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Sammanfattning    

Antibiotika är en viktig komponent inom modern medicin, och har utvecklats sedan 

1940-talet. Sedan cirka 30 år tillbaka har inga nya antibiotika kommit ut på marknaden, 

samtidigt som antibiotikaresistensen fortsätter att öka i samhället och har snabbt blivit 

ett stort hot mot människors hälsa. Sjuksköterskan är en viktig del i arbetet med att 

minska spridningen och utvecklingen av resistensproblematiken.  

Denna studie syftar till att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om 

antibiotikabehandling och antibiotikaresistens. Studien är en litteraturöversikt med 

innehållsanalys, där sex vetenskapliga artiklar har utgjort underlag till denna rapport, 

databasen Cinahl användes för att välja artiklarna till studien. 

Studien visar på ett antal upplevda problemområden inom antibiotikabehandlingar och 

antibiotikaresistens. Tre kategorier och åtta subkategorier identifierades. De tre 

kategorierna är följande: kunskap och utbildning, kommunikation och trygghet i arbetet. 

Metoden diskuteras utifrån vilka artiklar som använts, hur de tagits fram och hur 

författarna kom fram till det valda syftet. Resultatet av litteraturöversikten diskuteras 

utifrån bakgrunden och annan forskning. Fynden från resultatet som diskuteras här är 

kunskapens betydelse, samverkans betydelse och antibiotikaresistens som växande 

problem. 

 

Nyckelord: Antibiotikabehandling, antibiotikaresistens, sjuksköterska, uppfattningar. 
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INLEDNING 

I sjuksköterskeutbildningen undervisas om antibiotika och multiresistenta bakterier i 

kurserna om mikrobiologi, immunologi och vårdhygien. Antibiotika och dess 

resistensproblematik har också blivit mer aktuell inom media och det rapporteras om att 

fler bakterier blir resistenta för olika sorters antibiotika. Detta leder i sin tur till ett 

folkhälsoproblem då det finns brist på alternativa behandlingar. Under den kliniskt 

verksamhetsförlagda utbildningen upplevde författarna att hantering av antibiotika är en 

stor del av sjuksköterskans vardag och en återkommande interaktion med patienter, 

infekterade med resistenta bakterier. Författarna valde därmed att skriva om 

sjuksköterskors attityd och uppfattning om antibiotika och antibiotikaresistens, eftersom 

det är ett intressant ämne. Som blivande sjuksköterskor finns det även skäl att ta reda på 

hur andra sjuksköterskor inom den kliniska verksamheten ser på utvecklingen av 

resistensproblematik i vården. 

 

 

BAKGRUND 

I följande avsnitt redogörs för vad antibiotika är och vad det används till, samt dess 

historiska uppkomst och hur utvecklingen av antibiotika ser ut idag. Vidare presenteras 

utvecklingen av antibiotikaresistens, samt pågående arbete för att försöka minska denna. 

Därtill redogörs vikten av patientens delaktighet och följsamhet samt sjuksköterskans 

roll i antibiotikabehandling.  

Antibiotika 

Antibiotika är en typ av ett antimikrobiellt läkemedel, där avsikten är att skada eller 

döda mikroorganismer som orsakar en infektion (Ericson & Ericson 2018, s. 115). 

Ordet antibiotika härstammar från grekiskans anti som betyder mot och bios som 

betyder liv (ibid.). Antibiotika som läkemedel verkar endast på bakterier och inte på 

virus, svampar eller parasiter. Motsvarande läkemedel som verkar på virus är antivirala 

läkemedel och de som verkar på svampar är antimykotiska läkemedel. Läkemedel med 

verkan mot parasiter benämns antiparasitära läkemedel (ibid.). Antibiotika verkar enbart 

på bakterier av den anledningen att antibiotika endast angriper levande mikroorganismer 

(Ericson & Ericson 2009, s. 296). Det finns flera olika verkningsmekanismer hos 

antibiotika som inkluderar att hämma DNA-syntesen, hämma proteinsyntesen, hämma 

RNA-syntesen, skada cellväggen, störa metabolismen och utöva specifika effekter mot 

mykobakterier (Ericson & Ericson 2018, s. 121). Antibiotika är en viktig komponent 

inom den moderna medicinen och utgör den huvudsakliga behandlingen för flertalet 

olika bakteriella infektioner (Aziz 2013). Nästan alla bakterier kan klassas som antingen 

grampositiva eller gramnegativa, och antibiotika är nödvändigt för att kunna behandla 

dessa infektioner. Aziz (2013) menar vidare att när en organism har identifierats, kan 

rätt sorts antibiotika sättas in som behandling. Många infektioner, som pneumoni och 

tuberkulos, som tidigare betraktades som en dödsdom, är betydligt mindre allvarliga 

idag tack vare att de går att behandla (ibid.). 

 



 2 

Antibiotikans historia  

Redan på 1800-talet började teorin om att infektionssjukdomar orsakades av 

mikroorganismer ta form (Sköld 2011, s. 5) Strax efter detta uppkom bevis på att en viss 

typ av bakterie bidrog till en viss typ av infektion. Utifrån detta började forskningen få 

fart, men det dröjde till 1930-talet innan det första selektiva antimikrobiella medlet, 

sulfanilamid, började testas på mikroorganismer, och i början på 1940-talet på 

människor (Sköld 2011, s. 6). Denna typ av forskning fortskred på flera platser i 

världen, och bidrog även till den första antibiotikans uppkomst, penicillin. 

Penicillinets “fader”, Alexander Fleming, upptäckte penicillinet av en ren slump (Tan & 

Tatsumura 2015). Fleming hade under slutet av 1920-talet börjat experimentera med de 

vanliga staphylococbakterierna, och märkte att bakterierna inte växte i närhet av 

mögelsporer (ibid). Efter denna upptäckt lyckades Fleming isolera mögelsvamparna och 

identifierade dessa som en stam av Penicillinum arten. Vidare upptäcktes att penicillinet 

hade verkan mot grampositiva patogener, som är orsaken till sjukdomar som pneumoni, 

scharlakansfeber, gonorré och difteri (Tan & Tatsumura 2015). Trots denna upptäckt 

kunde Fleming inte isolera och rena tillräckliga mängder av penicillinet för att det skulle 

kunna användas inom sjukvården, och därmed kom hans forskning till ett slut (Tan & 

Tatsumura 2015; Ramalingam 2015).  

Det skulle dröja till 1940-talet innan två andra forskare, Howard Florey och Ernst 

Chain, blev intresserade av Flemings forskning och vidareutvecklade idén och lyckades 

med kliniska prövningar att bevisa penicillinets effekt samt att kunna framställa medlet i 

stora kvantiteter (Tan & Tatsumura 2015; Ramalingam 2015). Det antimikrobiella 

medlet började, efter Florey och Cains förtjänst, att massproduceras och räddade senare 

livet på miljontals människor under andra världskriget (Ramalingam 2015). År 1945 

fick Fleming, Florey och Chain motta Nobelpriset i fysiologi och medicin för sina 

gemensamma upptäckter och penicillinets kliniska verkan (Tan & Tatsumura 2015; 

Ramalingam 2015).  

