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Sammanfattning 

Bakgrund: Kroniska sjukdomar utgör idag den största belastningen för sjukvården 

och bristande följsamhet till adekvata läkemedelsordinationer begränsar möjligheten 

till effektiv behandling för att förbättra hälsa och livskvalitet hos drabbade patienter. 

Sjuksköterskan har en kompetens för att kunna bidra till förbättrad följsamhet hos 

personer med kronisk sjukdom, dock krävs kunskap om fenomenet. Syftet: Att utifrån 

ett patientperspektiv beskriva faktorer som påverkar följsamhet till 

läkemedelsordinationer hos vuxna personer med kronisk sjukdom. Metod: Allmän 

litteraturstudie Resultat: Enligt analysen av forskning från 2014 till 2017 påverkas 

följsamheten till läkemedelsordinationer i olika utsträckningar av fyra faktorer: 

sjukvårdsrelaterade, personliga, sociala och praktiska. Slutsats: Följsamhet är ett 

komplext och dynamiskt fenomen. Relationen mellan sjukvården och patienten och 

patientens strävan efter autonomi anses vara viktiga komponenter beträffande 

följsamhet och som hittills inte uppmärksammats tillräckligt av forskningen. Att 

hjälpa patienten att acceptera och hantera sin diagnos, förstå syftet med 

läkemedelsbehandlingen och agera som ett stöd för en fortsatt behandling är en viktig 

del i sjuksköterskans omvårdnad av personer med kronisk sjukdom. 
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Abstract 

Background: Chronic diseases are today the biggest burden for health care and non-

adherence to adequate medical treatment regimens compromises the potential for 

effective treatment to improve health and quality of life of the individual concerned. 

The nurse has the necessary competence to help improve adherence, but requires 

knowledge about the phenomenon. Objective: The aim of this review was to describe 

factors determining adherence to prescribed medications from a patient perspective. 

Method: General literature review Results: According to the analysis of literature 

from 2014 to 2017, adherence to prescribed medications is influenced by four main 

determinants: health care related, personal, social and practical. Conclusions: 

Medication adherence is a complex and dynamic phenomenon. The relationship 

between health care professionals and the patient and the patient’s pursuit of 

autonomy in treatment are important components of adherence that have yet to be 

acknowledged adequately by adherence research. Helping patients come to terms with 

their diagnosis, understanding the aim of their pharmacological treatment and to 

provide support to continue their treatment is an important part of nursing care for 

persons with chronic diseases. 
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Inledning  

Medicinska framsteg har gjort att kroniska sjukdomar har avlöst 

infektionssjukdomarna som ledande orsak till för tidig död, och utgör idag den tyngsta 

belastningen för sjukvårdssystemen i de utvecklade länderna (Mendis, 2014). När 

följsamhet till den medicinska behandlingen brister kan det leda till svårighet att 

utvärdera behandlingar samt vara orsaken till sjukhusinläggningar som kunde ha 

undvikits (Sokol, McGuigan, Verbrugge & Epstein, 2005). 

”Drugs don’t work in patients who don’t take them.” (s. 487). Citatet från 1985 

tillskrivs den amerikanske läkaren och tidigare chefskirurgen C. Everett Coop 

(Osterberg & Blaschke, 2005) och beskriver ett fortfarande aktuellt problem, att 

ordinerade läkemedel ej tas korrekt eller inte alls. Enligt Sabaté (2003) ligger 

följsamheten till läkemedelsordinationer vid medicinska långtidsbehandlingar av 

kroniska sjukdomar i genomsnitt omkring 50%. Nyare mätningar av följsamheten till 

enstaka behandlingar visar inte på någon signifikant förbättring (Nieuwlaat et al., 

2014).  

Att som individ leva med och hantera en kronisk sjukdom utgör en daglig utmaning. 

Det är inte endast läkemedelsordinationer som dessa patienter skall följa utan även 

betydande livsstilsförändringar som till exempel vätskerestriktion, rökstopp, 

kontrollerat saltintag, upprepade egenmätningar av exempelvis vikt och blodsocker 

och även återkommande besök vid sjukvårdsinrättning (Van der Wal, Jaarsma, Moser, 

van Gilst & van Veldhuisen, 2010). Sabaté (2003) skriver att patienter otvivelaktigt 

upplever det som svårt eller medvetet väljer bort att följa läkemedelsordinationerna. 

Att förstå och bemöta de drabbades svårigheter med att följa en behandling kan vara 

en nyckelkomponent för att förbättra deras upplevelse av behandlingen och 

därigenom förbättra följsamheten (Russel, Daly, Hughes & Hoog, 2003). 

Studier visar att läkare oftast saknar tid och ibland även kunskap för att effektivt 

kunna inverka på följsamhet, varför det kan vara lämpligt och kostnadseffektivt att 

använda andra vårdprofessioner för detta arbete (Nieuwlaat et al., 2014). 

Sjuksköterskan innehar kompetens som ger hen förutsättning att kunna realisera och 

koordinera arbetet med följsamhet (Linn, van Weert, van Dijk, Horne & Smit, 2016). 

Interventioner för förbättrad följsamhet som leds av sjuksköterskor, eller där 

sjuksköterskor ingår i ett tvärprofessionellt team, uppnår statistiskt signifikanta 

förbättringar av följsamhet (Linn et al., 2016; Van Camp, Van Rompaey & Elseviers, 

2013; Verloo, Chiolero, Kiszio, Kampel & Santschi, 2017). 

Bakgrund 

Tidigare ansåg sjukvården att patienten ensam ansvarade för att 

läkemedelsordinationer inte följdes (Sabaté, 2003). Uppenbarligen är det än mer 

komplext och ansvaret kan inte enbart läggas över på patienten (Russel et al., 2003). 
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Studier visar att relation och kommunikation mellan patient-vårdgivare har en central 

betydelse och att patienten borde få en mer delaktig roll gällande behandling och 

behandlingsbeslut (Meranius & Hammar, 2016; Nunes et al., 2009; Ruppar et al., 

2015). Under sjukhusvistelsen erhåller patienten en aktiv och kontrollerad behandling 

men enligt Berger, Boss och Beach (2017) uppstår det ofta missförstånd i 

kommunikationen mellan patient och läkare gällande behandlingen, där patienten ofta 

missuppfattar informationen. Genom en ömsesidig förståelse och kontakt mellan 

sjuksköterska och patient, läggs en grund för att kunna trygga patientens vilja och 

önskemål vid behandling och omvårdnad. Detta benämner omvårdnadsfilosofen Joyce 

Travelbee (1977) som en mellanmänsklig relation, där sjuksköterska och patient möts 

som två unika individer och inte genom två benämnda grupptillhörigheter. 

Kronisk sjukdom  

Mendis (2014) definierar kronisk sjukdom som ett hälsotillstånd krävande 

kontinuerlig behandling över flera år och som täcker ett stort spektrum av 

hälsoproblem. Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2014) är det en livslång 

sjukdom eller en sjukdom som en person har under mycket lång tid, och som kräver 

livslång behandling. Kroniska sjukdomar är idag den största vårdbelastningen i vårt 

samhälle där bristande följsamhet begränsar möjligheten av effektiv behandling för att 

förbättra hälsa och livskvalitet hos drabbade patienter (Sabaté, 2003). Några av de 

vanligast förekommande kroniska sjukdomarna tillhör hjärt- och kärlsjukdomar, 

diabetes, cancersjukdomar, lungsjukdomar, psykiska sjukdomar, neurologiska 

sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd (SOU, 2014). 

 

Följsamhet 

Begrepp 

Med begreppet 'följsamhet' menas patientens inställning att vilja eller inte vilja, 

medvetet eller omedvetet följa hälso- och sjukvårdens rekommendationer (Osterberg 

& Blaschke, 2005). I engelskan används tre olika begrepp gällande följsamhet. 

Compliance, i svenska översatt till medgörlighet/foglighet, illustrerar ett 

paternalistiskt förhållningssätt, patienten skall lyssna och sedan följa givna 

rekommendationer. Adherence, syftar åt att patienten ger sitt samtycke till 

behandlingsrekommendationen (van der Wal et al., 2010). Det senaste begreppet för 

följsamhet är concordance (samsyn på svenska) som är det som vill uppnås, en 

överensstämmelse mellan sjukvårdens och patientens målsättning med och 

utformning av behandlingen. Snowden, Martin, Mathers och Donnell (2014) 

argumenterar att concordance existerar parallellt till compliance och adherence 

istället för att ersätta den. I den engelskspråkiga forskningslitteraturen används 

begreppen compliance och adherence oftast synonymt (Bissonnette, 2008) vilket 

också återspeglas i databasernas söktermer (se PubMed MESH ”medication 

adherence” och CINAHL heading ”medication compliance”). Utvecklingen av 

följsamhetsbegreppet återspeglar det generella paradigmskifte från medicinsk 

paternalism till gemensamt beslutsfattande (shared decision making) som medicin och 
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omvårdnad har genomgått under de senaste årtionden (Vrijens et al., 2012). I 

föreliggande litteraturstudie används World Health Organizations (WHO) definition 

av begreppet följsamhet, nämligen med meningen av i vilken utsträckning patienten 

följer sjukvårdens rekommendationer i avseende medicinsk behandling och 

livsstilsförändringar (Sabaté, 2003). 

Tidigare forskning 

Att förbättra följsamheten är idag ett tvärprofessionellt åtagande. Läkare, farmaceuter 

och sjuksköterskor har genom åren forskat om fenomenet i förhoppningen att kunna 

ta fram effektiva interventioner (Nieuwlaat et al., 2014). Enligt Sabaté (2003) 

påverkas följsamhet av fem dimensioner: sociala och ekonomiska faktorer, sjukvårds- 

och systemrelaterade faktorer, sjukdomsrelaterade faktorer, terapirelaterade faktorer 

och patientrelaterade faktorer. Förmågan att kommunicera effektivt med patienten är 

positiv korrelerat till bättre följsamhet (Zolnierek & Matteo, 2009). Forskning visar 

dock att enbart bättre kunskap om behandlingen inte nödvändigtvis förbättrar 

följsamheten (Ostini & Kairuz, 2014). Nieuwlaat et al. (2014) konstaterar att 

bristande följsamhet är ett problem vid alla långtidsbehandlingar samtidigt som de 

flesta kliniska interventioner hittills inte gett någon påvisbar effekt som avser både 

förbättrad följsamhet och bättre kliniska resultat. Gemensamt för alla dessa 

interventioner är att de är komplexa och kräver uppföljning som innebär frekvent 

kontakt mellan sjukvårdspersonal och patient. Detta gör interventionerna både 

kostsamma och opraktiska i sjukvårdens vardag. Avsaknaden av effektiva 

interventioner kan dock bero på att förståelsen för fenomenet fortfarande är bristfälligt 

och att det behövs mer kvalitativ forskning som kan ge bättre kunskapsunderlag 

(Craig et al., 2008; Nieuwlaat et al., 2014). 

Omvårdnadsperspektiv 

Att sjuksköterskan innehar en viktig funktion i arbetet med följsamhet visar sig bland 

annat genom att sjuksköterskeorganisationen NANDA International, Inc1 har tagit 

upp bristande följsamhet som en omvårdnadsdiagnos. Herdman och Kamitsuru (2014) 

definierar bristande följsamhet som ett beteende ”som inte är förenligt med en 

hälsofrämjande eller terapeutisk planering som överenskommits mellan personen 

(eller familjen eller samhällsgruppen) och vårdpersonalen” (s.150). Förutom 

systemiska faktorer som till exempel bristande tillgång till vård, och individuella 

faktorer som exempelvis otillräcklig förmåga att utföra behandlingen, anses orsakerna 

vara bland annat vårdpersonalens bristande kommunikation eller förmåga till 

undervisning, samt att vårdaren uppfattas ha låg trovärdighet (Herdman & Kamitsuru, 

                                                 

1 NANDA var tidigare (innan 2002) en akronym för North American Nursing Diagnosis Association, 

men används numera som ett namn 
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2014). Att följa upp och utvärdera insatser som kan hjälpa personer med kronisk 

sjukdom att vara följsamma till behandlingen samt bedöma huruvida behandlingen är 

adekvat ingår därmed i sjuksköterskans omvårdnad och hälsofrämjande arbete. 

Enligt den Svenska Sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2017) ska den 

legitimerade sjuksköterskan kunna ”planera, genomföra och utvärdera information 

och utbildningsinsatser i dialog med patienter och närstående i syfte att främja hälsa 

och förebygga ohälsa” (s.10). Sjuksköterskans pedagogiska roll utgör en viktig 

komponent i patientundervisning som kan leda till förbättrad följsamhet (Linn et al., 

2016). 

Patient 

Varje patient har en egen historia bakom sig och olika förmågor att bemöta och ta sig 

an utmaningar i livet, sjuksköterskan bör i samspel med patienten identifiera dessa för 

att kunna planera bästa omvårdnad (Travelbee, 1977). För att kunna uppnå bästa 

omvårdnad menar Travelbee (1977) att en mellanmänsklig relation behöver skapas 

mellan patient och sjuksköterska. Detta är en process som byggs upp genom det första 

mötet, uppfattning av varandras genuina identitet, känsla av empati för varandra, 

sympatisk inställning och sedermera uppstår en ömsesidig förståelse för varandra. 

