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Sammanfattning:  Hypertoni är en folksjukdom och en riskfaktor för hjärt-

kärlsjukdom. Effektiva behandlingsmetoder finns men brist 

på följsamhet till behandlingsregimer vid hypertoni är ett 

stort problem, som utgör en risk för patienters hälsa. Bättre 

kunskap om vad som kan påverka patienternas följsamhet till 

hypertonibehandling är därmed av stor betydelse för 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Syftet med studien 

var att undersöka faktorer som påverkar patienters följsamhet 

till behandling vid hypertoni. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie. Data bestod av 16 vetenskapliga artiklar som 

valdes ut, granskades och analyserades för att finna 

påverkande faktorer. De faktorer som framkom delades in i 

fem kategorier. Dessa var inställning till hypertoni och 

behandling, upplevelser av biverkningar, hälso- och 

sjukvårdens påverkan, omgivningens påverkan samt 

personliga faktorer. Misstro till diagnosen, behandling och 

hälso- och sjukvården samt rädsla för biverkningar utgjorde 

faktorer av vikt för följsamheten. Familjens engagemang var 

av betydelse för att hålla fast vid ordinationer och 

rekommendationer. En annan faktor av vikt var att patienter 

glömde ta sina läkemedel. Resurser i hälso- och sjukvården 

bör läggas på att utarbeta strategier för att effektivt kunna 

arbeta med hälsofrämjande arbete samt att optimera 

patientens delaktighet i beslut gällande den egna vården, detta 

för att öka följsamhet till behandling vid hypertoni.  
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Abstract:  Hypertension is a widespread disease and a risk factor for 

cardiovascular disease. Effective treatments are available but 

lack of compliance to treatment regimens in hypertension is 

considered a major problem that presents a risk to patient 

health. Better knowledge of what affect patients´ compliance 

to hypertension treatment is therefore of great importance to 

the nurse´s health promotion. The purpose of this study was 

to investigate factors that influence patients´ compliance to 

the treatment of hypertension. The study was conducted as a 

literature study. Data consisted of 16 scientific articles that 

were selected, reviewed and analyzed to find the influencing 

factors. The factors that emerged were divided into five 

categories. These were attitudes to hypertension and 

treatment, experiences of side effects, health care impact, 

impact of the surroundings and personal factors. Distrust of 

the diagnosis, treatment, health care and fear of side effects 

were factors of importance to compliance. The family´s 

involvement was important to adhere to prescriptions and 

recommendations. Another factor of importance was that the 

patients forgot to take their medicines. Resources in health 

care should be given to developing strategies to effectively 

work with health care promotion and to optimize the patient´s 

participation in decisions regarding their own care, this in 

order to increase compliance to hypertension treatment. 
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Inledning 
 

Hypertoni, högt blodtryck, räknas som en av de stora folksjukdomarna (Hjärt-

lungfonden, 2009) och utbredningen är global (World Health Organization [WHO], 

2011). Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2007) uppskattas 

omkring 1,8 miljoner människor i Sverige vara drabbade av hypertoni, en siffra som 

motsvarar 27 procent av den vuxna befolkningen. Förekomst av hypertoni är lika 

vanligt hos kvinnor som hos män, men kvinnor insjuknar i regel något senare i livet. 

Förekomst av hypertoni stiger med åldern och i pensionsåldern har mer än varannan 

kvinna eller man hypertoni (ibid.). Hypertoni är en betydelsefull riskfaktor för hjärt-

kärlsjukdom (Börjesson, Kjeldsen & Dahlöf, 2008; Cramer, Benedict, Muszbek, 

Keskinaslan, & Kham, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009). Enligt WHO (2011) orsakar 

hypertoni årligen nästan åtta miljoner dödsfall i världen. I Sverige inträffar omkring 30 

000 hjärtinfarkter varje år och lika många fall av stroke (Hjärt-lungfonden, 2009). 

Hypertoni tillhör de riskfaktorer som i stor utsträckning går att förebygga (Mazzaglia, et 

al., 2009). Genom effektiv behandling av hypertoni skulle många människor inte 

behöva drabbas av allvarliga följdsjukdomar (Hjärt-lungfonden, 2009). 