Efter upptäckten av penicillin och sulfanilamid växte ett intresse för att upptäcka nya 

sorters antibiotika (Ramalingam 2015). Både syntetiska och naturliga antibiotika 

började utvecklas i rask takt och läkemedelsbolagen tävlade om att utveckla den mest 

effektiva antibiotikan (Podolsky 2015). Mellan 1944–1956 utvecklades över tio nya 

antibiotika, bland annat den första bredspektrumantibiotikan, men många av dem var för 

giftiga för människan. Detta bidrog till att det under 1960-talet började utvecklas fler 

syntetiska antibiotika med en minskad toxicitet som effekt (Ramalingam 2015). 

Efter detta uppsving av ny antibiotikaframställning har dock upptäckterna stannat av. 

De senaste 20 åren har inga nya antibiotika kommit ut på marknaden, och det är heller 

inte lönsamt för läkemedelsbolagen att utveckla nya (Anderson 2016). Det behöver 

utvecklas nya ekonomiska modeller för att göra det lönsamt för företagen att framställa 

och arbeta för att ta fram nya sorters antimikrobiella medel (Anderson 2016). Anderson 

(2016) menar att dagens system gör det mer lönsamt för läkemedelsbolagen att inte 

utveckla nya antibiotika eftersom billiga generiska antibiotika säljs på marknaden, 

vilket innebär att läkemedelsbolagen inte kommer tjäna på att utveckla nya antibiotika 

förrän resistensen uppkommit. 
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Antibiotikaresistens 

Utveckling av antibiotikaresistens 

Antibiotikaresistens är ett växande och allvarligt folkhälsoproblem världen över 

(Folkhälsomyndigheten 2017). Aziz (2013) beskriver antibiotikaresistens som en 

tickande bomb, som rankas som ett hot mot mänskligheten tillsammans med bland 

annat terrorism. Antibiotikaresistens innebär att bakterier gradvis har blivit 

motståndskraftiga mot ett eller flera olika sorters antibiotika, det vill säga utvecklat en 

resistens mot botemedlen. Enligt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2018) finns det 

vissa bakteriegrupper som har en större tendens att utveckla resistens, till exempel: 

Staphylococcus Aureus (MRSA- Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus), 

Enterokocker (VRE - Vancomycin Resistenta Enterokocker), Gramnegativa stavar som 

exempelvis E. Coli och Klebsiella. Bakterierna blir vid resistens motståndskraftiga för 

flera sorters antibiotika, men det finns även ett ämne som vissa bakterier utsöndrar som 

förstör antibiotikans verkan, nämligen ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) 

(Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018). 

Resistensen som utvecklats hos bakterien är en egenskap som bakterien har (1177 

Vårdguiden 2017). Antibiotikaresistens är ett världsproblem som är associerat med hög 

sjuklighet och dödlighet (Frieri, Kumar & Boutin 2017). Varje år dör 700 000 personer 

världen över på grund av infektion med antibiotikaresistenta bakteriestammar 

(Läkemedelsvärlden 2019). I Europa dör 33 000 personer varje år (SVT Nyheter 2018) 

och i USA dör 23 000 personer varje år (Durand, Raoult & Dubourg 2019), båda till 

följd av att bakterierna har utvecklat en resistens mot antibiotika. 

Antibiotikaresistensen kommer att öka i den utsträckning som sjukvården använder 

antibiotika, ju mer antibiotika som används, desto snabbare resistensutveckling 

(Folkhälsomyndigheten 2017). I samband med användning av antibiotika kommer 

bakterier att anpassa sig till läkemedlet och utveckla en resistens (Ericson & Ericson 

2018). Detta beror på att bakterier hela tiden försöker utveckla sig genom delning och 

tillväxt för att överleva. En förutsättning för att bakterier ska kunna utvecklas är att 

bakterien anpassar sig till sin omgivning. Exponeras bakterierna för antibiotika kommer 

det att bli nya förutsättningar för att bakterierna ska kunna överleva och bakterierna 

måste därmed ändra sitt levnadsmönster för att anpassa sig till sin nya omgivning (ibid). 

Antibiotikaresistens kan spridas på olika sätt, mellan människor, djur, livsmedel och 

miljön. Antibiotikaresistensen kan också överföras mellan olika bakterier, så att de byter 

resistens med varandra (Folkhälsomyndigheten 2017). 

I och med en växande resistens, är det av vikt att inte behandla alldagliga infektioner 

med antibiotika, utan att överväga noga om förskrivning är nödvändig (Strama 2018). 

Det är också viktigt att kunna urskilja symtom på allvarliga infektioner och kunna 

identifiera dessa i tid för att kunna sätta in adekvat behandling på rätt vårdnivå (Strama 

2018). 
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Pågående arbete mot antibiotikaresistens 

För att bedriva en god och säker vård krävs det flertalet åtgärder för att minska 

antibiotikaresistensen. Strama (2014) har ett pågående arbete för att minska 

smittspridning av resistenta bakterier men också minska användandet av 

antibiotikaförskrivning. Detta arbete pågår genom att Strama (2014) har utvecklat ett 

10-punktsprogram inom sjukvården för att minska antibiotikaresistensen. 10-

punktsprogrammet består av: 

1. Minimera smittspridningen inom sjukvården. 

2. Tillämpa basal handhygien. 

3. Begränsa vårdrelaterade infektioner. 

4. Förebygga samhällsvärvade infektioner. 

5. Bakteriologisk odling innan behandling med antibiotika. 

6. Mikrobiologiska laboratoriet ska vara snabba att agera vid fynd av oönskad 

bakterie och samarbeta med övrig vårdpersonal. 

7. Analysera resistens- och förskrivningsdata lokalt och återkoppla till 

verksamhet.  

8. Mätning av följsamheten av riktlinjer för infektioner. 

9. Rätt hantering av antibiotikaprofylax. 

10. Rationell antibiotikahantering. 

Folkhälsomyndighetens (2017) arbete mot antibiotikaresistens är att förmedla aktuell 

kunskap om ämnet till allmänheten och socialtjänsten, samt hälso- och sjukvården. Det 

består också i att bevara antibiotikans användning till att effektivt behandla 

bakterieinfektioner och se till att allmänheten, förskrivare och övriga yrkesgrupper 

tillämpar kunskaperna kring antibiotikaresistens. Ytterligare två arbetsområden som 

Folkhälsomyndigheten har är att uppmärksamma verksamheter kring frågor om 

antibiotikaresistens, vårdhygien och vårdrelaterade sjukdomar, samt att främja insatser 

kring antibiotikaresistens på regional och lokal nivå (ibid.).  