Under denna process är kommunikation ett av sjuksköterskans viktigaste redskap för 

att lära känna, planera, utföra och utvärdera de omvårdnadsåtgärder som patienten 

önskar och är i behov av. Vidare anser Travelbee (1977) att lidande och sjukdom är 

en del av livet och att upplevelsen av detta är högst individuell. Hon menar dock att 

människans önskan och vilja att finna en mening i sin tillvaro kan resultera i en 

personlig utveckling trots upplevelse av svår sjukdom. Sjuksköterskans uppgift är att 

hjälpa patienten att finna mening i sin situation, förebygga sjukdom och främja hälsa. 

Med "patient" avses i denna uppsats personer med kronisk sjukdom som är i 

behandling av sjukvården, både stationär och utanför kliniken. Medvetna om att 

begreppet "patient" är problematiskt och omdiskuterat (Travelbee, 1977) valdes det 

ändock för att underlätta läsningen i detta arbete. Här med förtydligas att användandet 

av begreppet "patient" på intet sätt är menat att förminska människan bakom 

sjukdomen. 

 

Problemformulering 

Genom bristande följsamhet till adekvat läkemedelsbehandling finns risken att hälsan 

hos patienter med kroniska sjukdomar påverkas negativt. Dessutom kan bristande 

följsamhet orsaka samhällskostnader genom ökade sjukvårdsinsatser.  

 

Sjuksköterskan kan genom sin professionella kompetens utöva en stödjande funktion 

till patienten. Dock krävs det ökad kunskap om hur patienter upplever sin situation för 

att kunna ge stöd till egenvård och fortsatt behandling. 
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Syfte 

Syftet var att utifrån ett patientperspektiv beskriva faktorer som påverkar följsamhet 

till läkemedelsordinationer hos vuxna personer med kronisk sjukdom. 

Metod 

Arbetet är utformat som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström 

(2015) vilket innebär att läsa, analysera och därefter kritiskt granska texter, i detta fall 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. 

Datainsamling 

Utifrån vårt syfte identifierades begreppen följsamhet, kronisk sjukdom och 

patientperspektiv som centrala för datainsamlingen (för utförlig sökordsöversikt se 

bilaga A, Tabell 1: Sökordsöversikt). En inledande fritextsökning utfördes i alla 

databaser för att få en överblick över ämnet följsamhet. Resultatartiklar samlades 

genom en systematisk sökning i databaserna CINAHL (Cumulative Index of Nursing 

and Allied Health Literature), PubMed, PsycINFO och Embase med motsvarande 

ämnesord eller fritext. Förutom databassökningen utfördes även manuella sökningar i 

resultatartiklarnas referenslistor, vilket dock inte resulterade i ytterligare 

resultatartiklar. 

Urval av databaserna för sökningen grundade sig på deras relevans för ämnet 

omvårdnad (Henricson, 2017). CINAHL valdes för dess fokus på 

omvårdnadsforskning, PubMed för att täcka aktuell relevant forskning inom ämnet 

från medicinsk eller farmakologisk forskning och Embase för dess täckning av 

farmaceutisk forskning. PsycINFO valdes för att få med psykologiska studier, 

eftersom psykologiska faktorer kan vara centrala i följsamhetsbegreppet. Genom att 

läsa artiklarnas titel gjordes en första sortering utifrån relevans. Vid relevant verkande 

titlar, eller där titeln inte avslöjade huruvida artikeln skulle kunna motsvara syftet, 

granskades abstrakten med särskild hänsyn till syfte och metod. Bortfallet berodde 

mest på artiklarnas metodologi: systematic reviews, meta-analyser och case reports 

uteslöts. För att ingå i resultatet skulle alla artiklar vara peer-reviewed 

primärforskning och ha ett patientperspektiv, patienterna skulle även sköta sina 

läkemedel på egen hand. Som tidsram för sökningen bestämdes 2014–2017, detta för 

att hitta forskning som publicerats efter den senaste Cochrane Systematic Review om 

interventioner för ökad följsamhet. Med hänsyn till syftet så exkluderades artiklar 

med inriktning mot barn, ungdomar och relationer mellan föräldrar-barn. För att 

sammankoppla olika sökord och även specificera sökningen användes kontinuerligt 

de booleska sökoperatörerna AND och OR (Henricson, 2017). 
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CINAHL 

I CINAHL kombinerades ämnesorden (headings) Medication Compliance och 

Chronic Disease med booleska operatören AND. Sökningen resulterade i 52 artiklar, 

där tre motsvarade syftet med detta arbete. CINAHL tillhandahåller inget ämnesord 

for patient perspective, därför gjordes en sökning där CINAHL headings (Medication 

Compliance OR Patient Compliance) kombinerades med fritextorden "patient 

experience*" or "patient perception*" or "patient opinion*" or "patient attitude*" or 

"patient view*" vilket resulterade i 102 träffar och fem resultatartiklar. En 

fritextsökning med (compliance or adherence or concordance or patient compliance) 

AND ("patient experience*" or "patient perception*" or "patient opinion*" or 

"patient attitude*" or "patient view*") gav 275 träffar. Många av dessa var dubbletter 

eller irrelevanta för syftet, men även ytterligare två resultatartiklar hittades. (Se tabell 

2.1 för fullständigt detaljerade söktermer) 

PubMed 

MESH-terms som användes för sökningen var Medication Adherence och Chronic 

Disease med booleska operatören AND. Sökningen resulterade i 74 träffar utan 

dubbletter från andra databaser, därav lästes 57 abstrakt och sju artiklar. Två artiklar 

uppfyllde syftet och följde med till resultatet. 

PsycINFO 

I denna databas eftersöks ämnesord i den alfabetiska synonymordlistan kallad 

thesaurus. För det svenska begreppet "följsamhet" valdes först den engelska 

översättningen compliance som gav ämnesordet Treatment Compliance. Sökning på 

synonymen adherence gav termen patient adherence som var inkluderat i ämnesordet 

treatment compliance. Den andra synonymen concordance fanns ej listat i thesaurus 

varför den användes genom fritextsökning.  "Kronisk sjukdom" översattes och gav 

ämnesordet Chronic Illness. Begreppet "patient" framkom i thesaurus bland annat 

som termen patient adherence, vilken redan var konstaterad att ingå i ämnesordet 

treatment compliance. Vid en första sökning kombinerades treatment compliance 

(major subject) AND chronic illness (major subject) vilket gav 18 artikelträffar varav 

nio stycken var dubbletter från sökträffar i CINAHL. Två artiklar granskades vilka 

båda exkluderades då de ej svarade mot detta arbetets syfte, detta var även orsak till 

bortfall av resterande artiklar. Sökning nummer två kom endast att förändras genom 

att sätta chronic illness som subject explode, detta för att nå ett bredare sökfält av 

kronisk sjukdom. Bortsett från tio dubbletter gav sökningen 22 träffar varav en artikel 

kom att ingå i resultatet. Bortfallet berodde främst på ett icke patientperspektiv eller 

att de ej svarade mot syftet med detta arbete. Tredje sökningen innehöll 

fritextsökningen concordance AND chronic illness (major subject) och gav fyra 

träffar. Alla exkluderades då den ena undersökte vilken inverkan patienters 

karaktärsegenskaper hade på validiteten av självrapporterade enkätsvar, den andra 

inriktade sig mot ungdomar med speciella omvårdnadsbehov och deras föräldrar, den 

tredje testade tillförlitlighet av mätinstrument och den fjärde med perspektiv av 
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patienter på sjukhus. Som sista sökning blev concordance AND chronic illness 

(subject explode) vilket gav 12 träffar varav tre dubbletter. Inga artiklar gick vidare 

för granskning då de ej svarade mot syftet med detta arbete. 

Embase 

Ämnesord framtogs här genom synonymverktyget emtree. För begreppet "följsamhet" 

valdes ämnesord medication compliance och kronisk sjukdom översattes till chronic 

disease vilket också blev ett ämnesord. Vid sökning på begreppet "patient" uppkom 

flertalet alternativ där patient compliance valdes som ämnesord. Då sökningen i 

emtree gjordes på det omfattande begreppet "patient" och med tanke på alla de 

alternativ som framkom, där varken adherence eller concordance listades, togs 

beslutet att temporärt övergå till artikelsökning. En första sökning med chronic 

disease (major focus) AND patient compliance (major focus) OR medication 

compliance (major fokus) resulterade i 28 artikelträffar varav tre stycken dubbletter 

från tidigare sökningar i andra databaser och en artikel var dubblett i den aktuella 

sökningen. Av träffarna lästes 17 abstrakts, fyra artiklar granskades varav en blev 

resultatartikel. Övriga artiklar förkastades antingen av att de var reviewartiklar, ej var 

utifrån ett patientperspektiv eller att de inte svarade mot detta arbetets syfte. För att 

bredda sökningen gjordes en andra sökning med chronic disease (explode) AND 

patient compliance (major focus) OR medication compliance (major focus). Detta 

resulterade i 26 artikelträffar varav fyra dubbletter från tidigare sökningar. Alla 

artiklar förkastades dock då de antingen var reviewartiklar, saknade patientperspektiv 

eller ej var relevanta mot syftet för detta arbete. 

Artiklar som motsvarade detta arbetets syfte, och de satta inklusions- och 

exklusionskriterier, granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall 

för kvalitativa och kvantitativa studier: artiklarnas beskrivna forskningsprocess 

bedömdes och poängsattes, totalsumman räknades om till procent. Procentsatsen 

anger vilken grad av vetenskaplig kvalitet artikeln håller. Grad I betyder att artikeln 

uppfyller krav för vetenskaplig kvalité med minst 80%, grad II motsvarar mellan 70 

och 60% och grad III mindre än 60%. Av de 14 resultatartiklarna erhöll sju stycken 

grad I och sju stycken grad II (Se bilaga C, tabell 3: Artikelöversikt). 

Databearbetning 

Databearbetningen genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys enligt 

Krippendorff (2004), med induktivt ansats i tre steg: 

1. Utvalda artiklar lästes igenom av båda författarna där fortlöpande dialog 

bibehölls gällande deras innehåll gentemot syftet med detta arbete. Bara 

relevanta delar av resultaten i artiklarna bearbetades. 

2. Författarna kodade separat varje artikel. Kodningen innebar att meningar och 

stycken som svarade gentemot detta arbetets syfte markerades och deras 
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innebörd beskrivna med egna ord samlades i en tabell under respektive artikels 

titel. Olikheter i textförståelsen mellan författarna diskuterades till 

överensstämmelse uppnåtts. 

3. Genom att sammanfatta meningsbärande enheter med en högre 

abstraktionsnivå togs det fram preliminära underkategorier, vilka omprövades 

flera gånger. Nya underkategorier skapades vid behov fram tills mättnaden var 

uppnådd. Genom diskussion kring likheter och olikheter kunde dessa sedan 

grupperas in i kategorier som slutligen resulterade i de fyra faktorer som enligt 

vår analys påverkar följsamhet. 

Forskningsetiska överväganden 

Ytterligare aspekt för att ingå som resultatartikel var att de i artiklarna redogjorde för 

sitt etiska resonemang och blivit godkända av etiknämnd eller liknande. Modern 

forskning ska bygga på internationellt gällande riktlinjer och etiska principer som 

tagits fram för att skydda medverkande individer (Vetenskapsrådet, 2017). Grunden 

till dessa är bland annat Helsingforsdeklarationen som fastslår att medicinsk forskning 

alltid ska vägas mot dess nytta för samhället och aldrig bör ske med risk för att skada 

eller kränka de deltagande (World Medical Association [WMA], 2013). Likaså skall 

de deltagandes informerade samtycke inhämtas. Detta innebär att information skall 

ges som förklarar forskningens syfte, metod och eventuella risker som den kan 

medföra. Genom informerat samtycke skall det även upplysas om rättigheten att neka 

till deltagande samt befogenheten att avbryta sin medverkan när helst under 

forskningens gång (WMA, 2013). I Sverige åberopas bland annat Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) vid forskning för att skydda deltagandes integritet gällande hantering 

av personuppgifter. Fingerade namn eller nummerbeteckningar på deltagande 

forskningspersoner underlättar det faktum att inte kunna identifiera eller sprida för 

individen känslig information. 

En allmän litteraturstudie inbegriper ej interaktion med forskningspersoner utan avser 

forskning redan utförd och publicerad i text. Således skall den publicerade texten 

granskas och bearbetas med ett etiskt förhållningssätt. Artiklar funna vid sökningarna 

valdes med rimligt objektiva kriterier och inget medvetet urval har skett i avseende att 

påverka resultatet. Ingen text har förvanskats och all återgiven text har 

referensangivelse (Vetenskapsrådet, 2017). 

