere århundrer, og vi vil risikere flere millioner dødsfall 

hvert år grunnet resistente mikrober. Dette har ført til globale og nasjonale handlingsplaner. 

Foreløpig har sykepleierens rolle vært både lite kjent og lite anerkjent i handlingsplanene på 

tross av at vi har et selvstendig ansvar i legemiddelhåndteringen samt at vi daglig håndterer 

antibiotika på sykehus. Sykepleiere er dyktige på smittevern og infeksjonsforebygging, som 

er viktig i antibiotikastyringen, men sykepleiere må også drive primærforebygging ved å 

hindre utviklingen av resistente mikrober. For at sykepleiere skal kunne arbeide i tråd med 

antibiotikastyringsprogram er det essensielt at sykepleiere har adekvat kunnskap om 

mikrobiologi, antibiotika, resistensutvikling samt hva rasjonelt bruk innebærer. For lite 

kunnskap dras frem som en hindring for sykepleiere i det å forstå sin rolle. Både 

utdanningsinstitusjoner, arbeidsplassen og den enkelte sykepleier har ansvar for at 

sykepleiere innehar denne kunnskapen. Det er et sentralt poeng at sykepleiere må lære 

dette som anvendt vitenskap og at det ikke er nødvendig med mer avansert kunnskap. 

Sykepleiere skal ikke påta seg ekstra arbeidsoppgaver, men være bevisst sin rolle slik at man 

i sitt daglige yrke kan bidra til mer korrekt antibiotikabruk og dermed forebygge 

antibiotikaresistens. 
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7. Konklusjon 
 

I denne oppgaven har vi undersøkt hvilken rolle sykepleiere på somatisk sykehus har i 

forebygging av antibiotikaresistens ved å arbeide i tråd med antibiotikastyringsprogram. 

Forskningsfunnene belyser flere konkrete tiltak sykepleiere kan gjøre i sin yrkeshverdag. For 

å oppsummere har sykepleier et selvstendig ansvar i at legemiddelhåndteringen gjøres 

forsvarlig ved å bruke korrekt prosedyre samt å jobbe kunnskapsbasert. Dette innebærer å 

hindre forurensing i omgivelsene ved å bruke hansker og ventilasjonsbenk og hindre søling 

av antibiotikaprodukter. Når vi skal kaste antibiotikaavfall må dette gjøres i risikoavfall, ikke 

vanlig søppel da dette kan bidra til resistensutvikling. Sykepleiere må administrere 

antibiotika i rett dose til rett tid. Mange typer antibiotika er avhengig av en stabil 

konsentrasjon i blodet og må derfor gis i rette intervaller. Sykepleiere på kirurgiske 

sengeposter må sørge for at profylaktisk antibiotika gis til rett tid før operasjonen starter, og 

det å følge retningslinjer for profylakse er dermed essensielt. Sykepleiere observerer 

pasientene hele døgnet og må bruke sin observasjonskompetanse til å vurdere pasientens 

tilstand og ta korrekte mikrobiologiske prøver der det foreligger indikasjon. Sykepleiere må 

følge opp disse prøvesvarene og bidra til en konstruktiv samtale med lege om man kan 

endre antibiotika fra bred-til smalspektret samt å endre behandling fra intravenøs til 

tabletter. Sykepleiere kan hindre unødig bruk av bredspektret antibiotika ved å utføre 

kartlegginger av ekte penicillinallergi. Sykepleiere kan også bruke sin tillit i befolkningen til å 

informere om korrekt antibiotikabruk til pasienter, pårørende og kolleger.  

 

Avslutningsvis vil vi konkludere med at hvis alle sykepleiere implementerer disse grepene i 

hverdagen arbeider de i tråd med antibiotikastyringsprogram, og dette vil kunne bidra til å 

forebygge antibiotikaresistens i somatiske sykehus.  