För att bäst kunna delge patienterna mer information kring hur antibiotikaresistens 

sprider sig krävs det av hälso- och sjukvårdspersonal att ha ett öppet sinne och kunna 

förstå patientens livsvärld. Detta kan vara svårt då mycket tas för givet i det vardagliga 

livet, och sjuksköterskan inte reflekterar över hur patienten upplever situationen 

(Ekebergh 2015, s. 70). Chater & Courtenay (2019) beskriver att när en patient som 

förväntar sig antibiotika som behandling nekas, är det av betydelse att sjukvårdaren 

lyssnar och accepterar patientens oro. Detta leder till att patienten känner att hälso- och 

sjukvårdspersonalen är på samma sida. När en patient meddelar en önskan om 

antibiotika är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen undviker den så kallade 

“rättningsreflexen”, där sjukvårdspersonalen försöker ge kliniska råd. Detta kan istället 

leda till en motsatt effekt, där patienten blir mindre villig att delta i vårdandet (ibid.). 

Istället bör sjukvårdspersonal vänta på att patienten är redo och mottaglig för 

informationen, och be om att få förklara varför antibiotika inte är en nödvändig 

behandling i den nuvarande situationen. Detta bidrar till att patienten blir hörd samt att 

patienten blir mer villig att delta i vårdandet (Chater & Courtenay 2019). 

Det är inte endast patienten som behöver ha ett öppet sinne för vårdandet, utan även 

hälso- och sjukvårdspersonalen. Med ett öppet sinne samt en vilja att förstå patientens 



 5 

livsvärld kommer vårdandet att präglas av förståelse och meningsfullhet i det vårdande 

sammanhanget (Ekebergh 2015, s. 70). 

 

Sjuksköterskans roll i arbetet med antibiotikabehandling 

Sjuksköterskan spelar en avgörande roll i arbetet med antibiotika, och betydelsen 

fortsätter växa (Chater & Courtenay 2019). Sjuksköterskan står i centrum för 

patientvården, och är ansvarig för att administrera och dokumentera 

antibiotikabehandling hos patienterna. Vidare blir sjuksköterskan en viktig del, 

tillsammans med läkarteamet, i att besluta om fortsatt antibiotikabehandling (Manning, 

Pfeiffer & Larson 2016). Sjuksköterskan står mellan patienten och läkaren, och behöver 

kunna kommunicera med båda parter för att kunna minska både hur antibiotikan 

används samt att minska antalet utskrivningar (ibid.). Även om sjuksköterskan inte har 

möjlighet att själv skriva ut antibiotika, kan sjuksköterskan vara involverad i att 

framhäva vikten av optimal läkemedelsbehandling (Ladenheim, Rosembert, Hallam & 

Micallef 2013). Fortsättningsvis menar Ladenheim et al. (2013) att detta kan innebära 

att antibiotikan blir utskriven efter rekommenderade riktlinjer, behandlingstiden är 

lämplig samt att intravenösantibiotika byts ut till tablettform istället, när det är möjligt.  

Kommunikationen och bemötandet med patienten är en central del i sjuksköterskans 

arbete för att kunna skapa förutsättningar för en välfungerande behandling, samt en god 

relation mellan vårdare och patient (Chater & Courtenay 2019). Genom en 

patientcentrerad vård, där sjuksköterskan hjälper patienten att förstå vad antibiotika är 

och när det är nödvändigt, uppnås tillit och engagemang mellan patient och vårdare 

(Chater & Courtenay 2019). Genom det gemensamma samtalet kan sjuksköterskan möta 

patientens livsvärld, och därigenom lidandet, och hjälpa till att skapa välbefinnande och 

en meningsfull tillvaro (Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 129). Sjuksköterskan bör kunna 

lyssna och känna in, och på så sätt försöka förstå patienten, vilket kommer leda till att 

patienten känner sig sedd och bekräftad (Ekebergh & Dahlberg 2015, s. 131). Ekebergh 

och Dahlberg (2015, s. 131) menar att sjuksköterskan möter en utmaning i att kunna 

skapa förutsättningarna för att patienten ska känna sig förstådd och få sina känslor 

bekräftade. Hur väl sjuksköterskan lyckas med detta är avgörande för om samtalet är 

vårdande eller inte.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Antibiotika är ett viktigt läkemedel i det moderna samhället, för att kunna behandla 

olika typer av infektioner och sjukdomar. Däremot har antibiotikan blivit mindre 

effektiv vid behandling av vissa bakterier och anledningen är utvecklingen av 

antibiotikaresistens hos bakterier. Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem 

världen över.  För att uppmärksamma resistensspridning och antibiotikaanvändning 

finns det ett behov av att undersöka sjuksköterskors uppfattningar kring antibiotika och 

antibiotikaresistens. Idag finns ingen nyligen publicerad sammanställning av forskning 

inom ämnet, därav är det en god idé att belysa ämnet och försöka fylla kunskapsluckan. 
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SYFTE 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om antibiotikabehandling och 

antibiotikaresistens. 

  

METOD 

Metoden som används för studien var en litteraturstudie med översiktlig granskning, 

utifrån en så kallad traditionell översikt, enligt Fribergs modell (Friberg 2017, ss. 148–

150). Denna metod användes för att på ett strukturerat sätt kunna sammanställa 

nypublicerad forskning inom området. 

 

Datainsamling och urval  

Datainsamlingen inleddes med att ta fram relevanta databaser för vårdvetenskap. 

Databasen som användes vid litteratursökningen var Cinahl. Litteratursökningen 

avgränsades genom språk, årtal och peer reviewed. Avgränsningarna av språk 

begränsades till svenska och engelska för att författarna skulle få en så god förståelse av 

artiklarna som möjligt. Artiklarna fick maximalt vara tio år gamla, för att informationen 

skulle vara aktuell och av betydelse för denna studie. Peer reviewed användes för att 

säkerställa en god kvalitet på artiklarna och att de var publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. 

Sökorden som användes i sökandet var: antibiotic resistance, antibiotics resistance, 

antimicrobial resistance, nurs, nurse, nurses, nursing, nurse’s attitudes, knowledge, 

attitude, awareness, education, understanding. För att få fram ett relevant och bra 

litteratururval användes booelsk söklogik. Booelsk söklogik är en metod som används 

för att kombinera sökord med varandra och består av sökoperatorer, de vanligaste som 

används och som också användes i denna studie var sökoperatorerna AND och OR. 

Operatorn AND användes för att sätta ihop flera söktermer och operatorn OR användes 

för att få träff på någon av söktermerna eller båda (Östlundh 2017, ss. 72–73). Urvalet 

gjordes från träffarna som sökorden gav. Om rubriken och abstract verkade vara 

relevanta, lästes hela artikeln igenom för att säkerställa att artikeln svarade på studiens 

syfte, se bilaga 1. 

 

Analys 

I en litteraturöversikt är det av yttersta vikt att analysera studierna noggrant för att få 

fram essensen av studien (Friberg 2017, ss. 148–150). Detta uppnås genom att följa fyra 

steg, som upprepas med varje studie.  

Det första steget är att läsa igenom studierna. Varje studie bör läsas flertalet gånger för 

att innehåll och sammanhang ska kunna identifieras, samt för att få ett 

helhetsperspektiv. Det kan även vara en god idé att sammanfatta varje studie för att 
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kunna säkerställa att allt väsentligt har dokumenterats, men även som en metod att 

reducera ned data till det som är relevant för litteraturstudien (Friberg 2017, ss. 148–

150).  

