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Sammanfattning 

Introduktion: Antibiotikaresistens är ett ökande globalt problem som på sikt påverkar 

möjligheterna till effektiv sjukvård. Insatser mot ökad antibiotikaresistens genomförs på 

flera håll i världen men sjuksköterskor har inte i någon större utsträckning varit involverade. 

På senare år har deras roll dock börjat diskuteras allt mer.  

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors skattade kunskap om antibiotika och mikrobiologi 

samt upplevda hinder för ökad delaktighet i arbetet med rationell antibiotikaanvändning 

inom slutenvården.  

Metod: En enkät skickades till omkring 700 sjuksköterskor på slutenvårdsavdelningar i 

Region Halland. De ombads att skatta sin kunskap om antibiotika och mikrobiologiska 

odlingar, att besvara frågor om egna erfarenheter kring dessa områden samt ange vilka 

hinder de såg för ökad delaktighet. 

Resultat: 171 sjuksköterskor (24 procent) besvarade enkäten. Majoriteten av 

sjuksköterskorna skattade sin kunskap om antibiotika och mikrobiologiska odlingar som 

god. Flest sjuksköterskor bedömde sin kunskap som låg rörande laboratoriets olika hantering 

av odlingar och läkemedelshantering gällande antibiotika. Otillräcklig kunskap hos 

sjuksköterskor och hög arbetsbelastning var de hinder för ökad delaktighet som flest uppgav. 

Slutsats: Än högre kunskap hos sjuksköterskorna kan påverka deras möjligheter att vara 

delaktiga i patientens antibiotikabehandling då högre kunskap visade sig påverka samarbetet 

mellan läkare och sjuksköterskor positivt. De sjuksköterskor som skattade sin kunskap om 

antibiotika som låg ansåg dessutom i högre utsträckning att otillräcklig kunskap var ett 

hinder för ökad delaktighet. Mer utbildade och delaktiga sjuksköterskor kan vara nyckeln 

till en smartare antibiotikabehandling och kan innebära att riskerna för onödigt bred eller 

lång behandling minskar och därmed minskar riskerna för negativa konsekvenser för 

patienten.
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Abstract 

Introduction: Antibiotic resistance is a growing global problem that in the long term affects 

the possibilities for effective health care. Efforts against increased antibiotic resistance are 

carried out in several parts of the world, but nurses have not always been involved in any 

major extent. In recent years, however, their role has started to be discussed more often. 

Aim: To investigate nurses’ self-assessed knowledge of antibiotics and microbiology and 

perceived barriers to be involved in Antibiotic Stewardship within hospital care. 

Methods: A questionnaire was sent to almost 700 nurses at inpatient wards in Region Halland. 

They were asked to assess their knowledge of antibiotics and microbiological cultures, to 

answer questions about their experience of these areas and to list perceived barriers to 

increased involvement. 

Results: 171 nurses (24 percent) answered the questionnaire. Most of the nurses assessed their 

knowledge of antibiotics and microbiological cultures as good in general. However, many of 

them assessed their knowledge as low in relation to laboratory handling of cultures 

and medical management of antibiotics. Insufficient knowledge and high workloads were 

the most frequently reported obstacles to increased participation. 

Conclusions: Even higher knowledge can positively affect the nurses’ capability to be 

involved in the patients’ antibiotic treatment as it turned out that higher knowledge had a 

positive influence on the collaboration between nurses and the physician. Nurses who assessed 

their knowledge as low thought insufficient knowledge to be a barrier for involvement. More 

educated and involved nurses can be the key to an improved antibiotic treatment and can 

reduce the risk of unnecessarily broad or long treatments and, consequently, contribute 

to minimizing the development of antibiotic resistance. 
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INTRODUKTION 

Resistenta bakterier betraktas av Världshälsoorganisationen, WHO, (2017) som ett ökande 

och allvarligt hot mot folkhälsan. Inom EU har beräkningar gjorts som visar att över 670 000 

personer drabbades av infektioner orsakade av bakterier resistenta mot antibiotika år 2015 

och att det för 33 000 personer ledde till döden (Cassini A. et al., 2019). Under de senaste 

åren har förekomsten av resistenta bakterier ökat även i Sverige. Under 2018 rapporterades 

över 13 000 nya fall av, enligt smittskyddslagen, anmälningspliktiga resistenta bakterier till 

Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se).  

Problemet med antibiotikaresistens kommer inte försvinna men dess konsekvenser kan 

minskas genom gemensamma insatser (Mölstad et al., 2017).  Det är därför viktigt att 

antibiotika används på ett korrekt och rationellt sätt och att behovet av antibiotika minskas 

genom att förebygga sjukdomar och undvika smittspridning (Folkhälsomyndigheten, 

2017a). En rationell antibiotikaanvändning innebär att använda så smalt 

behandlingsspektrum som möjligt, under så kort tid som möjligt och bara när det verkligen 

är nödvändigt. Det handlar om att ge patienten bästa möjliga behandling samtidigt som 

riskerna för negativa konsekvenser, så som direkta biverkningar, ökad resistens och andra 

följdsjukdomar, minimeras (ECDC, 2017).   

Folkhälsovetenskaplig relevans 

Antibiotika är en förutsättning för en fungerande och effektiv sjukvård. Bakterier kan vara 

naturligt resistenta mot vissa typer av antibiotika, vilket ofta beror på bakteriens 

uppbyggnad. Med antibiotikaresistens menas dock oftast den resistens bakterien förvärvat 

mot ett preparat som tidigare varit verksamt (ECDC, 2017). Den ökande 

antibiotikaresistensen i världen kan på sikt påverka möjligheten till att kunna genomföra 

avancerad kirurgi, såsom organtransplantationer, och kemoterapi. Vid sådana behandlingar 

påverkas patienters immunförsvar och antibiotika krävs för att hindra, i vanliga fall lindriga, 

infektioner. Utan antibiotika ökar risken för komplikationer i samband med operationer, och 

infektioner som idag går att behandla kan få dödlig utgång (WHO, 2017). Redan på 1940-

talet kom varningar om att antibiotikaresistens uppstår då bakterier utsätts för antibiotika. 

Felaktig användning av antibiotika och stor användning av bredspektrumantibiotika har 

visats ha ett tydligt samband med högre förekomst av resistens (WHO, 2017). 

Arbete mot antibiotikaresistens 

Under mer än 20 år har lokala och nationella arbetsgrupper i samverkan med svenska 

myndigheter, det som i Sverige kallas Strama, arbetat med att minska användningen av 

antibiotika. De har bland annat skapat och distribuerat behandlingsrekommendationer för att 

underlätta för förskrivare, bevakat resistensläget samt följt förskrivningen av antibiotika i 

Sverige (Mölstad et al. 2017).  
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Trots att Strama under åren benämnts som ett multiprofessionellt arbete är det främst läkare, 

mikrobiologer och apotekare som omnämns. Sjuksköterskor, som har mycket kontakt med 

patienter i flera delar av vårdkedjan, inkluderas inte i någon större omfattning. Det har 

nyligen uttryckts ett behov av att analysera varför implementeringen av stramaarbetet i 

slutenvården gått långsamt men trots det omnämns inte sjuksköterskorna i slutenvårdsarbetet 

(Mölstad et al. 2017). Liknande observationer har gjorts internationellt där officiella 

dokument som berör arbetet mot antibiotikaresistens inte heller nämner sjuksköterskor 

(Edwards, Drumright, Kiernan & Holmes, 2011; Olans, Olans & DeMaria, 2016). 

Sjuksköterskor har till viss del innefattats av Strama i arbetet med minskad 

antibiotikaförskrivning i svensk primärvård och har där setts som en naturlig länk till 

patienter och allmänhet. Sjuksköterskorna har kunnat ge patienter och anhöriga råd om när 

antibiotika behövs eller inte (Strandberg et al., 2016). Inom slutenvården, där studier har 

visat att en tredjedel av inneliggande patienter får antibiotika (Skoog et al., 2016), har 

sjuksköterskorna dock inte tidigare inkluderats i arbetet med rationell antibiotika-

användning.  

Sjuksköterskors roll i arbetet med korrekt antibiotikaanvändning 

Sjuksköterskors roll i arbetet mot antibiotikaresistens är inte alltid uppenbar, inte ens för 

sjuksköterskorna själva, utan det anses främst vara läkares ansvar då det är de som förskriver 

antibiotika (Carter et al., 2018). Olans et al. (2016) menar dock att sjuksköterskor redan gör 

flera uppgifter som kan kopplas till det som internationellt kallas Antibiotic Stewardship och 

som handlar om rationell antibiotikaförskrivning och minskad smittspridning. Även i ett 

globalt sammanhang har man börjat uppmärksamma sjuksköterskorna som en viktig del i 

arbetet med antibiotikaresistens (ECDC, 2017) vilket nu visar sig i den stora mängd litteratur 

som de senaste åren publicerats på området (Carter et al., 2018; Greendyke et al., 2018; 

Olans, Olans & Witt, 2017).  

Det är viktigt att patienter får en antibiotikabehandling som är så bra som möjligt och 

samtidigt minimerar risken för negativa konsekvenser (ECDC, 2017). Sjuksköterskor inom 

slutenvården är vid patientens sida större delen av dygnet och har ett stort ansvar för att den 

vård patienten får är av god kvalitet och utgår från senast tillgänglig kunskap och beprövad 

erfarenhet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017, Edwards et al., 2011). Sjuksköterskan har 

en viktig roll i samverkan runt patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och kan 

uppmärksamma och rapportera förändringar i patientens mående till läkaren, både för att 

fånga försämringar som kan behöva behandlas, eller förbättringar som leder till förändrat 

behov av antibiotika (ECDC, 2017).  

Sjuksköterskorna inom slutenvården är ofta ansvariga för att korrekta odlingar tas innan 

antibiotika administreras (Olans et. al., 2016; ECDC, 2017). Att odlingar genomförs korrekt 

innan administrering av antibiotika blir allt viktigare med ökad förekomst av resistenta 

bakterier, för att patienten snabbt ska få en adekvat antibiotikabehandling (Skoog et al., 

2016). Att odlingar tas på rätt sätt och vid rätt tid kan ses som första steget för att uppnå 

ändamålsenlig antibiotikaanvändning (Olans et al., 2016). I praktiken baseras 

infektionsbehandling initialt på en rimlig klinisk bedömning av läkaren om vilken 

mikroorganism som orsakar infektionen, samt dess sannolika resistens utifrån tidigare 
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övervakning. Antibiotikabehandlingen kan sedan justeras efter mikrobiologisk analys när 

den faktiska orsaken till infektionen, och eventuellt resistensmönster, påvisats (ECDC, 

2017). För att laboratoriet ska kunna utföra lämpliga analyser av odlingsmaterialet behöver 

laboratoriepersonalen ha information om vad som misstänks orsaka infektionen och vilka 

symtom patienten har (Skodvin et al., 2017). Denna information ska anges på remissen som 

sjuksköterskorna ofta ansvarar för att skriva, efter läkarordination. För att odlingssvaret 

sedan ska kunna vara ett underlag för bedömning av patientens infektion är det dessutom 

viktigt att provet tagits på rätt sätt. I de fall odlingssvaret ger en otydlig, eller till och med 

felaktig, bild av vad som orsakar patientens infektion finns det risk att 

antibiotikabehandlingen blir otillräcklig, onödigt lång eller med omotiverat brett 

behandlingsspektrum. Bredspektrumantibiotika ökar risken för antibiotikaresistens (WHO, 

2017) och har visat sig leda till fler negativa konsekvenser hos patienten (Gerber et al., 2017). 