 

Behandlingen vid hypertoni är både farmakologisk och icke farmakologisk. SBU (2007) 

hävdar att en sund livsstil minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och behandling av 

hypertoni skall baseras på livsstilsförändringar. Den farmakologiska behandlingen är 

sedan länge väletablerad (Börjesson, et al., 2008). Trots effektiva behandlingsmetoder 

som kan få ner måttligt förhöjt blodtryck till en normal nivå är det inte många patienter 

som uppnår bra behandlingsresultat (SBU, 2007). Vidare visar studier att hos omkring 

hälften av patienterna stämmer inte intag av läkemedel överens med givna ordinationer. 

 

Enligt regeringens folkhälsomål (Folkhälsoinstitutet [FHI], 2009) skall hälso- och 

sjukvården behandla skador och sjukdomar, men även arbeta hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande. De betonar att det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 

perspektivet kan stärkas ännu mera. Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver sjuksköterskans ansvar i att identifiera 

potentiella hälsorisker och beteenden hos patienten. Vidare skall sjuksköterskan ha 

förmåga att genom dialog med patienten motivera till följsamhet i behandlingar. 

Följsamhet till ordinerad hypertonibehandling är avgörande för behandlingseffekten 

(SBU, 2007) och av stor betydelse för patientens hälsa (Cramer, et al., 2008). Det råder 

dock brist på vetenskapligt underlag gällande vad som påverkar följsamhet och hur den 

kan förbättras (SBU, 2007).  

 

Bakgrund  
 

Hypertoni  
 

Hypertoni definieras som ett tillstånd när blodtrycket i vila har uppmätts till 140/90 

mmHg eller högre, vid minst tre olika tillfällen under loppet av veckor/månader 

(Ericson & Ericson, 2008; Praktisk medicin, 2011).  
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Blodtrycket varierar mellan individer och olika tidpunkter under dygnet (Hjärt-

lungfonden, 2009). Tillfälliga blodtrycksstegringar är inte farligt utan tillhör kroppens 

normala funktioner. Hypertoni innebär en förhöjning av blodtrycket som inte 

normaliseras (ibid.). Även orsaken till hypertonin varierar från individ till individ och 

det går sällan att finna en enskild orsak (Ericson & Ericson, 2008). Den patofyiologiska 

mekanismen vid hypertoni är att det förekommer ett ökat motstånd i artärernas väggar 

vilket skapar ett högre tryck i arteriolerna exempelvis till följd av ateroskleros. 

Ytterligare fysiologiska mekanismer som bidrar till utvecklingen av högt blodtryck är 

till exempel RAAS-aktivering, ökad blodvolym, hög kroppsvikt, stort alkoholintag, 

hyperinsulinemi, etablerad njursjukdom, njurartärstenos samt hormonella förändringar. 

 

För många individer förlöper hypertoni helt utan symptom och upptäcks ofta i 

förbigående i samband med en hälsokontroll (Hjärt-lungfonden, 2009). Symptom som 

på sikt kan uppkomma är trötthet och huvudvärk (Praktisk medicin, 2011). För män kan 

impotens vara ett tidigt symptom. 

 

Behandling  
 

Syftet med hypertonibehandling är att genom normalisering av blodtrycket minska 

risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njurskador och för tidig död. Målet är ett 

blodtryck som understiger 140/90 mm Hg (Ericson & Ericson, 2008). Det finns en rad 

faktorer som tillsammans med hypertoni förstärker risken för följdsjukdomar (Hjärt-

lungfonden, 2009). Påverkbara faktorer är diabetes, övervikt, kost, stillasittande livsstil, 

negativ stress, alkoholkonsumtion samt rökning och snusning. Till de icke påverkbara 

faktorerna hör ärftliga anlag, ålder och manligt kön. Behandling av hypertoni är 

individuell (Ericson & Ericson, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007) och baseras 

på individens totala risk för komplikationer (Hjärt-lungfonden, 2009). 