Nästa steg i analysprocessen är att dokumentera studierna i en översiktstabell. Genom 

att välja ut ett antal rubriker, med relevans till det aktuella problemområdet, som 

exempelvis syfte, metod, resultat etc., blir artiklarna lättöverskådliga och bildar en god 

strukturell grund för fortsatt analys (Friberg 2017, ss. 148–150).  

När tabellen är skapad underlättar det för nästa steg i analysprocessen där innehållet i 

artiklarna ska analyseras och struktureras, samt likheter och skillnader ska identifieras. 

Det kan vara en god idé att jämföra artiklarnas skillnader och likheter utefter teoretiska 

utgångspunkter, tillvägagångssätt för metod, analysprocess, syfte och förmodligen 

viktigast, resultatet (Friberg 2017, ss. 148–150).  

Även jämförelsen kan vara bra att dokumentera i översiktstabell, då det underlättar för 

det sista steget i processen som innebär att sammanställa vad som analyserats. 

Artiklarna som har likheter med varandra sorteras under samma kategori, och sedan 

subkategori. Detta ger en innehållsanalys. Genom denna indelning bildas en tydlig 

översikt, och ger en bra pendling mellan helhet från de tidigare studierna, detaljer i 

tabellerna och bildar en ny helhet med det nya resultatet (Friberg 2017, ss. 148–150).  

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Artiklarna som ligger till grund för denna studie ska ha genomgått ett etiskt 

övervägande, då det är empiriska studier som involverar människor. Anledningen till 

detta är att författarna till denna studie ska vara försäkrade om att deltagarnas uppgifter 

och villkor för deltagande har behandlats etiskt rätt utifrån de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet handlar om att forskarna ska informera deltagarna i forskningen om 

vilken roll de har i projektet, vilka villkor deltagarna har och att det är frivilligt att delta, 

samt att de har rätt till att avbryta sitt deltagande i projektet när som helst. Forskarna är 

också skyldiga till att ge all information som kan komma att påverka den efterfrågades 

deltagande. Samtyckeskravet innefattar att deltagarna måste ha lämnat ett samtycke till 

forskarna för att få delta, om deltagarna i studien skulle vara under 15 år krävs det ett 

samtycke från både personen under 15 år samt från föräldrarna. Konfidentialitetskravet 

handlar om att forskarna ska skydda deltagarnas identitet, detta ska göras genom att en 

förbindelse om tystnadsplikt signeras av deltagarna. Deltagarnas uppgifter ska vara 

antecknade, avrapporterade och lagrade på ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna 

identifiera enskilda deltagare. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats in 

för forskningsändamålet får endast användas till den forskningen, och får inte utlånas 

eller brukas i något kommersiellt syfte eller andra icke-vetenskapliga syften. 

Nyttjandekravet innebär också att insamlade uppgifter från deltagarna inte får påverka 

den enskilda individen direkt, det vill säga att åtgärder och beslut inte får fattas utan 

medgivande från den berörda (Vetenskapsrådet 2002). 
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RESULTAT 

Resultatet framtogs utifrån sex vetenskapliga artiklar, där tre kategorier identifierades: 

kunskap och utbildning, kommunikation och trygghet i arbetet samt tillhörande 

subkategorier (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultatöversikt 

 

Kategorier Subkategorier 

Kunskap och utbildning 

Subkategori 1: 

Sjuksköterskans upplevelser av adekvat eller bristande 

kunskap, avsaknad av information, protokoll, riktlinjer & PM 

Subkategori 2: 

Önskar ökad utbildning om antibiotika och antibiotikaresistens 

Subkategori 3: 

Sjuksköterskors uppfattningar om antibiotikabehandling - för 

mycket antibiotika används inom vården  

Kommunikation 

Subkategori 1: 

Sjuksköterskans upplevelser kring bemötande med patient - 

patientlidande eller bra bemötande 

Subkategori 2: 

Sjuksköterskans upplevelser kring samverkan med andra 

vårdprofessioner - förtroendebrist eller god tillit 

Trygghet i arbetet 
Subkategori 1: 

Känna sig säker och kompetent 
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Subkategori 2: 

Känna sig stressad och överarbetad 

 

Subkategori 3: 

Sjuksköterskors uppfattningar om antibiotikaresistens - känna 

sig rädd och orolig för ökande problematik 

 

Kunskap och utbildning 

Sjuksköterskor upplever avsaknad av kunskap kring antibiotikabehandling och 

antibiotikaresistens, och har en önskan om ökad utbildning inom ämnet. 

Sjuksköterskorna upplever även en rädsla att antibiotika överanvänds och förskrivs i för 

stora mängder. 

 

Sjuksköterskans upplevelser av adekvat eller bristande kunskap, avsaknad av 

information, protokoll, riktlinjer & PM 

Bland sjuksköterskor går åsikterna isär om huruvida kunskapen är tillräcklig inom 

områdena antibiotika, antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. Flertalet 

sjuksköterskor upplever att de har kännedom om riskerna med att ta antibiotika (Kistler 

et al. 2017) dock saknas specifik kunskap om att vårda patienter med 

antibiotikaresistens och hur en infektion med resistenta bakterier sprids (Andersson, 

Andreassen Gleissman, Lindholm & Fossum 2016). Trots att flertalet sjuksköterskor 

uttrycker insikt i riskerna med antibiotikaanvändning, upplevs en kunskapsbrist (Lim et 

al. 2014) och avsaknad av information, riktlinjer och var riktlinjer kring 

antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens kan inhämtas (Andersson et al. 2016). 

Den information om resistenta bakterier som sjuksköterskorna i studien fått ta del av 

uttrycks som otillräcklig (Andersson et al. 2016). Sjuksköterskorna anser sig också 

sakna metoder för att minska eller förebygga resistensspridning (Lim et al. 2014). De 

upplever utöver detta också att frågorna som lyfts om antibiotikabehandling och 

resistens går obesvarade förbi (Andersson et al. 2016).  

 

Önskar ökad utbildning om antibiotika och antibiotikaresistens  

Majoriteten av sjuksköterskorna upplever att kunskap kring antibiotika är viktigt inom 

vårdande yrken och för att kunna utvecklas i sjukvårdskarriären (Abbo, Smith, Pereyra, 

Wyckoff, Hooton 2012; Merrill et al. 2019). Därmed önskar flertalet sjuksköterskor mer 

utbildning och kunskap, samt riktlinjer kring antibiotikabehandling och resistens 

(Andersson et al. 2016; Lim et al. 2014). Den kunskap och utbildning som 

sjuksköterskor önskar att få behandlar områden som infektioner, hur infektioner sprids 

samt hur patienter med antibiotikaresistens ska behandlas (Andersson et al. 2016).  

