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SAMMENDRAG 

Bakgrunn: Irrasjonell antibiotikabruk og antibiotikaresistens er en av de mest 

alvorlige helsetruslene i dag. I Norge er det et helsepolitisk mål å redusere 

antibiotikabruken med 30% innen 2020. På tross av dette vet vi lite om befolkningens 

kunnskap om antibiotika og faktorer knyttet til slik kunnskap. Kartlegging av 

kunnskapsnivået og holdninger er viktig i arbeidet til helsepolitikere og 

helsepersonell, for å fremme riktig antibiotikabruk og i kampen mot 

antibiotikaresistens.  

Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å undersøke kunnskapsnivået om 

antibiotika og holdninger til antibiotika og antibiotikaresistens i befolkningen og å 

undersøke om kunnskapsnivået er assosiert med sosiodemografiske faktorer, 

holdninger, etterlevelse, helseforståelse og legemiddelbruk. Videre vil oppgaven 

forsøke å besvare hvordan antibiotika brukes i studiepopulasjonen og hva 

konsekvensene av kunnskap er for bruk av antibiotika. 

Metode: En anonym spørreundersøkelse ved bruk av spørreskjema ble gjennomført 

på to apotek i perioden november 2016-januar 2017. Alle som var over 18 år og som 

kunne snakke norsk kunne delta.  

Resultater: I alt 302 personer deltok i undersøkelsen (svarprosent 62,4%). Det var 

74,5% som visste at antibiotika ikke virker mot virus og 88,1% visste at de er effektive 

mot bakterier. 56,3% visste at antibiotika ikke har effekt ved influensa. Nesten 90% av 

studiedeltakerne var klar over at bakterier kan bli resistente mot antibiotika, men det 

var 73,5% som mente at mennesker kan bli resistente mot antibiotika. 

Sosiodemografiske faktorer som kjønn, alder, utdanning og helsefaglig bakgrunn 

hadde signifikant innvirkning på kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens. 

Det var 31,5% deltakerne som rapporterte antibiotikabruk i det siste året. Nesten 12% 

av studiepopulasjonen svarte at de hadde antibiotika hjemme som de ikke brukte nå.  

Konklusjon: Funnene viser at deltakerne i denne norske studien hadde høyere 

kunnskapsnivå enn i mange andre europeiske land, men at det fortsatt er 

forbedringspotensiale her i Norge også. Norske helsemyndigheter bør vurdere å sette 

inn tiltak rettet mot å øke kunnskapsnivået gjennom informasjonskampanjer i media, 

forelesninger på skoler og blant minoriteter, samt å vurdere andre tiltak som kortere 

varighet av antibiotikaresepter, tilpassing av pakningsstørrelser til kurer, innføring 

av egen reseptgruppe for antibiotika. Farmasøyter bør inkluderes i dette viktige 

arbeidet. 
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ABSTRACT 

Background: Irrational use of antibiotics and antibiotic resistance is one of the most 

serious health threats today. In Norway there is a health policy goal to reduce 

antibiotic use by 30% by 2020. Despite this, we know little about the knowledge of 

antibiotics and factors relating to such knowledge. Mapping of the level of 

knowledge and attitudes are important in the work of health policy makers and 

health care providers to promote appropriate antibiotic use and in the fight against 

antibiotic resistance. 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate the level of knowledge about 

antibiotics and attitudes toward antibiotics and antibiotic resistance in the population 

and to investigate whether the level of knowledge is associated with socio-

demographic factors, attitudes, compliance, health literacy and drug use. 

Furthermore, the task will seek to answer how antibiotics are used in the study 

population and what are the consequences of knowledge for the use of antibiotics. 

Method: An anonymous survey with use of questionnaire was conducted at two 

pharmacies in the period November 2016 to January 2017. Everyone that was over 18 

years old and who could speak Norwegian could participate. 

Results: A total of 302 people participated in the survey (response rate 62.4%). There 

were 74.5% who knew that antibiotics do not work against viruses and 88.1% knew 

that they are effective against bacteria. 56.3% knew that antibiotics are not effective 

against flu. Almost 90% of study participants were aware that bacteria can become 

resistant to antibiotics, but there was 73.5% who believed that people can become 

resistant to antibiotics. Socio-demographic factors such as gender, age, education and 

health care background had significant impact on the knowledge of antibiotics and 

antibiotic resistance. There was a 31.5% participants who reported antibiotic use in 

the past year. Nearly 12% of the study population reported that they had antibiotics 

at home which they do not use now. 

Conclusion: The findings show that participants in this Norwegian study had higher 

level of knowledge than in many other European countries, but that there still is 

room for improvement here in Norway too. Norwegian health authorities should 

consider to take measures aimed at increasing the level of knowledge through mass 

media information, lectures in schools and among minorities, and to consider other 

measures like shorter duration of antibiotic prescriptions, adapting package sizes to 

cures, the introduction of separate prescription group of antibiotics. Pharmacists 

should be included in this important work. 

 



VII 

 

Forord 

Denne masteroppgaven er utført ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo i 

perioden august 2016 til april 2017.  

Først og fremst vil jeg takke mine veiledere Hedvig Nordeng og Hilde Ariansen for 

god veiledning, oppfølging og konstruktive tilbakemeldinger gjennom hele 

perioden.  

Videre ønsker jeg å takke alle studiedeltakere samt dere som piloterte studien.  

En særlig stor takk rettes til min apoteker og mine kollegaer på Apotek 1 Bien Skien 

for tilrettelegging, hjelp med spørreundersøkelsen og ikke minst støtte og 

oppmuntring gjennom denne spennende og hektiske perioden. Jeg vil også takke 

mine kollegaer på Vitusapotek Ulefoss for hjelp med spørreundersøkelsen.  

En stor takk til min gode venn og medstudent Bojan for mange samtaler, inspirasjon 

og selskap. 

Og til slutt, tusen takk til Ivan, Nikolina og Emilija for tålmodighet, motivasjon, støtte 

og oppmuntring gjennom denne prosessen. Gleder meg til å tilbringe mer tid med 

dere! 

 

 

Skien, april 2017 

Tijana Stanojevic  



VIII 

 

Forkortelsesliste 

 

ASP  ̶  Antibiotika senteret for primærmedisin 

ATC  ̶  Anatomisk terapeutisk kjemisk klassifikasjon 

BMQ  ̶  Beliefs about medicines questionnaire 

BRICS  ̶  Brasil, Russland, India, Kina og Sør Afrika 

DDD  ̶  Definert døgndose 

DNA – Deoksyribonukleinsyre 

EAAD  ̶  European Antibiotic Awareness Day 

EARS-Net  ̶  European Antimicrobial Resistance Surveillance Network 

ECDC  ̶  European Centre for Disease Prevention and Control 

ESAC-Net  ̶  European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network 

EU – Den europeiske union 

EØS  ̶  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

FN  ̶  Forente Nasjoner 

KAS  ̶  Nasjonal kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialhelsetjeneste 

MIC  ̶  Minste inhiberende konsentrasjon 

MRSA  ̶  Meticillinresistente Staphylococcus aureus 

MSIS  ̶  Meldingssystem for smittsomme sykdommer 

NORM  ̶  Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober  

NORM-VET  ̶  Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober-

veterinær medisin  

NSD  ̶  Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

OTC  ̶  Over the counter 

RAM  ̶  Reported Adherence to Medication 

REK  ̶  Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

SBSQ  ̶  Set of Brief Screening Questions 



IX 

 

SPSS  ̶  Statistics Package for Social Science  

WHO  ̶  Verdens helseorganisasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

Innholdsfortegnelse 

 

 

1. BAKGRUNN ................................................................................................................... 1 

1.1. Antibiotika ............................................................................................................. 1 

1.1.1.   Fordeler og utfordringer med antibiotika........................................................ 1 

1.2. Forbruk av antibiotika .......................................................................................... 2 

1.2.1.  Forbruk av antibiotika i verden .......................................................................... 2 

1.2.2.  Forbruk av antibiotika i Norge ........................................................................... 4 

1.3. Antibiotikaresistens .............................................................................................. 5 

1.3.1.  Konsekvenser av antibiotikaresistens ............................................................... 5 

1.3.2.  Overvåking av antibiotikaresistens i verden .................................................... 6 

1.3.3.  Overvåking av antibiotikaresistens i Norge ..................................................... 7 

1.3.4.  Tiltak mot antibiotikaresistens ........................................................................... 7 

1.3.5.  Kampanjer for reduksjon av feilbruk av antibiotika ..................................... 10 

1.4. Etterlevelse ........................................................................................................... 11 

1.4.1.  Etterlevelse av antibiotika ................................................................................. 11 

1.5. Holdninger til legemiddelbruk ......................................................................... 12 

1.6. Kunnskap og holdninger til antibiotika........................................................... 13 

1.6.1.  Forventninger av pasienter ............................................................................... 13 

1.6.2.  Studier om befolkningens kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens 

i verden ........................................................................................................................... 14 

1.6.3.  Eurobarometer .................................................................................................... 15 

1.6.4.  Studier om befolkningens kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens 

i Norge............................................................................................................................. 16 

2. HENSIKT MED OPPGAVEN .................................................................................... 18 

3. MATERIALE OG METODE ...................................................................................... 20 

3.1. Studiepopulasjon ................................................................................................. 20 

3.2. Datainnsamling ................................................................................................... 20 

3.3. Variabler ............................................................................................................... 21 

3.3.1.  Spørreskjemaet .................................................................................................... 21 

3.3.2.  Måling av kunnskapsnivået om antibiotika ................................................... 21 

3.3.3.  Måling av holdninger til antibiotika og holdninger til legemidler generelt

 .......................................................................................................................................... 23 

3.3.4.  Bruk av antibiotika ............................................................................................. 25 

3.3.5.  Måling av helseforståelse og informasjonsbehov .......................................... 27 

3.3.6.  Måling av etterlevelse ........................................................................................ 27 

3.3.7.  Sosiodemografiske variabler............................................................................. 29 

3.4. Statistiske analyser .............................................................................................. 30 



XI 

 

3.5. Etikk ...................................................................................................................... 31 

4. RESULTATER ............................................................................................................... 32 

4.1. Studiepopulasjon ................................................................................................. 32 

4.2. Kunnskap om antibiotika................................................................................... 34 

4.3. Kunnskap om antibiotikaresistens ................................................................... 36 

4.4. Total kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens ................................ 40 

4.4.1. Total kunnskap og sosiodemografiske faktorer.......................................... 42 

4.5. Holdninger til bruk av antibiotika .................................................................... 43 

4.5.1. Total kunnskap og holdninger til antibiotika ............................................. 45 

4.6. Holdninger til medisiner generelt .................................................................... 47 

4.6.1. Total kunnskap og holdninger til legemidler ............................................. 51 

4.7. Etterlevelse ........................................................................................................... 51 

4.7.1. Total kunnskap og etterlevelse ...................................................................... 51 

4.8. Helseforståelse og behov for informasjon ....................................................... 52 

4.8.1. Total kunnskap og helseforståelse og behov for informasjon .................. 55 

4.9. Antibiotikabruk ................................................................................................... 56 

4.9.1. Bruk av antibiotika i de siste 12 månedene ................................................. 56 

4.9.2. Årsaker til antibiotikabruk ............................................................................. 57 

4.9.3. Anskaffelse av antibiotika .............................................................................. 58 

4.9.4. Bruk av antibiotika i forhold til sosiodemografiske faktorer .................... 58 

4.9.5. Hvordan bruker folk antibiotika? ................................................................. 60 

5. DISKUSJON .................................................................................................................. 62 

5.1. Oppsummering av hovedfunnene ................................................................... 62 

5.2. Kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens .......................................... 63 

5.3. Total kunnskap og sosiodemografiske faktorer ............................................. 65 

5.4. Holdninger til bruk av antibiotika og sammenheng med kunnskap .......... 65 

5.5. Holdninger til medisiner generelt, etterlevelse og sammenheng med 

kunnskap ............................................................................................................................ 66 

5.6. Bruk av antibiotika .............................................................................................. 67 

5.7. Styrker og svakheter ved studien ..................................................................... 69 

5.7.1. Styrker ............................................................................................................... 69 

5.7.2. Svakheter .......................................................................................................... 69 

5.8. Fremtidig forskning og tiltak ............................................................................ 71 

6. KONKLUSJON ............................................................................................................. 72 

7. REFERANSER ............................................................................................................... 73 

8. VEDLEGG ...................................................................................................................... 79 

8.1. Vedlegg 1, Sammenstilling av studieresultater med resultater fra 

Eurobarometer ................................................................................................................... 79 

8.2. Vedlegg 2, Spørreskjema og informasjonsark ................................................. 83 

8.3. Vedlegg 3, Vedtak fra REK ................................................................................ 92 



XII 

 

 

 

  



1 

 

1. BAKGRUNN 

     

1.1. Antibiotika 

Antibiotika er stoffer som dreper eller motvirker veksten av mikroorganismer uten å 

skade humane eller animalske celler. Utrykket ble opprinnelig betegnelse for stoffer 

som produseres av mikroorganismer, mens syntetiske stoffer som i likhet med 

antibiotika hemmer veksten av mikroorganismer ble kalt for kjemoterapeutika. 

Skillet mellom antibiotika og kjemoterapeutika ble etter hvert utvisket med stadig 

flere antibiotika som ble fremstilt syntetisk eller halvsyntetisk (kjemisk modifisering 

av et naturlig stoff). Antibiotika brukes i dag både for naturlige og syntetiske stoffer 

(1). 

1.1.1.   Fordeler og utfordringer med antibiotika 

Oppdagelsen av antibiotika er trolig en av de største suksessene i det tjuende 

århundret. Infeksjonssykdommer som lungebetennelse, tuberkulose, diaré og difteri 

var ledende dødsårsak hos mennesker i løpet av 19. århundre (2). I løpet av 10-15 år 

etter man begynte med medisinsk bruk av antibiotika, ble befolkningens levetid økt 

betydelig, noen infeksjonssykdommer har nesten forsvunnet og flere virus og 

neoplastiske sykdommer er nå kontrollerbare (3). Antibiotika behandler infeksjoner, 

muliggjør kompliserte kirurgiske prosedyrer, organtransplantasjon og 

kreftbehandling med høye doser av cytostatika som øker sjanser for helbredelse (4). 

Utviklingen av antibiotika gikk fort fram til midten av 1960-årene, men etter den tida 

opphørte antibiotikaens gullalder, og det er ikke oppdaget antibiotika med nye 

virkningsmekanismer siden 1987. Legemiddelindustrien viser ikke så stor interesse 

for utviklingen av nye antibiotika både av økonomiske grunner og økende 

utfordringer med antibiotikaresistens. Samtidig som det ikke skjer mye med 

utvikling av nye antibiotika, utvikler antibiotikaresistens seg veldig fort og skaper 

bekymring for fremtiden (5). Infeksjoner som tidligere ble kurert fort har igjen blitt 

vanskelig å behandle, og det øker helsekostnader og pasienters dødelighet. Den 

avtagende antibiotika-effektiviteten som først ble betraktet som et mindre problem, 

har blitt bred trussel over hele verden (6). Den globale spredningen av 

antibiotikaresistens truer med å snu alle disse fremskrittene, og ta oss tilbake til tiden 

før vi hadde antibiotika (4). 

Riktig bruk av antibiotika krever at pasienter får riktige medisiner i riktig dose og at 

de behandles lenge nok, samt at de tar medisiner som forskrevet. Antimikrobielle 
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midler har imidlertid blitt svært misbrukt av mennesker og i jordbruk, og det 

resulterer i utvikling og spredning av resistente bakterier (7).  

 

1.2. Forbruk av antibiotika 

1.2.1.  Forbruk av antibiotika i verden 

Antibiotikabruk hos mennesker øker i hele verden, og den høyeste forekomsten av 

økningen er i mellominntektsland, spesielt BRICS (Brasil, Russland, India, Kina og 

Sør Afrika). Denne trenden vil sannsynligvis fortsette med økning av inntekter. Det 

er merkbar stor variasjon i forbruk av antibiotika i forskjellige land. Variasjonen 

drives av sykdoms- og demografiske faktorer, samt sesongvariasjoner, økonomisk 

vekst og tilgang til antibiotika (6). 

Av totalt antibiotikabruk på verdensbasis er om lag 20% brukt på sykehus og 80% 

brukes i samfunnet, enten forskrevet av helsepersonell eller kjøpt direkte fra 

forbrukere uten resept (8). En systematisk gjennomgang av publiserte artikler om 

bruk av antibiotika uten resept, viste at slik bruk sto for mellom 19 til 100% av 

antibiotikabruk utenfor Europa og Nord Amerika. Bruk av antibiotika uten resept 

varierer i Europa fra 3% i Nord Europa (Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Irland, 

Luxemburg, Nederland, Sverige og Stor Britannia) til 19% (Helles, Italia, Malta, 

Spania) og 30% (Litauen, Polen og Romania) (9). 

ESAC-Net (tidligere ESAC-European Surveillance of Antimicrobial Consumption) er 

et europeisk nettverk av nasjonale overvåkningssystemer som samler inn og 

analyserer data om antimikrobiell forbruk i EU og EØS-land. Den siste rapporten fra 

ESAC-Net om overvåkning av antibiotikaforbruk i Europa, ble utgitt i september 

2014 og inneholder data for 2012 (10). 

Rapporten omfatter data fra 30 europeiske land og viser en variasjon med faktor 2,8 

fra Hellas som hadde det høyeste forbruket (31,9 DDD per 1000 innbyggere per dag) 

til Nederland som hadde det laveste forbruket (11,3 DDD per 1000 innbyggere per 

dag) (Figur 1).  

De mest brukte antibiotikatypene (gjelder bruk utenom sykehus) var penicilliner og 

penicilliner med utvidet spekter, etterfulgt av makrolider og tetracykliner. Det ble 

observert betydelig økning av antibiotikaforbruk i perioden 2008-2012 i fem land: 

Belgia, Latvia, Spania, Storbritannia og Norge, mens betydelig reduksjon ble 

observert i Østerrike (11). 
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Figur 1: Trender på forbruket av antibakterielle midler til systemisk bruk (ATC 

gruppe J01) i samfunnet, EU/EØS land, 2008-2012 i antall DDD/1000 innbyggere/dag 

(11). 
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I sykehussektoren varierte forbruk av antimikrobielle midler fra 1,0 DDD per 1000 

innbyggere per dag i Nederland til 2,8 i Finland. De mest brukte var penicilliner, 

etterfulgt av kefalosporiner og kinoloner (11).  

Det finnes ikke pålitelige data om antibiotikabruk i sør- og østeuropeiske land som 

ikke tilhører EU. Derfor ble det utført en studie i koordinasjon med WHO`s 

regionkontor for Europa som analyserte data om antibiotikaforbruk i 2011 i seks 

sørlige og østlige europeiske land og sju nye uavhengige land som ikke tilhører EU 

eller EØS. Resultatene ble presentert som antall DDD per 1000 innbyggere per dag. 