Vissa preparat har visat sig mer besvärliga än andra, till exempel vad gäller utvecklingen av 

infektioner med Clostridium difficile (Karp et al., 2018; Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Dessa infektioner innebär ett lidande för patienten och ofta förlängd vårdtid vilket leder till 

stora kostnader för vården (Folkhälsomyndigheten, 2017b). Även patienter som uppger att 

de har allergi mot antibiotika kan få behandling med bredare behandlingsspektrum än 

nödvändigt då det finns färre möjliga preparat att behandla en infektion med. En stor andel 

av de som uppger allergi har dock visat sig inte ha en sann allvarlig antibiotikaallergi 

(Trubiano et al., 2017) varför det är viktigt att samtala med patienten om vilka symtom de 

uppvisat och utreda allergins omfattning och manifestation. Om patienten fått en 

allergimärkning i sin journal finns det kanske, i det akuta läget, inte tillfälle att ifrågasätta 

detta. Dock kan sjuksköterskan samtala med patienten om allergins omfattning under 

vårdtiden och återkoppla till läkaren (Ladenheim et al., 2013; Carter et al. 2018) varpå en 

antibiotikaordination kan justeras. Det har visat sig att användningen av antibiotika med 

smalt spektrum kan öka om patienter som felaktigt har journalmärkts med allergi kan få sin 

märkning korrigerad (Trubiano et al., 2017). 

Sjuksköterskan är också den som ansvarar för att antibiotika administreras på rätt sätt och 

vid rätt tidpunkt efter läkarordination. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017) beskriver att sjuksköterskor ska kunna ”Hantera läkemedel på 

ett säkert sätt utifrån ordination, läkemedlens verkningsmekanismer, effekter, interaktioner, 

biverkningar och individuella skillnader i läkemedelsrespons” (sid. 9). Att som 

sjuksköterska diskutera patientens behov av antibiotika regelbundet med läkare, för att se till 

att patienten får en så rationell antibiotikabehandling som möjligt, anses därför som en viktig 

uppgift (Olans et al., 2017; ECDC, 2017). Det finns ofta fördelar med att tidigt avsluta en 

antibiotikabehandling eller ge patienten per oral antibiotika istället för intravenös. Det 

sistnämnda har visat sig ha ett samband med kortare vårdtider (van den Bosch et al., 2017), 

lägre kostnader samt mindre risk för vårdrelaterade infektioner på grund av intravenösa 

infarter (Cyrac & James, 2013). Sjuksköterskor kan ha en roll i att påminna läkaren om att 

byta till per oral antibiotika istället för intravenös när patienten tillstånd stabiliserats eller när 

den mikrobiologiska odlingen är utsvarad (Fischer et al., 2018; Carter et al., 2018).  

Sjuksköterskor är även aktiva i arbetet att hindra smittspridning genom att initiera isolering 

av patienter som kan sprida smitta och verka för goda hygienrutiner (Olans et al., 2017). Att 

undvika smitta och förebygga infektioner är en viktig del i arbetet med rationell 
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antibiotikaanvändning eftersom behovet av antibiotika minskar (Folkhälsomyndigheten, 

2017a).  

Problemområde 

Det har hittills gått trögt att förändra förskrivningen av antibiotika inom slutenvården mot 

en än mer rationell antibiotikaanvändning (Mölstad, 2017). Även om det är läkare som 

förskriver antibiotika är de beroende av det arbete sjuksköterskor utför med att administrera 

antibiotika och ta mikrobiologiska odlingar före administrering. För att förändra det rådande 

beteendet gällande antibiotikaanvändning på sjukhus bör sjuksköterskor öka sin delaktighet 

i arbetet med en korrekt antibiotikaanvändning (Edwards et al., 2011). De har redan ett stort 

ansvar för patientsäkerheten (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017), varav 

antibiotikaanvändningen är en del.  

Under det senaste året har Nationella arbetsgruppen Strama uppmärksammat 

sjuksköterskornas delaktighet i arbetet med rationell antibiotikaanvändning och har nyligen 

utformat rondkort, Antibiotikasmarta sjuksköterskor, för att stärka sjuksköterskornas roll i 

samarbetet med läkaren. Rondkortet berör specifika områden i sjuksköterskans arbete som 

är kopplade till korrekt antibiotikaanvändning och innefattar: säkerställande att korrekta 

mikrobiologiska odlingar tas, bevakning av odlingssvar, administrering av antibiotika på ett 

korrekt sätt samt att, tillsammans med läkare, ompröva behovet av antibiotika dagligen för 

alla patienter (Strama, 2018).  

Sjuksköterskornas roll i arbetet med en korrekt antibiotikaanvändning har hittills varit 

otydligt definierad vilket kan antas ha påverkat vårdens förväntningar på sjuksköterskornas 

delaktighet i detta arbete (Edwards et al., 2011). Studier har visat att sjuksköterskornas 

kunskap om antibiotika behöver öka för att stärka möjligheterna för ökad delaktighet i 

arbetet med rationell antibiotikaanvändning (Monsees, Goldman & Popejoy, 2017; Fischer 

et al., 2018). Det finns dock få studier som studerat sjuksköterskornas kunskap kring 

antibiotikaanvändning och enligt författarens vetskap ingen hittills publicerad som studerar 

kunskapen hos svenska sjuksköterskor inom slutenvården.  

SYFTE 

Syftet var att undersöka sjuksköterskors skattade kunskap om antibiotika och mikrobiologi 

samt upplevda hinder för ökad delaktighet i arbetet med rationell antibiotikaanvändning 

inom slutenvården.  
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METOD 

För att undersöka sjuksköterskornas självskattade kunskap genomfördes en enkät-

undersökning med frågor där sjuksköterskorna ombads skatta sin egen kunskap gällande 

antibiotikaanvändning och mikrobiologiska odlingar. Studien undersökte även vilken 

erfarenhet sjuksköterskorna har av antibiotikaanvändning på sin avdelning samt vilka hinder 

de ser för ökad delaktighet i arbetet för en korrekt antibiotikaanvändning. En kvantitativ 

analysmetod användes på datamaterialet. 

Studiepopulation 

Studien avgränsades till att inkludera sjuksköterskor med en anställning på vårdavdelning 

med dygnetruntvård i Region Halland. I regionen finns ett sjukhus, Hallands sjukhus, som 

geografiskt är uppdelat på tre orter. På två av orterna finns akutsjukhus och på den tredje 

orten ett mindre sjukhus med få slutenvårdsplatser som främst har mottagningar dagtid och 

utför polikliniska operationer. Sjukhuset är uppdelat i tre verksamhetsområden, där flera 

kliniker sträcker sig över de båda akutsjukhusen. Område 1 innefattar två medicinkliniker 

samt infektionsklinik. Område 2, innefattar rehab, kvinnoklinik, barn- och ungdomsklinik, 

öron- näsa- halsklinik, medicinsk specialistvård samt några mindre kliniker utan egna 

vårdplatser och Område 3, opererande specialiteter, omfattar kirurgi-, ortopedi- och 

urologiklinik utöver intensivvård och operation. 

Intensivvårdsavdelningen exkluderades ur studien trots att den kan räknas som en avdelning 

med dygnetruntvård. Sjuksköterskorna som arbetar där kan inte självklart jämföras med 

sjuksköterskor på andra vårdavdelningar på grund av att antibiotikaanvändningen och 

arbetssättet inom intensivvården till stor del skiljer sig från slutenvårdsavdelningar generellt. 

Exkluderade är även psykiatrin, som i Region Halland är organiserade under en egen 

förvaltning. Antibiotikaförskrivningen inom psykiatrin består främst av per orala preparat, 

är liten i omfattning och främst inom öppenvården (Infektionsverktyget, 2018).  

Urval 

Samtliga verksamhetschefer på de kliniker på Hallands Sjukhus som inkluderades i studien 

och som har slutenvårdsplatser fick information om studien via mailutskick (Bilaga 1) med 

en förfrågan om att låta sjuksköterskorna på sina respektive avdelningar delta i enkäten. Vid 

första utskicket valde 7 av 15 kliniker att acceptera erbjudandet. En vecka senare skickades 

en påminnelse till de verksamhetschefer som inte besvarat förfrågan varpå resterande 8 

kliniker godkände utskick av enkäten till sjuksköterskorna.  

Enligt uppgifter från HR fanns det, vid studietillfället, ungefär 700 sjuksköterskor anställda 

på de vårdavdelningar på Hallands sjukhus som ingick i urvalet för enkäten.  
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Enkät 

Efter litteraturgenomläsning på området sammanställdes en enkät utifrån frågor och 

ämnesområden som omnämnts i tidigare publicerad litteratur. En enkät som tidigare använts 

som pilot för att ge underlag till Stramas rondkort i Region Jönköping användes som referens 

för att utforma några frågor som inte fanns med i internationella studier men som är relevanta 

för svensk sjukvård. Bland annat vilken tjänstgöringstyp sjuksköterskorna har (Strama 

Jönköping, personlig kommunikation 2018-09-14). Tillsammans med läkare och 

sjuksköterskor som är verksamma inom slutenvården i Region Halland har 

antibiotikaanvändning diskuterats för att få fram vilka områden som är aktuella att undersöka 

utifrån den dagliga verksamheten.  

Enkäten skapades slutligen i det web-baserade enkätverktyg, Survey Generator, som bland 

annat används rutinmässigt av Folkhälsomyndigheten och de regionala 

Smittskyddsenheterna. Enkäten exporterades även och skickades i pdf-format för att ge 

respondenterna möjlighet att skriva ut och besvara enkäten på papper, istället för digitalt.  

En pilotstudie genomfördes på 13 personer som är verksamma inom sjukvården men inte 

anställda inom slutenvården i Region Halland och därför inte aktuella som deltagare i 

studien. Det framkom under pilottestningen att enkäten tog i snitt 14 minuter att besvara och 

att flera av respondenterna som testade enkäten upplevde den som lång. Det framkom även 

att en av frågorna var svår att förstå och besvara. Utifrån denna pilotomgång togs två frågor 

bort som låg utanför studiens syfte och som handlade mer om sjuksköterskors 

ansvarsområden och om på vilket sätt man vill ta till sig ny information. Den fråga som 

uppfattades som svår formulerades om samt minskades i omfattning. Totalt innefattade 

enkäten slutligen 11 frågor, Bilaga 2.  

Två inledande frågor utformades för att säkerställa att personen som besvarar enkäten 

stämmer för urvalet, som riktat in sig på legitimerade sjuksköterskor med anställning på en 

vårdavdelning med dygnetruntvård i Region Halland. Ifall någon av dessa två första frågor 

fick ett negerande svar skulle respondenten få upp en sida i enkäten som tackar för 

deltagandet men informerar om att personen inte faller inom målgruppen för enkäten och 

ombeds avsluta den. 

Bakgrundsfrågorna handlade om hur många år som gått sedan personen tog sin 

sjuksköterskeexamen, ifall personen arbetar dag, kväll och/eller natt och var den har sin 

anställning, fördelat på de tre officiella organisatoriska områdena. En sista bakgrundsfråga 

handlade om hur ofta personen administrerar antibiotika. De följande frågorna handlade om 

sjuksköterskornas självskattade kunskap om antibiotikaanvändning och mikrobiologiska 

odlingar. Sjuksköterskorna ombads besvara tre frågor med underliggande påståenden 

gällande dessa områden på en fyrgradig, diskret skala där 1 stod för ”Mycket liten kunskap” 

och 4 för ”Mycket god kunskap”. Svarsalternativ 2 och 3 var ej namngivna utan enbart 

placerade på skalan. En fråga omfattade skattad kunskap om antibiotika på en övergripande 

nivå, den följande inriktade sig på skattad kunskap om antibiotika inom den avdelning där 

sjuksköterskan var verksam. Den tredje frågan handlade om skattad kunskap om 

mikrobiologiska odlingar. Efterföljande fråga hade påståenden om sjuksköterskornas 
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personliga erfarenheter av att arbeta med antibiotika och mikrobiologiska odlingar på 

avdelningen och samarbetet med läkaren. Även på dessa påståenden kunde svaren ges på en 

fyrgradig skala men där 1 stod för ”Stämmer mycket lite” och 4 för ”Stämmer mycket väl”. 