7.1 Veien videre  

Til slutt vil vi foreslå at det arbeides videre med at utdanningsinstitusjoner legger mer fokus 

på mikrobiologi, antibiotika og resistensutvikling som anvendt vitenskap slik at studentene 

ser både den kliniske relevansen og viktigheten av kunnskapen. Vi ser også at 

pensumbøkene i nyere versjoner har betraktelig mer fokus på sykepleierens rolle i 
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forebyggingen av antibiotikaresistens enn tidligere versjoner. Det vil nok være enda større 

fokus i fremtiden, og allerede nå har VID Høgskole et pilotprosjekt i samarbeid med FHI og 

KAS hvor studentene lærer om antibiotikastyring (VID, 2019). Samtidig viser Voss sykehus 

gode resultater etter de har begynt med antibiotikastyring der legen og sykepleieren har et 

godt samarbeid. Legene her oppfatter ikke at sykepleierne blander seg når de stiller 

spørsmål til antibiotikabehandlingen (Sykepleien, 2017). Vi mener at sykepleierne må 

anerkjennes i handlingsplaner og det bør utarbeides konkrete retningslinjer og prosedyrer 

for sykepleiere som gjør det enklere for dem å jobbe i tråd med antibiotikastyringsprogram. 

På samme måte som at Florence Nightingale var en foregangskvinne innen hygiene, trengs 

det en banebrytende endring i sykepleiefaget der vi tar mer eierskap i forebygging av denne 

globale helsetrusselen mot moderne medisin.  

  



 

  

 

 

8. Litteraturliste  
 

Aalberg, T. K. (2018, 9. mars). Lettlest og engasjerende om antibiotika [Anmeldelse av boka 
vidunderkuren, av S. Berg]. sykepleien. 
https://sykepleien.no/bok/2018/01/lettlest-og-engasjerende-om-antibiotika 

 
Apotekforeningen. (2021, 5. februar). Antibiotikabruken redusert med over 30 prosent. 

Hentet fra https://www.apotek.no/nyhetsarkiv/statistikk/antibiotikabruken-
redusert-med-over-30-prosent 

 
Bandlien, C. L & Langaas, H. C (2016, 03. mars). Penicillinallergi eller ikke? Allergiske 

straksreaksjoner og forsinkede hypersensitivitetsreaksjoner. Relis. 
https://relis.no/content/4703/Penicillinallergi-eller-ikke--Allergiske-straksreaksjoner-
og-forsinkede-hypersensitivitetsreaksjoner 

 
Berg, S. (2018). Vidunderkuren: Hvorfor du bør elske og frykte antibiotika. J.M. Stenersens 

forlag A.S. 
 
Carter, E.J, Greendyke, W.G., Furuya, E.Y., Srinivasan, A., Shelley, A. N., Bothra, A., & 

Larson, E. L. (2018). Exploring the nurses' role in antibiotic stewardship: A multisite 
qualitative study of nurses and infection preventionists. American journal of infection 
control, 46(5), 492-497. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2017.12.016 

 
Dalland, O. (2012). Metode og oppgaveskriving (5. utg.). Gyldendal Akademisk. 
 
ECDC. (2019). Survey of healthcare workers’ knowledge, attitudes and behaviours on 

antibiotics, antibiotic use and antibiotic resistance in the EU/EEA. Hentet fra 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/survey-of-healthcare-
workers-knowledge-attitudes-behaviours-on-antibiotics.pdf 

 
Fabre, V., Pleiss, A., Klein, E., Demko, Z., Salinas, A., Jones, G., Gadala, A., Hicks, L.A., 

Neuhauser, M.M., Srinivasan, A. & Cosgrove, S. E. (2020). A pilot study to evaluate 
the impact of a nurse-driven urine culture diagnostic stewardship intervention on 
urine cultures in the acute care setting. The Joint Commission Journal on Quality and 
Patient Safety, 46(11), 650-655. https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2020.09.006 

 
Folkehelseinstituttet. (2019). Helsetjenesteassosierte infeksjoner, antibiotikabruk (NOIS), 

antibiotikaresistens (MSIS) og Verdens håndhygienedag. Hentet fra 
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The Critical Role of the Staff 
Nurse in Antimicrobial 
Stewardship—Unrecognized, 
but Already There 
 
Richard, N. Olans, Rita, D. 
Olans & Alfred DeMaria, Jr.   
 
2016 
 
Clinical Infectious Diseases.  
 
USA 

Hensikten er å fremheve 
sykepleierens rolle i det 
kliniske arbeidet med 
antibiotikastyringsprogra
m. 