Totalt antibiotikaforbruk varierte fra 15,3 DDD per 1000 innbyggere per dag i 

Armenia til 42,3 i Tyrkia. Høyeste forbruk av makrolider ble observert i Montenegro 

og Serbia (15,8% og 19,5% av totalt antibiotikaforbruk, henholdsvis), hovedsakelig 

azitromycin. Det ble observert betydelig høyt forbruk av ampicillin og amoxicillin i 

de nyopprettede selvstendige statene (12). 

1.2.2.  Forbruk av antibiotika i Norge 

Informasjonskilder som salgsstatistikk, utgitt av Folkehelseinstitutet og tilgjengelig 

på www.legemiddelforbruket.no, og Reseptregisteret  gir oss nyttige data om 

legemiddelbruk i Norge (13, 14).  

I Norge brukes det 85% av det totale antall solgte DDD i primærhelsetjenesten. 

Sykehus står for 8-10% av totalsalget målt i DDD, og rundt 6% brukes i institusjoner 

for eldre og funksjonshemmede (15, 16). I 2016 var humant forbruk av antibiotika til 

systemisk bruk (ved at legemidlet tilføres direkte i blodbanen eller tas opp i blodet 

og fraktes via blodet til virkestedet) 18,08 definerte døgndoser (DDD/1000 

innbyggere/dag). Dette er en reduksjon i forhold til 2015 (18,75 definerte døgndoser) 

og 2014 (19,27 definerte døgndoser). Penicilliner utgjorde 42% av det totale 

antibiotikaforbruket i Norge i 2016 målt i DDD, mens andre beta-laktamer utgjorde 

2,3%. Tetracycliner utgjorde 17,1%, makrolider og linkosamider 7,1% og kinoloner 

2,8% av totalt salg i 2016. Salget viser nedgang i nesten alle antibiotikatyper bortsett 

fra ATC1X-andre antibakterielle midler som utgjorde 23,4%. Dette skyldes i 

hovedsak salget av metenamin som viser økning fra 3,76 i 2015 til 3,87 definerte 

døgndoser i 2016 og utgjør 21% av det totale antibiotikaforbruket (13). Metenamin er 

urinveisantiseptikum som brukes forebyggende mot urinveisinfeksjoner. Til tross for 

at effekten av metenamin er omdiskutert, øker forbruket av dette middelet stadig i 

Norge (15, 16). 

Reseptregisteret viser at det var 22% av befolkningen (1,2 millioner) som fikk utlevert 

antibiotika (ATC-gruppe J01) på resept minst en gang i 2015 (14). Antall 

resepter/1000 innbyggere/år ble redusert fra 450 i 2012 til 390 i 2015 (Figur 2). 

http://www.legemiddelforbruket.no/
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Antibiotikaforbruket i Norge er lavt i forhold til forbruket i andre land og det brukes 

mest smalspektrede antibiotika (11). Likevel ser vi fra figur 1 en signifikant økning i 

antibiotikaforbruk fra 15,5 DDD per 1000 innbyggere per dag i 2008  til 16,9 DDD per 

100 innbyggere per dag i 2012 (11). 

 

1.3. Antibiotikaresistens 

Antibiotikaresistens innebærer at bakterier blir resistente mot antibiotika som 

tidligere var effektive mot infeksjoner forårsaket av dem. Bakterier kan enten være 

naturlig resistente mot enkelte antibiotika eller kan utvikle såkalt ervervet resistens 

etter at de utsettes for antibiotika. Ervervet resistens kan oppstå ved at det skjer 

endringer i bakteriens DNA som kalles for mutasjoner, og er konsekvens av 

utsettelse av bakterier for antibiotika. Bakterier har også evne til å hente 

resistensgener fra andre bakterier. Slike endringer kan skje både når bakterier 

utsettes for antibiotika hos enkelte personer og i miljøet.  

Flere faktorer bidrar til utvikling og spredning av antibiotikaresistens. De kan være 

biologiske, samfunnsmessige, industrielle og lovgivende (17). Irrasjonell bruk av 

antibiotika (overforbruk og underforbruk) og selvmedisinering med antibiotika, 

manglende etterlevelse av forskrevet regime og bruk av antibiotika i 

veterinærmedisin er viktigste av dem. Problemet forsterkes ytterlig av dårlige 

forskrivingsvaner fra leger (18). 

Det er direkte og sterk sammenheng mellom resistensutvikling og bruk av 

antibiotika (7). Det er bevist at resistensmekanismer i Mycobacterium tuberculosis 

induseres ved mutasjoner forårsaket av utsettelse til antibiotikakonsentrasjoner som 

er lavere enn minste inhiberende konsentrasjon-MIC (19, 20). Hos pasienter med 

Mycobacterium tuberculosis som tidligere hadde fått kinolon antibiotika ble det 

utviklet resistens mot både kinoloner og førstelinje antituberkulose antibiotika (21).  

1.3.1.  Konsekvenser av antibiotikaresistens 

Advarsler om økt antibiotikaresistens er ikke nytt og noen ble utstedt lenge før 

antibiotika ble allment tilgjengelig (22). Alexander Fleming advarte i sin takketale da 

han fikk Nobel pris at mikrober lett kan gjøres resistente mot antibiotika ved å 

utsettes for konsentrasjoner som ikke er tilstrekkelige til å drepe dem (22, 23).  

Antibiotikaresistens er en av de mest alvorlige helsetruslene vi har i dag (24).  Den 

økende forekomsten og den utbredte veksten av patogene organismer som er 

resistente mot antibiotika truer fremskritt i behandlingen av mange infeksjoner (25). 
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Antibiotikaresistens som direkte konsekvens av feilbruk av antibiotika forårsaker 

betydelig sykelighet og dødelighet og øker helsekostnader (26, 27). Det anslås at 

omtrent 20-50% av det totale antibiotikabruket er upassende (28). Som «upassende» 

bruk menes enten bruk av antibiotika når ingen helsegevinst er mulig, for eksempel 

ved behandling av øvre luftveisinfeksjoner forårsaket av virus eller suboptimal bruk 

av antibiotika slik som bruk av antibiotika med unødvendig bredt spekter, feil 

dosering eller varighet av behandling eller dårlig pasient etterlevelse til forskrevet 

behandling (29).  

Hvert år forårsaker resistente bakterier 25 000 dødsfall i EU og koster helsevesenet 

mer enn 1,5 milliarder dollar (30).  I USA forårsaker antibiotikaresistens mer enn 2 

millioner infeksjoner og 23 000 dødsfall per år og koster samfunnet 20 milliarder 

dollar (31). Særlig barn er utsatte for alvorlige konsekvenser av antibiotikaresistens. 

Akutte bakterielle luftveisinfeksjoner dreper mer enn tre millioner barn hvert år i 

utviklingsland og mange tilfeller av disse sykdommene er forårsaket av 

motstandsdyktige bakterier (32). Noen beregninger viser at 56 000 nyfødte barn dør 

hvert år av infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot første linje antibiotika i 

India (33).  

WHO avdekker i sin rapport om global overvåking av antibiotikaresistens at 

antibiotikaresistens ikke lenger er fremtidens problem, men noe som skjer akkurat nå 

og over hele verden. Uten rask og koordinert handling er verden på vei mot en post-

antibiotisk æraen.  Det betyr at vanlige infeksjoner og mindre skader som hittil var 

enkle å behandle kan bli dødelige (34). 

1.3.2.  Overvåking av antibiotikaresistens i verden 

Inntil ganske nylig ble antibiotikaresistens ansett som et problem som hovedsakelig 

var begrenset til land med lav sosial og økonomisk utvikling. Riktignok er 

antibiotikaresistens utbredt i høyinntektsland (25).  

Det finnes flere offentlige databaser og globale prosjekter i flere land som overvåker 

antibiotikaresistens (4, 6). De fleste lav- og mellominntektsland mangler 

overvåkingssystemer, men noen av dem (India) utvikler nasjonale nettverk (6). 

Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens (EARS-Net) koordineres 

av Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) og gir referansedata for 

antibiotikaresistens i europeiske land. EARS-Net utgir årsrapport om 

antibiotikaresistens i Europa (35). 
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1.3.3.  Overvåking av antibiotikaresistens i Norge 

Det er tre måter antibiotikaresistens overvåkes på i Norge: 

Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) - 

overvåker resistens hos de viktigste sykdomsfremkallende bakteriene hos 

mennesker. 

Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober i veterinærmedisin 

(NORM-VET) overvåker antibiotikaresistens hos bakterier fra dyr, fôr og 

næringsmidler. NORM og NORM-VET utgir felles årsrapporter. 

Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) – overvåker bæreskap av 

resistente bakterier og infeksjoner som resistente bakterier fremkaller (36). Det 

overvåkes bæreskap og infeksjoner med MRSA, penicillinresistente pneumokokker, 

vankomycinresistente enterokokker, mikrober med spesielle resistensmønstre. I 

tillegg til det er det en begrenset overvåkning av Neisseria gonorrhoeae resistens 

(37). 

Den nyeste rapporten fra NORM presenterer data fra 2014 og viser at forekomst av 

resistens i Norge fortsatt er på et lavt nivå (35). 

Selv om antibiotikaresistens i Norge fortsatt er begrenset og på et lavt nivå i forhold 

til situasjonen i verden, er faren for at den kan øke reell. Det er både økt 

antibiotikaforbruk og reisevirksomhet og import av resistente bakterier fra andre 

deler av verden som bidrar til mulig økning av antibiotikaresistens i Norge. For 

første gang har det blitt rapportert om dødsfall i Norge på grunn av 

antibiotikaresistens. Pasienten ble smittet i utlandet av multiresistente bakterier etter 

en brannskade og ble overført til Norge hvor vedkommende til slutt døde (38). 

1.3.4.  Tiltak mot antibiotikaresistens 

Potensiell løsning for antibiotikaresistens-problemet er utvikling av nye legemidler. 

Dette er kostbart og en komplisert oppgave og derfor er det nødvendig med 

alternative strategier. En viktig og effektiv måte å begrense spredning av 

antibiotikaresistens er å redusere forbruk av antibiotika (4). Det er en av de sentrale 

prinsippene for antibiotikaforvaltning som er universelt anerkjent som gunstig (39). 

Økning av befolkningens kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens ansees 

som viktig for begrensning av spredning av antibiotikaresistens. Styrkning av 

kunnskapen er kjennetegnet i strategier mot antibiotikaresistens både på 

verdensbasis og nasjonalt.   

Verdens helseforsamling vedtok global handlingsplan mot antibiotikaresistens i mai 

2015. Overordnet mål av handlingsplanen er å sikre kontinuitet i behandling av 
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smittsomme sykdommer med effektive og kvalitetssikre legemidler som skal være 

tilgjengelige for alle som trenger dem. Det ble definert fem strategiske mål som skal 

bidra til å nå det overordnede målet (40): 

1. å øke bevissthet og forståelse av antibiotikaresistens gjennom effektiv 

kommunikasjon, opplæring og trening; 

2. å styrke kunnskap og kunnskapsgrunnlag gjennom overvåking og forskning; 

3. å redusere forekomsten av smitte gjennom effektive sanitærforhold, hygiene - 

og infeksjonsforebyggende tiltak; 

4. å optimalisere bruken av antimikrobielle legemidler i menneskers og dyrs 

helse;  

5. å utvikle økonomisk sak for bærekraftig investering som tar hensyn til 

behovene til alle land, og for å øke investeringene i nye medisiner, 

diagnostiske verktøy, vaksiner og andre tiltak. 

I Norge ble første tiltaksplan mot antibiotikaresistens utarbeidet i 2000, Tiltaksplan 

for å motvirke antibiotikaresistens 2000-2004. Hovedmålene i planen var (41): 

• å oppnå bedre kunnskaper om antibiotikabruk, forekomst av resistente 

mikrober og årsaker til utvikling og spredning av antibiotikaresistens 

• forbedre bruken av antibiotika til mennesker og dyr 

• forbedre smitteverne for mennesker og dyr. 

Tiltaksplanen fokuserte på flere innsatsområder: 

• overvåking av resistens 

• overvåking av antibiotikabruk 

• rekvirering 

• kommunikasjon med og informasjon til publikum 

• smittevern 

• mikrobiologisk diagnostikk og resistensbestemmelse 

• forvaltning og tilsyn 

• forskning, utvikling og utredning 

Planen fra 2000 førte blant annet til etablering av Norsk overvåkingssystem for 

resistens hos mikrober (NORM og NORM-VET) (41). 

Den ble etterfulgt av Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten 

og antibiotikaresistens i 2008 som senere ble erstattet av Nasjonale faglige 

retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten.  

Hovedmålene i strategien for perioden 2008-2012 var (42): 

• forekomsten av antibiotikaresistens i Norge skal ikke øke 

• forekomsten av infeksjoner ervervet i helsetjenesten i Norge skal reduseres 
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• kunnskapen om forekomst, årsakssammenhenger og effekt av tiltak for å 

motvirke infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens skal styrkes 

Helse og omsorgsdepartementet har i 2015 utarbeidet ny strategiplan mot antibiotika 

resistens, Nasjonalt strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020 (37). 

Regjeringen la i juni 2015 frem «Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015-2020» 

som har som overordnet mål å redusere antibiotikabruk og fremme riktig bruk av 

antibiotika, samt å øke kunnskap om antibiotikaresistens og bidra til ansvarlig bruk 

og utvikling av nye antibiotika internasjonalt. Det er ønsket reduksjon på 30% i 

antibiotikaforbruk målt i DDD/1000 innbyggere/år i forhold til forbruk i 2012 og 

reduksjon i gjennomsnittlig forskriving av antibiotika fra 450 resepter til 250 resepter 

per 1000 innbyggere per år (Figur 2). Regjeringen foreslår flere tiltak for å nå de 

målene blant annet å øke kunnskapsgrunnlag både hos forskrivere og i befolkningen 

generelt. Det skal sikres at befolkningen informeres om fornuftig bruk av antibiotika 

og massemediekampanjer skal bidra til at det unngås unødvendig antibiotikabruk 

(43).  

 

 

Figur 2: Antall antibiotika resepter per 1000 innbyggere per år i perioden 2004-2015. 

Målet fra den nasjonale strategien mot antibiotikaresistens 2015-2020 er inkludert 

(14). 

 

Det finnes to kompetansesentre i Norge som jobber med å fremme rasjonell og 

begrenset bruk av antibiotika. Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) jobber 

med å fremme riktig antibiotikabruk i primærhelsetjenesten ved å gi informasjon 

rettet mot forskrivere og befolkningen. Nasjonal kompetansesenter for 
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antibiotikabruk i spesialhelsetjeneste (KAS) bidrar til riktig antibiotikabruk i sykehus 

ved å implementere revisjon av nasjonale faglige retningslinjer (44). 

Antibiotikaresistens var tema på årets Verdens farmasøytdag markert av Norges 

farmasøytiske forening og Farmasøyter uten grenser i september.  Helseministeren 

Bent Høie presenterte utfallet av høynivå-møte i FN om antibiotikaresistens hvor han 

deltok. Norges agenda i oppfølgingen av det globale arbeide mot antibiotikaresistens 

er å etablere et globalt rammeverk for riktig bruk og tilgang til antibiotika. Videre 

skal det jobbes med utvikling av nye antibiotika, vaksiner og diagnosemetoder samt 

at Norge jobber veldig aktivt mot globalt forbudt mot antibiotika som 

vekstfremmende tilskudd i matproduksjon (45). 

1.3.5.  Kampanjer for reduksjon av feilbruk av antibiotika 

Det å øke bevisstheten om antibiotikaresistens både hos helsepersonell og i 

befolkningen gjennom regionale eller nasjonale kampanjer kan bidra til å endre 

adferd og redusere upassende forskrivning (6).De fleste strategier for kontroll av 

antibiotikaresistens anbefaler utdanning av befolkningen for å fremme riktig bruk av 

antibiotika (40, 46, 47).  

I Belgia og Frankrike ble det gjennomført store nasjonale kampanjer i perioden 2000-

2005 som hadde som mål å fremme rasjonell antibiotikabruk. Skriftlig materiale og 

tv-reklamer ble rettet mot befolkningen mens leger og farmasøyter mottok personlige 

brev ledsaget av kampanjemateriell for pasienter. Kampanjene resulterte i betydelig 

reduksjon av antibiotikaforskrivning. I Frankrike ble det oppnådd reduksjon i 

antibiotikaforskrivning på 27% over fem år, mens i Belgia ble det reduksjon på 36% 

over sju års periode (48).  

De fleste offentlige kampanjene for å redusere antibiotikabruk i høyinntektsland 

hadde fokus på å eliminere antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner. Disse 

kampanjene var mest rettet mot allmenheten, mottok offentlig støtte og varte i minst 

2 år. Meldinger var formidlet gjennom trykt materiale sendt til helsepersonell for 

distribusjon i sine kontorer, massemedia og internett. Noen kampanjer var effektive 

for å endre adferd på kort tid (49). 

Etter suksessen av kampanjer i Belgia og Frankrike besluttet European Centre for 

Disease Prevention and Control (ECDC) å etablere European Antibiotic Awareness 

Day (EAAD) den 18.november for å støtte nasjonale kampanjer over hele Europa. 

Den første EAAD ble arrangert den 18.november 2008. i 27 medlemstatene i EU og 5 

ikke-medlemstatene i EU (50). EAAD gir plattform for eksisterende nasjonale 

kampanjer og oppmuntrer videre utvikling av lignende kampanjer. Det er stadig 

flere land som deltar hvert år samt at det er merkbar økende interesse for varierte 

faglige organisasjoner (51).  
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Allmenheten forblir i stor grad uvitende om antibiotikaresistensens trussel til tross 

for oppmerksomhetsvekkende kampanjer i media (4). En nylig utført global 

undersøkelse av Verdens helseorganisasjon fant ut at selv i land der nasjonale 

antibiotika program hadde blitt gjennomført, var det fortsatt en utbredt oppfatning 

at antibiotika virker mot virusinfeksjoner. Mer arbeid med bevisstgjøring og 

utdanning i sektorer som helse, politikk og media er derfor nødvendig (52). 

Den norske regjeringen foreslo i revidert budsjett for 2016 fem millioner kroner til en 

nasjonal kampanje mot antibiotikaresistens. Kampanjen skulle informere om 

sammenheng mellom overforbruk av antibiotika og utvikling av antibiotikaresistens 

(53). Helsedirektoratet lanserte kampanjen i desember 2016. Hovedbudskapet var at 

antibiotika kunne slutte å virke og at det kun skal brukes når det trengs. Kampanjen 

ble presentert i media, annonser og utendørstavler(54).  