Den sista frågan handlade om vilka hinder respondenterna ansåg kunde påverka 

möjligheterna till ökad delaktighet för sjuksköterskor gällande antibiotikaanvändning på sin 

avdelning. Denna fråga hade flera fördefinierade svarsalternativ, hämtade bland annat från 

internationella studier samt samtal med vårdpersonal om deras uppfattning om området. Det 

fanns även möjlighet att själv uppge eget alternativ. Efter att de första 15 enkäterna besvarats 

hade två sjuksköterskor skrivit ”Inga hinder” som eget alternativ. Detta alternativ lades 

därför till i den digitala enkäten som ett svarsalternativ efter att detta uppmärksammades. De 

svar om ”inga hinder” som angetts som eget alternativ under ”annat” har lagts till i variabeln 

”Inga hinder” vid analys. Ett öppet svar som anges som ”inget behov av förändring” tolkas 

dock inte som att sjuksköterskan inte anser att det finns några hinder utan ligger kvar som 

en egen kommentar. På den avslutande sidan i enkäten tackas respondenten för sitt 

deltagande och gavs möjlighet att kommentera enkäten eller dess undersökningsområde i sin 

helhet i en öppen fråga.  

En funktion i det web-baserade enkätverktyget är att det inom frågorna finns möjlighet att 

slumpa ordningen på påståendena. Denna funktion användes på alla frågor förutom 

bakgrundsfrågorna för att inte den inbördes ordningen på svarsalternativen skulle påverka 

hur respondenterna värderade svaret.  

Datainsamling 

Länk till enkäten samt informationsbrev till respondenter skickades via mejl till 

avdelningscheferna på de kliniker som valt att delta i studien. För att inte behöva lämna ut 

uppgifter om anställda skickade avdelningscheferna i sin tur vidare mejlet till sjuksköterskor 

med anställning på vårdavdelning. I mejlet, Bilaga 3, som innehöll information om studiens 

syfte och information om att deltagandet var frivilligt fanns en länk till den digitala enkäten. 

Dessutom fanns enkäten bifogad mejlet i pdf-format och kunde på så sätt fyllas i på papper 

och skickas kostnadsfritt i förslutna kuvert med sjukhusets internpost till studieledaren.  

Åtta dagar efter att enkäten distribuerades skickades en påminnelse till sjuksköterskorna via 

de avdelningschefer som tidigare fått mejl om enkäten. Några dagar senare skickades även 

mejl specifikt till verksamhetscheferna inom det område med lägst svarsfrekvens, som inte 

redan bekräftat att de vidarebefordrat mejlet med enkäten. Två chefer uppgav att de skickade 

vidare mejlet först vid denna tidpunkt.  

Enkäten var öppen för svar mellan 30 oktober och 22 november 2018. En något längre tid 

än vad som initialt avsetts, då slutdatum satts till 15 november. 

Analys 

Alla pappersenkäter fördes in i webenkäten då de togs emot för att ha samma format som de 

digitala och kunna bearbetas tillsammans. Dessa separerades inte från övriga enkäter i någon 
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parameter. I pappersenkäten kunde inte svarsalternativen på frågorna slumpas utan samtliga 

alternativ stod i samma ordning på varje enkät.  

Enkätsvaren exporterades från det web-baserade enkätverktyget till IBM SPSS Statistics 

version 24, som användes för dataanalysen.  

Gruppering och dikotomisering 

Svaren på bakgrundsfrågorna grupperades inför analys. Svaret ”vet ej” kodades som saknade 

värden på samtliga parametrar. Antalet år sedan sjuksköterskeexamen grupperades till tre 

grupper, istället för de fem svarsalternativ som fanns i enkäten, för att ge färre variabler och 

underlätta analysen. Grupperingen gav dessutom en jämn fördelning av antalet respondenter 

i varje grupp. Gruppen 0-3 år behölls oförändrad, de andra grupperna fick representera 

medellång tid sedan examen, 4-14 år, respektive lång tid sedan examen, 15 år eller mer.  

Verksamhetsområdena behölls till de tre av regionen definierade verksamhetsområdena; 

medicinska specialiteter och akutsjukvård, integrerad specialistvård och opererande 

specialistvård. Vid analys utifrån verksamhetsområde exkluderades två sjuksköterskor som 

uppgett att de är anställda eller arbetar i flera områden, eftersom de utgjorde ett för litet 

underlag för att dra några slutsatser ifrån. Tjänstgöringstypen delades upp i två grupper, de 

som arbetar enbart natt och de som arbetar dagtid eller dagtid i kombination med kväll- och 

nattjänstgöring. Svaren på hur ofta sjuksköterskorna administrerar antibiotika grupperades 

under analysen till ”Flera gånger dagligen”, ”Flera gånger i veckan” samt ”Mer sällan”. Den 

sistnämnda inkluderar svarsalternativen ”Enstaka dagar i veckan”, ”Enstaka dagar i 

månaden” och ”Mer sällan”. På fyra av frågorna angavs svaren på en skala mellan 1 och 4. 

Inför dataanalysen dikotomiserades svaren på påståendena så att alternativ 1 och 2 

representerade ”liten kunskap” eller ”stämmer inte” och alternativ 3 och 4 representerar ”god 

kunskap” respektive ”stämmer” för att underlätta analysen.  

Indexering av svarsalternativ 

I enkäten ingick två frågor där sjuksköterskorna ombads skatta sin kunskap gällande 

antibiotikaanvändning. För att underlätta analyserna skapades ett additivt index över  

frågorna om sjuksköterskornas skattade kunskap. Vid indexering summeras värdet av svaren 

på påståendena om antibiotika under respektive fråga. De båda frågorna som indexerades, 

gällande övergripande kunskap om antibiotika och gällande kunskap om antibiotika kopplat 

till den avdelning där sjuksköterskorna arbetar, hade vardera fyra påståenden med 

svarsalternativ på en skala mellan 1 och 4. Det lägsta värdet en respondent kunde få på 

respektive fråga blev därför fyra, om varje av de fyra påstående besvarats med 1, och det 

högsta värdet blev 16, ifall varje påstående besvarats med 4. För att behålla data på 

ordinalnivå dikotomiserades svaren i respektive index till två variabler. Ett sammanslaget 

värde för påståendena som går upp till och med 10, medianvärdet, tolkades som ”liten 

kunskap” medan värden från 11 till 16 tolkades som ”god kunskap”.  

Inför indexering beräknades Cronbach’s Alpha i SPSS på respektive fråga. Cronbach’s 

Alpha används för att beräkna frågornas reliabilitet, att de underliggande påståendena 

stämmer överens med varandra och mäter samma företeelse. Vid beräkning av Cronbach’s 
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Alpha erhålls ett värde mellan 0 och 1. Ett värde över 0,7 anses vara tillräckligt för att påvisa 

att påståendena är ekvivalenta (Tavakol och Dennick, 2011). Frågorna om skattad kunskap 

fick var för sig tillräckligt höga Cronbach’s Alpha värde, 0,769 respektive 0,761, för att 

kunna genomföra indexeringen. För påståendena gällande kunskap om mikrobiologiska 

odlingar blev Cronbach’s Alpha endast 0,651 varför ingen indexering gjordes, eftersom 

påståendena till frågan inte kan anses vara ekvivalenta.  

Analysmetod 

I enkäten besvarade sjuksköterskorna ställda påståenden på en skala mellan 1 och 4 vilket 

innebar att svaren var på ordinalskalenivå vilket begränsar analysmetoderna till icke-

parametriska tester (Lantz, 2009). Då stickprovet dessutom var litet och inte normalfördelat 

undersöktes eventuella samband med hjälp av korstabeller och beräkning av Chi-två i SPSS. 

Chi-två används för att beräkna ifall det föreligger en sann skillnad mellan de observerade 

värdena i en kategori mot de som kan förväntas ifall ingen skillnad föreligger (Lantz, 2009). 

Det första som gjordes var att ta ut frekvenstabeller av resultaten för att se hur svaren 

fördelade sig. Dessa tabeller användes för att beskriva respondenternas fördelning utifrån 

bakgrundsfrågorna. Beräkning av Chi-två gjordes genom korstabulering av vardera av 

bakgrundsfrågornas variabler och svaren på påståendena om mikrobiologiska odlingar, 

erfarenheter från avdelningen och hinder för ökad delaktighet samt de båda indexerade 

frågorna om skattad kunskap om antibiotika. De båda indexerade kunskapsfrågorna 

analyserades även var för sig mot påståendena om mikrobiologiska odlingar och 

sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med antibiotika från sin avdelning. För analys av 

hur den skattade kunskapen förhöll sig till upplevda hinder för ökad delaktighet i arbetet 

med korrekt antibiotikaanvändning på sin avdelning användes den indexerade frågan om 

skattad kunskap av antibiotika kopplat till sjuksköterskans avdelning. Värden för p<0,05 

ansågs signifikanta.  

Etiska aspekter 

I det utskickade mejlet som innehöll enkäten fick samtliga deltagare information om syftet 

med studien och att deltagandet är frivilligt, enligt riktlinjer från Utbildningsdepartementet 

(SFS 2003:460). Det fanns även information om att respondenterna samtycker till att delta i 

studien genom att enkäten besvaras. Det uttrycktes även att uppgifterna som samlades in inte 

skulle kunna härledas till enskilda individer. Information fanns även på första sidan i själva 

enkäten, både i den digitala och på pappersenkäten.  

Som bakgrundsdata efterfrågades antal år sedan sjuksköterskeexamen och arbetsplats 

fördelat på verksamhetsområde, vilket sedan publiceras utan koppling till specifika svar. 

Ingen fråga om kön ställdes då könsfördelningen kan antas vara skev på vårdavdelningarna 

och ingen individ ska känna sig utpekad.  

Frågorna formulerades på ett sådant sätt att sjuksköterskorna skulle ange sin upplevda 

kunskapsnivå gällande olika områden. Inga faktiska kunskapsfrågor ställdes som kan 

uppfattas som känsliga eller kränkande.   
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RESULTAT 

Enkäten besvarades digitalt av 154 personer och 18 personer skickade in ifylld pappersenkät. 

Totalt besvarades enkäten av 172 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens på ungefär 24 

procent. En person har enbart besvarat bakgrundsfrågorna. Dessa svar är inte med i analysen. 

Totalt genomfördes analysen således på 171 enkäter. 166 av enkäterna var fullständigt 

besvarade. De 5 ofullständiga enkäterna ingår i analysen av de frågor som blev besvarade.  

Av de sjuksköterskor som besvarade enkäten arbetar majoriteten, 78 procent, dag- och 

kvällstid eller dag, kväll och natt. På frågan om hur ofta sjuksköterskorna administrerar 

antibiotika svarar nästan 80 procent av sjuksköterskorna att de administrerar antibiotika flera 

gånger dagligen eller flera dagar i veckan, Tabell 1.  

 Tabell 1 - Bakgrundsfrågor och fördelning av svarsfrekvens 

 (n) (%) 

På vilket område har du din huvudsakliga anställning?    

Område 1 - Medicinska specialiteter  50 29% 

Område 2 - Integrerad specialistvård  66 39% 

Område 3 - Opererande specialiteter 53 31% 

Anställd eller arbetar på flera områden 2 1% 

För hur många år sedan tog du din sjuksköterskeexamen?  