Fagartikkel, med inviterte 
forfattere.  
 
Det er en 
diskusjonsartikkel der 
problemområdene blir 
belyst og diskutert.  
 

Det er et stort sprik i hva slags ansvar det er 
beskrevet at sykepleierne har i et 
antibiotikastyringsprogram i forhold til det 
ansvaret de faktisk har. Ved å formelt gi 
sykepleieren den integrerte rollen de egentlig har i 
antibiotikastyringsprogrammet, vil det være 
lettere for de å aktivt delta i tiltakene.  
 
I artikkelen diskuteres det hvilke oppgaver 
sykepleier har som er en del av 
antibiotikastyringsprogrammet. 

Forfatterne er fagpersoner, som jobber 
ved universiteter, sykehus og 
helsedepartement i aktuell stat. 
Artikkelen er publisert i det anerkjente 
tidsskriftet Clinical Infectious utgitt av 
Oxford University Press. Vi anser 
tidsskriftet som kredibelt,  
 
Vi har sett over kildelisten til 
artikkelen, den er utfyllende. Og så vidt 
vi kan vurdere gode kilder fra diverse 
tidsskrifter. 
 
Etiske overveielser er ikke nødvendig 
for denne fagartikkelen.   

Artikkelen er relevant fordi den 
argumentere for hvorfor 
sykepleierne bør være med i et 
antibiotikastyringsprogram og 
hvilke tiltak sykepleiere gjør og 
kan gjøre samt hvilke roller 
sykepleieren allerede har i 
styringsprogrammer.  

Enhancing nurses’ future role 
in antimicrobial stewardship. 

 
Padigos, J., Ritchie, S., & Lim, 
A. G.  
 
2020 
 
Collegian 
 
New Zealand 

 
 
 
 
 
 
 

Undersøke sykepleieres 
synspunkt rundt deres 
potensielle roller i 
antibiotikastyringsprogra
m samt kunnskapen og 
forståelsen av 
resistensutvikling og 
bruken av antibiotika. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
tverrsnittstudie basert på 
online spørreskjema over 
en tre måneders periode. 
Spørreskjemaet besto av 
56 spørsmål og 
deltakerne ble rekruttert 
via informasjonsplakater, 
mail fra avdelingsledere, 
nyhetsbrev fra sykehuset 
samt nyhetsbrev fra 
sykepleierforbundet i 
New Zealand. Totalt 
svarte 298 deltakere på 
undersøkelsen. 

Majoriteten av sykepleierne vurderte sin egen 
kunnskap til gjennomsnittlig vedrørende 
antibiotika og resistens. Mangel på kunnskap om 
antibiotikastyring ble oppgitt som hovedgrunn til 
utfordringer i å implementere dette i klinisk 
praksis. De færreste visste noe om 
antibiotikastyringsprogram på arbeidsplassen sin 
selv om de fleste distriktene hadde dette. De fleste 
oppga det å undervise pasienter om antibiotika 
samt å sørge for korrekt administrering ble sett på 
som de viktigste rollene for sykepleiere i 
antibiotikastyringsprogram. Det fremkom også at 
yngre sykepleiere hadde større forventninger til å 
få antibiotika til forkjølelse og influensa enn eldre 
sykepleiere. Den samme oppfatningen gjaldt også 
for sykepleierne med minst erfaring. Det 
konkluderes med at sykepleiere spiller en 
essensiell rolle i antibiotikastyringen, men at det 
krever god forståelse for antibiotika, 
antibiotikaresistens og styringsprogrammer. 

Artikkelen er dobbelt-blind 
fagfellevurdert. Den er bygget opp 
etter IMRaD modellen. En av 
forfatterne har mastergrad og to av 
dem er PhD i sykepleie og tilknyttet 
Universitetet i Auckland.  
 
Artikkelen er publisert i det anerkjente 
tidsskriftet Collegian.   
 
Etikk: Studien har fått etisk 
godkjenning av den etiske komiteen på 
universitetet i Auckland. Institusjonelle 
godkjenninger ble også gitt av 
Auckland sitt distrikthelsestyrene sin 
forskningskomite samt Manukau fylkes 
forskningskomite og direktøren for 
sykehustjenester. 