Sjuksköterskorna önskar även få mer utbildning om den antimikrobiella användningen 

och hur den lämpar sig (Merrill et al. 2019), samt utbildning kring 
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antibiotikautskrivning (Toska & Geltona 2015). Vägledning och stöd om 

infektionshantering är ett behov som sjuksköterskor nämner och också eftersträvar (Lim 

et al. 2014).  

 

Sjuksköterskornas uppfattningar kring framtiden om information och riktlinjer inom 

antibiotikaområdet är att sjuksköterskor spelar en betydande roll för utvecklande av 

riktlinjer kring antibiotikaanvändning (Lim et al. 2014; Merrill et al. 2019). 

Sjuksköterskorna upplever att riktlinjerna är till stöd för deras arbete och ger en känsla 

av säkerhet i deras profession (Kistler et al. 2017; Andersson et al. 2016; Lim et al. 

2014). För framtida jobb mot antibiotikabehandling och antibiotikaresistens erfar 

sjuksköterskorna att det är viktigt att få bättre kunskap och rätt träning, för att inte 

känna rädsla inför att vårda patienter med resistensproblematik. Att cheferna är 

välinformerade och kunniga för att svara på sjuksköterskornas frågor och funderingar är 

ett behov som sjuksköterskorna också nämner (Andersson et al. 2016). 

 

Sjuksköterskors uppfattningar om antibiotikabehandling 

Sjuksköterskorna uttrycker en tämligen likasinnad bild angående antibiotikabehandling. 

En del uttrycker en oro över att olämplig antibiotikabehandling kan vara potentiellt 

skadligt för patienterna (Abbo et al. 2012; Merrill et al. 2019). Flertalet menar på att det 

inte alltid är nödvändigt med en antimikrobiell behandling (Abbo et al. 2012; Kistler et 

al. 2017) dock om det finns ett behov bör smalspektrumantibiotika sättas in, istället för 

bredspektrum, om situationen tillåter (Merrill et al. 2019). Fortsättningsvis beskriver 

sjuksköterskorna en oro för att antibiotika sätts in på för svaga indikationer, som 

asymtomatiska infektioner eller virusinfektioner, eller utan en bekräftelse på vilken 

mikroorganism som orsakat infektionen (Kistler et al. 2017; Lim et al. 2014; Merrill et 

al. 2019). Vidare påpekas att feldiagnostisering ofta leder till olämplig 

antibiotikaförskrivning (Abbo et al. 2012; Toska & Geltona 2015; Lim et al. 2014). 

Många av sjuksköterskorna erfar att antibiotika överanvänds både nationellt och lokalt 

(Abbo et al. 2012; Toska & Geltona 2015), och märker av detta genom en ökad 

antibiotikaadministration de senaste åren (Toska & Geltona 2015). Detta har lett till en 

ökad oro och rädsla inför behandling med antibiotika och riskerna med 

antibiotikaresistens (Abbo et al. 2012; Toska & Geltona 2015). 

 

Kommunikation 

Kommunikationen är en väsentlig del i vårdandet, både mellan sjuksköterskan och 

patient samt mellan det övriga vårdprofessioner. Sjuksköterskorna upplever att det är 

viktigt att korrekt information delges med patienterna, men även att det finns ett 

förtroende för förskrivande läkare. 

 

Sjuksköterskans upplevelser kring bemötande med patient 

Bemötande med patienter är en stor del i sjuksköterskans vardag. När en patient vårdas 

för infektion med antibiotikaresistenta bakterier upplever sjuksköterskor att patientens 

övriga behandling påverkas (Toska & Geltona 2015). Sjuksköterskorna upplever en 

rädsla för resistensspridning och vågar därmed inte vårda patienter med resistenta 

bakterier på samma sätt som de behandlar patienter utan resistens. Detta leder i sin tur 
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till ett patientlidande (Andersson et al. 2016). I samband med att sjuksköterskor inte 

vågar eller vill behandla patienten kommer patientens livsvärld att påverkas genom 

ensamhet och isolering (Andersson et al. 2016). Sjuksköterskor erfar patienter med 

antibiotikaresistenta bakterier som ett hot eller fasa (Andersson et al. 2016). Trots att 

sjuksköterskorna inte vill eller vågar vårda patienter med resistenta bakterier, menar 

sjuksköterskorna att det är viktigt att patienterna får information om speciella rutiner 

kring resistenta bakterier och om deras infektion (Andersson et al. 2016). 

 

Sjuksköterskans upplevelser kring samverkan med andra vårdprofessioner 

Inom sjukvården jobbar flertalet yrkesprofessioner nära varandra, däribland 

sjuksköterskan och läkaren. Upplevelsen som sjuksköterskan har av samarbetet med 

läkaren är att det är viktigt att ha kontakt med läkaren (Kistler et al. 2017) och att 

information från läkare och andra vårdprofessioner uppskattas (Andersson et al. 2016).  

Sjuksköterskor berättade att det förekommit att antibiotika felaktigt har delats ut 

(Merrill et al. 2019). Vid förskrivning av antibiotika upplevs en förtroendebrist för 

förskrivarna då sjuksköterskorna ifrågasätter indikationen av behandling. Ifrågasättande 

av sjuksköterskorna kan bero på att förskrivaren hade ordinerat fel sort, dos och 

varaktighet (Merrill et al. 2019).  

 

Trygghet i arbetet 

Att vårda patienter med antibiotikaresistens upplevs på olika sätt av sjuksköterskor. 

Vissa upplever sig vara kompetenta och säkra, medan för andra bidrar det till en ökad 

stress i det dagliga arbetet. Även uppfattningarna kring huruvida antibiotikaresistens är 

ett problem eller inte skiljer sig åt.  

 

Känna sig säker och kompetent 

Sjuksköterskorna har olika åsikter och uppfattningar kring antibiotikabehandling och 

resistenta bakterier. En del av sjuksköterskorna är bekanta med problematiken och har 

kännedom om hur patienterna ska vårdas på rätt sätt (Andersson et al. 2016).  Detta 

bidrar till att det inte finns någon rädsla om att sprida vidare smittan (Andersson et al. 

2016).  Om osäkerhet skulle uppstå, vet sjuksköterskorna var information, riktlinjer och 

PM kan hittas (Abbo et al. 2012; Andersson et al. 2016).  Sjuksköterskor uppger även 

att de är säkra på indikationen när de ger en antibiotikabehandling (Merrill et al. 2019). 

 

Känna sig stressad och överarbetad 

Patienter med resistenta bakterier är något som sjuksköterskor upplever som en ökad 

stress för arbetet. Anledningen till detta beror på att det blir mycket extra arbete och mer 

att reflektera över (Andersson et al. 2016). Det är att patienter måste flyttas runt till 

andra rum för att minska smittspridning av antibiotikaresistenta bakterier till patienter 

som inte har det (Andersson et al. 2016). Sjuksköterskorna upplever att procedurerna tar 

längre tid kring patienterna och att städningen och rutinerna blir striktare (Andersson et 

al. 2016). Detta bidrar till att sjuksköterskorna upplever att patientens behandling 

förlängs (Andersson et al. 2016). Den ökade stressen som uppkommer utav dessa 

faktorer bidrar till en ökad risk för misstag. En annan faktor som sjuksköterskorna 
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upplever påverka stressen är att sjuksköterskorna inte kan rutinerna (Andersson et al. 