Bristande följsamhet till medicinering kan vara orsak till skador både för individen 

och för samhället varvid verksamma åtgärder efterfrågas. Forskning som bidrar med 

kunskapsunderlag för sjuksköterskan till att hjälpa patienter hantera sina kroniska 

sjukdomar genom förbättrad följsamhet till adekvat behandling är därmed av nytta för 

patienterna såväl som för professionen. 
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Resultat 

Enligt analysen av resultatartiklarna påverkar följande faktorer följsamhet till 

läkemedelsordinationer hos personer med kroniska sjukdomar: 

• Sjukvårdsrelaterade faktorer 

• Personliga faktorer 

• Sociala faktorer 

• Praktiska faktorer 

Sjukvårdsrelaterade faktorer 

Sjukvårdsrelaterade faktorer avser bemötandet patienten får genom sjukvården samt 

patientens inställning mot sjukvården och dess personal. 

Relation patient-sjukvård 

Misstro och bristande tillit till sjukvården var ett stort hinder för följsamhet i flera av 

studierna (Laba, Lehnbom, Brien, & Jan, 2015; Polinski et al., 2014; Pagès-

Puigdemont et al., 2016; Summer Meranius & Engstrom, 2015; Williams & Manias, 

2014). Vissa patienter tilltrodde konspirationsteorier om hur sjukvården och 

läkemedelsindustrin lurar patienter för att göra dem sjukare och att läkarna främst 

hade finansiella intressen med att förskriva läkemedel (Polinski et al., 2014; Williams 

& Manias, 2014). Dessa patienter var mer benägna att prova alternativa metoder och 

förlita sig mer på naturläkemedel (Brandstetter, Hertig, Loss, Ehrenstein & 

Apfelbacher, 2016; Pagès-Puigdemont et al., 2016). Bristande tillit orsakade även att 

patienter undanhöll information angående deras bristande läkemedelsintag från 

sjukvårdspersonalen (Bülow, Andersson, Denhov & Topor, 2016). När patienten 

däremot hade tillit till sjukvården och sjukvårdspersonal ledde det till bättre 

följsamhet (Holtzman et al., 2015; Torresan et al., 2015). 

Relation sjukvård-patient 

I flera av studierna beskriver patienter hur bemötandet av sjukvården, främst 

personifierad av läkaren, ledde till deras bristande följsamhet (Bülow, Andersson, 

Denhov, & Topor, 2016; Herrera, Moncada & Defey, 2017; Holtzman et al., 2015; 

Iihara et al., 2014; Pagès-Puigdemont et al., 2016; Polinski et al., 2014; Summer 

Meranius & Engstrom, 2015; Williams & Manias, 2014). Paternalistiskt 

förhållningssätt (Bülow et al., 2016; Pagès-Puigdemont et al., 2016), upplevd 

inkompetens (Summer Meranius & Engström, 2015), bristande kontinuitet (Summer 

Meranius & Engström, 2015; Williams & Manias, 2014) och att ha fått otillräcklig 

information om läkemedlets effekter och biverkningar (Polinski et al., 2014) ledde till 

bristande tillit till sjukvården och påverkade följsamheten därmed negativt. Att få 

träffa sjukvårdspersonal som patienten upplevde var engagerad och empatisk kunde 

däremot förbättra följsamheten (Brandstetter et al., 2016; Holtzman et al., 2015; Laba 
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et al., 2015; Summer Meranius & Engstrom, 2015; Torresan et al., 2015). Hos 

Vandermause et al. (2016) beskriver patienter hur sjukvårdens personal även blev en 

del av deras liv. Ämnet kommunikation återkom i flera artiklar på ett eller annat sätt. 

Oklar eller information given på ett sätt som var svårt att förstå resulterade i osäkerhet 

kring behandling, läkemedel och dess syfte (Bockwoldt et al., 2017; Holtzman et al., 

2015; Torresan et al., 2015). Inte sällan upplevde patienter att det inte fanns tid eller 

engagemang för samtal, utan de förskrevs istället ytterligare läkemedel som åtgärd för 

deras upplevda biverkningar och svårigheter med behandlingen (Bülow et al., 2016; 

Pagès-Puigdemont et al., 2016; Summer Meranius & Engstrom, 2015; Williams & 

Manias, 2014). 

Personliga faktorer 

Personliga faktorer är patientrelaterade faktorer så som anspråk på autonomi, 

upplevelse av sjukdom och behandling, förnekelse, kunskap och erfarenheter och 

motivation. 

Anspråk på autonomi 

De flesta patienter upplevde en stark vilja att ernå autonomi. I flera studier ansåg 

patienter att de kände sig själva bäst och på så sätt kunde agera egenrådigt (Bülow et 

al., 2016; Herrera et al., 2017; Huyard et al., 2017; Williams & Manias, 2014). Detta 

visade sig genom att de själva tog beslut om att anpassa tider och dosering för att 

styra läkemedlens effekt och biverkningar. Då det var ett medvetet val att agera utan 

diskussion med sjukvården definierades det som bristande följsamhet (Brandstetter et 

al., 2016; Bülow et al., 2016; Herrera et al., 2017; Huyard, Dreijks, Haak & Lieverse, 

2017; Laba et al., 2015; Polinski et al., 2014). Att ha getts möjlighet till att ta 

autonoma beslut inom definierade gränser vid läkemedelsintag, utlöste en känsla av 

stolthet och förbättrade följsamheten enligt Brandstetter et al. (2016). Vidare fanns det 

enligt Brandsetter et al. (2016) en annan sida gällande anspråk på autonomi, nämligen 

de patienter som valde en mer passiv roll. Detta kunde påverka följsamheten endera 

positivt genom att troget följa ordinationen eller negativt när patienter upplevde 

ordinationen för komplicerad och blev beroende av hjälp som inte fanns (Williams & 

Manias, 2014). 

Upplevelse av sjukdom och behandling 

Patientens upplevelse av sjukdom påverkade följsamheten genom att en större 

symptombörda gav ökad följsamhet (Brandstetter et al.,2016; Torresan et al., 2015) 

medan en liten börda orsakade bristande följsamhet (Polanski et al., 2014). Samtidigt 

kunde en upplevelse av förbättrade symtom genom läkemedelsintag leda till ökad 

följsamhet (Brandstetter et al., 2016; Herrera et al., 2017; Pagés-Puidgemont et al., 

2016), medan avsaknad av effektiv lindring inverkade negativt (Brandstetter et al., 

2016; Bülow et al., 2016; Pagés-Puidgemont et al., 2016). 
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Positiv återkoppling som till exempel förbättrade mätvärden kunde motivera personer 

med kronisk sjukdom att känna sig bekräftade i sina ansträngningar (Huyard et al., 

2017) medan utebliven förbättring kunde resultera i uppgivenhet och därmed påverka 

följsamhet negativt (Brandstetter et al., 2016). 

Biverkningar som upplevdes som värre än sjukdomssymtom utgjorde ett hinder för 

följsamhet (Summer Meranius & Engström., 2015; Torresan et al., 2015). 

Biverkningar som förändrar utseendet genom till exempel viktuppgång eller 

hudförändringar upplevdes enligt Pagés-Puigdemont et al. (2016) som särskilt 

besvärande för kvinnor och ledde till bristande följsamhet. 

Förnekelse 

Känslor som ilska, rädsla, skam och hopplöshet var ofta beskrivna av patienter efter 

att de fått en diagnos (Bockwoldt et al., 2017; Herrera et al., 2017; Polinski et al., 

2014). Trots att flera patienter medgav att de förstod varför de fått läkemedel 

ordinerat så meddelade de likväl en misstänksamhet gentemot motiveringen av 

behandlingen. Denna misstänksamhet grundade sig ofta på att de inte kände av några 

symtom eller ansåg att de krämpor som uppkom var en del av åldrandet (Herrera et 

al., 2017; Polinski et al., 2014; Williams och Manias, 2014). I studien av Holtzman et 

al. (2015) deklarerade patienter att de inte ville bli påminda om sin sjukdom, varför de 

brast i följsamhet till ordinationen. 

En del patienter saknade insikt om vad kronisk sjukdom innebar. Det visade sig 

genom en tendens till magiskt tänkande, såsom att de någon gång skulle komma ifrån 

medicinering tack vare kroppens spontana självläkning. Detta hade blandad påverkan 

på följsamhet. Hos Huyard et al. (2017) var patienter följsamma i tron att det skulle 

leda till det önskade resultatet att kunna avstå från läkemedelsbehandling i framtiden, 

medan det orsakade bristande följsamhet i andra studier (Bockwoldt et al., 2017; 

Williams & Manias., 2014). 

Förnekelse kunde också leda till förbättrad följsamhet. Enligt Brandstetter et al. 

(2016) valde patienter att blunda för de möjligtvis riskabla biverkningar och 

långtidseffekter som läkemedlet kunde orsaka. Detta för att orka med behandlingen 

som ledde till symtomförbättring. 

Kunskap och Erfarenheter 

Den kunskap som patienten besatt gällande sjukdomen och läkemedlen hade stort 

inflytande på följsamheten. Inte sällan upplevde de att de fick söka kunskap på egen 

hand (Torresan et al., 2015). Bristande kunskap och även felaktig sådan ledde oftast 

till sämre följsamhet (Bockwoldt et al., 2017; Brandstetter et al., 2015; Holtzman et 

al., 2015). Patienter som besatt god kunskap kunde använda denna till att på ett 

konstruktivt sätt diskutera kring sin sjukdom och behandling med vårdpersonal, och 
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på så sätt uppnå en mer individanpassad behandling (Bülow et al., 2016; 

Vandermause et al., 2016). 

Erfarenheter kunde vara av sådan art att de antingen främjade följsamheten eller 

påverkade den negativt. I de fall där bristande läkemedelsföljsamhet lett till 

försämrade sjukdomssymptom kunde det senare resultera i bättre följsamhet 

(Williams & Manias, 2014; Huyard et al., 2017; Torresan et al., 2015). Erfarenhet av 

utebliven positiv läkemedelseffekt gav dock motsatt resultat (Brandstetter et al., 2015; 

Torresan et al, 2015). 

Motivation 

Med motivation avses alla inre faktorer för följsamhet. I Huyard et al. (2017) och 

Bülow et al. (2016) upplevde vissa patienter uppgivenhet på grund av att det inte 

fanns någon botande behandling. De behandlingsordinationer som gavs patienter 

gällande läkemedel kunde upplevas som allt för svåra och ouppnåeliga, vilket gjorde 

att motivationen hämmades (Bockwoldt et al., 2017; Herrera et al., 2017; Huyard et 

al., 2017; Summer Meranius & Engström, 2015; Vandermause et al., 2016; Williams 

& Manias., 2014). Dessutom kunde de utveckla något som Bockwoldt et al. (2017) 

betecknar som self care fatigue, att de tröttnade på sin sjukdom och dess hantering 

och ville ta en paus/semester genom att inte följa sin ordination. 

En optimistisk inställning och vilja att bemästra både sjukdom och dess hantering 

främjade följsamheten (Bockwoldt et al., 2017; Brandsetter et al., 2015). Motivation 

för att vara följsam till behandlingen kunde också härröra från upplevelsen av 

anhöriga eller bekanta med samma sjukdom som hade drabbats av svåra konsekvenser 

på grund av bristande följsamhet, som till exempel amputation (Bockwoldt et al., 

2017; Herrera et al., 2017). 

Sociala faktorer 

Sociala faktorer omfattar stöd eller hinder genom patientens närstående och sociala 

miljö. Familj, vänner och aktiviteter spelade en betydande roll för följsamheten. 

Socialt stöd 

Upplevelsen av stöd och hur det såg ut kunde te sig olika, men var dock något som 

ansågs positivt av de flesta patienterna. Inkludering av närstående vid undervisning 

kring läkemedel kunde utmynna i en ökad förståelse och även till ett mer praktiskt 

stöd genom påminnelse, hjälp vid tillberedning och administration. Socialt stöd kunde 

också ges genom andra patienter med samma sjukdom (Brandsetter etl al., 2016; 

Pagès-Puigdemont et al., 2016; Torresan et al., 2015). 

Vid avsaknad av socialt stöd och känsla av ensamhet kunde följsamheten påverkas 

negativt. Likaså kunde patienter som prioriterade andra framför sig själv brista i sin 
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följsamhet, till exempel då en anhörig var i stort behov av vård och stöd (Herrera et 

al., 2017; Holtzman et al., 2015; Pagès-Puigdemont et al., 2016; Williams & Manias, 

2014). Herrera et al. (2017) uppmärksammade dock att omsorg för familj kunde vara 

en främjande faktor eftersom det ansvaret inspirerade till bättre egenvård. 

De patienter som upplevde att deras sociala liv hotades på grund av att 

medicineringen dominerade deras vardag, hade en ökad risk för brister i följsamheten 

(Pagès-Puigdemont et al., 2016; Vandermause et al., 2016). 

Stigmatisering 

Vissa patienter upplevde sig nedvärderade av samhället på grund av sin sjukdom och 

behov av läkemedel. Detta gällde onekligen stigmatiserade sjukdomar som HIV 

(Holtzman et al., 2015; Pagès-Puigdemont et al., 2016) och psykiatriska diagnoser 

(Bülow et al., 2016), men även hypertoni (Polinski et al., 2014; Herrera et al., 2017) 

och typ II diabetes vilka av flera patienter ansågs vara självförvållade och därmed 

skambelagda (Bockwoldt et al., 2017). I försök att dölja sin sjukdom från 

omgivningen undvek en del patienter att besöka det lokala apoteket, missade eller 

undvek att ta sina läkemedel eller att komma vid kallelse (Holtzman et al., 2015). 