Artikkelen er relevant fordi den 
undersøker den 
mikrobiologiske og 
farmakologiske kunnskapen 
sykepleiere har om temaet 
antibiotika og resistens og 
bruken av antibiotika samt 
kunnskapen om 
antibiotikastyring. Artikkelen 
fremhever også hva 
sykepleierne selv rapporterer 
so viktige arbeidsoppgaver i 
antibiotikastyring og 
utfordringer med å 
implementere dette. Den 
konkluderer også med at 
sykepleiere trenger adekvat 
kunnskap for å kunne delta i 
antibiotikastyring. 

Vedlegg 1- litteraturmatrise 
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“The nurses’ role in 
antimicrobial stewardship: A 
scoping review” 
 
Van Huizen, Kuhn, Russo & 
Connell 
 
2021  
 
International Journal of 
Nursing Studies  
 
Australia 
 

Hensikten med studien 
var å undersøke 
sykepleiernes rolle i 
antibiotikastyringsprogra
m på sykehus, i tillegg til 
å utforske hvordan 
sykepleiere kan 
administrere, håndtere 
avfall og istandgjøre 
intravenøs antibiotika 
etter kunnskapsbaserte 
metoder.  
 
 
 

Dette er en 
oversiktsartikkel der 
forskerne har samlet, 
vurdert og oppsummert 
43 forskningsartikler fra 
sju forskjellige databaser.  
 
Artiklene ble kartlagt og 
delt inn i tabeller etter 
tematikk, det ble også 
lagd en syntese.  

Sykepleierens rolle i forebyggingen av 
antibiotikaresistens er uklar og undervurdert. I 
forskningen er det motsigende meninger om 
sykepleiernes rolle i antibiotikastyringen. Noen av 
artiklene i den systematiske oversikten sier at 
sykepleiere ikke har tid og ressursene til å være 
med i antibiotikastyringen, flere mener at 
sykepleierne allerede har en sentral rolle uten å 
selv være klar over det. Infeksjonsforebygging, 
undervisning av riktig antibiotikabruken samt 
administreringen av antibiotika er sentrale 
oppgaver i antibiotikastyringen som sykepleier gjør 
daglig. Ved administreringen av antibiotika gjøres 
det feil som søling på pasient, sykepleier og i 
miljøet. Det er også dokumentert feil 
avfallshåndtering av antibiotika der det kastes i 
vanlig søppel og i vasken, dette bidrar til 
resistensutviklingen på sykehus. Feilene som gjøres 
kan forhindres ved økt kunnskap, atferdsendring 
og ved å styrke og fremme sykepleierens rolle i 
antibiotikastyringsprogrammet.  

Etiske overveielser var ikke nødvendig 
for denne systematiske oversikten.  
 
Forfatterne er alle fagpersoner som 
jobber ved et universitet i Australia 
samt at en av forfatterne også jobber 
for et foretak som drifter flere sykehus 
i Australia. Vi anser derfor forfatterne 
som kredible. I tillegg er artiklen 
publisert i et anerkjent tidsskrift.  
 
Artikkelen har en utfyllende metodedel 
hvor det er gjort rede for søkeord og 
databaser. Det er forskjellige metoder i 
artiklene som er samlet inn. Det er 
brukt flest kvantitative artikler samt 
andre artikler med andre metoder og 
det er inkludert noen kvalitative 
studier.  
 
Før vi benyttet oss av denne 
oversiktsartikkelen, vurderte vi de 43 
artiklene på bakgrunn av våre egne 
inklusjons- og eksklusjonskriterier til 
vårt litteratursøk. 28 av 43 artikler var 
publisert etter 2015 og 31 av artiklene 
er fra land inkludert i 
inkluderingskriteriene våre. Alle 
artiklene omhandler 
antibiotikastyringsprogram og 
sykepleierens rolle.  

Med denne systematiske 
oversikten får vi samlet 43 ulike 
artikler om sykepleierens rolle 
på sykehuset i 
antibiotikastyringsprogram. 
Dette er relevant for vår 
problemstilling fordi vi ønsker å 
finne ut av sykepleierens rolle i 
antibiotikastyringsprogram og 
hvorfor dette er viktig. I tillegg 
skriver forskerne om den mest 
optimale måten å administrere 
og håndtere antibiotika som 
avfall på. Avfallshåndtering er 
en del av sykepleiernes 
arbeidsoppgaver og et 
problemområde vi skal ha med 
i drøftingen. 
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“Slik kan sykepleiere 
redusere antibiotikabruken”  
 
Klein, J.  
 
