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«Sykepleiernes bidrag i 

antibiotikastyring»
av Martha Dorthea Aag og Anna Haustreis

Hvem er vi?
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Bakgrunn

Bakgrunn for valg av tema

 Europeisk antibiotikadagen 18 November 

2017

 WHO – antibiotikaresistens en global 

trussel

 Hva gjør vi? Hva er sykepleierens rolle 

antibiotikastyring?

 Problemstilling: 

Hvordan kan sykepleieren bidra til rasjonell 

bruk av antibiotika i en somatisk 

sykehusavdeling?

Bilde hentet fra: 

https://www.tannlegeforeningen.no/folkehelse/18-

november--Den-europeiske-antibiotikadagen.aspx

Holdning/ Innstilling

 Holdning til en person er en persons innstilling til noe. Holdninger og 

kulturer ligger til grunn før våre handlinger. 

 Lege-sykepleier rollen har vært hierarkisk oppbygd.

 Vi er mange sykepleiere, vi står pasienten nærmest 24/7.

https://www.tannlegeforeningen.no/folkehelse/18-november--Den-europeiske-antibiotikadagen.aspx
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Kompetanse/ Kunnskap

 Antibiotikabivirkninger

 Mikrobiologiskeprøver/prøvesvar

 Antibiotikatyper

 Basalt smittevern

 Retningslinjer

 Tverrfaglige forum

https://www.farmatid.no/artikler/retningslinjer-antibiotikabruk-sykehus

https://www.antibiotika.no/2019/07/17/plakater-for-inndeling-av-bred-og-smalspektrede-antibiotika/

Observasjoner/ Kartlegging

Observasjon er allerede en implementert 

sykepleieoppgave men trenger å 

anerkjennes som en viktig oppgave i 

antibiotikastyring. 

 Kartleggingsverktøy- NEWS

 Klinisk blikk

 Dokumentasjon

Kilde: CC-BY-SA-4.0 Opphavsmann: Knut 

Høihjelle

https://www.farmatid.no/artikler/retningslinjer-antibiotikabruk-sykehus
https://www.antibiotika.no/2019/07/17/plakater-for-inndeling-av-bred-og-smalspektrede-antibiotika/
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Erfaringer

 Sette antibiotikastyring på dagsorden.

 Sykepleier som er medlem av Antibiotika team, en viktig ressurs i 

avdelingen.

 Veilede sykepleiestudenter.

 Stille spørsmål ved og etterspørre mikrobiologiske prøver/prøvesvar.

 God dialog med lege, opplever å bli hørt.

 Undervisning, obligatorisk?

 Lommeversjon av retningslinjer, lett tilgjengelig.

 Tavlemøter

Tavlemøte

 Sykepleieren leder tavlemøte 

 Tverrfagligforum

 Sikre revurdering av antibiotika

 Overgang fra intravenøs til 
peroral behandling?

Foto av: Martha Dorthea Aag



20.10.2019

5

Sykepleierens rolle

Gjennom grunnleggende sykepleie utfører 
sykepleieprofesjonen oppgaver som er essensielle i 
antibiotikastyring

 Anerkjenn din rolle

 Lede tavlemøte

 Observerer virkning, bivirkning og allergier 
gjennom pasientrettet pleie og omsorg 24/7

 Utfører mikrobiologisk prøvetaking 

 Administrerer antibiotika 

 Delta i tverrfaglige visitter 

 Forsikre at det foreligger klinisk indikasjon for 
antibiotikabehandlingen og tilse at antibiotika 
ordineres i henhold til gjeldene retningslinjer

 Følge opp mikrobiologiske svar 

 Sikre forsvarlig antibiotikabehandling (rett 
medikament, rett dose, rett tid, rett intervall)

 Etterspørre revurdering

Takk for oss!
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