0-3 år 49 29% 

4-8 år 35 20% 

9-14 år 24 14% 

15-20 år 26 15% 

mer än 21 år 37 22% 

Vilken typ av tjänst har du?   

Enbart dagtid 2 1% 

Dag- och kväll 88 51% 

Dag-, kväll och natt 47 27% 

Enbart natt 34 20% 

Hur ofta administrerar du antibiotika?   

Flera gånger dagligen 65 38% 

Flera dagar i veckan 71 41,5% 

Enstaka dagar i veckan 30 17,5% 

Enstaka dagar i månaden 5 3% 

Mer sällan 0 0% 

Fördelningen mellan antalet svarande på de olika verksamhetsområdena var relativt jämn, 

Tabell 1. På Område 1, som innefattar medicinkliniker samt infektionsklinik har 50 

sjuksköterskor besvarat enkäten. Område 2, med bl.a. rehab, kvinnoklinik, barn- och 

ungdomsklinik, öron-, näsa-, halsklinik och medicinsk specialistvård, har 66 svarande och 

på Område 3, opererande specialiteter med kirurgi-, ortopedi- och urologiklinik, har 53 
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personer besvarat enkäten. Två personer har uppgett att de är anställda eller arbetar inom 

flera områden. Fördelningen mellan de olika områdena skiljer sig dock när det kommer till 

frågan om antalet år som förflutit sedan examen för de sjuksköterskor som besvarat enkäten. 

På Område 1 och Område 3 har 38 procent av sjuksköterskorna tagit sin examen de senaste 

tre åren, jämfört med 15 procent av sjuksköterskorna på Område 2. Omvänt har en tredjedel 

av de som besvarat enkäten från Område 2, 22 sjuksköterskor, haft sin examen i mer än 21 

år, jämfört med endast 9 respektive 5 av de svarande sjuksköterskorna på Område 1 och 

Område 3. Denna skillnad mellan antalet år sedan examen och vilket område 

sjuksköterskorna arbetar på är statistiskt signifikant (p=0,002). 

Sjuksköterskornas erfarenhet på sin arbetsplats 

Majoriteten av sjuksköterskorna som deltog i studien instämmer i påståendena att 

antibiotikabehandlingen ofta diskuteras på ronden och att de är uppmärksamma på effekten 

av antibiotikabehandling hos patienten och återkopplar detta till läkaren, Figur 1. De flesta 

sjuksköterskor, 87 procent, instämmer också i påståendet att de ser till att relevanta odlingar 

blir tagna före administrering av antibiotika och 92 procent känner sig bekväma med att prata 

med läkaren om patientens antibiotikabehandling. Trots det är det 19 procent av 

sjuksköterskorna som inte instämmer i påståendet att de känner sig bekväma med att 

påminna läkaren om att en antibiotikabehandling ska omprövas efter ett visst antal dagar 

eller efter odlingssvar.  

På påståendet att antibiotikabehandlingen ofta diskuteras på ronden har 16 sjuksköterskor, 

10 procent, svarat ”vet ej”. Samtliga av de 16 sjuksköterskorna har angivit tjänstgöring 

enbart nattetid. Detsamma gäller de som svarat ”vet ej” på påståendet om att återkoppla 

effekten av patientens antibiotikabehandling till läkaren och sex av de sju som uppgett ”vet 

ej” gällande att påminna om att en antibiotikaordination bör omprövas efter ett visst antal 

dagar eller efter odlingssvar.  

Ett positivt samband kan påvisas mellan tiden sedan sjuksköterskeexamen och flera av 

påståendena om deras erfarenhet på avdelningen. De sjuksköterskor som haft sin 

sjuksköterskeexamen längst instämmer i större utsträckning med påståendena om att 

sjuksköterskorna återkopplar effekten av antibiotikabehandling (p=0,003), ser till att 

relevanta odlingar blir tagna (p=0,030) och känner sig bekväm med att påminna om att en 

ordination bör omprövas (p=0,023). Det verkar inte finnas skillnader i påståendena som kan 

kopplas till vilket verksamhetsområde sjuksköterskorna arbetar inom eller hur ofta de 

administrerar antibiotika. Vilken typ av tjänst de har påverkar svaren på påståendet om att 

patientens antibiotikabehandling ofta diskuteras på ronden (p=0,03) där flera av de som 

jobbar natt inte instämmer i påståendet.  



 

12 

 

 

Figur 1 - Svarsfördelning på påståenden om sjuksköterskornas erfarenheter från sin avdelning. 

Sjuksköterskornas självskattade kunskap gällande antibiotika  

Flertalet sjuksköterskor i studien bedömer själva sin kunskap om antibiotika som god på 

flera av påståendena. Över 75 procent skattar sin kunskap som god på sex av de totalt åtta 

påståendena som rör kunskap kring antibiotika, Figur 2 samt Figur 3. Dock anger 43 procent 

av sjuksköterskorna liten kunskap på påståendet om att olika antibiotika bör administreras 

olika, t ex att vissa ska ges på fastande mage och andra tillsammans med mat. Även på 

påståendet om kunskap kring vilken information patienter och anhöriga behöver om 

antibiotika, har drygt 25 procent av sjuksköterskorna skattat sin kunskap som liten.  

När det kommer till påståendena om antibiotikaanvändning på den avdelning där 

sjuksköterskorna arbetar, uppger över 75 procent god kunskap på alla påståenden utom ett, 

Figur 3. På det påstående som berör profylaktisk antibiotika inför operation har 13 

sjuksköterskor, 8 procent, valt ”vet ej” som svarsalternativ. Av dessa sjuksköterskor arbetar 

elva stycken på Område 2. Tio av dem har så kallad rotationstjänst och arbetar både dag, 

kväll och natt medan tre arbetar dag- och kvällstid. Av de som svarar ”vet ej” finns en 

spridning vad gäller antal år sedan sjuksköterskeexamen och hur ofta de administrerar 

antibiotika och inga tydliga samband kan ses.  

På de indexerade frågorna har strax under 25 procent på respektive fråga ett summerat värde 

av sina svar på påståendena som tolkas som ”liten kunskap”. Ju längre tid sjuksköterskorna 

har haft sin examen desto högre skattar de sin kunskap. Sambandet är signifikant både när 

det gäller skattad kunskap kring övergripande områden gällande antibiotika (p=0,008) och 

skattad kunskap om antibiotika kopplat till den avdelningen sjuksköterskorna arbetar 

(p=0,037). Inget statistiskt signifikant samband kan påvisas mellan skattad kunskap på 

övergripande områden om antibiotika och vilket område sjuksköterskorna är verksamma i 
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(p=0,982) eller vilken typ av tjänst de har (p=0,208). Inte heller deras skattade kunskap om 

antibiotika kopplat till sin avdelning har något samband med det verksamhetsområde där de 

arbetar (p=0,246) eller tjänstgöringstyp (p=0,340).  

 

Figur 2 -  Svarsfördelning för sjuksköterskornas skattade kunskap om övergripande områden gällande antibiotika  

 

Figur 3 -Svarsfördelning för sjuksköterskornas skattade kunskap gällande antibiotika kopplade till sin avdelning 

Två personer har valt att kommentera ämnesområdet på sista sidan i enkäten med öppet svar. 

En sjuksköterska har skrivit: ”Svårt att bedöma hur god min kunskap är, jag kanske bara 

tror att jag vet? Eller vet mer än jag tror? =) Men svarat så gott jag kan!”. En annan har 

kommenterat: ”Eftersom barnavd är så bred i både åldrar och sjukdomsbilder är det svårt 

att ha full koll på alla sorters antibiotika. Det är väldigt skiftande och vi använder många 

olika preparat Både IV, IM, peroralt som tablett, granulat och mixtur.”. 
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Sjuksköterskornas skattade kunskap gällande mikrobiologiska odlingar 

När det kommer till sjuksköterskornas självskattade kunskap om mikrobiologiska odlingar 

svarar över 95 procent att de har god kunskap om påståendet att odlingssvaret påverkat valet 

av antibiotika. Kunskapen skattas även som god av majoriteten av sjuksköterskorna, 89 

procent, när det gäller hur olika odlingar ska utföras och påståendet ifall ett positivt 

odlingssvar är relevant för patientens infektion eller inte, 87 procent. Allra högst bedöms 

dock den egna kunskapen om att blododling alltid ska tas före första dosen av intravenös 

antibiotika, där alla utom 16 sjuksköterskor, 4 procent, bedömer kunskapen som mycket god. 

Det påstående som sticker ut bland påståendena om mikrobiologiska odlingar är kunskapen 

om att laboratoriet hanterar odlingar olika beroende på vad som står på remissen. Totalt 

skattar 36 procent, 60 sjuksköterskor, sin kunskap som liten eller mycket liten på detta 

påstående. En tredjedel av sjuksköterskorna uppger dock god kunskap och nästan lika många 

mycket god kunskap kring detta påstående. Sjuksköterskor som haft sin 

sjuksköterskeexamen längre skattar sin kunskap på påståendet om att laboratoriet hanterar 

odlingar olika högre (p=0,002) men inget samband kan ses mellan skattad kunskap om 

påståendet och verksamhetsområde (p=0,271), typ av tjänst (p=0,332) eller hur ofta 

sjuksköterskorna administrerar antibiotika (p=0,618). För övriga påståenden gällande 

mikrobiologiska odlingar ses inga signifikanta skillnader i förhållande till 

bakgrundsfrågorna.  

 

Figur 4 - Sjuksköterskornas skattade kunskap gällande mikrobiologiska odlingar 

Hinder för att öka sjuksköterskornas delaktighet 

På frågan om vilka hinder sjuksköterskorna anser finns på deras avdelning för att öka 

delaktigheten i arbetet med en korrekt antibiotikaanvändning såg över 40 procent, 71 

sjuksköterskor, otillräcklig kunskap hos sjuksköterskor som ett hinder, Tabell 2. Det fanns 

ett samband mellan skattad kunskapsnivå och att se otillräcklig kunskap som ett hinder. Av 
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de 38 sjuksköterskor som skattat sin kunskap om antibiotika, kopplat till sin avdelning, som 

liten angav 28 stycken (74 procent) otillräcklig kunskap hos sjuksköterskor som ett hinder 

för ökad delaktighet. Enbart 32 procent av de 117 sjuksköterskor som skattat sin kunskap 

som god uppgav otillräcklig kunskap som ett hinder (p<0,001). Det var främst personer som 

arbetade dagtid, eventuellt i kombination med kväll och natt, som ansåg att otillräcklig 

kunskap var ett hinder för ökad delaktighet. Endast 26 procent av de sjuksköterskor som 

arbetade enbart natt såg otillräcklig kunskap som ett hinder, jämfört med 45 procent av de 

som även arbetade dagtid (p=0,047). 

Tabell 2 - Sjuksköterskors uppfattning om eventuella hinder mot ökad delaktighet i arbetet med korrekt antibiotika-

användning. På frågan kunde flera svarsalternativ anges varför den totala summan av svar överstiger antalet respondenter 

Vilka hinder anser du finns på din vårdavdelning för att öka sjuksköterskornas delaktighet i arbetet 

med en korrekt antibiotikaanvändning? 

Otillräcklig kunskap bland sjuksköterskorna 71 43% 

Hög arbetsbelastning 67 40% 

Svårt att ifrågasätta läkarnas ordination 46 28% 

Inte en prioriterad fråga 36 22% 

Svårt att ändra rutiner 34 20% 

Inga hinder 26 16% 

Patienters eller anhörigas förväntan på att få antibiotika under vårdtiden 22 13% 

Attityder hos läkarna 19 11% 

Vet inte 19 11% 

Risk att patienter får fel behandling 12 7% 

Attityder hos sjuksköterskorna 7 4% 

Annat: 7 4% 

”Dragskåp saknas på avdelningen” 

”Jag har ej upplevt att det finns ett behov av att ändra/påverka rutiner kring ab-behandling på min 

avdelning. kanske beror detta på att jag är ny (3 veckor).” 