 

1.4. Etterlevelse 

Etterlevelse av et medisinregime defineres i hvilken grad pasientene tar medisiner 

som forskrevet av legen. Det engelske ordet «compliance» brukes for å antyde at 

pasienten følger legens ordre passivt, mens ordet «adherence» antyder at 

behandlingen er basert på gjensidig forståelse mellom lege og pasient. Etterlevelse er 

vanligvis høyere hos pasienter med akutte sykdommer enn hos kronikere. Flere 

faktorer er med å bidra til dårlig etterlevelse: pasienter glemmer å ta medisin, de vet 

ikke hvordan medisinen skal tas, de ombestemmer seg og de bruker flere medisiner 

(55). Det ble vist at dosering to ganger daglig gir lavere etterlevelse enn dosering en 

gang daglig og etterlevelsen reduseres med økende antall daglige inntak (56). 

Etterlevelse avhenger av flere variabler: lege, pasient, medisinering og sykdom. 

Alder, kjønn, utdanningsnivå, sosioøkonomisk status og kunnskap og tidligere 

erfaring med sykdom er pasientrelaterte variabler. Generelt er lavere utdannings- og 

kunnskapsnivå knyttet til lavere etterlevelse (57).   

Dårlig etterlevelse fører til flere sykehusinnleggelser, forverring av sykdom, økte 

helsekostnader og i noen tilfeller død (55).  

1.4.1.  Etterlevelse av antibiotika 

Dårlig etterlevelse er et utbredt problem i antibiotikabruk. Misbruk av 

antibiotikabehandling ved å ikke fullføre terapi, hoppe over doser eller gjenbruke 

rester av antibiotika, kan ha konsekvenser både for pasienten og for samfunnet (58). 

Slik atferd kan føre til utilstrekkelig antibiotikaeksponering og gjøre det umulig å 

oppnå optimale medikamentkonsentrasjoner, noe som er knyttet til utvikling av 

antibiotikaresistens (59). 
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I en studie fra Sveits ble det inkludert pasienter i primærhelsetjenesten med 

bakterielle nedre luftveisinfeksjoner som ble behandlet med en, to eller tre ganger 

daglig antibiotika regimer. Etterlevelsen var ganske lav (andelen pasienter med høy 

etterlevelse var 41%) og særlig da antibiotika ble administrert tre ganger daglig og i 

regimer i 7 dager eller mer (60).  Det var 92 % av pasientene som tok minst 80 % av 

tablettene ved tre dagers behandling, sammenliknet med 77 % ved sju dagers 

behandling og 69 % ved ti dagers behandling (60, 61).  

I en tysk studie ble det målt etterlevelse blant pediatriske pasienter behandlet med 

oral antibiotika forskrevet for ulike bakterielle infeksjoner. Studien viste at 

behandlingsregimer på sju dager eller kortere ga høyere etterlevelse (75-79%) enn 

behandlingsregimer på mer enn sju dager (63-65%). Det ble identifisert tre faktorer 

som var signifikante prediktorer  for etterlevelsen: valg av antibiotika, pasientens 

alder og opphold i by eller tettsted (62).  

En global undersøkelse av etterlevelse med antibiotika inkluderte 4514 voksne 

respondenter (alderen 18 til 99 år) fra 11 land. Dårlig etterlevelse ble rapportert i 912 

(22,3%) av tilfeller og variasjon mellom landene var stor. Det ble identifisert fem 

variabler som var knyttet til etterlevelsen: land, doseringsregime, alder, holdninger 

til leger og holdninger til antibiotika (63).  

I en annen studie som undersøkte pasienters atferd når det gjelder antibiotikabruk 

blant 5379 respondenter fra 9 land, ble det vist at 24% av pasienter sparte en del av 

antibiotikakuren til bruk i fremtiden. Det var 69% av pasienter som hevdet å ha tatt 

antibiotika kuren ut og 75% hevdet at de tok alle daglige doser (64). 

 

1.5. Holdninger til legemiddelbruk 

Pasientens holdninger til legemidler kan påvirke etterlevelse i vesentlig grad. Det er 

pasientens holdninger til nødvendigheten av medisinen og fordelen med 

behandlingen og bekymringen for bivirkninger som påvirker beslutningen om å ta 

medisin eller ikke (65, 66).  

BMQ (Beliefs about medicines questionnaire) brukes for måling av pasienters 

holdninger til legemiddelbruk. Den består av to deler . Den ene vurderer pasienters 

holdninger til medisiner forskrevet til personlig bruk (spesifikk BMQ), mens den 

andre handler om medisinbruk generelt (generell BMQ) (Tabell 1). Spesifikk BMQ 

består av to skalaer som vurderer oppfatninger til nødvendigheten av medisiner 

(spesifikk nødvendighet) og bekymringer (spesifikk bekymring) om forskrevet 

medisin basert på forestillinger om faren for avhengighet, langtidstoksisitet og 

skadelige effekter av legemidler. Generell BMQ vurderer holdninger til legemidler ut 
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ifra forestillinger om at medisiner er skadelige, vanedannende, giftige og at de ikke 

bør tas kontinuerlig (generell skade), at leger forskriver for mye medisiner (generell 

overbruk) og at legemidler er nyttige (generell nytte). Spesifikk og generell BMQ kan 

brukes i kombinasjon eller hver for seg (67). 

 

Tabell 1: Tabellen viser utsagnene i BMQ-generell (67) 

BMQ Generelle-overforbruk 

Hvis leger hadde mer tid til pasientene, ville de forskrive færre medisiner 

Leger stoler for mye på medisiner 

Leger forskriver for mange medisiner 

Naturpreparater er tryggere enn medisiner 

BMQ Generelle-skadelig 

De fleste medisiner er vanedannende 

Personer som står på medisiner bør ta en pause i behandlingen av og til 

Medisiner gjør mer skade enn gagn 

Alle medisiner er gifter 

BMQ Generelle-nytte 

Uten medisiner ville leger ha færre muligheter til å kurere folk 

Medisiner gjær at mange mennesker lever bedre 

Medisiner gjør at mange mennesker lever lenge 

I de fleste tilfellene oppveier fordelene med medisiner risikoen 

 

 

1.6. Kunnskap og holdninger til antibiotika 

1.6.1.  Forventninger av pasienter 

Etterspørselen etter antibiotika kan bli påvirket av kunnskap og holdninger pasienter 

har om dem. Pasienter påvirker i stor grad forskriving av antibiotika ved å forespørre 

direkte, påvirke leger når de skal stille diagnose eller appellere til tidligere 

antibiotikabruk (68). Forventninger om å få antibiotika når man har forkjølelse og tro 

på at man blir frisk raskere hvis en tar antibiotika, er assosiert med manglende 

kunnskap og bevissthet om farene ved bruk av antibiotika (69). 

Flere studier viser at pasienters forventninger eller legens oppfatning av pasienters 

forventninger spiller viktig rolle i forskriving av antibiotika (70-72). En studie fra 

Nederland (n=1490) vurderte faktorer som bestemmer overforskriving av antibiotika 

blant pasienter med bihulebetennelse og bronkitt. Studien viste at antibiotika ble 

forskrevet uten at det var indikert i 48% av konsultasjoner og at legens oppfatninger 
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av pasienters forventninger spilte viktig rolle i unødvendig forskriving av antibiotika 

(70). 

En annen studie som ble utført i Amerika, undersøkte hvordan foreldre påvirker 

legens forskriving mønstre. Det var 915 barneleger som ble inkludert i studien og 

48% av dem rapporterte at foreldre alltid eller veldig ofte presser dem å forskrive 

antibiotika når de ikke er indikert og 54% mente at foreldres press bidro til uheldig 

bruk av antibiotika. De aller fleste (78%) var enig om at økt kunnskap om antibiotika 

blant foreldre var det viktigste verktøyet for reduksjon av upassende antibiotikabruk 

(73).  

1.6.2.  Studier om befolkningens kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens i verden  

Søk i PubMed og Scopus databaser gir flere treff på studier som handler om 

befolkningens kunnskap og holdninger til antibiotikabruk og antibiotikaresistens 

(74-80). 

En metaanalyse av 24 slike studier som ble publisert fra januar 2000 til november 

2013, ble utført av Gualano og kollegaer. Studien viste mangel på kunnskap om 

antibiotika i befolkningen. Det var 53,9% av utvalget som ikke visste at antibiotika 

ikke virker mot virusinfeksjoner og 33,7% som ikke visste at bakterielle infeksjoner 

kan behandles med antibiotika. Selv om 59,4% var klare over antibiotikaresistens, 

visste ikke 26,9% at feilbruk av antibiotika kan forårsake resistensen. Studien viste 

også at 47% av utvalget slutter å ta antibiotika når de starter å føle seg bedre (81).   

I en annen metaanalyse ble det analysert 46 artikler for å anslå forekomst av misbruk 

av antibiotika og gjenbruk av rest antibiotika i samfunnet. Compliance i 

antibiotikabruk var 62,2% og gjennomsnittlig bruk av rest antibiotika var 28,6% (58). 

I Sverige ble det utført en studie om befolkningens kunnskap om antibiotika. Studie 

(n=1000) var basert på strukturert spørreskjema som ble brukt under 

telefonintervjuer. Undersøkelsen viste at det var høy andel (80,7%) som var enige om 

at bakterier kan bli resistente mot antibiotika. Det var også høy andel (77,2%) som 

mente at antibiotika virker mot bakterier, men 21% av dem mente at de også var 

effektive mot virus. Det ble vist signifikant assosiasjon mellom kjønn (kvinner), 

høyere utdannelse og tidligere bruk av antibiotika og nøyaktig kunnskap om 

effekten av antibiotika (82). 

En annen studie fra Nederland (n=935) undersøkte befolkningens kunnskap, 

holdninger og erfaringer med antibiotika og luftveisinfeksjoner. Det var 44,6% som 

nøyaktig identifiserte antibiotika som effektive mot bakterier og ikke mot virus. Høy 

utdannelse, tidligere bruk av antibiotika og kjønn (kvinner) var sterkt assosiert med 
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nøyaktig kunnskap om antibiotika effektivitet. Det var 60% av respondentene som 

mente at akutt bronkitt krever behandling med antibiotika (78).  

Det er vesentlig forskjell mellom forskjellige land i befolkningens holdninger til 

antibiotikabruk (83-85) og selvmedisinering med antibiotika (86). Ved siden av 

epidemiologiske forskjeller og forskjeller mellom helsesystemer er kulturelle faktorer 

også med på å forme befolkningens atferd når det gjelder forbruk av antibiotika (83, 

87, 88). En studie som sammenlignet kunnskap, tro og offentlige holdninger om 

antibiotika mellom 11 europeiske land, viste store forskjeller mellom dem. De største 

forskjellene var i bevisstheten om antibiotikaresistens som var lavest i land med 

høyere forekomst av resistens. Respondenter fra Storbritannia, Malta, Italia, Tsjekkia, 

Kroatia, Israel og Litauen hadde betydelig mindre hensiktsmessige holdninger, tro 

eller kunnskap i minst en av dimensjonene sammenlignet med svenske 

respondenter. De nederlandske, østerrikske og belgiske respondentene skilte seg ikke 

fra svenske respondenter (89).  

En systematisk gjennomgang av kvantitative og kvalitative studier om befolkningens 

kunnskap og oppfatninger om antibiotikaresistens inkluderte 54 studier med totalt 

55 225 respondenter. Studiene ble utført i Europa, Asia og Nord-Amerika. I studier 

(n=8) som målte bevissthet om antibiotikaresistens var det 70% av deltakere som 

hadde hørt om begrepet antibiotikaresistens. De fleste (median 88%, n=2) mente at 

det var endring forårsaket av antibiotika hos en person som gjorde at antibiotika ble 

inaktive. Det var mange som trodde at overdreven bruk av antibiotika (median 70%, 

n=11) og det å ikke fullføre antibiotikakur (median 74%, n=4) var årsak til 

antibiotikaresistens. Likevel viste studien at befolkningen har ufullstendig forståelse 

om antibiotikaresistens og dens årsaker og tror at de ikke bidrar til utviklingen (90). 

1.6.3.  Eurobarometer 

EU har etablert handlingsplan mot antibiotikaresistens for perioden 2011-2016. Målet 

med handlingsplanen er å hindre spredning av bakterielle infeksjoner, forske på 

effektive måter å bekjempe antibiotikaresistens og sikre riktig bruk av antibiotika. 

Som en del av denne strategien overvåker EU-kommisjon bruk av antibiotika og 

kunnskap i befolkningen (91).  

Den første store undersøkelsen blant befolkningen i EU, Special eurobarometer 338, ble 

gjennomført i 2009 og publisert i 2010. Den fokuserte på bruk av antibiotika (hvor 

mye og hvorfra folk får antibiotika), kunnskap om antibiotika i befolkningen og 

analyse av effekter av informasjonskampanjer om antibiotika (92).  

En annen undersøkelse, Special eurobarometer 407, ble gjennomført i mai-juni 2013 og 

publisert i november 2013. Det ble brukt de samme spørsmålene som i 

Eurobarometer 338 og fokuset var på samme temaer (93).  
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Den siste, Special eurobarometer 445, er uført og publisert i 2016. I tillegg til sporing av 

fremgang på bruk av og kunnskap om antibiotika i befolkningen inneholder den 

vurdering og kunnskap om bruk av antibiotika i landbruket og miljø (91).  

Undersøkelsen viste at 34% av deltakere hadde brukt antibiotika i det siste året og at 

kvinner oftere bruker antibiotika enn menn. Det ble observert høyere bruk av 

antibiotika blant de med lavere utdanning og inntekt. Bronkitt, influensa og sår hals 

er oftest rapportert som årsak til bruk av antibiotika. Kunnskapsnivået ble omtrent 

på samme nivå som i 2013. Det var 43% som visste at antibiotika ikke virker mot 

virus og 56% var klar over at de er inaktive mot influensa og forkjølelse. De fleste 

(84%) visste at unødvendig bruk av antibiotika gjør dem mindre effektive og 82% 

visste at antibiotikabehandling bør tas kuren ut. Det ble observert sammenheng 

mellom kunnskap og bruk av antibiotika. Det var lavere sannsynlighet for bruk av 

antibiotika hos de med høyere kunnskap. Kunnskapen var lavere hos de som hadde 

lavere utdanning eller inntekt og det var mer sannsynlighet for å bruke antibiotika i 

disse gruppene (91).  

1.6.4.  Studier om befolkningens kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens i Norge  

I Norge ble det vinteren 2000 utført en undersøkelse (n=563) i 22 barnehager i Oslo og 

Akershus som vurderte småbarnsforeldres situasjon og faktorer som påvirker valg 

av antibiotikabehandling av barnehagebarn. Studien viste at 50% (n=284) visste om 

infeksjoner som ikke kan behandles med antibiotika. Det var mer enn 80% (n=461) 

som kjente til ulemper ved antibiotikabruk og like mange som ikke ville gi 

antibiotika dersom det ikke var helt nødvendig.  Videre var det 57% som visste om 

antibiotikaresistens og 5% svarte at de ville avbryte kuren dersom barnet ble frisk før 

behandlingsslutt (94). 

Folkehelseinstituttet utførte i august 2015 en nettbasert spørreundersøkelse (n=11 

700) om folks holdninger og oppfatninger om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. 

Hensikten med undersøkelsen var å få inntrykk av befolkningens holdninger og 

kunnskap samt å spre informasjon og vekke interesse for temaet. Undersøkelsen 

viste at kunnskapsnivået om antibiotika og antibiotikresistens var relativt bra. De 

fleste (95%) visste hva antibiotikaresistens var og hvordan den oppstår. Det var 

77,9% som svarte at de alltid fullfører antibiotikakur, 9% rapporterte 

selvmedisinering med antibiotika og 5% at de kjøpte antibiotika i utlandet (95).  

Det er kjent at mange faktorer slik som kjønn, utdanning, alder og bosted påvirker 

legemiddelbruken. Vi har gode data om antibiotikabruk og antibiotikaresistens. 

Likevel er det lite kjent hvor stor befolkningens kunnskap om antibiotika er. Vi vet 

ikke hvilke faktorer som bestemmer befolkningens kunnskapsnivå om antibiotika og 
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heller ikke i hvor stor grad dette øker risikoen for feil bruk av dem. Vi forutsetter at 

det er både sosioøkonomiske, livsstil og medisinske faktorer som former 

befolkningens kunnskapsnivå om antibiotika og at kunnskapen påvirker 

befolkningens antibiotikabruk. Manglende kunnskap blant allmenheten kan medføre 

feilbruk av antibiotika og bidra til utvikling og spredning av antibiotikaresistens. 

Derfor er det viktig å vite noe om denne kunnskapen i Norge. Det å forstå 

befolkningens oppfatninger om antibiotikresistens, samt å vite hvor mye folk 

egentlig vet om antibiotika og antibiotikabruk kan hjelpe til å utvikle effektive 

utdannings- og kommunikasjonsstrategier for å øke kunnskapen og på denne måten 

bidra i kampen mot antibiotikaresistens.  
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2. HENSIKT MED OPPGAVEN 

 

I andre land er det gjort flere studier om befolkningens kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens, men vi vet lite om denne kunnskapen blant norske folk. 

Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke kunnskapsnivået om 

antibiotika og antibiotikaresistens i befolkningen og undersøke om kunnskapsnivået 

er assosiert med sosiodemografiske faktorer og utnyttelsesfaktorer vedrørende 

legemidler. Resultatene vil bli brukt til å foreslå målrettede tiltak som kan fremme 

riktig antibiotikabruk i befolkningen.  

Oppgaven skal søke å besvare følgende spørsmål: 

Kunnskap om og holdninger til antibiotika og antibiotikaresistens: 

1. Hva er kunnskapsnivået om antibiotika og antibiotikaresistens i Norge? 

2. Hvilke holdninger til antibiotikabruk og til medisiner generelt har folk i 

Norge? 

3. I hvilken grad er kunnskap om antibiotika påvirket av sosiodemografiske 

faktorer, holdninger, etterlevelse og befolkningens helseforståelse og behov 

for medisinsk informasjon? 

Antibiotikabruk: 

4. Hvordan brukes antibiotika i befolkningen og hvordan skaffer folk 

antibiotika? 

5. Tar folk antibiotika som forskrevet? 

6. Bruker folk antibiotika uten anbefaling fra legen og i hvor stor grad? 

7. Hva er konsekvensene av medisinsk kunnskap for bruk av antibiotika? 

 

Vår hypotese er at lav medisinsk kunnskap vil være assosiert med økt bruk av 

antibiotika og høyere forekomst av feil bruk av antibiotika. 

 

 



19 

 

 

 

Figur 3: Sammenheng mellom hvordan de ulike faktorene i masteroppgaven henger 

sammen 
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3. MATERIALE OG METODE 

 

3.1. Studiepopulasjon 

Det predefinerte målet var å intervjue omtrent 250 mennesker over 18 år på 2 apotek. 

Siden spørreskjemaet er på norsk er det nødvendig at studiepopulasjon forstår og 

snakker norsk. Det samme spørreskjema blir brukt av fire masterstudenter og 

resulterer dermed med fire ulike masteroppgaver. De andre studentene fokuserer på 

kunnskap om smertestillende legemidler, kunnskap og bruk av legemidler hos eldre 

og generell kunnskap om legemidler i befolkningen og etterlevelse. Hovedfokus for 

denne oppgaven er kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens. 