 

Basen i all behandling av hypertoni skall vara livsstilsförändringar (Ericson & Ericson, 

2008; Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007). Livsstilsförändringar kan normalisera ett 

måttligt förhöjt blodtryck (Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007) men framförallt är de 

av stor betydelse till följd av dess inverkan på förstärkande riskfaktorer för hjärt-

kärlsjukdom (Börjesson, et al., 2008; Ericson & Ericson, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009; 

SBU, 2007). Regelbunden fysisk aktivitet utgör en av de viktigaste livsstilsåtgärderna 

(Ericson & Ericson, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007) och leder exempelvis 

till viktminskning, förbättring av blodfetter och ökad insulinkänslighet (Börjesson, et 

al., 2008). Vid omläggning av kosten eftersträvas framförallt ett reducerat saltintag 

(Ericson & Ericson, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007). Vidare eftersträvas ett 

minskat intag av fett och socker (Ericson & Ericson, 2008) samt ett ökat intag av frukt, 

grönsaker och fiber (Hjärt-lungfonden, 2009). En annan åtgärd av stor betydelse är 

stresshantering (Ericson & Ericson, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007). Stress 

aktiverar sympatiska nervsystemet vilket höjer blodtrycket (Ericson & Ericson, 2008). 

Det är därmed av vikt att identifiera stressfaktorer i livet, emotionella och sociala, för att 

kunna undvika eller lära sig hantera dem. Avslappningsövningar samt familjens 

medverkan kan vara av värde för stressreduktion. Även att minska 

alkoholkonsumtionen om den är hög samt att avstå från rökning och snusning är 

åtgärder av stor betydelse (Ericson & Ericson, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 

2007), eftersom alkohol och nikotin stimulerar centrala nervsystemet och ger en 
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tillfällig höjning av blodtrycket (Ericson & Ericson, 2008). Enligt Hjärt-lungfonden 

(2009) utgör rökning den viktigaste riskfaktorn för kranskärlssjukdom. Nikotin ger ökad 

puls och kolmonoxiden bidrar till sämre syreupptagningsförmåga, vilket resulterar i att 

hjärtat får svårare att arbeta. Vidare bidrar rökning till aterosklerosutveckling och ökad 

risk för tromboser. Ett rökstopp minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar snabbt. Kroppen 

återhämtar sig, pulsen normaliseras och syrehalten i blodet stiger efter hand. På sikt 

förbättras blodcirkulationen och skador i blodkärlen repareras. Även vid 

läkemedelsbehandling ska livsstilsförändringar genomföras eftersom det kan påverka 

den blodtryckssänkande effekten positivt. Livsstilsförändringar kan minska eventuella 

biverkningar från läkemedel (ibid.) samt minska eller helt eliminera behovet av 

läkemedelsbehandling (Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007). 

 

Läkemedelsbehandling vid hypertoni är ofta livslång (Hjärt-lungfonden, 2009). Praktisk 

medicin (2011) rekommenderar att läkemedel ges till patienter med kvarstående 

medelhög till hög risknivå om livsstilsförändringar inte har gett tillräckligt resultat. 

Läkemedel sätts in direkt när blodtrycket vid upprepade mätningar är över 180/110 mm 

Hg (Andersson, 2010). Vid hypertoni utan samtidig organskada så kallad okomplicerad 

hypertoni ordineras något eller en kombination av preparat ur läkemedelsgrupperna 

tiaziddiuretika, ACE-hämmare, kalciumantagonist eller angiotensin II antagonist 

(Praktisk medicin, 2011). ACE-hämmare är ett förstahandspreparat men kan ge hosta 

som biverkning och då ordineras istället angiotensin II blockerare. Vid samtidig 

ischemisk hjärtsjukdom, takyarytmier samt vid hjärtsvikt kan betablockerare ges som 

tilläggsmedicinering. Det finns en tendens till att en kraftfull kombinationsbehandling 

ordineras initialt för att snabbare uppnå målblodtrycket och därmed undvika 

komplikationer av det höga blodtrycket (ibid.). Det är ett måste att läkemedlen på ett 

korrekt sätt väljs, doseras, används och följs upp (Bondesson, 2009) för att ge ett så 