Praktiska faktorer 

Kostnad, tillgång till apotek, apotekens lagerhållning och den för patienten praktiska 

hanterbarheten av läkemedel var aspekter som kunde gynna eller hämma 

följsamheten. 

Kostnad 

Polinski et al. (2014) skriver om hur patienter i vissa ekonomiskt svåra lägen 

tvingades välja mellan läkemedel eller mat till familjen. De flesta i studien gavs 

möjlighet att köpa generika, vilket de avstod från. Patienterna misstrodde generikans 

kvalitet och effekt gentemot det på receptet ordinerade läkemedlet. Att ha otillräcklig 

ekonomisk möjlighet att införskaffa sina läkemedel och samtidigt bibehålla sin 

livskvalitet var ett återkommande problem (Bockwoldt et al. 2015; Laba et al., 2015; 

Vandermause et al., 2016; Williams & Manias, 2014). 

Tillgång 

Förutom ekonomiska svårigheter med att införskaffa läkemedel så kunde det även 

vara ett problem med tillgänglighet. I vissa fall hade det sin grund i att patienter hade 

långt till närmaste apotek och saknade transport eller att apoteken hade bristande 

lagerhållning (Williams & Manias, 2014) eller att apoteket inte ville överlämna 

läkemedlet till patienten (orsak angavs ej) (Torresan et al., 2015). 
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Hantering av läkemedel 

Brandstetter et al. (2015) beskrev hur personer med RA kan ha svårt att injicera 

läkemedel på grund av den progredierande sjukdomen. Stickrädsla (Bockwoldt et al., 

2015; Brandstetter et al., 2015) och svårigheter att svälja tabletter (Holtzman et al., 

2015) gjorde att patienten undvek intaget av läkemedel. Att vara beroende av andra 

vid läkemedelshanteringen kunde utgöra ett hinder för följsamhet då patienten inte 

ville besvära sina närstående (Torresan et al., 2015). 

Pill burden avser mängden av olika läkemedel som patienterna tvingas ta. En önskan 

att behöva ta så lite medicin som möjligt var universellt i alla studier, men 

behandlingens komplexitet utgjorde ett hinder för följsamheten hos Bockwoldt et al. 

(2017), Brandstetter et al. (2016), Holtzmann et al. (2015) och Huyard et al. (2017). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Målet med litteratursökningen var att fånga relevanta artiklar som utforskar ämnet 

följsamhet till läkemedelsordinationer hos personer med kroniska sjukdomar utifrån 

deras perspektiv. Begränsningen av publiceringsintervallet från 2014 till 2017 gör att 

resultatet grundar sig på aktuell forskning. 

Omfattande sökningar har gjorts i fyra olika databaser med för frågeställningen 

noggrant utarbetade och relevanta sökord. Genom att använda både databasens 

ämnesord och fritextsökning samt begränsning av artiklar till peer reviewed, där detta 

fanns som möjlighet, stöds trovärdigheten av resultatet. Dessutom granskades 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman 

(2003) där samtliga artiklar uppnådde grad I eller II, vilket innebär en hög grad av 

vetenskaplig trovärdighet och pålitlighet. Orsak till grad II hos resultatartiklarna 

berodde främst på deras metodbeskrivning som ej ansågs uppfylla kriterier för högsta 

värdering. Knapphändiga metodbeskrivningar kan dock bero på de krav som ställs av 

den publicerande tidskriften, med hänsyn till antal ord och plats som finns till 

förfogande (Polit & Beck, 2006). Bedömningen kan dock diskuteras, en av författarna 

har brister i det engelska fackspråket och båda författarna saknar erfarenhet av att 

kvalitetsbedöma vetenskapliga artiklar. Bedömningarna gjordes dock först enskilt av 

båda författarna för att sedan diskuteras gemensamt. På detta sätt ökar trovärdigheten 

då risken för eventuella feltolkningar minimeras. 

Etiska överväganden diskuterades i alla artiklar och alla hade antingen godkännande 

av respektive etiknämnd eller bedömdes inte behöva detta. Studier från USA 

(Bockwoldt et al., 2017; Holtzman et al., 2015; Polinski et al., 2014) upplyste om att 

informanterna hade fått ersättning för deltagandet. Medan denna praxis kan ses 

kritisk, bör det iakttagas att studiedeltagarna tillhörde ekonomisk utsatta grupper och 

att ersättningen troligen möjliggjorde att studien kunde genomföras. 
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Genom att bearbeta artiklarna enskilt och sen jämföra de meningsbärande enheterna 

och koderna höjs pålitligheten. Under hela bearbetningsprocessen ifrågasatte 

författarna varandra för att säkerställa att artiklarnas innebörd inte förvanskades. 

Relevant urval av artiklar bekräftas genom att resultatartiklarna refererar till varandra 

och att flera artiklar återfanns som dubbletter vid sökningar i nämnda databaser. 

Av de 14 resultatartiklarna kom fyra stycken från USA, två från Sverige, två från 

Australien och de resterande från Nederländerna, Tyskland, Spanien, Italien, Japan 

och Chile. Resultatet omfattar således forskning från flera olika länder och 

kontinenter med olika sjukvårdssystem och socioekonomiska förhållanden i 

målgruppen, vilket gör att överförbarheten till svenska förhållanden behöver betraktas 

kritiskt. Samtidigt återfinns teman från vår analys konsekvent i nästan alla artiklar 

oavsett ursprung, vilket styrker en hög grad av generaliserbarhet. 

”Kronisk sjukdom” är ett ambivalent begrepp som saknar en tydlig definition, därför 

är det oklart hur många och vilka sjukdomar som borde täckas av resultatet för att 

uppnå bäst generaliserbarhet. Resultatet täcker dock ett brett spektrum av både 

vanliga och mindre vanliga kroniska sjukdomar. Hälften av artiklarna omfattade 

flertalet kroniska sjukdomar vilka oftast var hypertoni, diabetes mellitus, 

ospecificerad njursjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom och olika cancer- och 

psykiatridiagnoser. Sju artiklar hade specifika sjukdomsfokus varav två av dessa 

inriktade sig på patienter med hypertoni. Resterande fem artiklar hade följande 

sjukdomsfokus; en mot psykoser, den andra mot cancersmärta, tredje mot diabetes typ 

II, fjärde mot Humant Immunbrist-Virus (HIV) och den femte mot reumatoid artrit 

(RA). Vi valde att inte begränsa litteraturöversikten på någon särskild kronisk 

sjukdom och det kan diskuteras huruvida ett sånt val hade förändrat resultatet. 

Genom att välja patientperspektivet exkluderades studier med främst socioekonomisk 

fokus eller studier som undersökte påverkan av sjukvårds- och 

sjukförsäkringssystemet på följsamhet. Det finns studier som visar att när kostnaden 

för läkemedlen elimineras, stiger följsamheten enbart marginellt (Goldman & Epstein, 

2011). Trots valet att lägga fokus på den avsiktligt bristande följsamheten finns 

socioekonomiska faktorer med i kartläggningen. 

De kvalitativa studierna i översikten belyser främst medveten bristande följsamhet 

och är inte lämpliga för att undersöka mer omedvetna möjliga faktorer som ålder, 

genus och kultur. Kleppe, Lacroix, Ham och Midden (2017) undersöker till exempel 

påverkan av affekt, det vill säga känslomässiga reaktioner, som en omedveten faktor 

för följsamhet, men det krävs ytterligare forskning för att bekräfta detta. 

Litteraturöversikten saknar ett tydligt genusperspektiv. Medan två studier (Pagès-

Puigdemont et al., 2016; Williams & Manias., 2014) nämner könsskillnader vid vissa 
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aspekter, är det inte möjligt att härleda ett orsakssammanhang från detta. Manteuffel, 

et al. (2014) gjorde en analys av försäkringsdata i USA som visar att kvinnor är 

mindre följsamma till sina läkemedelsordinationer. De förskrevs dock fler läkemedel 

samtidigt som ordinationen oftast inte följde behandlingsrekommendationerna vid 

respektive tillstånd. Det är oklart huruvida en mer riktad sökning av genus hade 

påverkat resultatet, eftersom detta var utanför syftet med studien. 

Litteratursökningarna som genomfördes var dock både breda och smala, så det faktum 

att inga studier med genusperspektiv följde med i resultatet kan tyda på att det finns 

en brist vad gäller sådana studier. 

Resultatet innehåller mest kvalitativa studier vilket är lämpligt utifrån syftet eftersom 

kvalitativa studier bäst kan utforska ett fenomen (Craig et al., 2008; Polit & Beck, 

2006). Fler kvantitativa artiklar hade dock kunnat styrka vissa orsakssammanhang 

som till exempel vår analys av att missnöje med relationen till sjukvården påverkar 

följsamheten negativt, vilket bekräftas av Iihara et al. (2014). En anledning till 

avsaknaden av kvantitativa artiklar beror på det faktum att flertalet använde sig av 

standardiserade frågeformulär, som inte gav utrymme till att besvara frågor med egna 

ord. På detta sätt ansågs patientperspektivet inte komma tillräckligt i uttryck och 

artiklarna uppfyllde således inte syftet med detta arbete. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att följsamhet till läkemedelsbehandling är ett dynamiskt och 

komplext fenomen som påverkas av ett flertal faktorer. Patienten kan uppvisa både 

följsamma och icke-följsamma beteenden och följsamheten kan skifta under tid. 

Påverkande faktorer som identifierades var sjukvårdsrelaterade, personliga, sociala 

och praktiska faktorer. Dessa motsvarar i stora drag det som hittats av tidigare 

forskning (Sabaté, 2003), dock kunde vissa problemområden lyftas, främst patientens 

autonomisträvan och problem i relationen mellan patient och sjukvården. 

Läkemedlens oönskade biverkningar och kostnad är fortfarande prominenta hinder för 

följsamhet, men visar sig vara hanterbart när patienten upplever rätt stöd och förstår 

meningen med behandlingen. 

Sjukvårdsrelaterade faktorer 

Tidigare forskning av Zolnierek och Matteo (2009) har visat att kommunikationen 

med patienten har stor inverkan avseende följsamhet, vilket även bekräftas av detta 

arbetets resultat. Det är uppenbart att när patienterna upplevde kommunikationen som 

bristfällig så resulterade det i undermålig följsamhet, relationen mellan sjukvården 

och patienten är således av stor betydelse. I alla resultatartiklar beskriver patienter hur 

deras upplevelse av bemötandet från sjukvården var avgörande för deras beslut att 

följa eller inte följa rekommendationer. Tydligen är bemötandet av patienterna 

fortfarande ett område som kan förbättras, varför sjuksköterskan bör vara medveten 

om vikten av att vara en trovärdig och tillförlitlig representant för sjukvården i mötet 

med patienten. Att bemöta patienter med empati och engagemang är en betydande 
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komponent för att patienten skall känna tillit och tilltro till sjukvårdspersonal och 

behandling (Rathert, Wyrwich & Boren, 2013). Att visa intresse och medkänsla i sitt 

arbete som sjukvårdspersonal var något som patienterna angav förbättrade 

följsamheten enligt flera studier i resultatet (Brandstetter et al., 2016; Holtzman et al., 

2015; Laba et al., 2015; Summer Meranius & Engstrom, 2015; Torresan et al., 2015). 

Detta stämmer överens med Joyce Travelbees omvårdnadsfilosofi där förtroende från 

patienten kan uppnås genom att sjuksköterskans handlingar och ömsesidiga förståelse 

kan framkalla tilltro till hens vilja att hjälpa och att hen besitter den aktuella 

kompetensen för att hjälpa (Travelbee, 1977). 

Relationen påverkades också utav patientens inställning mot sjukvården. I flera av 

studierna uttryckte patienter sin misstro och bristande tillit till sjukvården 

(Brandstetter et al., 2016; Laba et al., 2015; Pagès-Puigdemont et al., 2016; Polinski 

et al., 2014; Summer Meranius, Engstrom, 2015; Vandermause et al., 2016; Williams 

& Manias, 2014). Enligt patienterna i studierna är en öppen och ärlig dialog 

avgörande för tilliten. Vissa uttryckte att de hade tappat förtroendet och kände sig 

lurade av sjukvården när de inte hade fått tillräckligt med information om möjliga 

biverkningar (Polinski et al., 2014). Medan en del av misstron kan förklaras av 

tidigare negativa erfarenheter, verkar upplevelsen av sjukvården också vara 

missfärgat utav förutfattade meningar och yttre påverkan. Som till exempel hos 

Brandstetter et al. (2016) berättar patienter hur de hellre sökte vård hos naturläkare 

(tyska: Heilpraktiker) som aktivt avrådde dem från att följa den rekommenderade 

behandlingen. För att säkerställa att behandlingen och omvårdnaden är baserade på 

vetenskap och beprövad erfarenhet krävs en relation präglad av ömsesidig respekt och 

tillit (Nunes et al.,2009; Polinski et al., 2014). 