”Läkarordination, ej vårt ansvar” 

”läkemedel är inte min profession” 

”nästan all Ab är iv hos oss” 

”okunskap hos läkarna” 

”Otillräcklig kunskap hos läkare.” 

 

Fyrtio procent av alla sjuksköterskor som deltog i studien har angett hög arbetsbelastning 

som ett hinder för ökad delaktighet. Bland dessa sjuksköterskor fanns en signifikant lägre 

andel (p<0,001) som ansåg det på Område 2. Enbart 20 procent av sjuksköterskorna på detta 

område angav hög arbetsbelastning som ett hinder, jämfört med 56 respektive 47 procent på 

Område 1 och Område 3. Det var även signifikant färre sjuksköterskor (p<0,001) som haft 

sin examen mer än 15 år som ansåg att hög arbetsbelastning var ett hinder för ökad 

delaktighet än bland dem som var mer nya i yrket. Av dem som haft sin examen 15 år eller 

mer angav enbart 17 procent hög arbetsbelastning som ett hinder jämfört med 55 procent av 

dem som haft sin examen mindre än tre år och 49 procent av de som tog 

sjuksköterskeexamen för 4-14 år sedan. Av de som arbetade enbart natt har 24 procent angett 

hög arbetsbelastning som ett hinder, jämfört med 43 procent av de som även arbetade dagtid 

(p=0,037). Totalt 28 procent har angett att det är svårt att ifrågasätta läkarens ordination och 
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ser detta som ett hinder för ökad delaktighet. Inga signifikanta skillnader mellan 

verksamhetsområde, antal år sedan examen, tjänstgöringstyp eller kunskapsnivå kan ses hos 

dem som ansåg att svårigheten att ifrågasätta läkarens ordination är ett hinder och de som 

inte angett detta.  

Det var dock 16 procent, 26 sjuksköterskor, som angav att det inte finns några hinder för att 

öka sjuksköterskors delaktighet i arbetet med korrekt antibiotikaanvändning. Av de som 

uppgett att de inte ser några hinder har 29 procent haft sin sjuksköterskeexamen i mer än 15 

år, jämfört med 8 respektive 7 procent som har haft sin examen i mindre än 3 respektive 4-

14 år (p=0,001). Inga signifikanta skillnader kan ses hos de som svarat att de inte ser några 

hinder vad gäller sjuksköterskornas tjänstgöringstyp (p=0,09), verksamhetsområde (p=0,20) 

eller skattad kunskap gällande antibiotikaanvändning på sin avdelning (p=0,056). Det är 

även 11 procent, 19 sjuksköterskor, som uppger ”vet inte” på frågan om vilka hinder de anser 

finns för ökad delaktighet i arbetet med en korrekt antibiotikaanvändning. Utav dessa 19 

sjuksköterskor arbetade 8 enbart natt.  

Av de 18 som svarat på pappersenkäten, där alternativet ”inga hinder” inte kunde läggas till 

i efterhand, har två sjuksköterskor svarat ”vet inte” och en gjort kommentar om att de inte 

ser några hinder. Övriga kommentarer bland de som valde att svara med ett eget alternativ 

var bland annat otillräcklig kunskap hos läkarna, att antibiotika eller läkemedel är läkarnas 

ansvar eller inte sjuksköterskornas profession och att det saknas dragskåp på avdelningen, 

se Tabell 2.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

En majoritet av sjuksköterskorna skattar sin egen kunskap om antibiotika som god eller 

mycket god i sina svar på flertalet av påståendena i enkäten. Denna skattning kan på goda 

grunder antas vara korrekt då utbildningsnivån är hög inom svensk sjukvård. För några 

frågor finns det dock en osäkerhet hos de deltagande sjuksköterskorna vilket bör tas i 

beaktande för att kunna öka sjuksköterskornas delaktighet i samarbetet kring en korrekt 

antibiotikaanvändning. 

Sjuksköterskornas skattning av sin kunskap om att odlingssvaret påverkar patientens 

antibiotikabehandling och om hur odlingar ska utföras stämmer med vad andra studier funnit 

(Monsees et al., 2018). En stor andel av respondenterna upplever sig dock ha liten kunskap 

om att laboratoriet sedan hanterar proverna olika, beroende på vad som står på remissen, 

vilket kan tänkas påverka deras motivation till att fylla i remissen korrekt. Om 

odlingsanalysen inte genomförs på rätt sätt kan provsvaret fördröjas eller bli felaktigt vilket 

kan påverka vilken antibiotikabehandling patienten får (Skodvin, 2017). Vid kontakt med 

det lokala laboratoriet i Halmstad, som analyserar i stort sätt samtliga odlingar för Region 

Halland, informerade de om att avvikelser gjorts på nästan två procent av alla odlingar under 

november 2018 på grund av saknad remisstext. Arbetet med att registrera dessa avvikelser 

har nyligen påbörjats och sifforna kan därför fortfarande vara underskattade (E. Gunnarsson, 

personlig kommunikation, 20 december 2018). Om sjuksköterskorna får ökad kunskap om 

hur och varför laboratorieremisser ska fyllas i, kan de mikrobiologiska analyserna gå 

snabbare och bli än mer korrekta och patientens infektionsbehandling optimeras. Något 

förvånande anser de flesta respondenterna sig ha god kunskap i att bedöma ifall ett 

odlingssvar är relevant för patientens infektion eller inte. I andra studier har ledare för 

Vårdhygien antagit att sjuksköterskor har bristande kunskap om att bedöma odlingssvarets 

relevans (Manning & Pogorzelska-Maziarz, 2018) och sjuksköterskor själva har ansett sig 

ha otillräcklig kunskap gällande mikrobiologi (Monsees et al., 2018). Det finns dessutom 

beskrivet en osäkerhet kring läkares förmåga att bedöma om ett odlingssvar är relevant och 

bör behandlas eller inte (Skodvin et al., 2017). Kan hända är det svårt för sjuksköterskor att 

bedöma sin kunskap på denna fråga eftersom det sedan är läkaren som är ytterst ansvarig för 

att bedöma odlingssvarets relevans och besluta om en åtgärd.  

En antibiotikaordination behöver ofta justeras efter att den mikrobiologiska odlingen är klar 

eller när patientens tillstånd förändras. Sjuksköterskor är de som kan antas ha bäst kunskap 

om patientens aktuella mående då de ofta träffar patienterna mer än läkaren gör. 

Sjuksköterskorna kan därför vara delaktiga i arbetet med en rationell antibiotikaanvändning 

genom att påminna läkaren om att byta preparat efter odlingssvar eller aktualisera byte från 

intravenös till per oral behandling (Carter et al., 2018; Gillspie, Rodrigues, Wright, William 

& Stuart, 2013, Monsees et al., 2018). Tidigare studier har visat att sjuksköterskor i stor 

utsträckning tror att det skulle gynna patienterna att ha en dialog med läkare om patientens 

antibiotikabehandling (Greendyke et al., 2016). Majoriteten av respondenterna i denna 

studie uppger att patientens antibiotikabehandling ofta diskuteras på ronden men en dryg 

fjärdedel uppger att det är svårt att ifrågasätta läkarens ordination och ser det som ett hinder 
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för ökad delaktighet. De som skattat sin kunskap som liten har i större utsträckning än de 

som anser sig ha god kunskap uppgett otillräcklig kunskap som ett hinder för ökad 

delaktighet i arbetet med korrekt antibiotikaanvändning. De sjuksköterskor som haft sin 

sjuksköterskeexamen längst skattar sin kunskap högre och visade sig vara mer bekväma med 

att påminna läkaren om att ändra en antibiotikaordination. Sjuksköterskor kan uppleva sig 

ha otillräcklig kunskap, eller för dåligt självförtroende, för att våga påminna läkaren om att 

en patients antibiotikabehandling bör bytas från intravenös till per oral (Fisher et al., 2018). 

Det har också visat sig att sjuksköterskor som är mer nya i sitt yrke anser att deras 

kunskapsbrist utgör ett hinder för ökad delaktighet (Monsees, Popejoy, Jackson, Lee & 

Goldman, 2018). Riktade utbildningar har dock visats öka sjuksköterskornas kunskap och 

därmed antalet situationer då sjuksköterskor kan tänka sig ifrågasätta behovet av intravenös 

antibiotika (Gillspie et al., 2013). Sjuksköterskor har i tidigare studier även uttryckt att deras 

åsikt inte efterfrågas av läkare (Monsees, 2018) eller att de inte tror att läkarna kommer ta 

emot deras synpunkter på ett bra sätt (McGregor et al., 2015). Sjuksköterskornas roll i arbetet 

med korrekt antibiotikaanvändning behöver därför tydliggöras för att deras ansvar ska bli 

mer konkret och deras åsikter efterfrågas (Monsees et al., 2018; Manning & Pogorzelska-

Maziarz, 2018).  

Patienter som uppger att de har allergi mot antibiotika får ofta onödigt bred 

antibiotikabehandling (Trubiano et al., 2017) och flera artiklar har nämnt antibiotikaallergi 

som ett område där sjuksköterskor och läkare kan samarbeta för att patienten ska få en 

optimal behandling (Carter et al., 2018; Greendyke et al., 2016; Olans, Olans & DeMaria, 

2016). Majoriteten av sjuksköterskorna som besvarade enkäten i den här studien skattar sin 

kunskap om antibiotikaallergi som god, vilket talar för att de på ett adekvat sätt kan samtala 

med patienten om dennes allergi. I en enkätundersökning på akutsjukhus i USA uppgav 

nästan alla sjuksköterskor att de frågar patienten vilka symtom en tidigare allergi gett 

(Greendyke et al., 2016). I en annan studie uppgav sjuksköterskorna att de förväntas 

diskutera patientens allergi innan administrering av antibiotika (Cadavid et al., 2017). Dock 

kunde bara drygt hälften av sjuksköterskorna bedöma en intolerans korrekt i ett hypotetiskt 

fall (Greendyke et al., 2016). Hur kunskapen verkligen är hos de svenska sjuksköterskor som 

besvarat enkäten går inte att fastställa då de enbart fått skatta sin kunskap på en enda 

övergripande fråga och inga specifika kunskapsfrågor har ställts. Kan hända behöver även 

svenska sjuksköterskor öka sin kunskap om vad som är sann antibiotikaallergi, för att kunna 

lyfta eventuellt behov av utvärdering av allergin, trots att de bedömer sin kunskap om vad 

antibiotikaallergi är och vilka symtom det ger som god.  