2018 
 
Sykepleien 
 
Norge 

Presisere sykepleierens 
ideelle posisjon til å delta 
aktivt i 
antibiotikastyringsprogra
mmene.  

Fagutvikling/fagartikkel Sykepleiere er i en viktig posisjon for å kunne 
redusere resistensutvikling ved å ta en aktiv rolle i 
antibiotikastyringsprogrammer. Sykepleiere er den 
yrkesgruppen som er mest med pasienter og har 
mulighet til å overvåke dem hele døgnet. Dette gir 
sykepleiere en posisjon hvor de kan kartlegge 
bedring i pasientens helsetilstand og diskutere 
med lege om man skal endre eller seponere 
antibiotika. Sykepleiere som skal delta slik må ha 
adekvat kunnskap innen mikrobiologi og 
farmakologi og det bør legges mer vekt på dette i 
grunnutdannelsen til sykepleiere. Sykepleiere har 
også en særskilt rolle i å informere pasienter og 
pårørende vedrørende korrekt bruk av antibiotika 
samt å kartlegge penicillinallergi. 

Forfatteren er professor med 
ekspertise innenfor mikrobiologi, 
epidemiologi, hygiene og smittevern. 
Han jobber som førsteamanuensis på 
institutt for sykepleie- og 
helsevitenskap, Høgskolen i Sørøst- 
Norge. 
 
Tematikken som fremheves har klinisk 
relevans for utøvelse av sykepleiere og 
tiltakene som presenteres kan direkte 
utføres i praksis.  
 
Kildelisten er ufyllende, og vi anser 
kildene som relevante og kredible.  

Den er en av få artikler som 
synliggjør sykepleierens rolle. 
antibiotikastyringsprogram i et 
norsk perspektiv. Vi vil ha den 
med i vår oppgave for å vise at 
problematikken er like aktuell 
her som i andre land.  
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“Retningslinjer for kirurgisk 
antibiotikaprofylakse blir 
ofte ikke fulgt” 
 
Kielland, A.A., Sande, N.C.O., 
Tømmerdal, T., Skogås, J.G. 
& André, B.  
 
2019 
 
Sykepleien  
 
Norge  

Hensikten er å undersøke 
etterlevelsen av nasjonal 
faglige retningslinje for 
antibiotikaprofylakse ved 
helseforetaket, og 
faktorer som kan påvirke 
dette. Samtidig viser flere 
studier spesielle 
utfordringer knyttet til 
det å administrere 
antibiotikaprofylakse til 
riktig tid. Det er derfor i 
denne studien spesiell 
oppmerksomhet på 
faktorer som påvirker 
dette. 

Fagutvikling/fagartikkel 
utformet som en 
strukturert 
observasjonsstudie, med 
formelle og uformelle 
samtaler for å 
komplimentere 
eventuelle funn. 
Datainnsamling foregikk 
over ti dager på en 
operasjonsavdeling.  
 
Den har både en 
kvalitativ og kvantitative 
funn, den har en blandet 
metode og oppfyller ikke 
kravene for en klassisk 
forskningsartikkel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedfunnet i artikkelen er at det er mangler i 
etterfølgelsen av de nasjonale faglige 
retningslinjene for antibiotikaprofylakse ved 
kirurgi. Hvorfor det er sånn kan være knyttet til 
mangler rundt implementeringen av 
retningslinjene samt utfordringer i arbeidsflyt, 
nedprioritering av arbeidsoppgaven og dårlig 
samarbeid.  

Tre av forfatterne er sykepleiere som 
jobber på sykehus samt at den ene 
jobber på institutt for 
samfunnsmedisin og sykepleie ved 
NTNU. Den ene er også 
førsteamanuensis ved NTNU. Den siste 
forfatteren er avdelingssjef og 
medisinsk teknisk ingeniør ved St. 
Olavs Hospital.  
 