Resultatet visar att patienternas negativa syn på sjukvården kan påverka följsamhet 

negativt. Området kräver forskning. Enligt Mukhtar, Weinman och Jackson (2014) 

finns det inga studier gjorda om interventioner för att förbättra relationen mellan 

patient och sjukvården och dess påverkan av följsamhet. En sökning i november 2017 

med sökorden (MH ”Professional-Patient-Relationships”) AND (MH ”Quality 

Improvement”) AND (MH ”Nursing Interventions”) i CINAHL och ("Professional-

Patient Relations"[Mesh] AND "Quality Improvement"[Mesh]) AND "Clinical 

Trial"[Publication Type] i PubMed gav inga relevanta resultat och verkar bekräfta 

detta uttalande. 

Personliga faktorer 

Ett tydligt resultat var patienternas strävan efter mer autonomi i sin behandling. 

Patienter vill ta egna beslut gällande sig själva vilket visade sig i en tendens till 

egenmedicinering, det vill säga att anpassa dosering eller tiden för läkemedelsintaget 

efter egna behov, men också att använda sig av alternativa läkemedel och strategier. I 

samråd med läkaren bör sjuksköterskan diskutera med patienten huruvida dess egna 

dosjusteringar kan utföras inom ett terapeutiskt fönster. Att låta patienten få en mer 
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delaktig roll kring sin behandling lyftes fram som en nyckelkomponent av Meranius 

och Hammar (2016), Ruppar et al. (2015) och Nunes et al. (2009). Detta är även i 

enlighet med svenska sjuksköterskeföreningens kompetensbeskrivning (2017) där det 

beskrivs hur den legitimerade sjuksköterskan i partnerskap med patienten skall kunna 

identifiera och lyfta individens önskemål och behov. 

Patienterna i flera av studierna hade tydliga problem med att förstå och acceptera vad 

det innebar att ha en kronisk sjukdom (Bockwoldt et al., 2017; Bülow et al., 2016; 

Herrera et al., 2016; Holtzman et al., 2015; Pagès-Puigdemont et al., 2016; Polinski et 

al., 2014; Vandermause et al., 2016; Williams & Manias, 2014). Brister i 

följsamheten kunde orsakas utav att patienter förnekade sin sjukdom eller vägrade 

identifiera sig som "den sjuke". Det kan vara bra att som sjuksköterska 

uppmärksamma hur patienter genom diagnosbeskedet kan hamna i en kris. Detta kan 

hjälpa att utveckla en förståelse för patientens till synes irrationella reaktioner och 

beslutsfattande avseende läkemedelsintag. De omfattande livsstilsförändringar som 

krävs vid hantering av vissa kroniska sjukdomar kan upplevas som 

identitetskränkande (Bockwoldt et al., 2016; Russel et al., 2003; Vandermause et al., 

2016). Förutom sjukdomsinsikt måste patienten även utveckla positiva strategier för 

att hantera förändringarna. Vissa patienter i studierna lyckades med detta genom att 

anta sjukdomshanteringen som ett arbete (Brandstetter et al., 2016) och kunde till och 

med utveckla en känsla stolthet när de lyckades utöva kontroll över sin sjukdom. 

Vilken strategi som kan vara framgångsrik är dock tämligen individuellt. Det finns till 

exempel några studier där motiverande samtal (MI) användes för att förbättra 

följsamheten som verkar lovande (Moral et al., 2015; Spoelstra, Schueller, Hilton & 

Ridenour, 2015). 

Genom att sjuksköterskan visar sin kunskap och erfarenhet så framkallar det 

förhoppningsvis en tillit från patienten. Likaså att kunna förmedla förståelsen om att 

livsstilsförändringar inte sker över en natt, att de ofta upplevs som tuffa, att alla är 

människor och att misstag är en del av livet kanske kan minska eventuella 

prestationskrav som patienten kan uppleva. Att skapa en sådan relation där patienten 

kan ges ett utrymme för fler autonoma beslut vid sin läkemedelshantering kan 

uppbringa eller förstärka känslan av autonomi. Sjukvården behöver från första början 

sätta sig in i patientens liv och genom förståelse och kunskap förhandla fram den 

lämpligast tänkbara behandlingen gällande läkemedel (Nunes et al., 2009). 

Russel et al. (2003) diskuterar betydelsen av god holistisk omvårdnad från 

sjuksköterskan och förståelsen av att alla patienter inte kan förväntas följa alla 

behandlingsrekommendationer. Detta på grund av de olika förutsättningar som 

föreligger hos varje enskild patient. De patienterna hos Brandstetter et al. (2016); 

Bülow et al. (2016); Herrera et al. (2017); Huyard et al. (2017); Laba et al. (2015) och 

Polinski et al. (2014) som tog egna beslut om att anpassa tider och dosering av 

läkemedel för att styra dess effekt och biverkningar, bör enligt diskussionen hos 



 

 19 

Russel et al. (2003) bemötas med större förståelse än att klassificera dem som icke-

följsamma. Detta för att kunna uppnå ett bättre samspel gällande omvårdnaden. 

Genom Russels et al. (2003) lyftes vikten av att se varje patient som en unik individ 

som kräver enskilt individanpassade åtgärder, vilket är i linje med Joyce Travelbees 

omvårdnadsfilosofi (1977). Hon anser att patienten är en unik individ som själv äger 

sin upplevelse av sjukdom och tillstånd. Sjuksköterskan behöver i omvårdnaden skapa 

en relation som gör det möjligt att gemensamt kunna identifiera och förvalta de 

förmågor som patienten besitter till fortsatt egenvård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). På samma sätt bör eventuella svårigheter identifieras som kan leda till en ökad 

förståelse för patientens bristande följsamhet. 

Sociala faktorer 

Närstående kunde bidra till följsamhet både genom instrumentellt och emotionellt 

stöd samtidigt som den sociala livsvärldens värderingar kunde påverka synen på 

sjukdomen och tilltron till sjukvården. Den sociala miljön är en viktig del i följsamhet 

som lätt försummas eller nonchaleras av sjukvården. Flera önskade att närstående var 

bättre informerade kring sjukdom och behandling för att på så sätt få en ökad 

förståelse (Brandsetter et al., 2016; Pagès-Puigdemont et al., 2016; Williams & 

Manias, 2014). Sjuksköterskan bör i de situationer som patienten önskar ge 

stödinsatser som även inkluderar närstående (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

 En del patienter prioriterade att hjälpa andra varpå deras egen behandling inte följdes 

enligt ordinationen. Den kraft och tid de spenderade på att hjälpa andra gjorde att de i 

slutändan inte hade någon ork kvar till att se efter sina egna behov (Holtzman et al., 

2015; Williams & Manias, 2014)). Enligt Travelbee (1977) kan detta vara ett sätt att 

hantera sina egna känslor och tankar kring sin sjukdomssituation, som de i detta fall 

inte kan eller vill acceptera. Andra patienter kunde finna en mening i sin situation 

(Travelbee, 1977) genom att känna sig behövda och värdefulla för någon annan, 

vilket främjade följsamheten till den egna behandlingen (Holtzman et al., 2015). 

Patienters olika förutsättningar att hantera svårigheter ställer stora krav på 

sjuksköterskan att kunna identifiera lämpliga stödåtgärder. 

Vid avsaknad av socialt stöd eller när patientens upplevelse belastas av stigmatisering 

kan det vara hjälpsamt att knyta kontakter till andra patienter. Genom sin 

koordinerande funktion (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) har sjuksköterskan 

möjlighet att bistå med information och kontakt till patientföreningar och stödgrupper. 

Samtidigt bör sjuksköterskan vara medveten om att alla inte uppskattar att träffa 

personer i samma läge, särskilt när patienten hellre förnekar sin sjukdom. 

Genom att personer med kronisk sjukdom är anhållna att uppsöka sjukvården för 

uppföljning kommer de i frekvent kontakt med sjukvårdspersonal. Något förvånande i 

resultatet var i vilken utsträckning sjukvårdspersonalen kan bli en del av patienternas 
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liv (Vandermause et al, 2016). Detta innebär ett stort ansvar, men även en potential 

för sjuksköterskan att bygga upp hälsofrämjande relationer till sina patienter. 

Socialt stöd belystes som avgörande för följsamheten (Brandstetter et al., 2016; 

Pagès-Puigdemont et al., 2016; Torresan et al., 2015). Som en möjlig åtgärd med låg 

kostnad kan det vara intressant för framtidens forskning att undersöka inflytande av 

sociala medier som ett instrument för socialt stöd och dess inverkan på följsamhet. 

Praktiska faktorer 

Resultatet belyser hur praktiska faktorer kan påverka följsamheten (Bockwoldt et al., 

2015; Brandsetter et al., 2015; Laba et al., 2015; Polinski et al., 2014; Vandermause et 

al., 2016; Williams & Manias, 2014). Det visar sig att det krävs en kontinuerlig 

utvärdering huruvida patienten inte överbelastas avseende administration eller mängd 

av olika läkemedel. Särskilt hos personer med kroniska sjukdomar kan deras förmåga 

att utföra egenvård förändras med tiden genom försämrade hälsotillstånd och sjuklig 

eller åldersbetingad kognitiv svikt. Att åtgärda vissa praktiska hinder är jämförbart 

lättare än de andra aspekterna. Glömska och behandlingens komplexitet kan i Sverige 

åtgärdas genom till exempel hemtjänstinsatser eller dosdispenserade läkemedel. 

Forskning pågår som använder sig av nya teknologier som till exempel sms-

påminnelse för att åtgärda bristande följsamhet orsakad av glömska (Choudry et al., 

2017). Genom att bygga upp en relation till patienten där den vågar berätta om 

svårigheter med egenvård kan sjuksköterskan identifiera åtgärder som patienten skulle 

ha mest nytta av (Travelbee, 1977). 

Konklusion och implikation 

Sammanfattande kan det konstateras att den senaste forskningen om fenomenet av 

bristande följsamhet inte har hittat några fundamentalt nya förklaringar. Följsamhet 

till läkemedelsordinationer visar sig fortfarande vara ett komplicerat pussel att lösa. 

Dock har vissa aspekter av bristande följsamhet blivit tydligare, såsom ett behov av 

förbättrad relation mellan sjukvården och patienten och patientens strävan efter att 

vara en myndig och autonom partner i behandlingen av sin sjukdom. Resultatet visar 

att misstro och bristande tillit till sjukvården är en viktig del i pusslet. 

Medan de oftast är läkaren som är den som förskriver läkemedel och rekommenderar 

livsstilsförändringar, är det sjuksköterskan som har mest patientkontakt och träffar 

patienter för uppföljning av behandlingen både i sluten- och öppenvård. Att hjälpa 

patienten att acceptera och hantera sin diagnos, förstå syftet med behandlingen och 

agera som ett stöd för en fortsatt behandling, är en viktig del i sjuksköterskans 

omvårdnad av personer med kronisk sjukdom. 

Resultatet visar att den personcentrerade vården som bedrivs fortfarande kräver bättre 

implementering i dagens sjukvård, särskilt med avseende till förskrivning och 
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uppföljning av läkemedel. Medan de flesta interventioner för bättre följsamhet syftar 

åt att förändra något hos patienten som till exempel dess kunskap om sjukdomen eller 

dess motivation, kanske är det dags att sjukvårdens hantering och bemötande av så 

kallad bristande följsamhet ändras? En mer autonomibefrämjande och holistisk ansats 

i arbetet med följsamhet, där interventionerna inbegriper patientens sociala miljö, 

inställning gentemot sjukvården, personliga förutsättningar och praktiska förmågor, 

skulle kunna vara nyckeln till följsamhet. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycInfo Embase 

Följsamhet 

MM "Medication 

Compliance" 

OR 

MM”Patient 

Compliance” 

"Medication 

Adherence"[Majr]” 

MJSUB.EXACT("Trea

tment Compliance")  

"concordance" (fritext) 

'medication 

compliance'/mj)  

Kronisk 

sjukdom 

MH”Chronic 

Disease” 

”Chronic 

Disease”[Mesh]” 

SU.EXACT.EXPLOD

E("Chronic Illness") 

 

'chronic disease'/mj 

Patient 

patient experience* 

OR patient 

perception* OR 

patient opinion* OR 

patient attitude* OR 

patient view* (fritext) 

"patients"[MeSH 

Terms] OR 

patient[Text Word] 

(användes inte) 

 

'patient 

compliance'/mj 
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Tabell 2:Sökhistorik 

Tabell 2.1: CINAHL 

 

Tabell 2.2: PubMed 

 

Tabell 2.3: PsycInfo 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-10-05 CINAHL 

 (MH"Chronic Disease") AND 

((MM"Medication Compliance") 

OR (MM”Patient Compliance”)) 

Limiters – Published Date: 

20140101–20171231; Peer 

Reviewed;English Language;  52 37 7 3 

2017-10-07 CINAHL 

((MM "Medication 

Compliance") OR   

(MM "Patient Compliance")) AND 

("patient experience*" or "patient 

perception*" or "patient opinion*" 

or "patient attitude*" or "patient 

view*")  

Limiters - Published Date: 

20140101-20171231; English 

Language; Peer Reviewed; Age 

Groups: All Adult 102 56 10 5(*8) 