Felaktig administrering av läkemedel kan leda till biverkningar hos patienterna eller 

försämrat upptag av läkemedlet. Vissa per orala preparat, inklusive vissa typer av antibiotika, 

ger mindre biverkningar från mag- och tarmkanalen om de tas tillsammans med mat men 

absorptionen är ofta bättre om läkemedlen tas på fastande mage. En del per orala antibiotika 

kan även interagera med livsmedel, varför magsäcken behöver vara tom vid administrering 

(Olsson & Hagberg, 2018). Att olika administrering kan behövas beroende preparat var 

något som närmare hälften av sjuksköterskorna i den här studien ansåg sig ha liten kunskap 

om. Närmare en tredjedel av sjuksköterskorna som besvarat enkäten uppger sig även ha liten 

kunskap om hur nära inpå kirurgi profylaktisk antibiotika ska ges och varför. Om antibiotika 

administreras per oralt inför kirurgi behöver den ges tidigare än om den administreras 

intravenöst. Dessutom kan preparat ha olika halveringstid och behöver därför ges olika nära 
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inpå en operation (Odenholt & Hagberg, 2018). Att ha kunskap om hur olika antibiotika ska 

administreras är viktigt för att sjuksköterskorna ska kunna administrera antibiotika, likt 

andra läkemedel, på ett korrekt sätt utifrån ordination. Det hade kunnat antas att 

sjuksköterskor på medicinska avdelningar ger profylaktisk antibiotika mer sällan än på 

kirurgiska avdelningar och därför skattar sin kunskap gällande detta annorlunda. Inga 

signifikanta skillnader i skattad kunskap kan dock påvisas mellan de olika 

verksamhetsområdena. Det kan antas att en stor andel profylaktisk antibiotika ges på plats 

på operationsenheten, vilket kan påverka kunskapen om antibiotikaprofylax hos 

sjuksköterskorna på både medicinska och kirurgiska vårdavdelningar. Av de sjuksköterskor 

som inte vet hur de ska bedöma sin kunskap gällande profylaktisk antibiotika arbetar flertalet 

på det verksamhetsområde som har både medicinska och kirurgiska avdelningar. I enkäten 

efterfrågas dock inte avdelningstillhörighet och det går därför inte att svara på vilka 

avdelningar som representeras av de sjuksköterskor som inte kan bedöma sin kunskapsnivå.  

Enkäten lyfter flera påståenden som benämner sjuksköterskornas samarbete med läkarna. 

Detta påverkar sannolikt hur sjuksköterskor som arbetar enbart natt ser på sin möjlighet att 

vara delaktiga i arbetet med en korrekt antibiotikaanvändning. Under natten kan 

sjuksköterskorna antas träffa läkare mer sällan än under dag och kväll, då till exempel ronder 

med läkarna sker dagtid. Det kan förklara varför det är få sjuksköterskor med nattjänstgöring 

som instämmer i påståendet att antibiotikaanvändningen ofta diskuteras på ronden och ifall 

de återkopplar patientens mående till läkaren. Att det är signifikant färre sjuksköterskor med 

nattjänstgöring som ser hög arbetsbelastning som ett hinder för ökad delaktighet i arbetet 

med korrekt antibiotikaförskrivning kan delvis bero på vilken arbetsbelastning de upplever 

sig ha under natten jämfört med den arbetsbelastning som är under dagtid. Att hög 

arbetsbelastning kan ses som ett hinder för ökad delaktighet framkommer annars både bland 

sjuksköterskorna i denna, likväl som tidigare studier (Fischer et al., 2016; McGregor et al., 

2015). De sjuksköterskor som haft sin examen längre tid skattade sin kunskap högre och 

angav hög arbetsbelastning som ett hinder i mindre utsträckning än de sjuksköterskor som 

är mer nya i sitt yrke. Det kan ha att göra med att de känner sig mer trygga i sina 

arbetsuppgifter och därför kanske inte ser sin arbetsbelastning som lika hög. De som har sin 

anställning på Område 2 har i mindre utsträckning angett att de upplevde hög 

arbetsbelastning som ett hinder. Då antalet år sedan examen var signifikant högre hos 

respondenterna på Område 2 än på övriga områden kan dessa parametrar samvariera. Ingen 

analys av detta samband har gjorts. Det kan vara så att arbetsbelastningen inte är lika hög 

som på andra verksamhetsområden om där finns en större andel sjuksköterskor med lång 

erfarenhet.   

I tidigare studier, där sjuksköterskor intervjuats om att delta mer aktivt i arbetet med korrekt 

antibiotikaanvändning, har de uttryckt intresse av, och ser möjligheter i, att vara delaktiga 

och påverka patientens vård (Carter et al., 2018; Fischer et al., 2017; Monsees et al., 2018). 

En amerikansk studie visade att sjuksköterskorna inte tyckte att deras delaktighet i arbetet 

med korrekt antibiotikaanvändning skulle öka deras arbetsbelastning utan snarare ge ett 

mervärde och möjlighet att utveckla det arbete de redan utför (Carter et al., 2018). Många 

av de uppgifter som inkluderats i sjuksköterskans roll för korrekt antibiotikaanvändning 

(ECDC, 2017; Olans, Olans & DeMaria, 2018) är uppgifter sjuksköterskorna redan idag 

utför varför det kan antas stämma med tanken om att det inte behöver belasta deras 

arbetssituation. Ett antal av sjuksköterskorna som besvarade enkäten angav att de inte såg 
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några hinder för ökad delaktighet i arbetet med korrekt antibiotikaanvändning men någon 

fråga om sjuksköterskornas faktiska intresse av att öka sin delaktighet fanns inte. Det går 

inte självklart att dra slutsatsen att sjuksköterskorna är intresserade av att öka sin delaktighet 

enbart utifrån att de inte såg några hinder för detta.  

Då frågan om hur många år som gått sedan sjuksköterskeexamen kom före kunskapsfrågorna 

i enkäten skulle det eventuellt kunna påverka hur sjuksköterskorna sedan skattar sin kunskap. 

Sjuksköterskor som haft sin examen länge skulle kunna uppfatta det som svårt att uttrycka 

att de har låg kunskap trots sin långa erfarenhet. På liknande sätt skulle nyexaminerade 

sjuksköterskor kunna anse att det är felaktigt att bedöma sin kunskap som god när de redan 

besvarat att de inte haft sin examen under mer än en kort tid eftersom de vet att det tar lång 

tid att få kunskap om alla delar av professionen. Det var dessutom en person som uttryckte 

något liknande i den sista öppna frågan; ”… jag kanske bara tror att jag vet? Eller vet mer 

än jag tror?”. Även om det bara är en sjuksköterska som gett uttryck för dessa tankar kan 

det säkerligen vara sant för en större andel. Dock kan lång arbetslivserfarenhet antas leda till 

större kunskap och ökat självförtroende i att samtala med läkarna varför skattningen av 

kunskapen kan antas vara korrekt.  

Metoddiskussion 

Totalt besvarades enkäten av ungefär en fjärdedel av sjuksköterskorna som kan antas vara 

aktuella för studien i Region Halland. Det visade sig dock vara svårt att få en exakt siffra 

över antalet sjuksköterskor som nåtts av enkäten, och varit i tjänst under svarsperioden. 

Uppgifter från avdelningschefer stämde inte alltid med siffror från HR över hur många 

anställda sjuksköterskor avdelningen hade. Den låga svarsfrekvensen gör att 

generaliserbarheten för att gälla alla sjuksköterskor på Hallands sjukhus kan antas vara lägre 

än om svarsfrekvensen varit högre. Ett mer aktivt distribuerande genom personlig kontakt 

med sjuksköterskorna som ombads besvara enkäten kunde ha gett högre svarsfrekvens än 

enbart mejlutskick från cheferna då anställda kan vara olika aktiva med att läsa sina mejl. 

Dock fanns inte tid och möjlighet att besöka alla avdelningar under studiens genomförande. 

En längre tidsperiod för att besvara enkäten kan också antas ha ökat andelen svarande. Det 

var några chefer som vidarebefordrade enkäten senare än övriga, varför sjuksköterskor på 

deras avdelningar hade kortare tid på sig att besvara enkäten. För att ge dessa mer tid att 

delta förlängdes svarstiden. Någon påminnelse skickades inte ut till dessa sjuksköterskor.  

Fördelningen av respondenter mellan verksamhetsområdena på sjukhuset var jämn och det 

var en stor spridning mellan hur många år som gått sedan sjuksköterskeexamen, vilket ändå 

talar för en representativ variation bland respondenterna. De personer som valde att faktiskt 

besvara enkäten kan dock antas vara mer intresserade av ämnesområdet än de som valde att 

inte besvara enkäten. Det är exempelvis få sjuksköterskor som uppgett att de administrerar 

antibiotika mer sällan än flera dagar i veckan, vilket kan tyda på att sjuksköterskor som 

administrerar antibiotika mer sällan har mindre intresse av att delta i studien. Då syftet var 

att undersöka sjuksköterskors kunskap om och inställning till delaktighet i arbetet med 

rationell antibiotikaanvändning inom slutenvården kan det antas vara viktigare att utreda 

kunskapsnivån hos de som administrerar antibiotika ofta än hos de som sällan gör det. Ett 

korrekt agerande på de avdelningar och hos de sjuksköterskor som administrerar mycket 
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antibiotika kan antas påverka den totala användningen av antibiotika i större utsträckning. 

Det beskrevs i informationsbrevet till enkäten en möjlighet att besvara enbart de 6 

bakgrundsfrågorna ifall respondenten inte ville besvara enkäten för att se ifall de som valde 

att inte delta skiljde sig från de som deltog. Den möjligheten utnyttjades enbart av en 

respondent varför ingen analys kan göras av de som inte deltog. Det upptäcktes en skillnad 

mellan de olika verksamhetsområdena i hur många år sjuksköterskorna som besvarat enkäten 

haft sin sjuksköterskeexamen. Ifall det föreligger en verklig skillnad mellan 

verksamhetsområdena, även bland de sjuksköterskor som inte valde att delta i enkäten, går 

inte att uttala sig om utan att undersöka personaladministrativa system, något som inte gjorts 

under den här studiens genomförande.  

Enkäten undersöker enbart sjuksköterskornas självskattade kunskap om antibiotika. Ett sätt 

att undersöka faktisk kunskap hade kunnat vara att ställa frågor eller påståenden kopplade 

till antibiotikaanvändning med riktiga och felaktiga alternativ för att bedöma hur många som 

besvarade frågorna korrekt. Detta gjordes inte eftersom det kan uppfattas som besvärande 

för legitimerade sjuksköterskor att testas gällande sin kunskap i de fall de inte upplever sig 

kunna det rätta svaret. Det skulle kunna leda till att enkäten inte besvaras fullständigt. En 

kvalitativ studie där sjuksköterskorna fått samtala om sin upplevda kunskapsnivå hade 

kunnat ge en bättre förståelse för hur god kunskap de faktiskt har inom området. Skattad 

kunskapsnivå fick dock anses tillräckligt i ett första steg mot att utvärdera svenska 

sjuksköterskors kunskap om antibiotika och mikrobiologiska odlingar. Enkäten besvarar 

tyvärr inte fullt upp till det initiala syftet att undersöka sjuksköterskornas intresse av att vara 

delaktiga i arbetet med en rationell antibiotikaanvändning utan fokuserade mer på hinder för 

ökad delaktighet.  

Enkäten har utarbetats för den aktuella studien och har inte tidigare använts och validerats, 

vilket kan ses som en svaghet. Vid enkätundersökningar är det viktigt att uppnå hög grad av 

standardisering, både vad gäller svarsalternativ och enkätens uppbyggnad som gällande hur 

enkäterna distribueras och fylls i. Ju mer lika enkäterna och situationen då de fylls i är desto 

mer jämförbara kan resultaten förväntas bli (Trost och Hultåker, 2016). I utformandet av 

enkäten har hänsyn tagits till detta och frågorna har utformats på likartat sätt genom enkäten. 

Samtliga respondenter har fått information om enkäten på samma sätt, genom mejlutskick 

via sin respektive chef, men enkäten kunde sedan besvaras på olika sätt, antingen digitalt 

eller på papper. Detta frångår tanken om ett standardiserat förfaringssätt vid ifyllandet av 

enkäten men valet gjordes för att kunna tillgodose olika önskemål hos respondenterna för att 

få en högre svarsfrekvens. Det går dock inte att uttala sig om huruvida de som valde att svara 

på papper hade avstått att besvara enkäten om det endast funnits ett digitalt alternativ. Det 

var fem sjuksköterskor som inte besvarade hela enkäten utan avbröt enkäten innan alla frågor 

besvarats. Bland dessa finns en spridning gällande arbetslivserfarenhet, områdestillhörighet 

och frekvens av antibiotikaadministrering. Den digitala enkäten kan inte påbörjas igen om 

den oavsiktligt stängts ner vilket kan vara en förklaring till att hela enkäten inte besvarats. 