 

3.2. Datainnsamling 

Datamaterialet ble samlet inn ved hjelp av et anonymt spørreskjema som er i sin 

helhet presentert i vedlegg 2. Spørreundersøkelsen foregikk i perioden 01.11.16 til 

31.01.17 på to apotek, Apotek 1 Bien Skien og Vitusapotek Ulefoss. Alle som besøkte 

apoteket og som oppfylte inklusjonskriteria (være over 18 år og kunne norsk) ble 

spurt om å delta i studien. Potensielle deltakere ble først informert om hensikten med 

studien og deretter kunne de som ønsket å svare delta på spørreundersøkelsen. 

Studiedeltakerne kunne sitte på inforommet på apoteket mens tilstedeværelsen av 

studenten gjorde at det ble mulig å forklare eventuelle uklarheter. Det ble gitt 

mulighet til deltakerne som ønsket å få med seg skjemaet for å fylle det ut hjemme og 

levere det tilbake til studenten på apoteket.  

I forkant av studien ble det gjennomført en pilotstudie (oktober 2016). Pilotstudien 

bestod av 10 personer, bekjente og kollegaer til masterstudenten, som fylte ut skjema 

og kom med tilbakemeldinger. Med denne pilotstudien ønsket vi å finne ut hvor lang 

tid det tok å gjennomføre skjemaet, samt å få tilbakemeldinger på noe som var 

vanskelig å forstå og om respondentene hadde andre kommentarer. Det samme 

skjemaet ble pilotert av andre studenter som brukte dette skjemaet i sine 

undersøkelser. Tilbakemeldingene ble samlet av veilederen og etter at piloteringen 

var ferdig ble det gjort noen små endringer som for eksempel endring av noen ord 

eller setninger slik at de kunne forstås bedre.  
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3.3. Variabler 

3.3.1.  Spørreskjemaet 

Spørreskjemaet inkluderer fem forskjellige seksjoner: 

1. Egen helse og legemiddelbruk: 

Nåværende helsestatus, bruk av reseptbelagte og OTC medisiner og bruk av 

antibiotika i de siste 12 månedene. 

2. Medisinsk kunnskap: 

Kunnskap om antibiotika og kunnskap om antibiotikaresistens. 

3. Holdninger: 

Deltakerne blir spurt om holdninger til bruk av antibiotika og om synspunkter på 

medisiner generelt.  

4. Helseforståelse og informasjonsbehov: 

Tre validerte spørsmål om deltakerens helseforståelse og spørsmål om behov for 

informasjon om medisinbruk og informasjonskilder som brukes i dette formålet.  

5. Personlige opplysninger: 

Livstil (bruk av røyk eller snus), alder, kjønn, sivilstatus, utdanning, morsmål, 

arbeidssituasjon, antall barn og husstandens årsinntekt. 

3.3.2.  Måling av kunnskapsnivået om antibiotika 

Hovedmålet i denne masteroppgaven er måling av kunnskapsnivå om antibiotika og 

antibiotikaresistens som kan defineres som lavt, middels eller høyt kunnskapsnivå. 

Hvert kunnskapsspørsmål kan besvares med sant, usant og vet ikke. Antall riktige 

svar ble oppsummert. Kunnskap om antibiotika ble målt ved bruk av 13 spørsmål og 

kunnskap om antibiotikaresistens ved bruk av 10 spørsmål (Tabell 2). 
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Tabell 2: Spørsmål knyttet til deltakernes kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens fra Spørreskjemaet 

Kunnskap om antibiotika  Kunnskap om 

antibiotikaresistens 

 

 

Antibiotika virker mot virus 

 

usant 

Bakterier kan bli resistente mot 

antibiotika 

 

sant 

Antibiotika virker mot 

bakterier 

 

sant 

Virus kan bli resistente mot 

antibiotika 

 

usant 

Antibiotika hjelper mot 

forkjølelse 

usant Mennesker kan bli resistente 

mot antibiotika 

usant 

 

Antibiotika hjelper mot 

influensa 

 

usant 

Man kan være «bærer» av 

resistente bakterier uten å være 

syk 

 

sant 

Penicillin er et annet ord for 

antibiotika 

usant Infeksjoner med resistente 

bakterier øker i Norge 

sant 

Man kan bli frisk av en 

bakterieinfeksjon uten bruk 

av antibiotika 

 

sant 

Resistente bakterier et problem 

på norske sykehus 

 

sant 

Antibiotika kan også drepe 

snille bakterier vi normalt 

har på hud og i mage/tarm 

 

sant 

Unødvendig bruk av 

antibiotika kan gjøre dem 

mindre effektive 

 

sant 

 

Antibiotikabehandling gir 

ofte bivirkninger som diare 

 

 

sant 

Hvis man føler seg frisk etter å 

ha fullført halvparten av kuren 

som legen har forskrevet, kan 

man avslutte 

antibiotikabehandlingen 

 

 

usant 

En bivirkning av 

antibiotikabehandling er 

soppinfeksjon i underlivet 

hos kvinner 

 

sant 

Norges befolkning kan bidra til 

å forhindre antibiotikaresistens 

i Norge 

 

sant 

 

Antibiotika kan påvirke 

effekten av andre legemidler 

 

 

sant 

Høyt forekomst av 

antibiotikabehandling til dyr 

kan føre til at antibiotika får 

dårligere effekt 

 

 

sant 

Andre legemidler kan 

påvirke effekten av 

antibiotika 

sant   

Alkohol kan være farlig å 

kombinere med noen typer 

antibiotika 

 

sant 

  

Antibiotika kan tas sammen 

med alle typer matvarer 

usant   
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Antall riktige svar ble oppsummert både innenfor hver gruppe (antibiotika og 

resistens) og totalt for begge deler (Tabell 3).  

 

Tabell 3: Fordeling av kunnskap etter antall poeng 

 Kunnskap om 

antibiotika 

Kunnskap om 

antibiotikaresistens 

Total kunnskap om 

antibiotika og 

antibiotikaresistens 

Kunnskapsnivå Antall riktige svar 

Lavt 0-4 0-3 0-8 

Middels 5-10 4-7 9-17 

Høyt 11-13 8-10 18-23 

 

 

3.3.3.  Måling av holdninger til antibiotika og holdninger til 

legemidler generelt  

Holdninger og oppfatninger om antibiotika blir målt ved bruk av 4 spørsmål om 

holdninger til eget antibiotikabruk og 4 spørsmål om holdninger til bruk av 

antibiotika hos barn (gjelder deltakerne som har barn under 12 år) (Tabell 4). Svarene 

ble presentert på en 5-punkts skala og i analyse ble antall deltakerne som svarte enig 

eller svært enig summert under «enig», mens antall deltakerne som svarte uenig eller 

svært uenig ble summert under «uenig».   
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Tabell 4: Spørsmål knyttet til deltakernes holdninger til bruk av antibiotika fra 

spørreskjema 

Spørsmål Svaralternativer 

Jeg ønsker å bruke antibiotika kun 

dersom det er nødvendig 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

Jeg ønsker å bruke antibiotika hvis jeg 

blir fortere frisk 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

Legen bør gi meg antibiotika når jeg 

mener jeg trenger det 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

Legen bør ikke gi meg antibiotika når 

han/hun mener jeg ikke har behov for 

det 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

Jeg ønsker å gi mine barn antibiotika 

kun dersom det er nødvendig 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

Jeg ønsker å gi antibiotika til mine barn 

hvis det medfører at de får en kortere 

sykdomsperiode 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

Legen bør gi meg antibiotika når jeg 

mener mine barn trenger det 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

Legen bør ikke gi meg antibiotika når 

han/hun mener at barna mine ikke har 

behov for det 

Svært enig, enig, usikker, uenig, svært 

uenig 

 

 

Synspunkter på medisiner generelt blir målt ved bruk av validert spørreskjema 

Beliefs about Medicine Questionnaire (BMQ)-generelle (67). Fire spørsmål adresserer 

respondentens vurdering av nytten av medisinene, fire spørsmål adresserer 

respondentens vurdering av at medisinene er skadelige og fire spørsmål adresserer 

vurdering av at det forskrives for mye medisiner. Tabellen viser de inkluderte 

spørsmålene som omfatter personlig syn om medisiner generelt. For hver uttalelse 

markerer respondenten grad av enighet på en 5-punktskala som svart uenig, uenig, 

usikker, enig og svart enig (tabell 5). 
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Tabell 5: Spørsmål knyttet til deltakernes holdninger til legemidler generelt fra 

Spørreskjemaet 

Generell nytte Generell skade Generell overforbruk 

Uten medisiner vil leger 

ha færre muligheter til å 

kurere folk  

Personer som står på 

medisiner bør ta en pause 

i behandlingen av og til 

Leger forskriver for 

mange medisiner 

Medisiner gjør at mange 

mennesker lever bedre 

De fleste medisiner er 

vanedannende 

Leger stoler for mye på 

medisiner 

Medisiner gjør at mange 

mennesker lever lenge 

Medisiner gjør mer skade 

enn gagn 

His leger hadde mer tid til 

pasientene, ville de 

forskrive færre medisiner 

I de fleste tilfellene 

oppveier fordelene med 

medisiner risikoen 

Alle medisiner er gifter Naturpreparater er 

tryggere enn medisiner 

 

Svarene ble tildelt poeng på følgende måte:  

Svært enig = 5  

Enig = 4 

Usikker = 3 

Uenig = 2 

Svært uenig = 1 

En total poengsum BMQ for hver BMQ gruppe ble oppnådd ved å summere 

responsene til hver av de fire spørsmål innenfor hver gruppe. Poengsum for skalaen 

er fra 4 til 20.  

3.3.4.  Bruk av antibiotika 

Bruk av antibiotika i de siste 12 månedene og befolkningens oppførsel ved bruk av 

antibiotika ble undersøkt ved bruk av 10 spørsmål (tabell 6) 
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Tabell 6: Spørsmål knyttet til bruk av antibiotika i de siste 12 månedene fra 

Spørreskjemaet. 

Spørsmål Svaralternativer 

Har du selv brukt antibiotika i de siste 

12 månedene? 

Ja, nei, husker ikke 

 

 

Hvis ja, hvordan fikk du din siste 

antibiotikakur?  

Resept fra legen/tannlegen, fått direkte 

av lege/tannlege/legevakt/sykehus, 

hadde til overs fra tidligere kurer, fikk 

fra andre, husker ikke, kjøpt via 

internett, kjøpt i utlandet (uten resept), 

andre steder (oppgi hvor) 

 

 

Hva er årsaken til at du fikk din siste 

antibiotikakur? 

Lungebetennelse, bronkitt, 

bihulebetennelse, influensa, forkjølelse, 

sår hals, hoste, feber, hodepine, diare, 

urinveisinfeksjon, hud/sår infeksjon, 

forebyggende mot infeksjon, husker 

ikke, annet(spesifiser) 

Hvis du husker navnet på 

antibiotikamedisinen du fikk, skriv 

navnet her 

 

Åpent svaralternativ 

Sist gang du selv brukte antibiotika, 

fulgte du legens instruksjoner om 

dosering og lengde på behandling? 

 

Ja, nei, husker ikke 

 

 

Har du noen gang brukt antibiotika 

uten anbefaling fra lege? 

Ja, etter å ha kjøpt i utlandet; Ja etter å 

ha kjøpt over internett; Ja, etter å ha fått 

av venner eller familie; Ja, etter å ha 

brukt antibiotika jeg hadde til overs fra 

en tidligere antibiotikakur; Nei 

Hvis ja, hva er grunnen-åpent 

svaralternativ  

Har du antibiotika liggende hjemme 

som du ikke bruker nå? 

Ja, nei, vet ikke 

Har du noen gang bedt lege om å få 

antibiotika selv om legen mente det 

ikke var nødvendig? 

Ja, og fått til meg selv; Ja, og fått til 

barn; Ja, men fikk ikke; Nei 

Hvis du har barn, har ett eller flere av 

barna dine i løpet av de siste 12 

månedene fått antibiotika? 

 

Ja, nei, husker ikke/vet ikke, har ikke 

barn 

Sist gang du ga antibiotika til barnet 

ditt, fulgte barnet legens instruksjoner 

om dosering og lengde på behandling? 

 

Ja, nei, husker ikke/vet ikke, har ikke 

barn 
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3.3.5.  Måling av helseforståelse og informasjonsbehov 

Befolkningens helseforståelse måles ved bruk av tre-spørsmål fra selvrapport skala 

SBSQ (90). Befolkningens behov for informasjon vurderer vi ved bruk av tre 

spørsmål som vist i Tabell 7. Svarene ble tildelt poeng fra null (problemer med lesing 

og læring og er ikke trygge på å fylle ut medisinske skjemaer) til fire (ingen 

problemer med lesing og læring og svart trygge til å fylle ut medisinske skjemaer). 

Poengene ble summert og det ble oppnådd en 0-12 poeng skala hvor høyere skår 

indikerer høyere helseforståelse.  

 

Tabell 7: Spørsmål knyttet til deltakernes helseforståelse og informasjonsbehov fra 

Spørreskjemaet 

Helseforståelse Svar alternativer 

Hvor ofte må du ha hjelp til å forstå 

skriftlig informasjon fra lege/sykehus? 

Svart ofte, ofte, sjeldent, svart sjeldent, 

vet ikke 

Hvor trygg er du med å fylle ut skjema 

om helse og medisins informasjon uten 

hjelp fra andre? 

 

Lite trygg, middels trygg, svart trygg 

Hvor ofte opplever du at du har 

problemer med å forstå informasjon om 

din helse/medisinske tilstand fordi det 

er vanskelig å forstå den skriftlige 

informasjonen du har fått? 

 

Svart ofte, ofte, sjeldent, svart sjeldent, 

vet ikke 

Informasjonsbehov Svar alternativer 

Slik du ser det, har du tilstrekkelig 

kunnskap om medisinene du bruker 

fast? 

 

Ja, nei, delvis, bruker ikke reseptmedisin 

Slik du ser det har du tilstrekkelig 

kunnskap om de reseptfrie medisinene 

du bruker? 

Ja, nei, delvis, bruker ikke reseptfrie 

medisiner 

Hvis du trenger informasjon om 

medisiner, hvor får du informasjon fra? 

Familie/venner, lege, farmasøyt/apotek, 

felleskatalogen/pakningsvedlegg, 

offentlig internett sider, ikke offentlig 

internett sider, annet 

 

3.3.6.  Måling av etterlevelse 

Etterlevelse ble målt ved bruk av fire spørsmål (RAM-skala) (67). Hvert spørsmål 

hadde 5 svaralternativer (Tabell 8). Skår innenfor hvert element ble analysert som 5-

punkts skala, hvor 1=svart enig og 5=svart uenig for spørsmål 1 og 2. For spørsmål  
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3 og 4 ble det tildelt poeng på følgende måte: 1=veldig ofte og 5=aldri. Responsene 

ble summert og det ble oppnådd en total poengsum for skalaen fra 4 til 20. Det ble 

avskåret 80% for å se på god/ikke god etterlevelse skalaen (96). Det vil si oppnå en 

skår på 16 eller høyere ble tatt som en indikasjon på at pasienten har en god 

etterlevelse. Intern konsistens for RAM-skala (Cronbach’s alpha =0,60-0,83) ble 

undersøkt i en tidligere studie (67). 

 

Tabell 8: Spørsmål knyttet til etterlevelse fra Spørreskjemaet 

Spørsmål Svaralternativer 

Noen ganger glemmer jeg å ta mine 

medisiner 

Svart enig, enig, usikker, uenig, svart uenig 

Noen ganger endrer jeg dosen av mine 

medisiner for å dekke mine egne behov 

Svart enig, enig, usikker, uenig, svart uenig 

Noen personer glemmer å ta 

medisinene sine. Hvor ofte skjer dette 

med deg med dine medisiner?  

Aldri, sjelden, noen ganger, ofte, veldig 

ofte 

Noen personer sier at de går glipp av en 

dose av sine medisiner eller endrer den 

for å dekke sine egne behov. Hvor ofte 

gjør du dette med dine medisiner? 

Aldri, sjelden, noen ganger, ofte, veldig 

ofte 
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3.3.7.  Sosiodemografiske variabler 

Sosiodemografiske variabler (tabell 9) ble brukt i analysene for å avdekke 

studiedeltakernes sosiodemografiske egenskaper. 

 

Tabell 9: Spørsmål knyttet til deltakernes sosiodemografiske egenskaper fra 

Spørreskjema 

Spørsmål Svar alternativer 

Røyker du?  Ja, nei, av og til 

Snuser du? Ja, nei, av og til 

Hvor enig er du i påstanden: Jeg holder 

meg i god fysisk form 

Svart enig, enig, usikker, uenig, svart 

uenig 

Alder Åpent svaralternativ 

Kjønn Mann, kvinne 

Sivilstatus Gift/samboer, i et forhold, enslig, annet 

 

Høyeste gjennomførte utdanning 

Grunnskole, videregående skole, 

høyskole/universitet ≤ 3år, 

høyskole/universitet ≥ 3år, vet ikke 

Antall barn Åpent svaralternativ 

Alder på barn Åpent svaralternativ 

Bosted/fylke Åpent svaralternativ 

Har du helsefaglig bakgrunn Ja, nei, vet ikke 

 

Jobb (siste måned) 

I jobb, hjemmeværende, pensjonist, 

arbeidsledig, student, ikke i jobb, ønsker 

ikke svare 

Husstandens samlede årsinntekt <399 000, 400-799 000, 800- 1 500 000, ≥ 

1 500 000, ønsker ikke å oppgi inntekt 
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3.4. Statistiske analyser 

Alle statistiske analyser ble utført ved hjelp av Statistics Package for Social Science 

(SPSS) versjon 24 (IBM®SPSS®Statistics). Tabeller og grafer ble laget i Excel. 

Deskriptiv statistikk ble brukt for å beskrive: 

• Sosiodemografiske data 

• Utbredelse av antibiotikabruk i de siste 12 måneder, måter man skaffer 

antibiotika på og årsaker til antibiotikabruk 

• Andel av studiepopulasjon som svarte riktig på spørsmål om antibiotika og 

antibiotikaresistens 

• Holdninger til bruk av antibiotika målt via egendefinerte utsagn 

• Holdninger til medisiner generelt målt via BMQ og fordeling av holdninger 

innenfor hver BMQ gruppe 

• Helseforståelse målt via SBSQ 

(prosent, standard avvik, gjennomsnitt, range) 

Pearson Chi-kvadrattesten ble brukt for å beregne sammenheng mellom: 

• Kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens og sosiodemografiske 

faktorer, bruk av faste medisiner, holdninger til bruk av antibiotika og 

etterlevelse (målt via RAM skala) 

• Bruk av antibiotika i de siste 12 måneder og sosiodemografiske faktorer, 

kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens og det å ha antibiotika 

liggende hjemme 

Signifikansnivået ble satt til p≤0,05. 