2017-10-09 CINAHL 

(compliance or adherence or 

concordance or patient compliance) 

AND ("patient experience*" or 

"patient perception*" or "patient 

opinion*" or "patient attitude*" or 

"patient view*")  

Limiters - Published Date: 

20140101-20171231; English 

Language; Peer Reviewed; Age 

Groups: All Adult 275 63 10 2(*10) 

    156 27 10 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-10-17 PubMed 

("Medication Adherence"[Majr] 

AND "Chronic Disease"[Mesh]) 

AND (hasabstract[text] AND 

("2014/01/01"[PDAT]: 

"2017/12/31"[PDAT]) AND 

"humans"[MeSH Terms] AND 

English[lang] AND "adult"[MeSH 

Terms]) 74(*93) 57 7 2 
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Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-10-09 PsycInfo 

MJSUB.EXACT("Treatment 

Compliance") AND 

MJSUB.EXACT("Chronic Illness") 

Databases: PsycINFO 

Limited by: Peer reviewed 

Date: Last 3 years 

Language: English 

Age group: Adulthood (18 Yrs & 

Older) 9(*18) 5 2 (*1) 

2017-10-10 PsycInfo 

MJSUB.EXACT("Treatment 

Compliance") AND 

SU.EXACT.EXPLODE("Chronic 

Illness") 

Databases: PsycINFO 

Limited by: Peer reviewed 

Date: Last 3 years 

Language: English 

Age group: Adulthood (18 Yrs & 

Older) 22(*32) 12 5 1(*2) 

2017-10-10 PsycInfo 

MJSUB.EXACT("Chronic Illness") 

AND "concordance" 

Databases: PsycINFO 

Limited by: Peer reviewed 

Date: Last 3 years 

Language: English 

Age group: Adulthood (18 Yrs & 

Older) 4 1 - - 

2017-10-10 PsycInfo 

SU.EXACT.EXPLODE("Chronic 

Illness") AND "concordance" 

Databases: PsycINFO 

Limited by: Peer reviewed 

Date: Last 3 years 

Language: English 

Age group: Adulthood (18yrs & 

Older) 9(*12) 2 - - 

   44(*66) 20 7 1(*3) 
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Tabell 2.4: Embase 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-10-13 Embase 

('chronic disease'/mj AND 

[english]/lim AND ([adult]/lim OR 

[aged]/lim) AND [2014-2017]/py) 

AND ('patient compliance'/mj OR 

'medication compliance'/mj) 24(*28) 17 4 1 

2017-10-16 Embase 

('patient compliance'/mj AND 

[english]/lim AND ([adult]/lim OR 

[aged]/lim) AND [2014-2017]/py) 

AND ('chronic disease'/exp) 22(*26) 11 - (*1) 

   46(*54) 28 4 1(*1) 

*= med dubbletter  

 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Bockwoldt, D., Quinn, L., Staffileno, B. A., Coke, L., Hamilton, R., Fogg, L., & Calvin, D. 

(2017). Understanding Experiences of Diabetes Medications Among African Americans Living 

With Type 2 Diabetes. Journal Of Transcultural Nursing, 28(4), 363-371. 

doi:10.1177/1043659616651674 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att hos medelålders afroamerikanska män och kvinnor med typ 2-diabetes beskriva upplevelser av 

att ta diabetesmediciner och att identifiera faktorer som påverkar detta. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Urval 15 afroamerikaner (8 kvinnor och 6 män) från ett övervägande låginkomsttagande område i 

Chicago. Diagnostiserade med typ-2 diabetes och ordinerade orala och eller injicerande läkemedel 

mot diabetes.  

Datainsamling Semistrukturerade enskilda face-to-face intervjuer, intervjuguiden var utformad med Roy 

Adaption Model (RAM) som teoretisk referensram. Intervjuerna ljudbandades med Audacity® 

(version 2.0.6) och transkriberades ordagrant med hjälp av en professionell transkriptionstjänst 

Dataanalys Kodering och tematisk analys med hjälp av mjukvara Dedoose© (version 5.1.29). Tematisk analys 

uppdelad i två steg. Steg 1: Genom induktivt förhållningssätt lästes och kodades helheten från 

intervjuerna. Steg 2: Teman kartlades till de fyra punkterna inom RAM.  

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Patienterna i studien hade tydligt bristande kunskap om sin sjukdom där även tidigare erfarenheter 

spelade en betydande roll för inställningen till läkemedel. Brister i kommunikationen med 

sjukvårdspersonal ledde till osäkerhet kring läkemedelsbehandlingen och dess syfte. Genuin 

stickrädsla och de livsstilsförändringar som patienter ombads göra upplevdes ofta som alltför 

svåra och att livet enbart kretsade kring läkemedel och dess intag. Detta kunde göra att patienterna 

kände hopplöshet och tröttnade på sin sjukdom och behandling varför de beslöt att temporärt 

avbryta den, vilket betecknas som self care fatigue. En positiv inställning till att vilja kontrollera 

sin sjukdom och bemästra läkemedel gav bättre följsamhet. Några patienter i studien kände sig 

skambelagda då de ansåg att sjukdomen var självförvållad.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

73% (Carlsson & Eiman, 2003)  
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Brandstetter, S., Hertig, S., Loss, J., Ehrenstein, B., & Apfelbacher, C. (2016). ‘The lesser of two 

evils…’ – views of persons with rheumatoid arthritis on medication adherence: a qualitative 

study. Psychology & Health, 31(6), 675-692. doi:10.1080/08870446.2016.1139111 

Land  

Databas 

Tyskland 

CINAHL 

Syfte Att i Tyskland undersöka läkemedelsföljsamhet hos personer med reumatoid artrit (RA). Speciellt 

fokus lades på de anledningar som gav lyckad läkemedelsföljsamhet och på eventuellt hindrande 

eller underlättande faktorer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Designen följer COREQ-Checklist (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research) 

Urval Stratefied purpose sampling, 18 deltagare (diagnostiserad med RA) rekryterades utifrån deras 

följsamhetsnivå efter att ha deltagit i en kvantitativ studie om läkemedelsföljsamhet, 6 var 

fullständigt följsamma (Medical Adherence Report Scale score 25), 12 icke eller otillräckligt 

följsamma (MARS score ≤ 24) 

Datainsamling Semistrukturerade enskilda intervjuer 

Dataanalys Atlas.ti. Fenomenologisk språkanalys 

Bortfall Utav 32 personer som kontaktades, avböjde 14 deltagandet på grund av dålig hälsa, problem med 

transport eller bristande tid.  

Slutsats Följsamhet och bristande följsamhet bör ses som motsatspoler av ett spektrum istället för en 

dikotom variabel. Följsamhet är en dynamisk och ostabil process och därför bör det talas om 

följsamma eller icke-följsamma beteenden hellre än följsamma eller icke-följsamma patienter, 

eftersom de olika beteenden kan manifesteras hos en och samma patient. Vissa patienter kan vara 

helt följsam till den ena medicinen men in den andra. Nivån av följsamhet är ett resultat av en inre 

förhandling där förväntad nytta med behandlingen med misstänkt skada, rädsla för biverkningar 

med lindring av smärta och förståelse för behov av medicinen med önskan att vara utan vägas mot 

varandra. Som påverkande faktorer identifieras: förväntad nytta med behandlingen, erfarenheter, 

personlighet, kunskap, förtroende i läkaren och sjukvården, medicinens egenskaper och strävan 

efter autonomi. Att kunna integrera behandlingen i den dagliga rutinen, social stöd och förnekelse 

av möjliga biverkningar ses som främjande strategier för följsamhet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

90% (Carlsson & Eiman, 2003) 
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Artikel 3 

 

 

 

Referens Bülow, P., Andersson, G., Denhov, A., & Topor, A. (2016). Experience of Psychotropic 

Medication –An Interview Study of Persons with Psychosis. Issues In Mental Health Nursing, 

37(11), 820-828. doi:10.1080/01612840.2016.1224283 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Att undersöka upplevelsen av behandlingen med psykotropiska läkemedel. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval Strategiskt urval avseende kön, ålder och behandlingstid för att fånga olika erfarenheter. Personer 

med diagnosen psykos, som var registrerade i det lokala sjukhusets databas och som hade kontakt 

med sjukvården mellan 1997 - 2004. 19 personer tillfrågades, 10 kvinnor, 9 män, medianålder 41, 

behandlingstiden varierade från 2 till 36 år, 16 respondenter bodde i eget boende, 1 var hemlös 

och 2 bodde i särskilt boende. 

Datainsamling Informanter intervjuades mellan fyra och nio gånger mellan 2006 – 2009. Intervjuer varade 

mellan 1,5h och 3h och genomfördes antingen i informanternas hem, på klinik eller på offentliga 

platser enligt informanternas önskemål. 4 forskare genomförde intervjuerna. 

Dataanalys Intervjuer transkriberades och lästes av forskningsgruppen som sammanträffade regelbundet för 

att diskutera olika teman från intervjuerna, ledande författaren analyserade intervjuerna genom 

användning av nyckelord som reflekterade olika aspekter av behandlingen och läkemedlens 

effekter. På det sättet identifierades teman som kodades i kategorier och subkategorier. 

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Studien utmanar uppfattningen att personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar inte kan 

fatta rationella beslut. Det visar att patienterna kan uppnå en omfattande förståelse för sin 

sjukdom och dess hantering och ta rationella beslut som gagnar deras individuella 

sjukdomshantering. Psykiatrisjuksköterskor och annan vårdpersonal kring patienten bör ta 

patientens subjektiva upplevelse av behandlingen på allvar och genom personcentrerad vård 

erbjuda patienten, som är expert på sin sjukdom och livssituation, att vara en aktiv del av 

behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

79% (Carlsson & Eiman, 2003) 
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Artikel 4 

 

 

 

Referens Herrera, P. A., Moncada, L., & Defey, D. (2017). Understanding Non-Adherence From the Inside: 

Hypertensive Patients' Motivations for Adhering and Not Adhering. Qualitative Health Research, 

27(7), 1023-1034. doi:10.1177/1049732316652529 

Land  

Databas 

Chile 

CINAHL 

Syfte Att utforska och förstå explicita och implicita motivationer att följa eller inte följa 

läkemedelsordinationer hos patienter med hypertoni utifrån deras perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Explorativ, deskriptiv och komparativ 

Urval Inklusionskriterier: diagnos av arteriell hypertoni, ålder 25-80, kan fatta autonoma beslut 

angående behandlingen, boende i Santiago de Chile med chilensk nationalitet och krav på 

livsstilsförändringar som del av den medicinska behandlingen 

Exklusionskriterier: kognitiv svikt, psykiatrisk sjukdom, nuvarande komorbiditet med annan akut 

sjukdom 

51 deltagare stratifierad efter fyra följsamhetsnivåer: optimal, sufficient, insufficient, total drop-

out. 

Datainsamling Djupintervjuer spelades in med video och transkriberades, intervjuguide anpassades interaktivt. 

Dataanalys Atlas.ti 7, analysen följde de generella riktlinjerna för grundad teori. 

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Följsamhet är ett komplext och ambivalent fenomen, då samma patient kan uppvisa både 

följsamhet och icke-följsamhet och trots adekvat hälsokunskap och insikt om konsekvenserna 

väljer att ibland inte följa sina ordinationer. Faktorer för följsamhet indelas i pro-följsamhetsröster 

och anti-följsamhetsröster. Främjande faktorer är: att se följsamhet som egenvård och att känna 

sig värd detta, upplevelsen att följsamheten förbättrar hälsan och välmående med positiv 

återkoppling genom symtomförbättring och en rädsla för konsekvenser av icke-följsamhet samt 

tron att kunna må ännu bättre genom ökad följsamhet, anspråk av autonomi som innebär att inte 

vilja bli beroende av andra, att se följsamheten som ett verktyg för att kunna fullfölja  sociala 

obligationer (=kunna vårda andra, kunna dela sitt liv med andra och att inte svika de som vårda 

en) och slutligen upplevelsen av att kunna integrera livsstilsförändringar och medicineringen i det 

dagliga livet. Störande faktorer är: förnekelse av sjukdomen för patienten vill inte bli sedd som 

udda, annorlunda eller hypokondrisk, följsamhet skulle betyda mer ångest på grund av krav på 

livsstilsförändringar, följsamhet upplevs som lägre livskvalitet, rädsla för biverkningar, kontakt 

med sjukvården( på grund av att ha blivit illa bemött) eller att bli beroende av läkemedel, krav på 

autonomi (följsamhet innebär en förlust av frihet, beroende på medicinering eller sjukvård), 

bristande motivation och uppgivenhet på grund av att krav upplevs som  överväldigande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

79% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

Referens Holtzman, C. W., Shea, J. A., Glanz, K., Jacobs, L. M., Gross, R., Hines, J., & ... Yehia, B. R. 