Studien har sine begrensninger. Den 
ble kun utført på en avdeling over ti 
dager, den kan dermed ikke direkte 
nødvendig overføres til andre 
avdelinger, det er derfor et lite utvalg 
av deltagere i studien. Vi valgte fortsatt 
å ta den med ettersom vi regner den 
som en fagartikkel og at funnene gir en 
viss indikasjon på sykepleierens 
etterlevelse av retningslinjer og 
antibiotika bruk. 
Datainnsamlingen ble på forhånd 
godkjent av fagrådet ved FOR og 
sykepleierutdanningen ved NTNU. 
Helsepersonellet som ble observert er 
anonymisert. Data som blir brukt er 
behandlet konfidensielt.  

Artikkelen synliggjør 
sykepleieres ansvar i korrekt 
antibiotika administrering og 
dermed også en viktig del i 
antibiotikastyringsprogram. 
Den understreker også hvordan 
sykepleiere ikke alltid klarer å 
følge nasjonale faglige 
retningslinjer, noe som er viktig 
for å kunne bidra i resistens 
forebygging.  
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«Exploring the nurses' role 
in antibiotic stewardship: a 
multisite qualitative study 
of nurses and infection 
preventionists»  
 
Carter, E. J., Greendyke, W. 
G., Furuya, E. Y., Srinivasan, 
A., Shelley, A. N., Bothra, 
A., & Larson, E. L.  

  
2018  

  
American journal of 
infection control.  
 
USA 

Hensikten med studien 
var å undersøke 
sykepleiere og 
hygienesykepleiere og 
avdelingslederes holdni
nger rundt fem tiltak 
som kan bidra til 
optimalisert 
antibiotikabruk i et 
antibiotikastyringsprogr
am.  Disse tiltakene var 
følgende:  

1. Spørre om det 
er nødvendig 
med urinprøve 

2. Utføre 
prosedyrer 
rundt 
urinprøve og 
blodkulturer 
korrekt  

3. Ta initiativ for 
å bytte fra IV 
til PO 
antibiotikabeh
andling  

4. Kartlegge 
penicillinallerg
i historie hos 
pasienten 

5. Ta initiativ til å 
reevaluere 
antibiotikabeh
andlingen 
etter 48 timer. 

Kvalitativ vitenskapelig 
artikkel basert på 
strukturerte intervjuer 
av 49 sykepleiere, 5 
avdelingsledere og 7 
hygienesykepleiere. Alle 
hadde bachelorgrad 
mens 21% hadde i 
tillegg mastergrad.  

 
Det ble gjort 9 
gruppeintervjuer og 4 
individuelle intervjuer. 

 
Intervjuobjektene jobbet 
på 2 forskjellige sykehus i 
New York, hvorav 39% på 
et pediatrisk sykehus og 
61% på vanlig sykehus.  
 
Intervjuene ble ledet av 
en forskningssykepleier 
som hadde erfaring med 
kvalitativ metode samt at 
en avansert klinisk 
sykepleier bidro med 
faglig diskusjon.  
 

Deltakerne er enige i at sykepleierne bør ha en 
vesentlig rolle i antibiotikastyringsprogrammet. 
Dette begrunnes i at sykepleiere skal være 
pasientens advokat og snakke hans sak.  
 
Av de fem tiltakene som kan bidra til optimalisert 
antibiotikabehandling mente sykepleierne at å 
sette spørsmål ved nødvendigheten av urinprøve, 
riktig prosedyre utføring ved blodkultur og 
urinprøve og initiativtaking for å bytte fra IV til PO 
var de tiltakene som de fleste anså som mest 
relevante og innenfor sykepleieren sin 
kompetanseområde.  
 
De to andre tiltakene; kartlegge allergi historie til 
pasienten blir ansett som utenfor sykepleierens 
kompetanseområde.  
Samt det å ta initiativ til å reevaluere 
antibiotikabehandlingen etter 48 timer for å 
bytte fra bredspektret til smalspektret antibiotika 
er mange av sykepleierne er kritiske til. 
 