2016). 

 

Sjuksköterskors uppfattningar om antibiotikaresistens 

Sjuksköterskorna har skilda uppfattningar om huruvida antibiotikaresistens är ett 

problem eller inte. Sjuksköterskorna som jobbar på sjukhus upplever att 

antibiotikaresistens är ett nationellt problem och att det finns problem med detta på 

sjukhus (Toska & Geltona 2015). Sjuksköterskor som jobbar kommunalt på boende 

upplever däremot att antibiotikaresistens inte är ett problem då de inte möter patienter 

med antibiotikaresistens i samma utsträckning som de anställda på sjukhus (Lim et al. 

2014). Fåtalet sjuksköterskor på boendet uppgav dock att de vara oroliga över en ökning 

av antibiotikaresistens (Lim et al. 2014). Sjuksköterskor erfar att orsaken till 

antibiotikaresistensen beror på överförskrivning och olämplig förskrivning av 

antibiotika (Toska & Geltona 2015; Merrill et al. 2019).  

 

Antibiotikaresistens är något som sjuksköterskorna upplever en oro (Abbo et al. 2012) 

och rädsla inför (Andersson et al. 2016). Detta beror på att sjuksköterskorna är rädda att 

själva bli smittade av antibiotikaresistenta bakterier, men även att sprida vidare 

resistenta bakterier till andra patienter och familjemedlemmar (Andersson et al. 2016). 

Sjuksköterskorna erfar att det är viktigt att avvakta med antibiotikabehandling och om 

det går behandla sjukdomar med annat läkemedel än antibiotika (Kistler et al. 2017). 

Andra upplevelser som sjuksköterskan erfar är att deras och deras kollegors oro inte blir 

tagna på allvar, samt att deras frågor går obesvarade förbi (Andersson et al. 2016). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Från första början hade författarna en ambition om att undersöka patienters 

uppfattningar och upplevelser om antibiotika och antibiotikaresistens, och framförallt 

undersöka vilka kunskapsluckor som fanns hos patienterna. Författarna insåg tidig att 

forskningsunderlaget var begränsat, och att det inte fanns tillräckligt många tidigare 

publicerade artiklar kring ämnet för att få fram ett giltigt resultat. Detta bidrog till att 

syftet med studien fick formuleras om och författarna fick ändra syfte till att undersöka 

sjuksköterskors uppfattningar om antibiotikabehandling och antibiotikaresistens. När 

syftet ändrades blev det betydligt lättare att finna artiklar för studien. För att artiklarna 

skulle vara av relevans och bidra med ny och tidsenlig information avgränsades årtalen 

från 2010–2020. Den äldsta artikeln som togs med var från 2012, och den nyaste från 

2019. Författarna valde att avgränsa språken i artiklarna till svenska och engelska, då 

dessa är de språk som författarna behärskar. Fortsättningsvis hittade författarna endast 

artiklar på engelska som svarade på syftet, och därför finns inga svenska artiklar med. 

Då engelska inte är författarnas modersmål, kan missförstånd eller missuppfattningar ha 

skett och på så sätt påverkat resultatet. För att försöka minska risken för detta kunde 

lexikon komma till hjälp vid översättningen.  
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Databasen som användes till litteratursökningen var Cinahl. När författarna jämförde 

sökträffarna från Cinahl med andra databaser, till exempel PubMed och Medline 

uppkom redan valda artiklar. Vidare innebar detta att författarna endast använde Cinahl. 

Visserligen hade författarna kunnat utveckla nya sökord för att använda i de andra 

databaserna för att utforska om nya artiklar kom upp, dock ansåg författarna att de redan 

valda artiklarna ansågs svara på syftet samt vara av god kvalité och därför utforskades 

inte detta mer.  

 

Författarna hade en strävan om att avgränsa området geografiskt till Sverige, dock fanns 

inte tillräckligt många artiklar som svarade på syftet så området utökades till Europa. 

Även med denna avgränsning var det svårt att hitta artiklar, vilket gjorde att 

avgränsningen togs bort helt och hållet. Detta resulterade i tre artiklar från USA (Abbo 

et al. 2012; Kistler et al. 2017; Merrill et al. 2019), en från Australien (Lim et al. 2014), 

en från Grekland (Toska & Geltona 2015) och till sist en från Sverige (Andersson et al. 

2016). Vidare innebär detta att resultatet i studien återspeglas från flertalet länder och 

världsdelar. Dock visade sig resultatet från artiklarna, oavsett land, innehålla stora 

likheter angående upplevelser kring antibiotikabehandling och antibiotikaresistens, 

vilket gjorde att författarna ansåg att artiklarna var av relevans. 

 

Artiklarna som valdes till resultatet var både kvalitativa, kvantitativa och av mixad 

metod. Författarna hade en målsättning om att artiklarna som skulle utgöra grunden i 

resultatdelen endast skulle vara av kvalitativ forskningsmetod för att kunna fånga 

essensen av sjuksköterskornas uppfattningar. Dock var det en större svårighet än först 

väntat att enbart hitta relevanta kvalitativa artiklar. Detta ledde till att författarna fick 

ändra utgångspunkten, och inkludera kvantitativa artiklar också. De artiklar som 

hittades som var av icke kvalitativ utgångspunkt ansågs ändå besvara studiens syfte och 

fick därför bli en del av resultatet. Författarna använde sig inte av Fribergs 

kvalitetsgranskningsmodell. Detta kan möjligen påverkat resultatets trovärdighet, då det 

inte går att säkerställa att artiklarna är av god kvalitet. 

 

Analysmodellen som användes hämtades från Friberg (2017). Denna utgjorde en bra 

grund för författarna inför analysen. Författarna läste igenom artiklarna i sin helhet 

flertalet gånger, för att säkerställa att artiklarna uppfattades på ett korrekt sätt. 

Författarna satt tillsammans men läste artiklarna var för sig och sammanfattade dem 

enskilt. Efter detta reflekterade författarna tillsammans över artiklarna och diskuterade 

fynden för att finna subkategorier och urskilja uppfattningar som svarade på studiens 

syfte. Detta blev en styrka för arbetet. Författarna skapade en tabell i skrivdokumentet 

där det var enkelt att både skriva upp subkategorier och flytta runt dem så att de bildade 

hela kategorier. Denna uppdelning resulterade i tre kategorier med två eller tre 

subkategorier till respektive kategori. Genom denna bearbetning av artiklarna fick 

författarna en tydlig överblick av artiklarna som valdes, och en god helhetssyn över 

vilka kategorier som kunde urskiljas, detta är en styrka för arbetet. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen består av diskussion om delar av resultatet där utgångspunkten är 

uppsatsens bakgrund och annan forskning. 
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Kunskapens betydelse  

I litteraturöversiktens resultat identifierades att sjuksköterskor hade skilda åsikter om 

vilken kunskap de har inom området antibiotikabehandling och antibiotikaresistens. 