(2015). Mapping patient-identified barriers and facilitators to retention in HIV care and 

antiretroviral therapy adherence to Andersen's Behavioral Model. AIDS Care, 27(7), 817-828. 

doi:10.1080/09540121.2015.1009362 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att identifiera, jämföra och kontrastera patient-rapporterade hinder och gynnsamma faktorer för 

följsamhet och retention samt att utvärdera hur dessa kan kartläggas till Andersen´s Behavioural 

Model. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Grounded Theory ansats 

Urval Purposive sampling, 51 patienter 24-65 år gammal med HIV, median ålder 45, 27 män (53%), 

87% av deltagare tillhörde minoriteter, 69% rapporterade heterosexuell kontakt som smittorsak, 

73% hade Medicaid som sjukvårdsförsäkring eller var oförsäkrade. 

Datainsamling Semi-strukturerade 20-30 min intervjuer med öppna frågor framtagna efter en genomgång av 

relevant litteratur, intervjuer genomfördes av en utbildade intervjuare, pilotstudie med 6 patienter 

som inkluderas i resultatet, intervjuer inspelades och transkriberades. 

Dataanalys Analys med NVivo 10, efter kodningen av transkriptionerna, sammanställdes koderna i tabeller 

och sen kartlagdes till ABM 

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats HIV är starkt stigmatiserat, vilket påverkar följsamhet genom att patienter missar kallelser eller 

inte vågar hämta ut sina mediciner på det lokala apoteket i försök att dölja sjukdomen från 

omgivningen. Följsamheten i patientgruppen hindras ytterligare av symtom från samtidiga 

psykiska sjukdomar eller alkohol- och drogmissbruk. Bristande följsamhet på grund av okunskap 

om och oförståelse för behandlingen kan åtgärdas genom bättre kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och patienten. Socialt stöd är avgörande. Glömska, hög tablettbelastning, 

problem med läkemedelsintag (svårt att svälja), biverkningar som inkräktar på det dagliga livet, 

avsaknad av transportmöjligheter, kostnader, osäker bostadssituation samt problematisk tillgång 

till läkemedel försvårar följsamhet. Vissa patienter tar sina mediciner bara när de känner sig sjuka 

och har tydligen bristande kunskap om meningen med behandlingen. Återigen visar sig relationen 

mellan sjukvård och patient vara avgörande: positiva relationer präglat av förtroende, empati och 

person-centrering främjar följsamhet medan negativa upplevelser med vården hindrar det. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  

79% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

 

Referens Huyard, C., Derijks, L., Haak, H., & Lieverse, L. (2017). Intentional Nonadherence as a Means to 

Exert Control. Qualitative Health Research, 27(8), 1215-1224. doi:10.1177/1049732316688882 

Land  

Databas 

Nederländerna 

CINAHL 

Syfte Att skapa en bättre förståelse för orsaker till fluktuerande följsamhet och medvetet bristande 

följsamhet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv, explorativ 

Urval Patienter med Diabetes typ II, hypertoni, Parkinsons, inflammatorisk tarmsjukdom eller kronisk 

myeloid leukemi och med förskrivning av läkemedel mot en kronisk sjukdom i minst ett år.  

Datainsamling 48 semi-strukturerade intervjuer 

Dataanalys Analys enligt FMEA (method of failure modes and effects analysis): 1. tillfällen av medvetet 

bristande följsamhet identifierades 2. kodades och sorterades efter orsaken 3. dubbelkollades 

blindt av en annan forskare, skillnader diskuterades till överensstämmelse uppnåddes. 

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Bristande följsamhet är i största utsträckning en medveten process där patienterna försöker att 

utöva kontroll över behandlingen genom att anpassa medicinens verkan och biverkan till deras liv, 

det vill säga att göra självexperiment som detektivarbete för att uppnå den bästa balansen mellan 

biverkningar och effekt. Avsiktlig bristande följsamhet kan vara temporär och fluktuerande. 

Misstro på läkemedel kan orsaka bristande följsamhet även vid avsaknaden av störande 

biverkningar. Positiv återkoppling som förbättrade mätvärden ger en förstärkt effekt på följsamhet 

medan utebliven symtomförbättring främjar självexperiment.  Behandlingen av den kroniska 

sjukdomen samt de rekommenderade livsstilsförändringar uppfattas ofta som en stor börda både 

praktiskt och emotionellt och att ansträngningarna inte står i något gynnsamt förhållande till 

nyttan. Följsamhet till behandlingen jämförs med arbete. Avsaknaden av ett positivt perspektiv 

(=botande behandling) påfrestar motivationen till att vara följsam. Rekommenderade 

livsstilsförändringar drabbas främst av bristande följsamhet jämfört med den medicinska 

behandlingen. Brist på påtagliga resultat orsakar en känsla av meningslöshet, trötthet och en 

önskan om att återfå kontroll över sitt liv och kan utlösa tillfälligt bristande följsamhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  

77% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Iihara, N., Nishio, T., Okura, M., Anzai, H., Kagawa, M., Houchi, H., & Kirino, Y. (2014). 

Comparing patient dissatisfaction and rational judgment in intentional medication non-adherence 

versus unintentional non-adherence. Journal Of Clinical Pharmacy & Therapeutics, 39(1), 45-52. 

doi:10.1111/jcpt.12100 

Land  

Databas 

Japan 

CINAHL, PubMed 

Syfte Att jämföra individuella latenta faktorer associerade med medveten och omedveten bristande 

följsamhet hos patienter med kroniska sjukdomar och med fokus på den potentiella effekten av 

huruvida patienterna var nöjda med behandlingen samt deras relationer till sjukvårdspersonalen. 

Metod:  

 

Design 

Kvantitativ, utveckling och validering av frågeformulär MAPAS (Medication Acceptance, 

Preference and Adherence Scale) 

Två separata tvärsnittsstudier 

Urval Sjukhusstudien (pilotstudien): 

Inklusionskriterier: Patienter under läkemedelsbehandling för kroniska sjukdomar, ålder: minst 35 

år, intag av orala läkemedel i minst 6 månader eller som hade genomgått intravenös behandling 

med cytostatika  

Exklusionskriterier: patienter med dålig ADL-förmåga (4 poäng enligt Eastern Cooperative 

Oncology Group kriterier), bristande förståelse av läkemedelsinstruktionerna, 

kommunikationssvårigheter, utskrivning planerad inom de närmsta 3 dagarna. 

Onlineenkät: Stratifierat utvalda personer efter ålder och region.  

Inklusionkriterier: Ålder 35-74 med en eller flera orala läkemedel mot kronisk sjukdom inom de 

senaste 6 månaderna. 

Datainsamling Pilotstudien: apotekare intervjuade 149 patienter inlagda på Kagawa universitetssjukhus (613 

vårdplatser), Takamatsu Red Cross sjukhus (589 vårdplatser) och Sakaide stadssjukhus (216 

vårdplatser) mellan juni 2009 och april 2010, frågeformuläret MAPAS innehöll 30 frågor 

framtagna under tidigare studier  

Online enkät: Inbjudna via mail och svarade på frågeformuläret MAPAS samt frågor kring 

beteende vid bristande följsamhet, typ och längd av behandling, nuvarande sjukdomar, ADL-

förmåga, biverkningar, sjukhusinläggningar, utbildning och aktuell sysselsättning. Insamling 

under 3 dagar i mars 2011.  

Dataanalys PASW (version 18.0), alla p-värden < 0,05 (two-tailed), Mann-Whitney U-test,  

Bortfall Pilotstudien: utav 264 patienter som matchade inklusionskriterierna 35+ och orala läkemedel 

exkluderades 30 på grund av dålig ADL-förmåga, 25 på grund av dålig förståelse, 20 på grund av 

planerad utskrivning och 7 för kommunikationssvårigheter, 20 ville ej delta och 13 kompletterade 

ej frågeformuläret. 

Online enkät: utav 20300 stratifierat utvalda patienter som erbjöds deltagandet, svarade 12281 

(respons rate 60.5%), 524 matchade alla inklusionskriterierna och kompletterade frågeformuläret. 

Slutsats Bristande följsamhet kan indelas i att vara medveten eller omedveten. Vid medvetet bristande 

följsamhet är patienternas missnöje med behandlingen samt relationen till sjukvårdspersonal och 

patientens omedvetna rationella bedömningar avgörande huruvida patienterna väljer att följa 

läkemedelsbehandlingen. Sambandet kan inte påvisas vid omedveten bristande följsamhet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

89% (Carlsson & Eiman, 2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Laba, T., Lehnbom, E., Brien, J., & Jan, S. (2015). Original Research: Understanding if, how and 

why non-adherent decisions are made in an Australian community sample: A key to sustaining 

medication adherence in chronic disease?. Research In Social And Administrative Pharmacy, 

11154-162. doi:10.1016/j.sapharm.2014.06.006 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att beskriva medveten bristande följsamhet hos personer med kronisk sjukdom inom ett 

australiskt kommunsamhälle och att identifiera faktorer som främjar eller motverkar beslut som 

leder till bristande följsamhet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval 21 patienter med olika kroniska sjukdomar (kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar, 

diabetes, gastrointestinala och neurologiska sjukdomar, depression, kronisk smärta) 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer face-to-face eller via telefon, inspelades digitalt, genomfördes av en 

av författarna som är farmaceut och med utbildning inom kvalitativa undersökningsmetoder 

Dataanalys Iterativ analys med Theory of Planned Behavior (TPB) som teoretisk referensram 

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Bristande följsamhet kan vara permanent eller tillfällig, beroende på om orsaken kan åtgärdas. Det 

finns en diskrepans mellan vad patienternas intention avseende följsamhet är och det faktiska 

beteendet. Följsamheten påverkas av relationen patienten har med sjukvården, åsikter och 

värderingar av patienten peer group och upplevelsen av inflytande och kontroll över behandlingen. 

I studien fanns inga tydliga mönster mellan patientens socioekonomiska bakgrund, sjukdom eller 

typ av behandling och medvetet bristande följsamhet. Reaktion på smärta varierar mellan att vilja 

uthärda smärtan och egenrådigt anpassa dosen av smärtstillande efter behov. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  

79% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Pagès-Puigdemont, N., Mangues, M. A., Masip, M., Gabriele, G., Fernández-Maldonado, L., 

Blancafort, S., & Tuneu, L. (2016). Patients’ Perspective of Medication Adherence in Chronic 

Conditions: A Qualitative Study. Advances in Therapy, 33(10), 1740–1754. 

Land  

Databas 

Spanien 

Embase, PubMed 

Syfte Att undersöka faktorer som påverkar läkemedelsföljsamhet och att identifiera 

förbättringsstrategier utifrån patienter med minst en kronisk sjukdom. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

 

Urval 36 patienter som medicinerade för minst en kronisk sjukdom.   

Exklusionskriterier: ålder <18, patienter med kognitiv svikt, okontrollerad psykisk ohälsa och 

personer utan kroniska sjukdomar  

Purposive and theoretical sampling 

Datainsamling Fem fokusgrupper indelade efter kön och sjukdom. En grupp blandades för att avgöra om det 

fanns talskillnader mellan manliga och kvinnliga deltagare. Två av forskarna deltog, en som 

samtalsledare och den andra som observatör. Ljudinspelning skedde vid alla fokusgrupper och 

transkriberades därefter. 

Dataanalys Texterna från ljudinspelningen fragmenterades och kategoriserades induktivt. Återkommande 

teman och sammanhängande enheter identifierades varvid forskarna träffades för att diskutera och 

enas om nya teman. Därefter gjordes en tematisk innehållsanalys.  

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Patienter med flera kroniska sjukdomar upplever oftast en av dessa som ett huvudproblem och 

uppvisar högre följsamhet till behandlingen av denna sjukdomen jämfört med de andra sjukdomar. 

En generellt negativ inställning gentemot läkemedel samt bristande tillit till sjukvården påverkar 

följsamhet negativt och förstärkte tendensen att använda sig av ”alternativa” metoder. Patienterna 

önskade regelbundna uppföljningar för läkemedelsgenomgång för att kunna reducera antalet 

läkemedel som måste tas. Patienterna uppfattade att de skuldbelades av sjukvården och deras 

sjukdom ansågs vara självförvållade på grund av bristande prevention och egenvård. Förbättrade 

symtom och en förtroendefull relation till förskrivaren förstärkte tilltro till behandlingen. 

Paternalism och bristande empati var störande för relationen till sjukvården och mer autonomi 

önskades för att kunna ta ansvar för sin behandling. Huruvida behandlingen inkräktade på 

patienternas dagliga liv var avgörande för följsamheten. Biverkningar som förändrar utseendet (till 

exempel viktuppgång) orsakade bristande följsamhet hos kvinnor. Komplexitet av behandlingen, 

beredningsform, tablettbelastning och biverkningar påverkar följsamheten. Patientundervisning 

angående terapin och läkemedel upplevdes som bristande. Socialt stöd genom familj eller andra 

patienter är viktigt. Vård av andra kan göra att patienten försummade sig själv. 

Sjukdomsförnekelse och socialt stigma orsakade suboptimal följsamhet. Patienterna önskade stöd 

för emotionella aspekter och ett mer holistisk bemötande som hänsyn till deras preferenser och 

livssituation. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  

85% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

  

Referens Polinski, J. M., Kesselheim, A. S., Frolkis, J. P., Wescott, P., Allen-Coleman, C., & Fischer, M. A. 