Det kommer frem at manglende kunnskap om 
antibiotika er en vedvarende barriere som 
hindrer sykepleierne i å ta del av 
antibiotikastyringsprogrammet. Det fremkommer 
også at sykepleiere nevner både grunnutdannelse 
samt kursing på jobb, og veiledning fra kolleger er 
områder hvor denne kunnskapen bør 
implementeres.  
 
 

Artikkelen følger IMRaD modellen for 
vitenskapelige artikler. Den er sjekket 
opp mot helsebibliotekets sjekklister.  
 
Forfatterne er alle fagpersoner med 
solid utdannelse. Alle forfatterne er 
enten sykepleiere, spesialsykepleiere 
eller leger. De jobber alle på 
forskjellige universiteter, medisinske 
sentre, sykehus og innenfor 
helsedepartementer i delstater i USA.  
 
Alle forfatterne har faglig tyngde og 
jobber innenfor relevante jobber og vi 
anser derfor forfatterne som kredible.  
 
institutional review board (IRB) er en 
komitee som må godkjenne studier 
hvor mennesker deltar. Forfatterne 
oppgir at studien er «Deemed exempt» 
av Medical Centers´s institutional 
review board. Dette tolker vi som at 
det ikke var krav til strenge etiske 
godkjenninger. Dette kan muligens 
være fordi studien ikke inneholder 
sensitiv informasjon om deltagerne og 
at forskningen ikke er gjort på en 
sårbar gruppe eller kliniske 
eksperimenter.  
 
Deltakerne er anonymisert for leseren 
ved at det ikke står noe om hvilke 
sykehus intervjuene er gjort på. 

Studien er relevant fordi den 
fremhever fem viktige tiltak i et 
antibiotikastyringsprogram 
samt sykepleieres holdninger 
og tanker rundt relevansen av 
disse i yrkesutøvelsen sin. Det 
blir også forklart både barrierer 
og forslag til tiltak for å møte 
disse barrierene i praksis. Den 
er også ekstra relevant fordi det 
er en kvalitativ studie som 
utforsker hva sykepleiere selv 
tenker om deltakelse i slike 
program og hva de selv mener 
er barriere og muligheter.  
Noen av intervjupersonene 
jobber på pediatriske 
avdelinger, men vi anser likevel 
svarene som relevant fordi de 
ikke er spesialsykepleiere og 
grunnkompetansen er derfor 
lik.  
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“A pilot study to evaluate the 
impact of a nurse-driven 
urine culture diagnostic 
stewardship intervention on 
urine cultures in the acute 
care setting” 
 
Fabre, V., Pleiss, A., Klein, E., 
Demko, Z., Salinas, A., Jones, 
G., Gadala, A., Hicks, L.A., 
Neuhauser, M.M., Srinivasan, 
A. & Cosgrove, S. E.  
 
2020 
 

The Joint Commission Journal 
on Quality and Patient Safety 
 
USA 

Studien understreker at 
sykepleierens rolle i 
styringsprogrammer når det 
kommer til diagnostikk i stor 
grad er ukjent. Hensikten 
med studien er å se effekten 
av å inkludere sykepleiere 
mer i behandlingen ved å 
lære dem å bare ta 
urinkulturer for pasienter 
som fyller visse kriterier, og 
ikke asymptomatisk 
urinveisinfeksjon (UVI). 
Viktigheten av dette 
fremheves fordi 
behandlingen av 
asymptomatisk UVI er en stor 
drivkraft for unødvendig 
antibiotikabruk og hvis man 
får ned diagnostiseringen vil 
man også indirekte få ned 
bruken av unødvendig 
antibiotika.  

Det er en pilotstudie hvor de har 
brukt en kvasieksperimentell 
metode.  
 
Studien ble gjennomført på et stort 
universitetssykehus i USA på en 
generell medisinsk avdeling. Det ble 
utarbeidet en evidensbasert 
algoritme som sykepleierne skulle 
bruke til å vurdere om det forelå 
indikasjon for å ta urinkulturer 
(UrCx). Tiltakene inkluderte også 
støtte fra leger samt en utnevnt 
fagutviklingssykepleier (nurse 
champion) som hjalp å promotere 
prosjektet og svarte på spørsmål fra 
deltakerne.  
 