Flertalet sjuksköterskor upplevde ha kunskap om riskerna med antibiotikabehandling, 

men att kunskapen om övriga antibiotikaområden var bristande. Flertalet sjuksköterskor 

upplevde att det var viktigt med bättre kunskap om antibiotikabehandling och 

antibiotikaresistens för att kunna vårda patienter. Ekebergh (2015, s. 232) skriver att för 

att kunna vårda och tillgodose patientens behov behövs kunskap. Kunskapen kan vara i 

olika former, såsom praktisk eller teoretisk. Möter patienten en utbildad sjuksköterska 

ökar chansen att bli sedd och få rätt vård utifrån vårdbehov (Arman, 2015, s. 231). Med 

mer utbildning menar Arman (2015, s. 231) att det skapas goda patientrelationer till 

sjuksköterskan. Patienter som har en pågående vård har rättighet att ha en god relation 

till sjuksköterskan (ibid.). I resultatet av litteraturöversikten framgick det att 

sjuksköterskorna upplevde patienter med resistenta bakterier som ett hot eller fasa. 

Sjuksköterskorna var rädda för att vårda patienten och sprida resistensen vidare, vilket 

bidrog till att sjuksköterskorna inte ville gå in till patienten. Patientens vård blev på så 

sätt lidande och patienternas livsvärld påverkades genom ensamhet och isolering. 

Tørseth Andreassen, Fjellet, Hageland, Wilhelmsen och Stubberud (2011) skriver att 

isolering endast ska vidtas vid misstanke om patienten har en smittsam sjukdom. 

Isolering av en patient skapar en livskris hos denne och att flertalet patienter upplever en 

ensamhet, skuldkänslor och ångest (ibid.).  

 

Samverkans betydelse 

Hälso- och sjukvården arbetar utifrån team, vilket är ett traditionellt förhållningssätt 

sedan länge (Vårdhandboken 2019). resultatet av litteraturöversikten framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att det fanns en förtroendebrist mellan sjuksköterskorna och 

läkarna. Sjuksköterskorna upplevde också att en samverkan mellan läkare och andra 

vårdprofessioner var viktig och uppskattad. Vårdhandboken (2019) skriver, för att 

upprätthålla en god patientsäker vård i den moderna vården måste det finnas ett 

välfungerande team. Ett välfungerande och effektivt team innefattar att teamet har 

kunskap om vikten av tydlig kommunikation, samt förståelse och kunskap för andras 

yrkesprofession (Vårdhandboken 2019).  

 

Antibiotikaresistens som växande problem 

Antibiotikaresistens är ett stort problem världen över (Folkhälsomyndigheten 2017), 

däremot finns det skilda åsikter hos sjuksköterskorna om antibiotikaresistens är ett 

problem eller inte. Flertalet sjuksköterskor uppgav att det är ett stort och ökande 

problem både nationellt och på sjukhus. Sjuksköterskor som jobbade på ålderdomshem 

upplevde inte antibiotikaresistens som ett problem då sjuksköterskorna inte mötte 

antibiotikaresistens i samma utsträckning som på sjukhus. Folkhälsomyndigheten 

(2019) uppger att år 2018 var 15 129 personer i Sverige drabbade av resistenta 

bakterier. Detta antal beräknas att öka de kommande åren och år 2030 beräknas 31 896 

personer i Sverige ha drabbats av resistenta bakterier. År 2050 uppger 

Folkhälsomyndigheten (2019) att siffran på antal drabbade kommer ha ökat med nästan 

5 gånger från år 2018, det vill säga 70 954 personer. 



 15 

 

 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversiktens resultat visar att det finns en kunskapsbrist hos sjuksköterskor om 

antibiotikabehandling och antibiotikaresistens. Sjuksköterskor uppger också en önskan 

att få mer utbildning, kunskap och tydliga riktlinjer om antibiotikabehandling och 

antibiotikaresistens. Att vårdpersonal är medvetna om detta bidrar till att verksamheten 

kan förbättras, detta anser författarna vara av betydelse. En medvetenhet hos 

vårdpersonal om att ökad kunskap, utbildning och tydliga riktlinjer kan bidra till att 

sjuksköterskor känner sig säkrare. Detta leder i sin tur till att patientsäkerheten kan öka. 

Det är också viktigt att vårdpersonal är medvetna om är att sjuksköterskor upplever en 

oro, stress och rädsla för att vårda patienter med resistenta bakterier. Anledningen till 

detta är att sjuksköterskorna är rädda för att sprida vidare resistenta bakterier. En 

bidragande orsak till att sjuksköterskorna upplever oro, stress och rädsla för att vårda 

patienter med resistenta bakterier är på grund av den bristande kunskapen och 

avsaknaden av riktlinjer. Författarna anser därmed att utbildning och riktlinjer kring 

antibiotikabehandling och antibiotikaresistens är nödvändigt och bör implementeras i 

verksamheten för att öka sjuksköterskornas säkerhet vid vård av patienter med 

antibiotikaresistenta bakterier. 

 

Hållbar samhällsutveckling 

Regeringskansliet (2017) uttrycker att antibiotikaresistens är ett växande internationellt 

problem, och är ett allvarligt hot mot människor och djur. Med en växande resistens 

kommer ökade ekonomiska kostnader samt negativa konsekvenser för hållbar 

utveckling. Folkhälsomyndigheten (2019) beräknar att vid år 2030 kommer 

antibiotikaresistensen kosta det svenska samhället 4321 miljoner kronor, och vid år 

2050 kommer kostnaden stiga till 15 849 miljoner kronor varje år. Det är en enorm 

kostnad för samhället som hade till stor del kunnat undvikas med bättre antibiotika 

arbete och information till samhället och patienter. Globalt sett har Sverige än så länge 

ett relativt gott resistensläge, dock försämras detta i takt med att det degenereras i övriga 

världen (Regeringskansliet 2017). År 2015 antogs en global handlingsplan för 

antimikrobiell resistens, vilket är ett viktigt steg i kampen mot ökad 

resistensproblematik (Regeringskansliet 2017). Det är idag inte lönsamt för 

läkemedelsbolag att utveckla nya antibiotika, då det finns en låg försäljning och friska 

individer behöver inte ha antimikrobiella läkemedel. Detta leder till att det blir mer 

lukrativt att utveckla andra sorters läkemedel. Dock har en ökad resistensproblematik 

bidragit till nya marknadsmöjligheter för antibiotika, och om läkemedelsbolagen får 

ekonomiskt stöd för fortsatt utveckling kommer det bli mer lockande att fortsätta 

forskningen framåt (Nielsen, Brass, Gilbert, Bartlett, & Spellberg 2019).  