(2014). A matter of trust: patient barriers to primary medication adherence. Health Education 

Research, 29(5), 755-763. doi:her/cyu023 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka orsaker för att patienter med hypertoni inte hämta ut sina förskrivna läkemedel och 

att fastställa attribut till relationen mellan sjukvården och patienterna som kunde förbättra 

följsamheten  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

 

Urval Patienter (ålder 25+) som inte hämtat ut sitt recept mot hypertoni inom 30 dagar efter förskrivning. 

Patienterna skulle inte varit förskriven liknande läkemedel de senaste 6 månaderna. 

Exklusionskriterier: patienter som nämnde glömska, dubbelförskrivning eller problem med 

transport till apoteket som orsak för att inte hämta ut sin förskrivning. 

Datainsamling 26 patienter ojämnt fördelade i fyra fokusgrupper. Grupperna diskuterade ämnen utifrån en 

tredelad guide framtagen av forskarna. Diskussionerna bandades och transkriberades. 

Dataanalys Kvalitativ dataanalys med hjälp av NVivo (V10.0, QSR International). Demografiska data 

sammanfattades med deskriptiv statistik, tre av forskarna markerade och etiketterade de 

transkriberade inspelningar och egna anteckningar under användning av kvalitativa 

standardmetoder. Forskarna enades sedan om kodningsscheman, kodade transkriberingar och 

anteckningar självständiga och jämförde och analyserade resultat med hjälp av NVivo.  

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Det fanns mycket misstro och ilska mot diagnosen och behovet av medicinering bland studiens 

deltagare, orsakat av en generellt negativ attityd mot sjukvården och läkemedel. Medan höga 

kostnader var ytterligare ett hinder för följsamhet fanns det dock bristande tillit till billigare 

generiska läkemedel. Rädsla för biverkningar, ovilja att ta ännu fler tabletter, misstro på 

förskrivarens kompetens och motivation för förskrivningen och en preferens för naturläkemedel 

anges som orsaker för bristande följsamhet. Ett förhållande mellan patient och sjukvårdspersonal 

präglat av förtroende och respekt, samt fullständig information om biverkningar, kostnaden och 

alternativen till läkemedelsbehandlingen vid förskrivningen uppskattas kunna förbättra 

följsamheten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I  

83% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

  

Referens Summer Meranius, M., & Engstrom, G. (2015). Experience of self-management of medications 

among older people with multimorbidity. Journal Of Clinical Nursing, 24(19/20), 2757-2764. 

doi:10.1111/jocn.12868 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Att utforska upplevelser av att själv hantera läkemedel hos äldre med multimorbiditet 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Fenomenologisk  

Urval 28 informanter (10 män och 18 kvinnor) i ålder  ≥ 75 (genomsnitt: 84 år) med ≥ 2 diagnoser 

(genomsnitt: 5, omfång mellan 2 och 18), som bodde hemma (n=17) eller på särskilt boende 

(n=11) med eget ansvar för läkemedelshantering, kan läsa, förstå och tala svenska, 21 bodde 

ensamma, 7 med sambo 

Datainsamling Face-to-face intervjuer med öppna frågor och dialog. Alla face-to-face intervjuer genomfördes i 

informanternas hem enligt deras önskemål, intervjuer tog mellan 45 minuter och 2 timmar.  

Dataanalys Livsvärld-fenomenologisk analysmetod enligt Dahlberg et al (2008) 

Bortfall 3 utav 31 (9,7 %) 

Slutsats Biverkningar skapade osäkerhet för nytta med behandlingen och bristande kontinuitet (flera olika 

läkare och sjuksköterskor) skapade rädsla för felbehandling, vilket resulterade i ambivalens 

gentemot medicinerna. Vissa patienter hade svårt att acceptera sin förändrade livssituation och att 

skapa nya vanor som skulle gynna sjukdomshanteringen, medan andra hellre ändrade sin livsstil 

för att undvika fler mediciner och bibehålla självständighet. Patienterna anpassade medicinintaget 

(dos, tid) på egen hand för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Tydliga upplevelser av nytta med 

behandlingen och minskade symtom ökade följsamheten medan avsaknaden av symtomförbättring 

orsakade ovisshet. Att genom behandlingen kunna fortsätta med aktiviteter som upplevdes som 

meningsfulla var avgörande huruvida patienter var följsamma. Goda relationer till läkare och 

sjuksköterskor, kontinuitet, upplevelse av kompetens och att få tillräckligt information skapade 

trygghet och ökade motivationen att vara följsam. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

89% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

  

Referens Torresan, M. M., Garrino, L., Borraccino, A., Macchi, G., De Luca, A., & Dimonte, V. (2015). 

Adherence to treatment in patient with severe cancer pain: A qualitative enquiry through illness 

narratives. European Journal Of Oncology Nursing, 19(4), 397-404. 

doi:10.1016/j.ejon.2015.01.001 

Land  

Databas 

Italien 

CINAHL, PsycInfo 

Syfte Att genom narrativa intervjuer utforska upplevelsen av patienter med svår kronisk cancer smärta I 

relation till följsamhet till den ordinerade läkemedelsbehandling och att beskriva möjligheter till 

förbättrade smärthantering hos cancer patienter med svår kronisk smärta.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv fenomenologisk 

Urval Inklusionskriterier: ålder 18+, diagnos av tumör, smärta VAS 7-10, under behandling med 

opioider enligt EACP/WHO rekommendationer 

Exklusionskriterier: talar/förstår ej italiensk, kognitiv svikt 

Purposive sampling 

18 informanter stratifierad efter ålder, kön, typ av cancer, utbildningsnivå och längd av behandling 

genomsnittlig ålder: 59 (34-81), genomsnittlig längd av behandling: 14 månader (1månad till 4år) 

Datainsamling Sjuksköterska med erfarenheter av palliativ vård och smärtbehandling och omfattande erfarenheter 

av kvalitativ forskning genomförde face-to-face djupintervjuer enligt en intervjuguide framtagen 

efter litteraturöversikt och granskning av involverad sjukvårdspersonal 

Dataanalys Kvalitativ fenomenologisk analys enligt Giorgi i 4 steg: I) material lästes igenom för att få en 

uppfattning av helheten II) meningsbärande enheter relevant för syftet urskiljdes III) den 

psykologiska inblick artikulerades och IV) de transformerade betydelseenheter sammanfattades 

enligt syftet 

Bortfall Rapporteras ej 

Slutsats Svåra smärtsymtom vid sjukdom ger hög följsamhet (alla informanter i studien uppgav adekvat 

följsamhet). Patienter som accepterade sjukdomen kunde bättre använda sig av positiva strategier 

för sjukdomshantering. Faktorer som främjar följsamheten: en positiv relation till 

sjukvårdspersonal präglat av förtroende, kommunikation, information och samarbete, socialt stöd, 

medicinens effektivitet och den förväntade nyttan av behandlingen. Hinder för följsamhet var: 

rädsla för opioider (biverkningar, rädsla av att bli beroende), problem med hantering såsom en 

störande apparat och problem med tillgång till läkemedel (apotek vägrade överlämna medicinen 

till patienten) 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

91% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

Referens Vandermause, R., Neumiller, J. J., Gates, B. J., David, P., Altman, M., Healey, D. J., & ... Corbett, 

C. F. (2016). Preserving Self: Medication-Taking Practices and Preferences of Older Adults With 

Multiple Chronic Medical Conditions. Journal Of Nursing Scholarship, 48(6), 533-542. 

doi:10.1111/jnu.12250 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL, PubMed, PsycInfo 

Syfte Att (a) identifiera uppfattningar och beteende kring läkemedelsintag och (b) att generera en 

tolkning av betydelsen av läkemedelsintag hos äldre vuxna med multipla kroniska sjukdomar 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Multimetodisk, grundad i post-positivistiska och fenomenologiska ansatser, deskriptiv och 

hermeneutisk 

Urval 30 patienter (ålder 60+) med minst 3 kroniska diagnoser som använder minst 5 mediciner som 

hade fått ytterligare ett läkemedel förskrivna 

Datainsamling 15 Semi-strukturerade intervjuer vid förskrivning och åter efter 30 dagar, plus elektronisk dagbok. 

15(12) endast elektronisk dagbok där deltagarna under 30 dagar svarade om de hade hämtat ut 

läkemedlet (ja/nej), om inte: varför, om de hade tagit det nya läkemedlet(ja/nej), skala 1-10 om 

uppfattade nivå av wellness och med möjligheten att spela in korta kommentar, upplevelse, 

känslor i sambandet med läkemedelsintag 

Dataanalys Deskriptiv statistik av demografiska data, innehållsanalys av de transkriberade själv-

inspelningarna och intervjuer, hermeneutisk analys, parallaxic praxis 

Bortfall 3 (1 avslutade, 1 uppfyllde inte längre kriterierna pga att det nya recept makulerades, 1 

missuppfattade den elektroniska dagboken) 

Slutsats Förutom praktiska överväganden och hinder som transportsvårigheter, sjukförsäkringsfrågor och 

problem med tillgång till medicin (stängt apotek, dröjsmål i läkemedelsleverans) är svårigheter 

med att integrera läkemedlet i den dagliga rutinen, biverkningar och generell ångest hinder som 

äldre med flera kroniska sjukdomar möter i samband med läkemedelsbehandlingen. Att identifiera 

sig som en sjuk person är problematisk och kan leda till sjukdomsförnekelse som störs av 

diskussioner om läkemedel. Patienter kan känna sig uppgivna och besvikna över sin kropp och 

förskrivning av ett nytt läkemedel och mätning av sjukdomsparametrar som p-glukos eller 

blodtryck blir ytterligare en påminnelse av detta. Att behöva ta läkemedel upplevs som ett stigma, 

medan upplevelsen av att kunna bemästra en komplex läkemedelsbehandling kan ses som en 

personlig framgång. Sjukvårdspersonal kan ha en central roll i patienternas liv och 

sjukvårdspersonal är omedvetna om dess utsträckning.  Proaktiv sjukdomshantering gynnar 

Concordance genom att patienten kan förhandla med förskrivaren, men många patienter är mer 

passiva och förväntar att sjukvården koordinerar aktiviteter. Patienter är medvetna om sin 

bristande följsamhet och kan uppleva ångest på grund av detta, men känner också att det ställs för 

höga krav. Sjukvårdspersonal bör vara medvetna om hur kronisk sjukdom, dess hantering med 

läkemedel och livsstilsförändringar utgör ett hot mot patientens identitet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 

89% (Carlsson & Eiman, 2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

 

 

Referens Williams, A., & Manias, E. (2014). Exploring motivation and confidence in taking prescribed 

medicines in coexisting diseases: a qualitative study. Journal Of Clinical Nursing, 23(3/4), 471-

481. doi:10.1111/jocn.12171 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Att undersöka motivation och självförtroende hos personer med samexisterande diabetes, kronisk 

njursjukdom och hypertoni att ta sina läkemedel enligt ordination. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

MI 

Urval 39 patienter valdes slumpmässigt ur en randomiserad kontrollerad interventionsstudie som de 

deltog i. 

Inklusionskriterier: ålder 18+ med typ 1 eller typ 2 diabetes, stage 2-4 kronisk njursjukdom och 

systolisk hypertoni >130mmHg 

Datainsamling Uppstart med ett hembesök och därefter motiverande samtal via telefon varannan vecka under en 

12 veckors period, sjuksköterskan tog omfattande anteckningar samt enstaka meningar och citat 

under samtalets gång. 

Dataanalys Tematisk med hjälp av Health Belief Model, transkripter importerades till NVivo version 8, två 

forskare analyserade transkripterna var för sig, sen jämfördes och granskades de framkommande 

subtematiska mönster, resultat diskuterades till överenskommelse uppnåddes 

Bortfall 2 deltagare var svåra att nå  

2 deltagare var oförmögna att använda skattningsskalor 

Slutsats Hälsobeteenden determineras av hur patienter ser på vikten av hälsa och deras behov av kontroll 

över sin behandling. Det vanligaste sättet att utöva kontroll var att ändra på ordinationen och 

genom att använda sig av alternativmedicin. De flesta saknade hälsokunskap och förståelse för 

målet med den ordinerade behandling. De var överväldigade av behandlingens komplexitet och 

medan målet var att hålla sig vid liv, använde de sig av maladaptiva copingstrategier och 

sjukdomsförnekelse vid brist på symtom eller där biverkningar upplevdes som värre än 

sjukdomen. Negativa erfarenheter och bristande kontinuitet inom sjukvården försvårade relationen 

till sjukvårdspersonal och dess möjlighet till intervention. Språksvårigheter påverkade 

hälsokunskap och följsamheten negativt. Att vårda andra orsakade bristande egenvård. 

Diskussioner och åtskilda värderingar gällande läkemedelsintag kunde skapa problem i 

partnerförhållanden medan ensamhet kunde leda till brist på motivation att följa sina ordinationer. 

Positiva resultat (symtomförbättring, förbättrade laboratorievärden) av behandlingen förbättrade 

följsamheten.  Hög tablettbelastning, kostnader, biverkningar, nonchalerande bemötande av 

sjukvården, glömska och en allmänt avvisande inställning till läkemedel ansågs vara hinder för 

följsamhet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  

79% (Carlsson & Eiman, 2003) 
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