I begynnelsen ble alle data for kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens 

sjekket for normalitet ved hjelp av Shapiro-Wilk test. Siden data ikke var normalt 

fordelt ble Spearman Rank korrelasjons koeffisient brukt til å finne assosiasjon 

mellom kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens og helseforståelse og 

mellom kunnskap og holdninger til legemidler generelt (overforbruk, skade, nytte). 

En p-verdi på ≤0,05 ble ansett som statistisk signifikant.  
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3.5. Etikk 

Studien er vurdert av Regional etisk komite-REK sør-øst. Komiteen mener 

forskningen ikke faller under helseforskningslovens område og det kreves ikke 

forhåndsgodkjenning fra REK for å gjennomføre prosjektet (Vedlegg 3).  

Spørreundersøkelsen er anonym og siden vi ikke har med personsensitive 

opplysninger trenges det ikke konsesjon fra datatilsynet eller å melde til NSD.  
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4. RESULTATER 

 

4.1. Studiepopulasjon 

Det var totalt 484 som ble spurt om å delta i studien og 302 svarte ja, mens 182 ikke 

ville delta i studien. Dette utgjør en svarprosent på 62,4%. 

Tabell 10 viser en oversikt over sosiodemografiske faktorer hos studiepopulasjon 

(n=302). Studiedeltakerne var mellom 18 og 90 år, gjennomsnittsalder for total 

studiepopulasjonen var 54,1 år (SD=17,2). Det var totalt 212 (70,2 %) kvinner og 90 

(29,8 %) menn. De aller fleste 294 (98,7 %) var fra Telemark.  

Blant studiedeltakerne var det 82 (27,2 %) som hadde helsefaglig bakgrunn, blant 

dem var det signifikant flere kvinner. 

Over halv parten av menn blant studiepopulasjon var over 61 år.  
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Tabell 10: Sosiodemografiske faktorer hos studiepopulasjonen, n=302 

          Menn        Kvinner                Totalt  

   n (%)   n (%)   n (%) p-verdi* 

Totalt 90 (29,8) 212 (70,2) 302 (100,0)  

Alder (år)        

18 - 40 14 (15,6) 

29 (32,2) 

47 (52,2) 

57 (26,9) 

73 (34,4) 

82 (38,7) 

71 (23,5) 

102 (33,8) 

129 (42,7) 

0,044 

41 - 60  

61 +  

Utdanning              

Grunnskole 13 (14,4) 

34 (37,8) 

23 (25,6) 

20 (22,2) 

26 (12,3) 

101 (47,6) 

47 (22,2) 

38 (17,9) 

39 (12,9) 

135 (44,7) 

70 (23,2) 

58 (19,2) 

NS 

Videregående  

Høyskole  

Universitet  

Jobb              

I jobb 34 (37,8) 

       56 (62,2) 

113 (53,3) 

99 (46,7) 

147 (48,7) 

155 (51,3) 

0,014 

Ikke i jobb**  

Helsefaglig 

bakgrunn             

 

Ja 9 (10,0) 

81 (90,0) 

73 (34,4) 

139 (65,6) 

82 (27,2) 

220 (72,8) 

<0,001 

Nei***  

Inntekt (NOK)              

< 399 000 9 (10,0) 

40 (44,4) 

22 (24,4) 

           5 (5,6) 

14 (15,6) 

              32 (15,1) 

              83 (39,2) 

              49 (23,1) 

                  4 (1,9) 

44 (20,8) 

41 (13,6) 

123 (40,7) 

 71 (23,5) 

9 (3,0) 

57 (18,9) 

 

400 - 799000 NS 

800 - 1500000  

≥ 1500000  

Vil ikke svare  

Røyking****              

Ja 20 (22,2) 

66 (73,3) 

27 (12,7) 

171 (80,7) 

47 (15,6) 

237 (78,5) 

NS 

Nei  

Barn under 12 

år       

 

Ja 15 (20,3) 

59 (79,7) 

25 (16,3) 

128 (83,7) 

40 (17,6) 

187 (82,4) 

NS 

Nei  

Morsmål        

Norsk 82 (91,1) 

           8 (8,9) 

205 (96,7) 

7 (3,3) 

287 (95,0) 

15 (5,0) 

NS 

Ikke norsk  
*Pearson chi-kvadrat test er brukt for å undersøke sammenheng mellom sosiodemografiske faktorer   

og kjønn 

** Omfatter de som svarte pensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig og ikke i jobb 

*** Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 

**** Både de som røyker og snuser er tatt med, bortsett fra de som svarte «av og til» 
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4.2. Kunnskap om antibiotika 

Antall deltakerne som svarte riktig på spørsmål om antibiotika er presentert i 

tabellen 11. 

Det var totalt 74,5 % som visste at antibiotika ikke virker mot virus. 88,1 % svarte at 

antibiotika virket mot bakterier. Blant dem var det 8,6% som også svarte at de virket 

mot virus.  

Resultatene viser at 70,2 % svarte riktig på spørsmål om effekt av antibiotika ved 

forkjølelse og 56,3 % svarte at antibiotika ikke virker mot influensa. Det ble observert 

lavere kunnskap om bruk av antibiotika sammen med mat. Det var 69,9% som ikke 

svarte riktig på dette spørsmålet. 

Tabell 11: Andel av studiepopulasjon som svarte riktig på spørsmål om antibiotika, 

n=302 

Spørsmål 

Riktig 

svar 

Antall 

deltakere i 

vår studie  

n (%) 

Andel 

deltakere  i 

EU studie  

 (%) 

Antibiotika virker mot virus usant 225 (74,5) (43,0) 

Antibiotika virker mot bakterier sant 266 (88,1) ** 

Antibiotika hjelper mot forkjølelse usant 212 (70,2)    (56,0)* 

Antibiotika hjelper mot influensa usant 170 (56,3)   (56,0)* 

Penicillin er et annet ord for antibiotika usant   53 (17,5) ** 

Man kan bli frisk av en bakterieinfeksjon 

uten bruk av antibiotika 

sant 

221 (73,2) ** 

Antibiotika kan også drepe snille bakterier 

vi normalt har på hud og i mage/tarm 

sant 

234 (77,5) ** 

Antibiotikabehandling gir ofte 

bivirkninger som diare 

sant 

217 (71,9) (66,0) 

En bivirkning av antibiotikabehandling er 

soppinfeksjon i underlivet hos kvinner 

sant 

189 (62,6) ** 

Antibiotika kan påvirke effekten av andre 

legemidler 

sant 

177 (58,6) ** 

Andre legemidler kan påvirke effekten av 

antibiotika 

sant 

187 (61,9) ** 

Alkohol kan være farlig å kombinere med 

noen typer antibiotika 

sant 

207 (68,5) ** 

Antibiotika kan tas sammen med alle typer 

matvarer 

usant 

   91 (30,1) ** 
  *Eurobarometer hadde ett spørsmål som omfattet både forkjølelse og influensa 

  **Eurobarometer inkluderte ikke dette spørsmålet 
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Deltakerne ble delt i tre grupper etter antall poeng oppnådd innenfor spørsmål om 

antibiotika. Det ble totalt 14,6 % deltakerne som viste lav kunnskap (fra 0 til 4 poeng), 

58,9 % hadde middels kunnskap (fra 5-10 poeng) og 26,5 % deltakerne hadde høy 

kunnskap om antibiotika (fra 11-13 poeng). Figur 4 viser hvordan antall riktige svar 

på spørsmål om antibiotika er fordelt blant studiepopulasjon.  

 
 

Figur 4: Fordeling av antall riktige svar på spørsmål om antibiotika blant 

studiepopulasjonen, n=302 (Skår: 0-13. Gjenomsnitt: 8,11. Std.Avvik: 3,20) 

 

Tabellen 12 viser hvordan sosiodemografiske faktorer er knyttet til kunnskap om 

antibiotika. 

Tallene viser at både alder, kjønn og utdanning hadde signifikant effekt på 

kunnskap. Det var flere kvinner med høy kunnskap enn menn. Størst andel med lavt 

kunnskap ble observert i populasjon over 60 år (24%), og størst andel med høy 

kunnskap ble observert blant de med helsefaglig bakgrunn eller høy utdanning 

(henholdsvis 50% og 43,1%). 
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Tabell 12: Kunnskap om antibiotika og sosiodemografiske faktorer, n=302 

Sosiodemografiske  

faktorer 

                        Kunnskap om antibiotika 

                                         n (%)  

 Lav Middels Høy p-verdi* 

Total 44 (14,6) 178 (58,9) 80 (26,5)  

Kjønn     

Menn 21 (23,3)   62 (68,9)    7 (7,8) < 0,001 

Kvinner 23 (10,8) 116 (54,7) 73 (34,4)  
Alder (år)     
 18 - 40     4 (5,6)   43 (60,6) 24 (33,8) < 0,001 

 41 - 60     9 (8,8)   56 (54,9) 37 (36,3)  
 61+ 31 (24,0)   79 (61,2) 19 (14,7)  
Jobb     
I jobb   14 (9,5)   80 (54,4) 53 (36,1) < 0,001 

Ikke i jobb** 30 (19,4)   98 (63,2) 27 (17,4)  
Utdanning     
Grunnskole 11 (28,2)   20 (51,3)   8 (20,5)    0,002 

Videregående 23 (17,0)   80 (59,3) 32 (23,7)  
Høyskole     5 (8,6)   50 (71,4) 15 (21,4)  
Universitet     5 (8,6)   28 (48,3) 25 (43,1)  
Helsefaglig bakgrunn     
Ja     3 (3,7)   38 (46,3) 41 (50,0) < 0,001 

Nei*** 41 (18,6) 140 (63,6) 39 (17,7)  
** Omfatter de som svarte pensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig og ikke i jobb 

*** Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 

 

 

4.3. Kunnskap om antibiotikaresistens 

Tabellen 13 viser hvor mange deltakere svarte riktig på hvert spørsmål om 

antibiotikaresistens.  

Resultatene viser at de aller fleste (89,4 %) er klar over at bakerier kan bli resistente 

mot antibiotika, mens det var nesten en tredje del som mente at virus kan bli 

resistente mot antibiotika (29,8 %). Omtrent en femtedel (22 %) av de som svarte at 

antibiotika ikke virket mot virus, mente at virus kan bli resistente mot antibiotika. 

73,5% svarte at mennesker kan bli resistente mot antibiotika.  

Det var 83,8 % som visste at unødvendig bruk av antibiotika kan gjøre dem mindre 

effektive.   
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Tabell 13: Andel av studiepopulasjon som svarte riktig på spørsmål om 

antibiotikaresistens, n=302 

Spørsmål 

Riktig 

svar 

Antall 

deltakere i 

vår studie 

n (%) 

Andel  

deltakere i EU 

studie  

% 

Bakterier kan bli resistente 

(motstandsdyktige) mot antibiotika 

sant 

270 (89,4) ** 

Virus kan bli resistente 

(motstandsdyktige) mot antibiotika 

usant 

113 (37,4) ** 

Mennesker kan bli resistente mot 

antibiotika 

usant 

  34 (11,3) ** 

Man kan være «bærer» av resistente 

bakterier, dvs. ha resistente bakterier i 

kroppen uten å være syk 

sant 

239 (79,1) ** 

Infeksjoner med resistente bakterier 

øker i Norge 

sant 

229 (75,8) ** 

Resistente bakterier et problem på 

norske sykehus 

sant 

207 (68,5) ** 

Unødvendig bruk av antibiotika kan 

gjøre dem mindre effektive 

sant 

253 (83,8) (84,0) 

Hvis man føler seg frisk etter å ha 

fullført halvparten av kuren som legen 

har forskrevet, kan man avslutte 

antibiotikabehandlingen 

usant 

252 (83,4)  (82,0)* 

Norges befolkning kan bidra til å 

forhindre antibiotikaresistens i Norge

  

sant 

222 (73,5) ** 

Høyt forekomst av 

antibiotikabehandling til dyr kan føre 

til at antibiotika som brukes til 

mennesker får dårligere effekt  

sant 

161 (53,3) ** 
  *Spørsmål i Eurobarometer ble formulert slik: Når bør mann slutte med antibiotika behandling? 

  **Eurobarometer inkluderte ikke dette spørsmålet 

Det var totalt 41,1% som viste høy kunnskap (fra 8-10 poeng), 49% middels kunnskap 

(fra 4-7 poeng) og 9,9% lav kunnskap (3 poeng eller mindre) om antibiotikaresistens. 

Figur 5 viser hvordan antall riktige svar på spørsmål om antibiotikaresistens er 

fordelt blant studiepopulasjon. 

 



38 

 

 
 

Figur 5: Fordeling av antall riktige svar på spørsmål om antibiotikaresistens blant 

studiepopulasjonen, n=302 (Skår: 0-10. Gjennomsnitt: 6,56. Std.Avvik: 2,302) 
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Størst andel med høy kunnskap om resistens ble observert hos populasjon mellom 41 

og 60 år (Tabell 14).  

Utdanning og helsefaglig bakgrunn var også signifikante faktorer for kunnskap om 

antibiotikaresistens. Jo høyere utdanning, jo flere med høy kunnskap om 

antibiotikaresistens ble observert. Blant de med høy kunnskap om resistens var det 

62,2% med og 33,2% uten helsefaglig bakgrunn. 

 

Tabell 14: Kunnskap om antibiotikaresistens og sosiodemografiske faktorer, n=302 

Sosiodemografiske 

faktorer 

Kunnskap om           

antibiotikaresistens, n(%) 

 

   

   Lav Middels Høy p-verdi* 

Total    30 (9,9) 148 (49,0)    124 (41,1)  

Kjønn     

Menn         12 (13,3)   42 (46,7) 36 (40,0) NS 

Kvinner     18 (8,5) 106 (50,0) 88 (41,5)  

Alder (år)        

 18 - 40       6 (8,5)  46 (64,8) 19 (26,8)  0,008 

 41 - 60       9 (8,8)  39 (38,2) 54 (52,9)  

 61+         15 (11,6)  63 (48,8) 51 (39,5)  

Jobb        

I jobb     11 (7,5)  69 (46,9) 67 (45,6) NS 

Ikke I jobb**         19 (12,2)  79 (51,0) 57 (36,8)  

Utdanning        

Grunnskole   8 (20,5)  22 (56,4)   9 (23,1) < 0,001 

Videregående 17 (12,6)  76 (56,3) 42 (31,1)  

Høyskole     2 (2,9)  33 (47,1) 35 (50,0)  

Universitet     3 (5,2)  17 (29,3) 38 (65,5)  

Helsefaglig 

bakgrunn       

 

Ja     3 (3,7)  28 (34,1) 51 (62,2) < 0,001 

Nei***  27 (12,3)      120 (54,5) 73 (33,2)  
*Ved bruk av Pearson chi-kvadrat test 

** Omfatter de som svarte pensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig og ikke i jobb 

***Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 
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4.4. Total kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens 

Resultater for total kunnskap om antibiotika ble brukt til å undersøke hvordan 

helseforståelse, holdninger til legemidler og til antibiotika og bruk av antibiotika i det 

siste året er knyttet til kunnskap.  

Blant vår studiepopulasjon ble det totalt 34,4 % med høy kunnskap (18-23 poeng), 

54,6 % (9-17 poeng) med middels og 10,9 % (0-8 poeng) med lav total kunnskap om 

antibiotika og antibiotikaresistens (Figur 6).  

 

 

 
 

Figur 6: Fordeling av antall riktige svar på spørsmål om antibiotika og 

antibiotikaresistens blant studiepopulasjonen, n=302 (Skår: 0-23. Gjennomsnitt: 14,67. 

Std.Avvik: 5,03) 

Figur 7 viser andel av studiepopulasjon som svarte riktig på spørsmål om   

antibiotika og antibiotikaresistens.  



41 

 

 

 

 

Figur 7: Andel av studiepopulasjon som svarte riktig på spørsmål om antibiotika og 

antibiotikaresistens, n=302 
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4.4.1.  Total kunnskap og sosiodemografiske faktorer 

Det er klare sosiodemografiske forskjeller mellom disse tre gruppene (Tabell 15).  

Over halvparten (58,5 %) av de med helsefaglig bakgrunn viste høy kunnskap, mens 

kun 25,5 % av de uten helsefaglig bakgrunn hadde høykunnskap.  

Størst andel med høy kunnskap ble observert blant kvinner (40,1 %) og blant de 

mellom 41 og 60 år (46,1%). Blant de som hadde lavest utdanning og blant de som 

ikke jobbet ble det observert størst andel med lav kunnskap (henholdsvis 23,1% og 

14,2%). 

Hos studiepopulasjonen var det totalt 16 (5,3%) som hadde et annet morsmål enn 

norsk. Blant studiedeltakere med norsk som morsmål ble det valgt en gruppe 

kompatibel med dem i forhold til alder og utdanning for å se om det er forskjeller i 

kunnskapsnivåer blant deltakere med forskjellige morsmål. Ingen signifikante 

forskjeller ble observert. 
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Tabell 15: Totalkunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens og 

sosiodemografiske faktorer, n=302 

Sosiodemografiske  

faktorer 

      Total kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens   

 

Lav 

n (%) 

Middels 

n (%) 

Høy 

n (%) p-verdi* 

Totalt 33 (10,9) 165 (54,6) 104 (34,4)  

Kjønn     

Menn       14 (15,6)   57 (63,3) 19 (21,1) 0,004 

Kvinner   19 (9,0) 108 (50,9) 85 (40,1)  
Alder (år)     
 18 - 40    5 (7,0) 39 (54,9) 27 (38,0) 0,005 

 41 - 60    9 (8,8) 46 (45,1) 47 (46,1)  
 61+       19 (14,7) 80 (62,0) 30 (23,3)  
Jobb     
I jobb   11 (7,5) 69 (46,9) 67 (45,6) 0,001 

Ikke i jobb** 22 (14,2) 96 (61,9) 37 (23,9)  
Utdanning     
Grunnskole   9 (23,1) 21 (53,8)   9 (23,1) < 0,001 

Videregående 18 (13,3) 80 (59,3) 37 (27,4)  
Høyskole    3 (4,3) 41 (58,6) 26 (37,1)  
Universitet    3 (5,2) 23 (39,7) 32 (55,2)  
Helsefaglig 

bakgrunn     
Ja  2 (2,4) 32 (39,0) 48 (58,5) < 0,001 

Nei***      31 (14,1)     133 (60,5) 56 (25,5)  
*Ved bruk av Pearson chi-kvadrat test 

** Omfatter de som svarte pensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig og ikke i jobb 

*** Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 

 

4.5. Holdninger til bruk av antibiotika 

Holdninger av studiedeltakere til bruk av antibiotika er presentert i Figur 8. Totalt 

96,4% sa seg enig eller svært enig i at «jeg ønsker å bruke antibiotika kun dersom det 

er nødvendig». Holdningen «jeg ønsker å bruke antibiotika hvis jeg blir fortere frisk» 

sa seg enig eller svært enig i 34,4 % og nesten like mange 33,1 % sa seg uenig eller 

svært uenig i dette.  
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Figur 8: Holdninger til bruk av antibiotika blant studiepopulasjonen, n=302 (enig = 

svært enig+enig; uenig = svært uenig+uenig) 

 

Blant studiedeltakere som hadde barn under 12 år var de aller fleste enig eller svært 

enig i «Jeg ønsker å gi mine barn antibiotika kun dersom det er nødvendig».  