Perioden på studien inkluderte 12 
måneder før, og 12 måneder etter 
intervensjonen ble gjennomført. 
Algoritmen som ble utarbeidet var et 
klinisk verktøy som skulle hjelpe 
sykepleierene til å vurdere indikasjon 
for å ta urinkulturer. Dette utelukket 
risikogrupper som gravide, urologiske 
pasienter, eller pasienter med 
nevrologiske 
blæreproblemer.  Algoritmen ble 
printet og hengt opp på flere 
områder på avdelingen.  
 

Funnene i studien er delt inn 
etter primærfunn og 
sekundærfunn med 
konsekvenser for pasienten.  
 
Hovedfunnene er at etter 
intervensjonen ble 
implementert på avdelingen 
falt prevalensen av utførte 
urinkulturer 33.9%. Totalt sett 
ble det tatt flere UrCx når det 
forelå urinveissymptomer, 
mens det ble tatt mindre når 
det forelå bare andre 
symptomer som feber, isolert 
forhøyning i hvite blodceller 
eller unormale vitale 
parametere. Det ble også en 
signifikant økning i 
prøvetaking hvor pasienten 
hadde fatigue, preoperativ 
testing samt når leger ønsket 
testing.  
 
Sekundærfunn samt 
konsekvenser for pasienten var 
at median lengden på 
sykehusoppholdet var 8 dag før 
tiltakene, og sank til 6 dager 
etter tiltakene. Reinnleggelse 
etter 30 dager, samt 
dødeligheten var tilnærmet lik 
før og etter tiltakene med en 
prevalens på 15.6 % før 
tiltakene i forhold til 16.1 % 
etter tiltakene i studien. 
 

Alle forfatterne er fagproner med relevant 
utdanning innenfor faget. De er enten leger, 
farmasøyter, sykepleiere,professorer eller 
har bachelor of  science. Vi anser derfor 
forfatterne som kredible.  
 
Studien følger IMRad prinsippet og er 
publisert i et fagfellevurdert tidsskrift. 
Designet til studien er en kvasieksprimentell 
metode og dette innebærer at fordelingen 
av deltakerne ikke er randomiserte/ 
tilfeldige.  
 
Det er for øvrig en pilotstudie noe som vil si 
det er en liten klinisk studie, men vi anser 
dette som en god studie å ha med da den 
viser veldig lovende resultater og metoden er 
grundig beskrevet og studien gikk over lang 
tid. Studien understreker også at funnene må 
bekreftes i større studier. 

Den er relevant fordi den 
evaluerer effekten av et 
konkret tiltak sykepleiere kan 
gjøre i antibiotikastyringen på 
en medisinsk sengepost. 
Resultatene er signifikante og 
illustrerer at små grep som 
lett tilgjengelig informasjon 
gjør at sykepleiere kan hindre 
unødvendig prøvetaking og 
indirekte hindre unødvendig 
antibiotikabruk. Funnene i 
artikkelen indikerer at 
sykepleiere sitt bidrag i 
antibiotikastyring er høyst 
relevant og fremhever 
lovende resultater. 
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“nurse OR nurses OR nursing” AND 
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role in antimicrobial 
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“Exploring the nurses' role 
in antibiotic stewardship: A 
multisite qualitative study 

of nurses and infection 
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“A pilot study to evaluate 
the impact of a nurse-

driven urine culture 
diagnostic stewardship 
intervention on urine 

cultures in the acute care 
setting” 
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Vedlegg 3 – PICO- skjema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P I C O 
Patient Intervention Sammenligning  Outcome 

 
-nurse OR nurses OR 

nursing 
 

- nurses role OR role of 
the nurse 

 
-role of the nurses OR 

nurse role   
 

- hospital care 
 

- hospital or acute setting 
or inpatient or ward 

 
-nurse  

 
-stewardship  

 
-antimicrobial stewardship  

 
- antibiotic stewardship  

 
 

-antibiotikaresistens   
 

-antibiotic resistance 
 

- antimicrobial resistance 
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Hentet fra: https://www.hopkinsmedicine.org/antimicrobial-stewardship/nursing-toolkit/_docs/urine-culture-algorithm.pdf 

https://www.hopkinsmedicine.org/antimicrobial-stewardship/nursing-toolkit/_docs/urine-culture-algorithm.pdf
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