Då enkäten var anonym kan det inte säkerställas att dessa inte senare öppnat och besvarat en 

ny enkät från början till slut och att delar av enkäten därför besvarats dubbelt. Det går inte 

heller att säkerställa ifall övriga respondenter valt att besvara enkäten dubbelt. I 

pappersenkäten kunde inte svarsalternativen på frågorna slumpas, vilket kan ha påverkat 

svaren då alternativen var i samma ordning för alla som svarade. Antalet pappersenkäter i 

förhållande till digitala enkäter var 18 av 171, vilket motsvarar ungefär 10 procent av den 
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totala svarsvolymen och dess påverkan på resultatet kan anses vara liten. Analys av 

eventuella skillnader mellan enkäterna var dock inte möjlig då enkäterna matades in 

tillsammans med övriga enkäter och inte särskildes utifrån svarsmetod. I den digitala enkäten 

lades dessutom ett svarsalternativ för ”inga hinder” till på frågan om vilka hinder som 

sjuksköterskorna ansåg fanns på avdelningen för att öka deras delaktighet i arbetet med 

korrekt antibiotikabehandling. Detta alternativ lades inte till i pappersenkäten och inte heller 

de första som besvarade den digitala enkäten fick detta alternativ. Det kan givetvis påverka 

resultatet att lägga till ett alternativ efter att enkäten distribuerats då alla respondenter inte 

får samma alternativ att välja på. Dock ansågs det som en så stor brist att detta alternativ inte 

inkluderats redan vid skapandet av enkäten varför risken att det påverkar analysen i 

slutändan trots allt togs. Av de som inte fick alternativet, som redan besvarat den digitala 

enkäten eller valde att besvara pappersenkäten, hade några ändå skrivit ”inga hinder” som 

eget alternativ. Den minoritet som inte fick alternativet har dock inte särskilts från övriga 

respondenter i analysen av denna fråga vilket kan ses som en brist.  

På bakgrundsfrågan om hur många år som gått sedan sjuksköterskeexamen valdes redan i 

enkäten grupper av årtal som svarsalternativ för att ingen sjuksköterska skulle gå att 

identifiera. Inför databearbetningen sammanfogades grupperna ytterligare för att underlätta 

analysen och ge färre variabler. Gruppen 0-3 år behölls oförändrad då sjuksköterskor som 

haft sin examen mindre än tre år fortfarande anses vara nya i sitt yrke. De andra grupperna 

fick representera medellång tid sedan examen, 4-14 år, respektive lång tid sedan examen, 15 

år eller mer. Frågan tar inte upp hur många år sjuksköterskorna varit verksamma i yrket. 

Sjukskrivning, tjänst- eller föräldraledigheter eller andra orsaker till frånvaro från 

sjuksköterskeyrket kan  ha medfört att den som haft sin examen många år ändå arbetat få år 

som sjuksköterska. Sjuksköterskorna kan även ha arbetat utanför slutenvården under olika 

långa perioder vilket skulle kunna påverka deras kunskap om antibiotika. Detta tar inte 

enkäten hänsyn till. Det får ändå anses sannolikt att antalet år sedan examen i någon mån 

speglar hur länge en person haft intresse för sjukvård och mediciner samt ifall kunskapen är 

nyförvärvad eller har funnits med över längre tid. Det kan också antas vara en lättare fråga 

att besvara eftersom eventuell tid borta från yrket då inte behöver räknas bort. Vilken typ av 

tjänst sjuksköterskorna har efterfrågades eftersom de som jobbar enbart natt kan antas träffa 

läkare mer sällan, i icke akuta situationer, än de som jobbar dag och kväll. De sjuksköterskor 

som svarat ”vet ej” på olika påståenden har sorterats bort i analyserna, vilket på vissa 

påståenden visade sig främst vara de som hade nattjänstgöring. Det hade varit möjligt att 

exkludera samtliga med enbart nattjänstgöring i dessa analyser. De med nattjänstgöring, som 

besvarat frågorna, kan antas avvika från de med annan tjänstgöring, men detta har inte 

analyserats. I enkäten fanns alternativet att välja tjänstgöring enbart dag, dag- och kvällstid, 

dag, kväll och natt eller enbart natt. Andra alternativ för tjänstgöring fanns inte i enkäten då 

personer i chefsposition som tillfrågades menade att sådan tjänstgöring inte används. Det 

hade exempelvis kunnat utgöras av alternativen enbart kväll eller kväll i kombination med 

nattjänstgöring. Då det inte fanns något öppet alternativ att välja tvingas de som eventuellt 

har en annan typ av tjänstgöring än de befintliga alternativen att trots allt välja ett av dem. 

Dock kan det antas vara få sjuksköterskor som berörs av detta eftersom cheferna inte ansåg 

att dessa tjänstgöringstyper används. Ingen fråga om kön ställdes i enkäten eftersom enskilda 

individer inte ska gå att identifiera i de fall könsfördelningen är skev. Det antas heller inte 

vara en viktig fråga för analysen då kvinnor och män inte förväntas ha olika kunskapsnivå 

eller skilda roller i arbetet med rationell antibiotikaanvändning. 
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På påståendet om hur nära inpå operation profylaktisk antibiotika ska ges och varför har fler 

sjuksköterskor svarat ”vet inte” än på de övriga frågorna. I detta fall var det inte bara de som 

arbetade natt som inte kunde svara. Frågan kan sägas vara lite tvetydig. Kanske vet 

sjuksköterskorna hur nära inpå operation profylax ska ges men inte varför, eller tvärt om, 

vilket kan ha gjort det svårare att bedöma sin kunskap på den frågan än övriga. Det är dock 

fler frågor i enkäten som kan tolkas som tvetydiga, eller som två frågor i ett påstående och 

dessa påståenden är trots detta besvarade.  

Då antalet variabler i ett dataunderlag minskas finns risk att samband går förlorade, t ex U-

formade samband där skillnaderna finns i ytterligheterna (Trost och Hultåker, 2016). Då 

svarsalternativen för påståendena hade en fyrgradig skala och det inte var stor spridning 

mellan svaren på respektive påstående bedöms sannolikheten för att missa sådana samband 

i denna studie liten. Vid indexering av flera påståenden summeras individernas värden av 

svaren vilket ger en större spridning av svaren som då befinner sig på en skala mellan fyra 

och sexton. Att analysera dessa som intervalldata anses felaktigt då data innan indexering 

var på ordinalnivå. Viss variation kan antas gå förlorad även i denna summering och 

efterföljande dikotomisering men eftersom analysen om sjuksköterskornas kunskap ville 

analyseras mot deras erfarenheter behövde svaren sammanfogas. Att Cronbach’s Alpha först 

analyserades talar för att påståendena var homogena och mäter samma sak och att 

variationen därför kan antas vara liten mellan de olika påståendena.  

Slutsats 

Att öka sjuksköterskornas kunskap inom de områden där den uppfattas som lägre kan antas 

bidra till ett bättre samarbete mellan sjuksköterskor och läkare avseende patientens 

antibiotikabehandling. Detta då resultatet visade att högre kunskap hade ett positivt samband 

med hur delaktiga sjuksköterskorna ansåg sig vara i samarbetet med läkarna. Enkätresultatet 

visade dessutom att otillräcklig kunskap hos sjuksköterskorna ansågs utgöra ett hinder för 

ökad delaktighet i arbetet med rationell antibiotikaanvändning inom slutenvården. Ökad 

kunskap avseende antibiotika och mikrobiologiska odlingar leder sannolikt även till att det 

arbete som sjuksköterskorna redan ansvarar för kan utföras med än bättre resultat. Det kan i 

sin tur leda till en mer optimal antibiotikabehandling för patienten vilket kan minska risken 

för negativa konsekvenser såsom biverkningar, vårdrelaterade infektioner eller ökad 

antibiotikaresistens.  

För att öka sjuksköterskornas delaktighet, och samarbetet mellan professionerna, behöver 

läkarna ha kännedom om sjuksköterskornas möjlighet att bidra till en rationell 

antibiotikaanvändning. Stramas rondkort har valt att fokusera på områden där 

sjuksköterskorna redan har ett stort patientansvar och som är kopplat till patientens 

antibiotikabehandling. Att implementera dessa rondkort inom slutenvården kan tydliggöra 

sjuksköterskornas roll i arbetet och medföra att deras åsikter och erfarenheter efterfrågas. 

Mer utbildade och delaktiga sjuksköterskor kan vara nyckeln till en smartare 

antibiotikabehandling och hjälpa till att reducera problemen med antibiotikaresistens, vilket 

gynnar både den enskilda patienten och folkhälsan.  
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Bilaga 1 – Brev till verksamhetschefer på Hallands sjukhus 

Antibiotikasmarta sjuksköterskor  
– Hur kan sjuksköterskor bidra till en korrekt och restriktiv 
antibiotikaanvändning? 

Antibiotikaresistens är ett ökande hot mot människors hälsa och en fungerande 
och effektiv sjukvård. Studier har visat att sjuksköterskor inom slutenvård kan 
anses ha en viktigare roll för korrekt antibiotikaanvändning än vad som hittills 
tillskrivits dem. De är vid patientens sida större delen av dygnet och är de som 
ansvarar för att antibiotika administreras korrekt samt att odlingar tas innan 
administration. 

  

Nationella Strama har nyligen utformat rondkort för Antibiotikasmarta sjuksköterskor 

för att hjälpa sjuksköterskorna att bli mer aktiva i arbetet med korrekt antibiotika-

behandling. Innan rondkorten börjar användas bör kunskapsläget utvärderas för att 

ge sjuksköterskorna förutsättningar att vara delaktighet i arbetet med korrekt 

antibiotikaanvändning.  

 

Strama Halland vill därför genomföra en enkätundersökning bland sjuksköterskor 

som har en anställning på en vårdavdelning med dygnet-runt-vård i Halland. Syftet 

är att undersöka vilken kunskap de har om antibiotikaanvändning och -resistens 

samt vilken inställning och förutsättningar de har till att bidra till korrekt och restriktiv 

antibiotikaanvändning. Undersökningen är en del av en uppsats på magisternivå 

inom folkhälsovetenskap med inriktning på smittskydd och vårdhygien vid 

Högskolan i Skövde.  

 

Önskemålet är att samtliga sjuksköterskor får möjlighet att frivilligt besvara en enkät. 

Alla svar kommer lämnas in anonymt och resultaten presenteras så att svaren inte 

går att koppla till enskilda individer.  

 

 

 

Tacksam för ditt skriftliga godkännande via mejl att distribuera enkäten till sjuk-

sköterskorna på din klinik.  

 

 

Vänligen  

Nilla Lindroos, Smittskyddssjuksköterska  

  



 

29 

 

Bilaga 2 – Pappersenkät 

Till sjuksköterskor med anställning på vårdavdelning med dygnetruntvård 
på Hallands sjukhus 
Jag genomför en studie om sjuksköterskors upplevda kunskap av antibiotikaanvändning och 
hoppas att Du vill svara på nedanstående enkät.  
 

Bakgrund och syfte  
Antibiotikaresistens är ett ökande hot mot människors hälsa och en fungerande och effektiv 
sjukvård. Studier har visat att sjuksköterskor inom slutenvård kan ha en viktigare roll för korrekt 
antibiotikaanvändning än vad som hittills tillskrivits dem. Syftet med studien är att undersöka 
vilken kunskap sjuksköterskor har om antibiotikaanvändning och -resistens samt vilken inställning 
och förutsättningar de har till att bidra till korrekt och restriktiv antibiotikaanvändning.  
 