En fjerdedel av de som hadde barn under 12 år sa at de ville gi antibiotika til barn for 

å bli fortere friske (Figur 9).  

 

 

Figur 9: Holdninger til bruk av antibiotika hos barn blant deltakerne som hadde barn 

under 12 år, n=40 (enig = svært enig+enig; uenig = svært uenig+uenig) 
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4.5.1.  Total kunnskap og holdninger til antibiotika 

Tabellen 16 viser hvordan holdninger til bruk av antibiotika er knyttet til total 

kunnskap.  

Tallene viser at det var signifikant flere med lav kunnskap som sa at de ønsket å 

bruke antibiotika hvis de ble fortere friske. Signifikant flere de med høy kunnskap 

enn de med lav kunnskap ble uenig i at «legen bør gi meg antibiotika når jeg mener 

jeg trenger det».  

 

Tabell 16: Holdninger til bruk av antibiotika i forhold til kunnskap, n=302  

Kunnskap 

Enig* 

n (%) 

Usikker 

n (%) 

         Uenig* 

          n (%) p-verdi** 

Jeg ønsker å bruke antibiotika kun dersom det er nødvendig 

Totalt 291 (96,4) 8 (2,6) 3 (1,0)  

Lav   28 (84,8) 5 (15,2) - *** 

Middels  159 (86,4)   3 (1,8) 3 (1,8)  
Høy     104 (100,0) - -   

Jeg ønsker å bruke antibiotika hvis jeg blir fortere frisk 

Totalt 104 (34,4) 98 (32,5) 100 (33,1)  

Lav 18 (54,5) 10 (30,3)   5 (15,2) 0,012 

Middels  53 (32,1) 61 (37,0) 51 (30,9)  
Høy 33 (31,7) 27 (26,0) 44 (42,3)   

Legen bør gi meg antibiotika når jeg mener jeg trenger det 

Totalt 54 (17,9) 50 (16,5) 198 (65,6)  

Lav   6 (18,2) 12 (36,4)   15 (45,5) 0,008 

Middels  30 (18,2) 28 (17,0) 107 (64,8)  
Høy 18 (17,3)  10 (9,6)   76 (73,1)   

Legen bør ikke gi meg antibiotika når han mener jeg ikke har behov for det 

Totalt 257 (85,1) 25 (8,3) 20 (6,6)  

Lav   24 (72,7) 7 (21,2)   2 (6,1)   

Middels  140 (84,8) 12 (7,3) 13 (7,9) *** 

Høy   93 (89,4)  6 (5,8)   5 (4,8)   
*Enig = svært enig+enig; uenig = svært uenig+uenig 

**Det ble brukt Pearson chi-kvadrat test 

***Det ble ikke mulig å anvende Pearson chi-kvadrat testen på grunn av at antall deltakere var under 5 

i noen av kategoriene 
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Tabell 17 viser holdninger til bruk av antibiotika hos barn blant studieteltakerne som 

hadde barn under 12 år. De aller fleste (97,5%) var enig i at de ønsket å gi antibiotika 

til barn kun dersom det var nødvendig. 

 

Tabell 17: Holdninger til bruk av antibiotika hos barn i forhold til kunnskap, n=40 

Kunnskap** 

                           Enig *                         Usikker                    Uenig* 

                           n (%)                             n (%)                        n (%)                         

                Jeg ønsker å gi mine barn antibiotika kun dersom det er nødvendig 

Totalt                        39 (97,5)                   1 (2,5)        - 

Lav                             3 (100,0)                   -             -   

Middels                            13 (100,0)                   -                  -  

Høy                             23 (95,8)                   1 (4,2)                  -   

Jeg ønsker å gi antibiotika til mine barn hvis det medfører at de får en kortere 

sykdomsperiode 

Totalt                        10 (25,0)         9 (22,5)     21 (52,5) 

Lav                    2 (66,7)         1 (33,3)                     - 

Middels                     3 (23,1)         3 (23,1)               7 (53,8) 

Høy                    5 (20,8)         5 (20,8)             14 (58,3) 

Legen bør gi meg antibiotika når jeg mener mine barn trenger det 

Totalt                     3 (7,5)           3 (7,5)             34 (85,0) 

Lav                   1 (33,3)          -               2 (66,7) 

Middels                    1 (7,7)        -             12 (92,3) 

Høy                   1 (4,2)        3 (12,5)             20 (83,3) 

Legen bør ikke gi meg antibiotika når han mener at barna mine ikke har behov 

for det 

Totalt                        32 (80,0)                 3 (7,5)       5 (12,5) 

Lav                        3 (100,0)                 -   

Middels                        10 (76,9)                 1 (7,7)       2 (15,4) 

Høy                        19 (79,2)                 2 (8,3)               3 (12,5) 

*Enig = svært enig+enig; uenig = svært uenig+uenig 

**Det ble ikke mulig å anvende Pearson chi-kvadrat testen på grunn av at antall deltakere var under 5 

i noen av kategoriene 
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4.6. Holdninger til medisiner generelt 

Figurer 10, 11 og 12 viser skår for hver av tre BMQ-grupper, nytte, skade og 

overforbruk. Gjennomsnittet var 13 i skår for overforbruk. Over en tredjedel av 

deltakerne (36,1 %) hadde skår for overforbruk over gjennomsnittet, mens nesten 

halv parten (48%) hadde et overforbruk skår under gjennomsnittet.  

Når det gjelder BMQ-nytte ble det oppnådd en gjennomsnittskår på 16. Nesten 

halvparten av deltakerne (48,7 %) hadde skår over gjennomsnittet og 31,8% hadde 

skår under gjennomsnittet. 

Et gjennomsnittskår på 10 ble oppnådd for BMQ-skade, med 43% av deltakerne over 

gjennomsnittet og 39,7 % under gjennomsnittet.  

Tabellene 18, 19 og 20 viser forhold mellom BMQ-skårene og sosiodemografiske 

faktorer. Skårene ble delt i tre grupper etter antall oppnådd poeng hvor 4-9 poeng 

tilsvarer svakeste, 10-15 tilsvarer middels og 16-20 poeng sterkeste holdninger til 

overforbruk, nytte eller skade.  
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Figur 10: Fordeling av BMQ-overforbruk skår (Spekter: 4-20. Gjennomsnitt: 12,65  

Std. Avvik: 2,53) 
 

Tabell 18: BMQ-overforbruk skår og sosiodemografiske faktorer, n=302 

BMQ-overforbruk skår*          4 - 9                      10 - 15                       16 - 20 

                                     Antall deltakere, n (%) 

Totalt      27 (8,9)    240 (79,5)   35 (11,6) 

Kjønn 

Menn 9 (10,0)        73 (81,1)    8 (8,9) 

Kvinner 18 (8,5)      167 (78,8) 27 (12,7) 

Alder (år)  

 18 – 40 7 (9,9) 52 (73,2) 12 (16,9) 

 41 – 60 7 (6,9) 84 (82,4) 11 (10,8) 

 61 +      13 (10,1)      104 (80,6)   12 (9,3) 

Utdanning 

Grunnskole 3 (7,7) 32 (82,1)   4 (10,3) 

Videregående      14 (10,4)      104 (77,0) 17 (12,6) 

Høyskole 6 (8,6) 58 (82,9)     6 (8,6) 

Universitet 4 (6,9) 46 (79,3)   8 (13,8) 

Jobb 

I jobb 9 (6,1)      119 (81,0) 19 (12,9) 

Ikke I jobb**      18 (11,6)      121 (78,1) 16 (10,3) 

Helsefaglig bakgrunn 

Ja 7 (8,5) 66 (80,5)   9 (11,0) 

Nei***        20 (9,1)      174 (79,1)         26 (11,8) 

*Spekter: 4-20 

** Omfatter de som svarte pensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig og ikke i jobb 

*** Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 
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Figur 11: Fordeling av BMQ-skade skår (Spekter: 4-20. Gjennomsnitt: 10,23 Std. 

Avvik: 2,67) 

 

Tabell 19: BMQ-skade skår og sosiodemografiske faktorer, n=302 

BMQ-skade skår*              4 - 9 10 - 15 16 - 20 

                                         Antall deltakere, n (%) 

Totalt 120 (39,7) 174 (57,6) 8 (2,7) 

Kjønn 

Menn 37 (41,1)  49 (54,4) 4 (4,4) 

Kvinner 83 (39,2) 125 (59,0) 4 (1,9) 

Alder (år) 

 18 – 40 29 (40,8) 41 (57,7) 1 (1,4) 

 41 – 60 51 (50,0) 49 (48,0) 2 (2,0) 

61 + 40 (31,0) 84 (65,1) 5 (3,9) 

Utdanning 

Grunnskole  9 (23,1) 27 (69,2) 3 (7,7) 

Videregående 51 (37,8) 82 (60,7) 2 (1,5) 

Høyskole        29 (41,4) 39 (55,7) 2 (2,9) 

Universitet 31 (53,4) 26 (44,8) 1 (1,7) 

Jobb 

I jobb 66 (44,9) 78 (53,1) 3 (2,0) 

Ikke I jobb** 54 (34,8) 96 (61,9) 5 (3,2) 

Helsefaglig bakgrunn 

Ja 48 (58,5) 32 (39,0) 2 (2,4) 

Nei*** 72 (32,7)      142 (64,5) 6 (2,7) 

*Spekter: 4-20 

** Omfatter de som svarte pensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig og ikke i jobb 

*** Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 
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Figur 12: Fordeling av BMQ-nytte skår (Spekter: 4-20 Gjennomsnitt: 16,39 Std. Avvik: 

2,35) 

 

Tabell 20: BMQ-nytte skår og sosiodemografiske faktorer, n=302 

BMQ-nytte skår*                        4 - 9                      10 - 15                      16 - 20 

                                         Antall deltakere, n (%) 

Totalt 4 (1,3)  92 (30,5)       206 (68,2) 

Kjønn 

Menn - 25 (27,8) 65 (72,2) 

Kvinner 4 (1,9) 67 (31,6)      141 (66,5) 

Alder (år) 

 18 – 40 3 (4,2) 26 (36,6) 42 (59,2) 

 41 – 60 1 (1,0) 28 (27,5) 73 (71,6) 

61 + - 38 (29,5) 91 (70,5) 

Utdanning 

Grunnskole - 14 (35,9) 25 (64,1) 

Videregående 3 (2,2) 41 (30,4) 91 (67,4) 

Høyskole - 20 (28,6) 50 (71,4) 

Universitet 1 (1,7) 17 (29,3) 40 (69,0) 

Jobb 

I jobb 4 (2,7) 40 (27,2)      103 (70,1) 

Ikke I jobb** - 52 (33,5)      103 (66,5) 

Helsefaglig bakgrunn 

Ja 2 (2,4) 21 (25,6) 59 (72,0) 

Nei*** 2 (0,9) 71 (32,3)      147 (66,8) 

*Spekter: 4-20 

** Omfatter de som svarte pensjonist, hjemmeværende, arbeidsledig og ikke i jobb 

*** Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 
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4.6.1.  Total kunnskap og holdninger til legemidler 

Tabellen 21 viser hvordan holdninger til legemidler generelt er knyttet til total 

kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens.  

Det er statistisk signifikant direkte korrelasjon mellom kunnskap og BMQ-nytteskår. 

Dette betyr at BMQ-nytteskår øker med økning av kunnskapen og at de som hadde 

høyere kunnskap hadde sterkere holdninger til nytte av medisiner.  

Korrelasjon mellom BMQ-skadeskår og kunnskap var negativ. De studiedeltakerne 

som hadde høyere BMQ-skadeskår hadde lavere kunnskap. Resultatene var statistisk 

signifikante.  

Ingen signifikant korrelasjon ble oppdaget mellom skår for overforbruk og 

kunnskap.  

 

Tabell 21: Korrelasjon mellom holdninger til legemidler og total kunnskap, n=302 

  Snitt Std.avvik Median Spekter r p-verdi* 

BMQ-overforbruk 12,7 2,5 13 4 - 20 0,033 NS 

BMQ-skade 10,2 2,7 10 4 - 19 -0,224 < 0,001 

BMQ-nytte 16,4 2,3 16 5 - 20 0,152 0,008 

Total kunnskap 16,7 5,0 16 0 - 22   

*Ved bruk av Spearman Rank korrelasjon 

 

 

4.7. Etterlevelse 

Blant studiepopulasjon var det 69,5 % som svarte at de brukte faste medisiner. 34,8 % 

(n=73) av dem hadde skår for etterlevelse over 16, det vil si de hadde god 

etterlevelse. Det var 65,2 % (n=137) som hadde skår under 16, men ingen hadde skår 

for etterlevelse lavere enn 9.  

4.7.1.  Total kunnskap og etterlevelse 

Tabellen nedenfor viser hvordan etterlevelse og bruk av faste medisiner hos 

studiepopulasjon er knyttet til kunnskap.  
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Tabell 22: Forhold mellom kunnskap og etterlevelse (Spekter: 4-20, n=210) og bruk av 

faste medisiner, n=302 

Total kunnskap 
 

Lav 

n (%) 

Middels 

n (%) 

Høy 

n (%) p-verdi* 

Etterlevelse skår**     

Lav (9-15) 14 (19,2)  41 (56,2) 18 (24,7) 0,05 

Høy (16-20)   13 (9,5)  73 (53,3) 51 (37,2)   

Bruk av faste medisiner     

Ja 28 (13,1) 118 (55,4) 67 (31,5) NS 

Nei     5 (5,6)   49 (55,1) 35 (39,3)  
 *Ved bruk av Chi-kvadrat test 

**Ingen av deltakerne hadde etterlevelse skår lavere enn 9 

Tallene viser at kunnskap om antibiotika hos studiepopulasjon hadde signifikant 

effekt på etterlevelse. De som hadde høyere skår for etterlevelse hadde også høyere 

kunnskap om antibiotika. Det ble ikke observert signifikante forskjeller i kunnskap 

mellom deltakerne som brukte og de som ikke brukte faste medisiner. 

 

4.8. Helseforståelse og behov for informasjon 

Gjennomsnittskår for helseforståelse blant studiepopulasjonen var 7,1 (Std. 

Avvik=1,5, Median=8). Figurene 13, 14 og 15 viser hvordan deltakerne har svart på 

spørsmål om helseforståelse.  

 

 

Figur 13: Fordeling av svarene på spørsmål om informasjon nr.1 blant 

studiepopulasjonen, n=302 
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Figur 14: Fordeling av svarene på spørsmål om informasjon nr. 2 blant 

studiepopulasjonen, n=302 

 

 

Figur 15: Fordeling av svarene på spørsmål om informasjon nr.3 blant 

studiepopulasjonen, n=302 
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Blant de som svarte at de brukte medisiner fast var det 69,6% som mente at de hadde 

tilstrekkelig kunnskap om medisinene sine. Nesten like mange av de som brukte 

reseptfrie medisiner svarte at de hadde tilstrekkelig kunnskap om dem (66,8%).  

Som vist i Figur 16 får de fleste deltakerne informasjon om legemidler av lege eller 

farmasøyt/apotek.  

 

 

Figur 16: Kilder til informasjon om medisiner, n=302 
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4.8.1.  Total kunnskap og helseforståelse og behov for informasjon 

Tabell 23 viser korrelasjon mellom total kunnskap om antibiotika og helseforståelse.  

Resultatene viser signifikant korrelasjon mellom total kunnskap og helseforståelse. Jo 

høyere skår på helseforståelse deltakerne hadde, jo høyere total kunnskap ble 

observert.  

 

Tabell 23: Korrelasjon mellom total kunnskap og helseforståelse, n=302 

  Snitt SD Median Spekter  r p-verdi 

Total 

kunnskap 16,7 5,0 16,0 0 – 22,0 0,197 < 0,001 

Helseforståelse 7,1 1,5 8,0 0,5 – 12,0    
*Ved bruk av Spearman Rank korrelasjon 

 

 

Forhold mellom Total kunnskapsskår og helseforståelse skår er vist i Figur 17. 

 

 

 

Figur 17: Total kunnskap om antibiotika i forhold til helseforståelse, n=302 

(Helseforståelse spekter: 0,5-12) 
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4.9. Antibiotikabruk 

4.9.1.  Bruk av antibiotika i de siste 12 månedene 

Omtrent en tredjedel av studiepopulasjonen (31,5 %) sier at de har brukt antibiotika 

de siste 12 månedene. Deltakere som husket navnet på antibiotika de fikk har oftest 

oppgitt fenoksymetylpenicillin, pivmecillinam, doksysyklin, erytromycin og 

trimetoprim (Figur 18). 

 

 

Figur 18: Antibiotika typer som ble brukt av studiedeltakere, n=95 
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4.9.2.  Årsaker til antibiotikabruk 

Som vist i Figur 19, som oftest årsak til bruk av antibiotika hos studiepopulasjon er 

nevnt urinveisinfeksjon, lungebetennelse og bronkitt. Blant 18,9% av de som svarte 

«annet» var tanninfeksjon, ørebetennelse og matforgiftning nevnt som årsak til 

antibiotikabruk.  

 

 

 

Figur 19: Rapporterte årsak til antibiotikabruk i de siste 12 månedene, n=95 
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4.9.3.  Anskaffelse av antibiotika 

De aller fleste (95,8%) svarte at de fikk antibiotika på resept eller direkte fra 

helsepersonell og 2,1% svarte at de hadde fra før (Figur 20).  

 

 

 

Figur 20: Anskaffelse av antibiotika, n=95 
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Det var signifikant flere med høy total kunnskap blant de som brukte antibiotika i 

det siste året (43,2 %) enn blant de som ikke brukte antibiotika (30,7%) (Tabell 24).  
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Tabell 24: Bruk av antibiotika i det siste året i forhold til sosiodemografiske faktorer 

og total kunnskap om antibiotika, n=302 

        Brukt antibiotika i de siste 12 månedene 

 

Ja 

n (%) 

Nei 

n (%) p-verdi* 

Totalt 95 (31,7) 205 (68,3)  

Kjønn    

Menn 21 (23,6)               68 (76,4) 0,05 

Kvinner 74 (35,1)             137 (64,9)  
Alder (år)       

 18 - 40 22 (31,0)  49 (69,0) 0,05 

 41 - 60 41 (40,2)  61 (59,8)  
 61+ 32 (25,2)  95 (74,8)  
Utdanning       

Grunnskole 10 (25,6)  29 (74,4) >0,05 

Videregående 49 (36,6)  85 (63,4)  
Høyskole 18 (26,1)  51 (73,9)  
Universitet 18 (31,0)  40 (69,0)  
Helsefaglig 

bakgrunn       

Ja 31 (37,8)  51 (62,2) >0,05 

Nei*** 64 (29,4)             154 (70,6)  
Inntekt       

< 399 000              12 (30,0)               28 (70,0) >0,05 

400-799 000 43 (35,2)  79 (64,8)  
800-1 500 000 23 (32,4)         48 (67,6)  
> 1 500 000   2 (22,2)    7 (77,8)  
Vil ikke oppgi 15 (25,9)               43 (74,1)  
Kroniske 

sykdommer       

Ja 49 (35,8)  88 (64,2) >0,05 

Nei 41 (27,0) 111(73,0)   

Kunnskap    

Lav    4 (4,2)  27 (13,2) 0,018 

Middels 50 (52,6)             115 (56,1)  

Høy 41 (43,2)  63 (30,7)  
*Ved bruk av Pearson chi-kvadrat test 

*** Omfatter både de som svarte nei og de som svarte vet ikke 

 

 



60 

 

4.9.5.  Hvordan bruker folk antibiotika? 

Svarene på spørsmål om hvordan folk bruker antibiotika er summert i tabellen 25. 