 

En ökad användning av antibiotika leder till större risk för att utveckla resistens, men 

sjuksköterskan kan vara med och hindra resistensens framfart (Crombie 2013). Genom 

patientundervisning angående egenvård och antibiotikans användningsområde kan 

patienterna få en större förståelse för problemen som kan uppkomma vid onödiga 

utskrivningar, samt få en större delaktighet i sin egen vård (Crombie 2013). Genom att 

sjuksköterskan arbetar patientcentrerat och undervisar om nyttan med egenvård, kan 

https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Brass,+Eric+P/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Gilbert,+David+N/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bartlett,+John+G/$N?accountid=9670
https://search-proquest-com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Spellberg+Brad/$N?accountid=9670
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många infektioner förhoppningsvis förebyggas vilket i det långa loppet kan bidra till 

hållbar utveckling. Detta genom att mindre antibiotika kommer behövas, och därmed 

risken att resistensen fortsätter att spridas.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Som tidigare nämnt av författarna byttes syftet ut av anledningen att det fanns ett 

begränsat forskningsunderlag kring patienters kunskapsluckor, uppfattningar och 

upplevelser om antibiotika och antibiotikaresistens. Att forska på detta området är något 

som författarna anser vara nödvändigt då resistenta bakterier är ett ökande problem i 

samhället och att det blir svårare att skräddarsy rätt antibiotika till patienter med 

resistens. Genom att forska om patienters uppfattningar, upplevelser och 

kunskapsluckor kan det bidra till en ökad förståelse hos patienter om antibiotika och 

antibiotikaresistens och därmed bidra till att efterfrågan på antibiotikaförskrivning 

minskar. En annan åsikt som författarna har, är att fortsatt forskning om patienters 

upplevelser, uppfattningar och kunskapsluckor kan bidra till att vården ger rätt 

information kring antibiotikabehandling och antibiotikaresistens. 

 

SLUTSATSER 

Det identifierades tre kategorier från de sex vetenskapliga artiklarna. 

• Kunskap och utbildning bland sjuksköterskorna visar att sjuksköterskorna 

upplever bristande kunskap om antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, 

samt önskar mer utbildning, riktlinjer och träning kring ämnet. Sjuksköterskorna 

upplever även att antibiotika överanvänds inom vården.  

• Kommunikation påvisar att sjuksköterskor upplever att patientens vård blir 

påverkad av resistensen och att stöd från andra vårdprofessioner som läkare 

uppskattas.  

• Trygghet i arbetet visar att sjuksköterskor som upplever att de har kompetens 

känner sig säkra och är inte rädda att vårda patienter med resistens. Det visade 

också att sjuksköterskor upplever en ökad stress och arbetsbelastning då det tar 

längre tid att vårda patienter med resistens. Utöver detta upplevs en ökad rädsla 

för spridning av antibiotikaresistens. 

• Författarna upplever att denna litteraturöversikt kan vara till hjälp för 

vårdorganisationen och sjuksköterskor på det sättet att det väcks funderingar om 

hur antibiotika och antibiotikaresistens hanteras i verksamheten. 
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Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I Friberg, F. (red.). Dags för uppsats - 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. ss. 

59–8

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/samverkan-och-kommunikation/teamarbete-och-kommunikation/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/samverkan-och-kommunikation/teamarbete-och-kommunikation/oversikt/


 

BILAGA 1. SÖKMATRIS 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 

2, Nummer 

CINAHL (antibiotic resistance) AND (nurse OR nurses 

OR nursing) AND (knowledge OR attitude 

OR awareness) 

71 Peer reviewed 

2010–2020, English 

11 4 1, 2, 3, 4 

CINAHL (antibiotics resistance) AND (nurse’s 

attitudes) 

31 Peer reviewed 

2010–2020, English 

7 1 5 

CINAHL (antibiotic resistance or antimicrobial 

resistance) AND (knowledge or education or 

understanding or awareness) AND (nurs or 

nurse or nursing or nurses) 

146 Peer reviewed 

2010–2020, English 

9 1 6 

 

 

 



 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT 

FÖRFATTARE TITEL ÅR, LAND, 

TIDSKRIFT 

SYFTE METOD 

Abbo, L., Smith, L., 

Pereyra, M., Wyckoff, M. 

& Hooton, T.M. 

Nurse Practitioners' 

Attitudes, Perceptions, 

and Knowledge About 

Antimicrobial 

Stewardship. 

2012, USA, The 

Journal for Nurse 

Practitioners - 

JNP 

Att undersöka sjuksköterskors 

attityder, tankar och upplevelser 

kring antibiotika och 

antibiotikaresistens 

Design: Kvantitativ 

Urval: 58 sjuksköterskor som arbetar 

med läkare, men även själva har rätt att 

skriva ut antibiotika. 

Datainsamling: Webbaserad enkät 

Analys: Kvantitativ Deskriptiv statistik 

Andersson, H., 

Andreassen Gleissman, 

S., Lindholm, C. & 

Fossum, B. 

Experiences of 

nursing staff caring for 

patients with 

methicillin‐resistant 

Staphylococcus aureus 

2016, Sverige, 

International 

council of nurses 

Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter med meticillinresistenta 

Staphylococcus aureus i Sverige 

Design: Kvalitativ 

Urval: 15 sjuksköterskor på olika 

avdelingar, som behandlat patienter 

med MRSA. 

Datainsamling: Semistrukturerad 

intervju  

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

Kistler, E.C., Beeber, A.,  

Becker-Dreps, S., Ward, 

K. 

Meade, M., Ross, B. & 

Sloane, P.D.  

Nursing home nurses’ 

and community-

dwelling older adults’ 

reported knowledge, 

attitudes, and behavior 

toward antibiotic use. 

2017, USA, BMC 

Nursing 

Att förstå kunskap, attityder 

och beteenden hos 

sjuksköterskor och äldre 

placerade på äldreboenden med 

antibiotika(över)användning 

Design: Mixad metod 

Urval: 32 sjuksköterskor som arbetar 

på äldreboenden 

Datainsamling: Intervjuer och 

frågeformulär 

Analys: Kvantitativ deskriptiv statistik 

och kvalitativ innehållsanalys 
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Att undersöka uppfattningar och 

attityder hos 

sjukvårdsleverantörer angående 

antibiotikaförskrivning, 

antibiotikaresistens, beteende, 

antimikrobiell hantering inom 

ålderdomshem för att 

implementera antimikrobiella 

interventioner.  

Design: Kvalitativ 

Urval: 40 sjuksköterskor 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 
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Att undersöka kunskapsluckor 

hos sjuksköterskor gällande 

antibiotikaresistens, attityder mot 

antibiotikadirektiv och hur 

infektionsförebyggande åtgärder 

kan hjälpa. 

Design: Kvantitativ 

Urval: 316 sjuksköterskor som arbetar 

på avdelning 

Datainsamling: Frågeformulär  

Analys: Deskriptiv statistik 
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Greece 
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Bedöma uppfattningar och 

kunskap om antimikrobiell 

resistens och irrationell 

antibiotikaförskrivning av 

sjuksköterskor på barnsjukhus i 

Grekland. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 301 kvalificerade sjuksköterskor 

Datainsamling: Anonymt 

frågeformulär 

Analys: Statistisk analys 

 