Förfrågan om deltagande  
Enkäten besvaras digitalt, via en länk som skickas till din regionhalland-mejl, eller via denna 
pappersenkät som skrivs ut och skickas in via internposten. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara 
och distribueras till flera avdelningar på Hallands Sjukhus. Inga personuppgifter eller andra 
uppgifter som kan koppla svaren till Dig som individ efterfrågas i enkäten. Samtycke till att delta i 
studien sker genom att enkäten besvaras och lämnas till studieansvarig, och kommer inte att 
registreras på annat sätt.  
Om Du väljer att inte delta i studien ber jag Dig ändå att svara på fråga 1-6 (frivilligt), som 
behandlar enkel bakgrundsinformation om Dig. Den informationen används för att kunna utesluta 
att de som inte svarar skiljer sig från de som svarar. Stäng därefter webbläsaren.  
 

Om du redan besvarat enkäten behöver du inte göra det igen. 
Vid frågor är Du välkommen att kontakta mig: nilla.lindroos@regionhalland.se 

 
Ytterligare information 

Hur går studien till?  
Som deltagare behöver du endast fylla i denna enkät. Resultat av enkäten kommer att sammanställas på 
gruppnivå. Ingen information insamlas som enkelt går att koppla till dig som individ efterfrågas i enkäten. 
Information om arbetsplats efterfrågas på kliniknivå men inte på avdelningsnivå, mindre kliniker har 
grupperats för att inte enskilda medarbetare ska kunna urskiljas.    
 

Frivillighet  
Att svara på denna enkät är frivilligt.  
 

Finns det några risker eller fördelar?  
Vi kan inte identifiera några risker eller fördelar för dig personligen med att svara på denna enkät. Däremot 
hoppas vi att resultaten kan komma till nytta för patienterna genom att sjuksköterskornas delaktighet i 
arbetet med korrekt antibiotikaanvändning tydliggörs.  
  
Hantering av data och sekretess. 
Allt studiematerial kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Resultaten kommer 
endast att redovisas på gruppnivå, så att inget enskilt enkätsvar kan identifieras. 
 

Hur får jag information om studiens resultat? 
Undersökningen är en del av ett examensarbete på magisternivå inom folkhälsovetenskap med inriktning 
på smittskydd och vårdhygien vid Högskolan i Skövde. Resultatet kommer presenteras skriftligen till de 
verksamhetschefer som valt att låta sjuksköterskorna delta. Vid önskemål om att presentera resultaten för 
sjuksköterskorna på kliniken kommer detta ske.  
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1. Är du legitimerad sjuksköterska? 

Ja  

Nej  
 

2. Har du en anställning på en vårdavdelning med dygnet-runt-vård i Region Halland?  

Ja  

Nej  

 

Om du svarat Nej på någon av de två första frågorna behöver du inte fortsätta att 
besvara enkäten då du inte passar in i urvalet. 

3. För hur många år sedan tog du din sjuksköterskeexamen? 

0-3 år  

4-8 år  

9-14 år  

15-20 år  

mer än 21 år  
 

 

4. Vilken typ av tjänst har du? 

Enbart dagtid  

Dag- och 
kvällstid  

Dag, kväll och 
natt  

Enbart natt  
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5. På vilket område har du din huvudsakliga anställning?  

Område 1  

Område 2  

Område 3  

Är anställd eller arbetar 
i flera områden  

Vet ej  
 

 

6. Hur ofta administrerar du antibiotika?   

Flera gånger 
dagligen  

Flera dagar i 
veckan  

Enstaka dagar 
i veckan  

Enstaka dagar 
i månaden  

Mer sällan  
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Här följer några frågor om din erfarenhet och upplevda kunskapsnivå kring 
antibiotikaanvändning 

7. Hur skulle du bedöma din kunskap om följande övergripande områden gällande 
antibiotika?  

Ange på en skala 1-4, där 1 står för Mycket liten kunskap och 4 står för Mycket god kunskap  

 1 - Mycket 
liten 

kunskap 2 3 

4 - Mycket 
god 

kunskap Vet ej 

Vad antibiotikaallergi är och 
vilka symtom det ger      

Att olika antibiotika bör 
administreras olika, t.ex. att 
vissa ska ges på fastande 
mage och andra tillsammans 
med mat 

     

Vad antibiotikaresistens är och 
hur det påverkar patienters 
behandlingsmöjligheter 

     

Vilken information patienter 
och anhöriga behöver om 
antibiotika 

     

 

 

8. Hur skulle du bedöma din kunskap om följande områden gällande antibiotika 
kopplade till din avdelning?   

Ange på en skala, 1-4, där 1 betyder Mycket liten kunskap och 4 betyder Mycket god kunskap 

 1- Mycket 
liten 

kunskap 2 3 

4. Mycket 
god 

kunskap Vet ej 

Vilka antibiotika som används 
i olika situationer på vår 
avdelning och varför 

     

I vilka fall det är rimligt att byta 
från intravenös till per oral 
behandling 

     

Hur lång antibiotikabehandling 
som är aktuell vid vanliga 
infektioner på vår avdelning 

     

Hur nära inpå operation 
profylaktisk antibiotika ska ges 
och varför 
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9. Hur skulle du bedöma din kunskap om följande områden gällande mikrobiologiska 
odlingar?  

Ange på en skala 1-4, där 1 betyder Mycket liten kunskap och 4 betyder Mycket god kunskap      

 1 - Mycket 
liten 

kunskap 2 3 
4 - Mycket 

god kunskap Vet ej 

Att odlingssvaret påverkar 
valet av antibiotika.      

Hur olika odlingar ska 
utföras      

Att laboratoriet hanterar 
odlingar olika beroende på 
vad som står på remissen 

     

Ifall ett positivt odlingssvar är 
relevant för patientens 
infektion eller inte 

     

Att blododling alltid ska tas 
före första dosen av 
intravenös antibiotika 
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10. Hur väl anser du att följande påståenden stämmer överens med dina erfarenheter 
från din nuvarande arbetsplats? 

Ange på en skala 1-4, där 1 står för Stämmer inte alls och 4 står för Stämmer mycket väl 

 1 - Stämmer 
inte alls 2 3 

4 - Stämmer 
mycket väl Vet ej 

På vår avdelning diskuterar vi 
ofta patientens 
antibiotikabehandling på 
ronden 

     

Jag är uppmärksam på och 
återkopplar effekten av 
patienters 
antibiotikabehandling till 
läkaren 

     

Jag ser alltid till att relevanta 
odlingar blir tagna innan 
administrering av antibiotika 

     

Jag känner mig bekväm med 
att föra en dialog med läkare 
om patienternas 
antibiotikabehandling 

     

Jag känner mig bekväm med 
att påminna om att en 
antibiotikaordination bör 
omprövas efter ett visst antal 
dagar eller efter odlingssvar 
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11. Vilka hinder anser du finns på din vårdavdelning för att öka sjuksköterskornas 
delaktighet i arbetet med en korrekt antibiotikaanvändning? 

flera svar möjliga 

Svårt att ändra rutiner  

Hög arbetsbelastning  

Svårt att ifrågasätta läkarnas ordination  

Otillräcklig kunskap bland sjuksköterskorna  

Patienters eller anhörigas förväntan på att 
få antibiotika under vårdtiden  

Risk att patienter får fel behandling  

Attityder hos sjuksköterskorna  

Attityder hos läkarna  

Inte en prioriterad fråga  

Annat 
 

 

 

Vet inte  
 

 



 

36 

 

Tack för att du valde att delta i undersökningen.  

Har du kommentarer till undersökningen eller dess frågor får du gärna skriva dem här: 

 

 

 

Eftersom enkäten är anonym kan inte frågor som ställs här besvaras till dig personligen. Vill du 
ha svar på en specifik fråga kan du skicka ett mejl till nilla.lindroos@regionhalland.se  

 

 

Skicka enkäten i ett förslutet kuvert till: 

Nilla Lindroos 
Smittskydd Halland 
Hallands sjukhus Halmstad 

 

 

 

 

 

 

Nilla Lindroos 
Smittskyddssjuksköterska 
Kvalitet inom hälso- och sjukvård 
Regionkontoret 

TFN: 035-13 16 28  MOBIL: 073-143 33 14 
E-POST: Nilla.Lindroos@regionhalland.se 
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Bilaga 3 – Informationsbrev till sjuksköterskor 

Till sjuksköterskor med anställning på vårdavdelning med dygnetruntvård på 

Hallands sjukhus 

Jag genomför en studie om sjuksköterskors upplevda kunskap av antibiotikaanvändning 

och hoppas att Du vill svara på nedanstående enkät:  

 

https://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=33316ikvsdUSdWSxFUGDH 

 

Om du redan besvarat enkäten behöver du inte göra det igen.  

 

 Bakgrund och syfte  

Antibiotikaresistens är ett ökande hot mot människors hälsa och en fungerande och effektiv 

sjukvård. Studier har visat att sjuksköterskor inom slutenvård kan ha en viktigare roll för 

korrekt antibiotikaanvändning än vad som hittills tillskrivits dem. Syftet med studien är att 

undersöka vilken kunskap sjuksköterskor har om antibiotikaanvändning och -resistens 

samt vilken inställning och förutsättningar de har till att bidra till korrekt och restriktiv 

antibiotikaanvändning.  

 

Förfrågan om deltagande  

Enkäten kan besvaras digitalt, via ovanstående länk, eller via bifogad pappersenkät som 

skrivs ut och skickas in via internposten. Enkäten tar 5-10 minuter att besvara och 

distribueras till flera avdelningar på Hallands Sjukhus. Inga personuppgifter eller andra 

uppgifter som kan koppla svaren till Dig som individ efterfrågas i enkäten. Samtycke till 

att delta i studien sker genom att enkäten besvaras och lämnas till studieansvarig och 

kommer inte att registreras på annat sätt.  

 

Om Du väljer att inte delta i studien ber jag Dig ändå att svara på fråga 1-6 (frivilligt), som 

behandlar enkel bakgrundsinformation om Dig. Den informationen används för att kunna 

utesluta att de som inte svarar skiljer sig från de som svarar. Stäng därefter webbläsaren för 

att avsluta den digitala enkäten eller skicka in pappersenkäten.  

Enkäten är öppen t.o.m. 15 november.  

 

Vid frågor är Du välkommen att kontakta mig 

 

Vänligen  

Nilla Lindroos 

Smittskyddssjuksköterska 

nilla.lindroos@regionhalland.se 

035-13 16 28 

    

Ytterligare information 

 

Hur går studien till?  

Som deltagare behöver du endast fylla i denna enkät. Resultat av enkäten kommer att 

sammanställas på gruppnivå.  
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Ingen information som enkelt går att koppla till dig som individ efterfrågas i enkäten. 

Information om arbetsplats efterfrågas endast på områdesnivå för att inte enskilda 

medarbetare ska kunna urskiljas.    

 

Frivillighet  

Att svara på denna enkät är frivilligt.  

 

Finns det några risker eller fördelar?  

Vi kan inte identifiera några risker eller fördelar för dig personligen med att svara på denna 

enkät. Däremot hoppas vi att resultaten kan komma till nytta för patienterna genom att 

sjuksköterskornas delaktighet i arbetet med korrekt antibiotikaanvändning tydliggörs.  

 

Hantering av data och sekretess. 

Allt studiematerial kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Resultaten kommer endast att redovisas på gruppnivå, så att inget enskilt enkätsvar kan 

identifieras. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Undersökningen är en del av ett examensarbete på magisternivå inom folkhälsovetenskap 

med inriktning på smittskydd och vårdhygien vid Högskolan i Skövde.  

Resultatet kommer presenteras skriftligen till de verksamhetschefer som valt att låta 

sjuksköterskorna delta. Vid önskemål om att presentera resultaten för sjuksköterskorna på 

kliniken kommer detta ske. 

 

 