 

Tabell 25: Bruk av antibiotika i forhold til kunnskap, n=302 (for spørsmål om bruk av 

antibiotika hos barn n=40) 

Kunnskap 
            Lav 

            n (%)  

Middels 

n (%) 

Høy 

n (%) 

Totalt 

n (%) 

Fulgte du legens instruksjoner om dosering og lengde på behandling? 

Ja       20 (7,9) 136 (53,8)      97 (38,3) 253 (83,8) 

Nei 2 (28,6)     3 (42,9) 2 (28,6)       7 (2,3) 

Husker ikke     11 (26,2)   26 (61,9) 5 (11,9)   42 (13,9) 

Har du noen gang brukt antibiotika uten anbefaling fra lege? 

Ja, kjøpt i utlandet -     7 (77,8) 2 (22,2)      9 (3,0) 

Ja, kjøpt over internett -           -      3 (100,0)      3 (1,0) 

Ja, fått av andre -     2 (40,0) 3 (60,0)      5 (1,6) 

Ja, hadde AB fra før -           - -        - 

Nei     33 (11,6) 156 (54,7)      96 (33,7) 285 (94,4) 

Har du antibiotika liggende hjemme som du ikke bruker nå? 

Ja -   18 (50,0)      18 (50,0) 36 (11,9) 

Nei     30 (11,7) 142 (55,3)      85 (33,1) 257 (85,1) 

Vet ikke 3 (33,3)     5 (55,6)        1 (11,1)     9 (3,0) 

Har du noen gang bedt lege om å få antibiotika selv om legen mente det ikke var 

nødvendig? 

Ja og fått til meg selv -     2 (40,0)        3 (60,0)     5 (1,6) 

Ja og fått til barn -     4 (50,0)        4 (50,0)     8 (2,6) 

Ja, men fikk ikke - - -     - 

Nei     33 (11,4) 159 (55,0)      97 (33,6) 289 (95,7) 

Har ett eller flere av barna dine i løpet av de siste 12 mnd. fått antibiotika? 

Ja         1 (7,7)     4 (30,8)        8 (61,5) 13 (30,2) 

Nei     2 (7,4)     9 (33,3)      16 (59,3) 30 (69,8) 

Husker ikke         - - - - 

Fulgte barnet legens instruksjoner om dosering og lengde på behandling? 

Ja     3 (8,8)    12 (35,3)      19 (55,9) 41 (83,7) 

Nei         -            -       1 (100,0)          2 (4,1) 

Husker ikke         -      1 (20,0)        4 (80,0)        6 (12,2) 

 

Det ble 83,4% som svarte at de fulgte legens instruksjoner og fulførte kuren siste 

gang de brukte antibiotika.  
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De fleste (94,4 %) svarte at de ikke hadde brukt antibiotika uten anbefaling fra lege. 

Blant de som sa at de hadde gjort det, var det nevnt bronkitt, urinveisinfeksjon, sår 

hals og lungebetennelse som årsak til antibiotikabruk. Ingen kjønnsforskjeller ble 

observert.  

Blant studiepopulasjonen var det 11,6% som sa at de hadde antibiotika hjemme som 

de ikke brukte nå. De som hadde antibiotika liggende hjemme hadde enten middels 

eller høy total kunnskap om antibiotika. Signifikant flere av de som hadde brukt 

antibiotika i det siste året svarte at de hadde antibiotika liggende hjemme som de 

ikke brukte nå (Tabell 26).  

 

Tabell 26: Andel av studiedeltakerne som brukte antibiotika i det siste året som 

svarte at de hadde antibiotika liggende hjemme, n=95 

 

  Brukt antibiotika  i det siste året, n (%) 

          Ja                         Nei 

Har antibiotika liggende hjemme   p-verdi* 

Ja 21 (58,3)         15 (41,7) < 0,001 

Nei 72 (28,2)       183 (71,8)   
*Ved bruk av Pearson chi-kvadrat test 

Blant deltakere som hadde barn under 12 år var det 30% som rapporterte at barna 

hadde fått antibiotika i de siste 12 månedene. De aller fleste av dem (95,3 %) sa at 

barna fulgte legens instruksjoner om dosering og lengde på behandling.  
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5. DISKUSJON 

 

5.1. Oppsummering av hovedfunnene  

Kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens var høyere eller på høyde med 

andre land som deltok i EU-barometeret: 

• Omtrent tre fjerdedeler av studiepopulasjonen (74,5%) vet at antibiotika ikke 

virker mot virus og enda mer (88,1%) vet at de er effektive mot bakterier 

• Kun litt over halvparten av studiepopulasjon (56,3%) vet at antibiotika ikke 

har effekt ved influensa 

• Nesten 90% av studiedeltakerne var klar over at bakterier kan bli resistente 

mot antibiotika, men det var nesten tre fjerdedeler (73,5%) som mente at 

mennesker kan bli resistente mot antibiotika 

• Sosiodemografiske faktorer som kjønn, alder, utdanning og helsefaglig 

bakgrunn hadde signifikant innvirkning på kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens. Det var 4 ganger flere kvinner enn menn som hadde høy 

kunnskap. Over halvparten av de med høyere utdanning og de med 

helsefaglig bakgrunn hadde høy kunnskap, mens blant de med lav kunnskap 

ble det observert nesten 60% av deltakerne i aldersgruppe over 61 år  

Holdninger til bruk av antibiotika har sammenheng med kunnskapsnivået: 

• De aller fleste (96,4%) svarte at de ønsket å bruke antibiotika kun dersom det 

var nødvendig 

• Over en tredje del av studiepopulasjon (34,4%) sa at de ønsket å bruke 

antibiotika hvis de ble fortere friske og over halv parten av dem hadde lav 

kunnskap 

• Det var 65,6% som mente at legen ikke burde gi dem antibiotika når de mente 

de trengte det og blant dem ble det observert under 10% av de med lav 

kunnskap 

Bruk av antibiotika er i samsvar med kunnskap: 

• 31,5% av studiedeltakerne har fått antibiotika i det siste året og 30% av de som 

har barn under 12 år rapporterte at barna hadde fått antibiotika i det siste året. 

Blant de som hadde fått antibiotika var det 10 ganger flere de med høy enn de 

med lav kunnskap 

• De fleste får antibiotika på resept (81,1 %) eller direkte fra helsepersonell (14,7 

%) 
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• De fleste (83,4%) av deltakerne sa at de fulførte kuren og fulgte legens 

instruksjoner og 94,4% sa at de ikke hadde brukt antibiotika uten anbefaling 

fra lege. Nesten like mange (95,7%) sa at de ikke hadde bedt lege om å få 

antibiotika når legen mente at det var unødvendig 

• 11,6% av studiedeltakerne svarte at de hadde antibiotika liggende hjemme 

som de ikke brukte nå 

5.2. Kunnskap om antibiotika og antibiotikaresistens 

Studie viser at tre fjerdedeler av studiedeltakerne var klare over at antibiotika ikke 

virker mot virus. Dette er i samsvar med en tidligere svensk studie hvor 73% svarte 

riktig på samme spørsmål (82) og høyere enn i Eurobarometer hvor under halv 

parten av deltakerne svarte riktig (91). Dette var også høyere enn i studier fra 

Nederland, Stor Britannia eller Polen (75, 78, 97). Til tross for at nesten 9 av 10 viste at 

antibiotika virker mot bakterier var det 8,6% av dem som svarte at de virker mot 

virus også. Enda høyere andel av de som var forvirret over dette ble oppdaget i 

studie fra Sverige hvor 7 av 10 svarte at antibiotika virker mot bakterier og 21% av 

dem svarte at de også virket mot virus (82).  

Flere europeiske og internasjonale studier viser at mange mener at antibiotika virker 

mot forkjølelse og influensa (75, 82, 97, 98). Nesten halvparten av deltakerne i 

Eurobarometer mener det samme (91). I en tysk studie var det nesten 40% som mente 

at antibiotika virker mot forkjølelse og influensa. Samme studie viste at 10% av 

deltakerne forventet å få forskrevet antibiotika for slike infeksjoner og dette var 

knyttet til kunnskap om indikasjoner for antibiotikabruk (99). Blant studiedeltakerne 

i denne norske studie var det litt under en tredje del av studiepopulasjonen som 

svarte at antibiotika hjelper mot forkjølelse og nær halvparten sa at antibiotika virker 

mot influensa. Resultatene fremhever behov for å øke kunnskap om antibiotikas 

virkning og indikasjoner. Det er særlig viktig at befolkningen informeres om at 

antibiotika ikke virker mot influensa eller forkjølelse. Det er sannsynlig at en del 

deltakere i denne undersøkelsen ikke vet forskjell mellom bakterie og virus og 

infeksjoner forårsaket av dem. Leger og farmasøyter bør være klare over det og 

prøve å forklare forskjellen i kommunikasjon med pasienter siden de oftest er nevnt 

blant våre studieteltakere som kilder til informasjon om medisiner.  

Relativ høy andel av studiedeltakerne med helsefaglig bakgrunn kan være en av 

grunnene til at vår studiepopulasjon skårer bedre enn deltakerne i europeisk 

undersøkelse. Det viste seg at helsefaglig bakgrunn hadde signifikant innvirkning på 

kunnskapsnivå. Eurobarometer tilbyr ikke informasjon om antall deltakere med 

helsefaglig bakgrunn og dermed er ikke mulig å anslå i hvor stor grad dette hadde 

betydning for observert forskjell. På den andre sida er slike resultater i samsvar med 

det at Norge har lavere forekomst av antibiotikaresistens og lavere forbruk av 
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antibiotika enn de fleste av europeiske land. Forekomst av antibiotikaresistens er noe 

som er knyttet til feilbruk av antibiotika og feilbruk er konsekvens av manglende 

kunnskap. Forholdet mellom antibiotikabruk og andel av befolkningen som svarte 

riktig på kunnskapsspørsmål fra Eurobarometer og vår studie er presentert i Vedlegg 

1.  

Studien viser at 9 av 10 deltakere vet at bakterier kan bli resistente mot antibiotika og 

8 av 9 vet at unødvendig bruk kan gjøre dem mindre effektive. Dette er i samsvar 

med resultat fra Eurobarometer(91) og studie fra Sverige (100). Dette tyder på at stort 

fokus på antibiotikaresistens og dens alvorlighet i de siste årene har ført til høy 

bevissthet om temaet. Likevel er det mange som mener at virus kan bli resistente mot 

antibiotika, nesten en tredjedel. En femtedel av de som svarte at antibiotika ikke 

virket mot virus, mente at virus kan bli resistente mot antibiotika. Det er også 

interessant at 7 av 10 studiedeltakerne mener at mennesker kan bli resistente mot 

antibiotika som er lik resultatene fra en svensk studie som nylig ble utført (100). Flere 

andre studier viser at de fleste mener at mennesker kan bli resistente mot antibiotika 

(90).  Disse resultatene bekrefter funn fra tidligere studier som viser at selv om 

bevissthet om antibiotikaresistens er høy, er det fortsatt usikkerhet rundt 

mekanismer som står bak utvikling av resistens (82).  

Informasjon om viktigheten av å fullføre kuren med antibiotika har også nådd de 

fleste deltakerne både i vår studie og i europeisk undersøkelse. Det er 8 av 10 som 

svarer riktig på dette spørsmålet i vår studie og dette stemmer godt med studie fra 

Stor Britannia (75) og studie fra Polen (97). Likevel er det lavere enn i Sverige hvor 

hele 90% svarte riktig (100). Det er viktig å merke at nye forskninger viser at det å 

fullføre kuren selv om man føler seg frisk kan være feil. I følge Dag Berlid, professor 

og overlege ved Oslo universitetssykehus er dette en «antibiotika myte» (101). 

Begrenset forskning som ble gjort på dette området tyder på at forlenget behandling 

kan føre til høyere resistens og at kortere kurer kan bli mer hensiktsmessige (102).  

Større mangel på kunnskap ble observert ved spørsmål om bruk av antibiotika med 

andre legemidler og matvarer. Det var 4 av 10 som ikke visste at antibiotika og andre 

legemidler kan påvirke hverandres effekt. Kun 3 av 10 deltakere svarte riktig på 

spørsmål om antibiotika kan tas sammen med alle typer matvarer. Resultatene fra 

studien viser at deltakerne har bedre kunnskap om antibiotikaresistens enn om riktig 

bruk av antibiotika. Det er viktig å understreke at farmasøyter har sentral rolle i 

økning av kunnskap om dette siden det er på apoteket slik informasjon bør gis. 

Samarbeid med leger om forskriving og informasjon til brukere er også viktig.  

Apoteket er ikke det eneste stedet farmasøyter kan bidra i kampen mot 

antibiotikaresistens. Unik faglig kompetanse som farmasøyter har kan brukes til 

forelesninger på skoler og blant minoriteter.  
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5.3. Total kunnskap og sosiodemografiske faktorer 

Kjønn, alder, utdanning, jobbsituasjon og helsefaglig bakgrunn viste seg å ha 

innvirkning på kunnskapsnivå om antibiotika.   

Det ble observert høyere kunnskap blant kvinner enn blant menn, nesten dobbelt så 

mange kvinner som menn hadde høy kunnskap. Dette stemmer godt over med 

Eurobarometer studie (91) og  med studier fra England og Nederland (75, 78) mens 

er motsatt enn i studien fra Sverige hvor menn viste høyere kunnskap enn kvinner 

(100).  Det er flere mulige forklaringer til det som vår studie viser. Kvinner er 

generelt mer opptatt av helse og går oftere til legen. De bruker mer antibiotika enn 

menn og dette kan også være årsaken til at de har høyere kunnskap med tanke på at 

de får informasjon av legen og på apoteket når de henter ut antibiotika samt at de er 

mer interessert i å lære når de først har behov for medisin.  

Utdanning og alder var knyttet til kunnskapsnivå både i vår studie og i 

Eurobarometer og studier fra Polen, England og Sverige (75, 91, 97, 100). 

Populasjonen mellom 41 og 60 år, og de med universitets utdanning viste høyest 

kunnskap. I en studie fra Polen var høyest kunnskap observert hos de mellom 35 og 

44 år, mens i studie fra England viste lav kunnskap både de fra 16 til 24 år og de over 

75 år (75, 97). Den laveste kunnskapen i vår studie ble observert hos eldre enn 61 år 

og dette er i samsvar med data fra svensk studie, mens i Eurobarometer var det hos 

den yngste populasjonen (91, 100). Dette kan skyldes det at i vår studie var nedre 

aldersgrense satt til 18 år mens i Eurobarometer ble det 15 år. Det er også annerledes 

fordeling mellom aldersgrupper. Høyeste kunnskap i Eurobarometer ble observert 

blant de mellom 40 og 54 år og dette stemmer ganske bra med vår studie. 

 

5.4. Holdninger til bruk av antibiotika og sammenheng med 

kunnskap 

Studien viser at deltakerne har restriktive holdninger i forhold til selvmedisinering 

med antibiotika. Dette ble også observert i begge svenske studier (82, 100). De aller 

fleste blant studiepopulasjonen sa seg enig i at de ønsket å bruke antibiotika kun 

dersom det var nødvendig. Dette stemmer godt med det at 8 av 10 svarte riktig på 

spørsmål om resistens - unødvendig bruk av antibiotika kan gjøre dem mindre effektive. 

Disse resultatene viser godt at vår studiepopulasjon forstår sammenheng og 

viktighet av dette. En tidligere norsk studie blant småbarnsforeldre viste at mer enn 

80% ikke ville gi antibiotika dersom det ikke var helt nødvendig og dette er bekreftet 

med vår studie der nesten alle svarte det samme (94). Videre viser studien at 

deltakerne har høy tillit til leger og legens avgjørelse om å forskrive antibiotika eller 
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ikke. Dette er i samsvar med den generelle høye tilliten befolkningen i Norge har til 

leger og helsevesenet (103). Studier fra Sverige og Tyskland har også vist høy tillit 

blant deltakerne til legens avgjørelse om å ikke forskrive antibiotika (99, 100).  

Til tross for slike resultater var det nesten 2 av 10 blant våre studiedeltakere som 

mente at de burde få antibiotika når de selv mente at det var nødvendig og over en 

tredjedel var villig til å bruke antibiotika for å bli fortere friske. Dette var knyttet til 

kunnskapsnivået blant studieteltakerne. Man kan tenke seg at de som har slike 

holdninger også kan forvente at legen gir dem antibiotika når de mener de trenger 

det. En polsk studie viste at deltakerne ofte forventer antibiotikabehandling for 

forkjølelse og influensa (97). Manglende kunnskap kan føre til feil forventninger 

blant pasienter og forventningene til pasientene spiller en vesentlig rolle i legens 

forskriving av antibiotika (70). Disse funnene viser at det er viktig å øke kunnskap i 

befolkningen for å ikke ha slike holdninger som kan bidra til økning av resistens. 

 

5.5. Holdninger til medisiner generelt, etterlevelse og 

sammenheng med kunnskap 

Resultatene fra studien viste sterk korrelasjon mellom holdninger til medisiner 

generelt og kunnskap. Høyeste gjennomsnittskår ble oppnådd innenfor BMQ-nytte 

og laveste ble oppnådd for BMQ-skade. Dette er i samsvar med en norsk studie blant 

hjerte og karpasienter hvor også over 90% av deltakerne hadde skår for nytte høyere 

enn skår for skade (104). Jo høyere kunnskap deltakerne hadde, jo høyere positiv 

korrelasjon med BMQ-nytte og negativ korrelasjon med BMQ-skade ble observert. 

Etterlevelse blant studiedeltakerne som brukte faste medisiner viste seg også å være 

knyttet til kunnskap. Det var flere med høy kunnskap blant de som hadde høy 

etterlevelse skår. Tidligere ble det vist at både holdninger og kunnskap påvirker 

etterlevelse (57). Blant studiedeltakerne var det 83,4% som svarte at de fulgte legens 

instruksjoner da de hadde brukt antibiotika. Dette er lavere enn i en svensk studie 

hvor 90% fulførte kuren (104) og høyere enn i en internasjonal studie hvor 69% 

hevdet å ha tatt antibiotika kuren ut (64). Vi kan tenke at økning av kunnskap kan 

bidra til økning av etterlevelse av antibiotika og dermed være nyttig for begrensning 

av antibiotikaresistens.  
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5.6. Bruk av antibiotika 

En tredjedel av studiepopulasjonen (31,5%) har brukt antibiotika i de siste 12 

månedene. Dette er litt mindre enn andelen blant deltakere i europeisk undersøkelse 

(34%) (91) og det var ikke overaskende ettersom forbruk av antibiotika i Norge er 

lavere enn i andre europeiske land (105).  Likevel er dette høyere enn andelen av den 

norske befolkingen som fikk antibiotika i 2015 (23,9%) ifølge data fra 

Reseptregisteret (14). Tallet er også høyere enn gjennomsnittet for Telemark fylke 

som var 22,7% i 2015. Det er sannsynlig at rapporterte data ikke representerer faktisk 

bruk av antibiotika blant vår studiepopulasjon. Grunnen til det kan være at 

deltakerne ikke husker at de har brukt antibiotika og dermed kan dette tallet være et 

underestimat, men det er også mulig at noen på grunn av mangel på kunnskap om 

hvilke legemidler som er antibiotika, rapporterer feil eller underrapporterer. 

Fenoksymetylpenicillin, pivmecillinam, doksysyklin, erytromycin og trimetoprim 

var de oftest brukte antibiotika blant studiepopulasjonen. Dette er i samsvar med 

forbruksmønstre blant norsk befolkning presentert i Reseptregisteret 2011-2015 (14). 

Kvinner bruker mer antibiotika enn menn. Resultatene i Eurobarometer viste også 

høyere forbruk blant kvinner enn blant menn (91). Andre studier viser også at 

kvinner bruker mer antibiotika enn menn. En metaanalyse av 11 internasjonale 

studier fant ut at kvinner har 27% høyere sjanse for å få antibiotika enn menn (106). 

Dette kan forklares med det at kvinner bruker medisiner oftere enn menn, er mer 

opptatt av helse og går oftere til legen. Kvinner er mer utsatte for urinveisinfeksjoner 

og det er også årsak til at antibiotikabruk er høyere blant kvinner enn blant menn.  

Det høyeste forbruket ble rapportert av deltakerne mellom 41 og 60 års alder, mens 

det laveste forbruket ble rapportert av deltakerne over 61 år. I en polsk studie ble det 

observert høyest forbruk blant populasjon mellom 18 og 34 år, mens lavest forbruk 

var også hos de over 60 år (97). Eurobarometer oppgir ikke data for aldersforskjeller 

mellom antibiotikabruk i det siste året (91). Tallene fra Reseptregister viser også 

lavere forbruk blant populasjonen over 60 år (107). Forklaring for det kan være at 

mange fra denne aldersgruppa ofte bor på sykehjem og får ikke medisiner fra 

apoteket og dermed blir en vesentlig del av data om antibiotikabruk ikke fanget opp 

i Reseptregisteret. På den andre sida, er de som ikke har behov for å bo på sykehjem 

friskere og har ikke stort behov for antibiotika. Siden en vesentlig del av vår 

studiepopulasjon er eldre enn 61 år, kan det hende at det i noen grad ble 

underrapportert antibiotikabruk av dem, på grunn av at de husker dårlig, og da kan 

underrapporteringen være høyere enn blant den yngre populasjonen. Mulig årsak til 

underrapportering kan være mangel på kunnskap og at de ikke vet hvilke medisiner 

det er antibiotika i siden størst andel med lav total kunnskap ble observert akkurat i 

denne aldersgruppa. Høyeste forbruk blant de mellom 41 og 60 år er i samsvar med 
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data for norsk befolkning fra Reseptregisteret og er ikke overaskende med tanke på 

økt forbruk mot urinveisinfeksjoner blant kvinner i denne alderen.  

Eurobarometer-studiet viste at de med lavere utdanning og de som hadde 

vanskeligheter med å betale regninger brukte mer antibiotika (91). Vår studie fant 

derimot ikke signifikante forskjeller mellom deltakerne med forskjellige utdannings- 

eller inntektsnivåer.  

En av de interessante funnene i vår studie er at det var flere med høy kunnskap om 

antibiotika og antibiotikaresistens blant de som hadde brukt antibiotika i det siste 

året enn de med lav kunnskap. Resultatene fra Eurobarometer var annerledes og der 

var det observert høyere kunnskap blant deltakerne som ikke brukte antibiotika i det 

siste året (91). Mulig årsak til det kan være at de med lav kunnskap ikke har 

rapportert antibiotikabruk siden de ikke visste hva antibiotika var. Forskjell mellom 

de med høy kunnskap og middels kunnskap var som forventet, det vil si at det var 

færre av de med høy kunnskap enn de med middels kunnskap som brukte 

antibiotika i det siste året. Studier fra Sverige og Nederland bekrefter positiv 

sammenheng mellom tidligere antibiotikabruk og kunnskap, mens studie fra 

England fant ingen sammenheng (75, 78, 82).  

Over 95% av studiepopulasjonen fikk antibiotika på resept eller direkte fra 

helsepersonell. Kun 2% rapporterte at de hadde fra før. Lignende tall ble rapportert i 

Eurobarometer hvor 93% svarte at de fikk antibiotika på resept eller direkte fra 

helsepersonell og 2% svarte at de hadde fra før (91). Urinveisinfeksjon, 

lungebetennelse og bronkitt var oftest årsak til antibiotikabruk hos studiepopulasjon, 

mens i Eurobarometer var bronkitt, influensa og sår hals nevnt som oftest årsak til 

antibiotikabruk (91). 

Selv om de aller fleste (94,4%) svarte at de ikke hadde brukt antibiotika uten 

anbefaling fra lege og over tre fjerdedeler (83,4%) sa at de fulgte legens instruksjoner, 

var det 11,6% blant studiepopulasjon som hadde antibiotika liggende hjemme. Igjen 

var det ingen med lav kunnskap blant dem. Dette kan bety at det faktisk kan være 

flere som har antibiotika hjemme uten at de vet hva det er. Disse resultatene viser at 

det er rom for økning av kunnskap om viktigheten av fullføring av antibiotika kur. 

Det å ha antibiotika liggende hjemme betyr at tidligere kur ikke ble fulført og det 

øker faren at den blir brukt feil en annen gang og dermed bidrar til utvikling av 

antibiotikaresistens. En annen mulig forklaring til det kan være at pakninger av 

antibiotika ikke var tilpasset lengden på behandlingen og at derfor blir rester 

liggende igjen. Her har farmasøyter igjen sentral rolle og det er flere viktige 

oppgaver som de har: informere pasienter og viktigheten om å fullføre kuren, samt å 

levere rester til apoteket, aktivt bruke sin faglige kunnskap i samarbeid med leger og 

foreta intervensjoner ut ifra behandlingslengde og valg av riktig pakningsstørrelse. 
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5.7. Styrker og svakheter ved studien 

5.7.1.  Styrker  

Fordelen med anonymt spørreskjema er at det er lettere å rekruttere flere potensielle 

studiedeltakere. Studie hadde en ganske bra og stabil svarprosent (62,4%) over hele 

studieperioden, noe som tyder på at vi har mer representativ utvalg av kandidatene. 

Studien foregikk på to forskjellige apotek i Telemark som ligger 35 km fra hverandre 

som gir mer variert utvalg av deltakerne. 

Direkte kontakt mellom studiedeltakere og student var en fordel siden det var mulig 

å avklare eventuelle misforståelser knyttet til spørsmål og unngå missing data. 

Varierende spørsmåltyper i spørreskjema dekker flere viktige aspekter og er 

grundigere enn skjemaet fra EU barometeret. Det omfattes både spørsmål om 

indikasjoner for antibiotikabruk, riktig bruk av antibiotika og interaksjoner med 

andre legemidler og matvarer samt flere spørsmål om resistens og mekanismer for 

dens utvikling.  

5.7.2.  Svakheter 

Studien har en del svakheter som bør tas hensyn til i tolking av resultatene.  

De aller fleste studiedeltakerne var far Telemark fylke og studien er dermed ikke 

representativ for hele landet. De viktigste sosiodemografiske faktorene blant 

studiepopulasjonen sammenlignet med den norske befolkningen er presentert i 

Tabell 27. 

Som tabellen viser hadde vi flere deltakere med universitetsutdanning enn det som 

finnes blant Norges populasjon. Dette kunne påvirket resultatene slik at vi får høyere 

resultater for kunnskap enn de faktisk er. Likevel var det også flere i aldersgruppe 

over 61 år enn blant Norges befolkning, noe som kunne påvirket resultatene i negativ 

retning. Høyere antall kvinner både innenfor studiepopulasjon og blant 

antibiotikabrukere enn i Norges populasjon kunne også hatt positiv innvirkning på 

resultatene for kunnskap.  
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Tabell 27: Sammenligning mellom studiepopulasjon og Norges befolkning mellom 18 

og 90 år 

 Studie 

Andel av deltakere,  

% 

Norge* 

Andel av befolkningen, 

% 

Kjønn   

Menn 29,8 50,3 

Kvinner 70,2 49,7 

Alder (år)   

18-40 23,5 39,4 

41-60 33,8 34,3 

61-90 42,7 26,3 

Utdanning   

Grunnskole 12,9 26,9 

Videregående 44,7 40,9 

Høyskole 23,3 23,0 

Universitet 19,2 9,2 

Antibiotikabruk i det 

siste året 

  

Menn 22,1 40,3 

Kvinner 77,9 59,7 
*Dataene er fra statistisk sentralbyrå og omfatter Norges populasjon mellom 18 og 90 år 

 

Siden studien foregikk på apotek fikk kun de som besøkte apoteket sjanse til å delta i 

studien. Studien gir dermed ikke svar på om kunnskapsnivået blant populasjonen 

som ikke besøker apoteket. Det er ikke mulig å anslå hvordan dette kunne påvirket 

resultatene.  

Under studien viste det seg at påstanden Penicillin er et annet ord for antibiotika ble 

misforstått av en del deltakere. Veldig lav prosent av riktige svar på dette spørsmålet 

beviser det. Det er klart at det er en del av befolkningen som mener at de to ordene er 

synonymer og at de har helt lik betydning. Likevel er det mange som oppfattet det 

som spørsmål om penicillin er en type antibiotika. Spørsmålet bør reformuleres i 

videre studier. Det samme gjelder spørsmål om noen typer antibiotika er farlig å 

kombinere med alkohol siden den ble omdiskutert og et forsiktig inntak av alkohol 

sammen med metronidazol ikke anses som absolutt kontraindisert (108).  
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5.8. Fremtidig forskning og tiltak 

Flere studier bør gjøres for å kartlegge kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens på populasjonsnivå i Norge. Denne studien er en del av stort 

prosjekt som har som mål å kartlegge befolkningens kunnskap om legemidler. 

Videre studier bør gjennomføres på flere apotek i alle fylker og ikke minst blant 

befolkningen som ikke besøker apotek ofte, for eksempel ved å tilby en undersøkelse 

på internett. Det burde vurderes å reformulere spørsmål penicillin er et annet ord for 

antibiotika og ekskludere spørsmål om kombinasjon av antibiotika med alkohol. 

Videre bør det tilføyes et spørsmål som kan avklare om årsaker til å ha antibiotika 

liggende hjemme er dårlig etterlevelse, ikke godt tilpassede pakningsstørrelser eller 

kjøp på nett eller i utlandet. Videre studier bør koble data om kunnskap med 

Reseptregister og helseregister for finne ut enda mer om hvilke faktorer som kan 

påvirke kunnskap og hva konsekvensene av kunnskapen kan være.  

Helsemyndigheter i Norge bør vurdere å sette inn tiltak rettet mot å øke 

kunnskapsnivået i befolkningen. Mulige tiltak kan være informasjonskampanjer i 

media og på internett, samt undervisninger på skolen og blant minoriteter. 

Farmasøyter bør inkluderes i dette viktige arbeidet.  

Videre bør det vurderes andre tiltak som kan hjelpe i kampen mot 

antibiotikaresistens og som kan hjelpe til at Norge når mål om å redusere 

antibiotikabruk. Det kan være å forkorte gyldighet av resepter på antibiotika, samt å 

innføre egen gruppe for antibiotikaresepter slik det er gjort for A og B preparater. 

Tilpassing av pakningsstørrelser til behandlingslengde er viktig slik at det ikke blir 

rester liggende igjen hjemme. Det bør tas hensyn til når behandling er påbegynt på 

sykehus eller legevakta og om pasienten har fått med seg en del av antibiotikakuren, 

slik at pasienten ikke kan hente ut mer enn det trengs for å fullføre kuren. Her er det 

igjen farmasøytens rolle kjempeviktig da det er de som i kontakt med pasienten bør 

avdekke slike situasjoner og ikke nøle med å ta kontakt med legen og gjøre dem 

oppmerksomme på at det er nødvendig med tilpassing av antibiotikamengden som 

utleveres. Tverrfaglig samarbeid blant farmasøyter, leger, tannleger og andre 

helsepersonell om informasjon til brukere om riktig antibiotikabruk er nøkkel for å 

nå målet fra Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens.  

Etter at nødvendige tiltak settes i gang bør det vurderes å gjenta studier etter en 

periode for å se om det skjer endringer i kunnskapen og i hvor stor grad. Dette kan 

gjøres ved at Norge tar deltakelse i EU barometer. 
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6. KONKLUSJON 

 

Deltakerne i denne norske studien hadde høyere kunnskap enn deltakerne i 

europeisk undersøkelse. Sosiodemografiske faktorer som alder, kjønn, utdanning og 

helsefaglig bakgrunn påvirker kunnskapen signifikant.  

Kunnskap om antibiotikaresistens og dens alvorlighets grad er høyere enn kunnskap 

om riktig antibiotikabruk.  Likevel er det observert mangel på kunnskap om 

mekanismer som fører til utvikling av antibiotikaresistens. Selv om nesten 90% av 

deltakerne vet at antibiotika virker mot bakterier og over 70% vet at de ikke virker 

mot virus er det kun litt over halvparten som vet at de ikke er effektive mot 

influensa. Over en tredjedel av studiepopulasjonen ønsker å bruke antibiotika for å 

bli fortere friske. Deltakere med høyere kunnskapsnivå hadde også bedre holdninger 

og etterlevelse enn deltakere med lavt kunnskapsnivå.   

Bruk av antibiotika hos studiepopulasjonen er lavere enn i europeisk undersøkelse 

og er i samsvar med kunnskapsnivået. Deltakere viser restriktive holdninger til 

antibiotikabruk og bruk av antibiotika i det siste året er assosiert med høyere 

kunnskapsnivå. Til tross for slike restriktive holdninger og det at over 80% svarer at 

de fullfører kuren, er det 12% som sier at de har antibiotika liggende hjemme som de 

ikke bruker.  

Studien viser at det er forbedringspotensiale i forhold til kunnskap om antibiotika og 

antibiotikaresistens blant studiepopulasjon. Helsemyndighetene bør vurdere å sette 

inn tiltak rettet mot å øke kunnskapsnivået. Farmasøyter bør inkluderes i dette 

viktige arbeidet. De kan bidra både med å gi informasjon til pasienter på apoteket, 

være forelesere om riktig antibiotikabruk og antibiotikaresistens for befolkningen og 

ikke minst annet helsepersonell og samarbeide tettere med leger, tannleger og 

helsepersonell i kampen mot antibiotikaresistens.  Det kan vurderes andre tiltak som 

kortere varighet av resepter på antibiotika, innføring av egen gruppe for 

antibiotikaresepter og tilpassing av pakninger til behandlingsvarighet. Slike tiltak 

kan i tillegg til andre tiltak som regjeringen har foreslått, føre til at Norge når målet 

om reduksjon av antibiotikabruk innen 2020. 
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8. VEDLEGG 

 

8.1. Vedlegg 1, Sammenstilling av studieresultater med 

resultater fra Eurobarometer 

Felles spørsmål mellom vår studie og Eurobarometer og andel riktige svar er 

presentert i Tabellen 28. 

 

Tabell 28: Sammenligning mellom svar fra vår studie og Eurobarometer 

 Vår studie, 

n=302 

EU-barometer, 

n=27 969 

Spørsmål Andel, % Andel, % 

Brukt antibiotika i det siste året? -Ja 31,5 34,0 

Anskaffelse av antibiotika 

Resept 81,1 73,1 

Direkte fra helsepersonell 14,7 20,1 

Hadde fra før 2,1 2,0 

Annet 2,1 4,8 

Årsaker til bruk av antibiotika UVI, 

lungebetennelse, 

bronkitt 

Bronkitt, 

influensa, sår 

hals 

Antibiotika virker mot virus (svarte riktig-

usant) 

74,5 43,0 

Antibiotika virker mot forkjølelse (svarte 

riktig-usant) 

70,2  

56,0 

Antibiotika virker mot influensa (svarte riktig-

usant)* 

56,3 

Unødvendig bruk av antibiotika kan gjøre 

dem mindre effektive (svarte riktig-sant) 

83,8 84,0 

Antibiotika gir bivirkninger som diaré  

(svarte riktig-sant) 

71,9 66,0 

Når bør man slutte med AB-kur  

(svarte riktig- etter å ha tatt hele kuren) 

83,4 82,0 

*Eurobarometer hadde ett spørsmål som omfattet både influensa og forkjølelse 
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Figurer 21, 22, 23, 24 og 25 viser sammenheng mellom bruk av antibiotika og andel 

av deltakerne som svarte riktig på fem kunnskapsspørsmål i Eurobarometer og vår 

studie. Tallene for antibiotikabruk er hentet ut fra siste ESAC-Net rapporten for 2012. 

 

 

Figur 21: Forhold mellom antibiotikabruk og andel av deltakerne som svarte riktig 

på spørsmål Antibiotika virker mot virus fra Eurobarometeret og vår studie 

 

 

Figur 22: Forhold mellom antibiotikabruk og andel av deltakerne som svarte riktig 

på spørsmål Antibiotika virker mot forkjølelse og influensa fra Eurobarometer og vår 

studie 
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Figur 23: Forhold mellom antibiotikabruk og andel av studiedeltakerne som svarte 

riktig på spørsmål Når bør man slutte med antibiotika kur fra Eurobarometeret og vår 

studie 

 

 

Figur 24: Forhold mellom antibiotikabruk og andel av studiedeltakerne som svarte 

riktig på spørsmål Unødvendig bruk av antibiotika kan gjøre dem mindre effektive fra 

Eurobarometeret og vår studie 
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Figur 25: Forhold mellom antibiotikabruk og andel av studiedeltakerne som svarte 

riktig på spørsmål Antibiotikabehandling gir ofte bivirkninger som diaré fra 

Eurobarometeret og vår studie 
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8.2. Vedlegg 2, Spørreskjema og informasjonsark 
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8.3. Vedlegg 3, Vedtak fra REK 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