önskvärt resultat som möjligt. I valet av läkemedelsbehandling ska hänsyn tas till 

möjliga biverkningar (Praktisk medicin, 2011). Även individuella faktorer som annan 

sjukdom, tidigare medicinering, riskprofil, ålder och kön påverkar läkemedelsvalet 

(Ericson & Ericson, 2008). Det ingår i sjuksköterskans ansvar att känna till de 

vanligaste biverkningarna av olika läkemedel (Arbetsgruppen för bättre 

läkemedelsanvändning [ABLA], 2001). Sjuksköterskans bedömning och uppgifter är till 

hjälp vid läkarens beslut och sjuksköterskan är ofta den som initierar att ett läkemedel 

behöver ordineras till patienten. En väl skött medicinering och genomförda 

livsstilsförändringar kan resultera i att medicineringen på sikt kan minskas (Hjärt-

lungfonden, 2009).  

 

Hälsofrämjande omvårdnad 
 

Hälsofrämjande arbete utgör en central roll i sjuksköterskans uppgifter (Socialstyrelsen, 

2005; Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007; 2008). Förebyggande hälso- och 

sjukvård bygger på åtgärder som bevarar god hälsa, förhindrar uppkomst av sjukdom 

eller skada samt förhindrar försämring av hälsan (Socialstyrelsen, 2006). SSF (2008) 

beskriver att hälsofrämjande arbete bygger på kunskap om processer som leder till 

hälsa. Hälsofrämjande omvårdnad förknippas framförallt med hälsoutbildning vilket 

innebär information i syfte att påverka individens beteende och livsstil för att främja 

hälsa och motverka sjukdom. Sjuksköterskans möte med patienten skall genomsyras av 

dialog, delaktighet och jämlikhet. International Council of Nurses [ICN] (SSF, 2007) 
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beskriver i sin etiska kod för sjuksköterskor att omvårdnad skall ges på ett sätt så att 

hänsyn tas till olika människors vanor, värderingar och tro. I en preliminär version av 

nationella riktlinjer beskrivs metoder för sjukdomsförebyggande åtgärder, som utgörs av 

att stödja förändring av levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2010).  Riktlinjerna berör de 

levnadsvanor som orsakar mest sjukdomsbörda i Sverige. Dessa är tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma kostvanor. Rådgivning utgör 

grunden för allt sjukdomsförebyggande arbete. Rådgivning delas in i tre nivåer utifrån 

struktur, innehåll och omfattning. Kort rådgivning innebär korta, standardiserade råd 

angående förändring av levnadsvanor vilket kan kompletteras med skriftlig information. 

Rådgivning beskrivs som individanpassad information som ges i dialog med patienten 

och som kan kompletteras med hjälpmedel som mat- och motionsdagbok. Även 

kvalificerad rådgivning är individanpassad men innehåller mer struktur och utgår från 

teoretiska modeller. Motiverande samtal (MI) är en metod för kvalificerad rådgivning.  

Metoden bygger på olika tekniker som att ställa öppna frågor, lyssna och reflektera samt 

att summera (SSF, 2008). Syftet är att hjälpa patienten inse problem med sin livsstil och 

motivera till att genomföra positiva förändringar i det dagliga livet (Brobeck, Bergh, 

Odencrants & Hildingh, 2011). Metoden har visat sig vara ett effektivt verktyg i 

sjuksköterskan hälsofrämjande arbete. I en studie som belyser patienters upplevelser av 

hälsorådgivning framkom att patienterna föredrog ett personligt samtal framför skriftlig 

information om livsstilsförändringar (Persson & Friberg, 2009). De uttryckte vikten av 

att bli sedd som en unik individ, samt en dialog på lika villkor mellan två vuxna 

individer.  

 

Följsamhet 
 

I Medicinsk terminologi definieras följsamhet som ”patientens förmåga (vilja) att följa 

läkarens råd om t.ex. medicinering” (Lindskog, 2004. s. 217.). WHO (2003) och SBU 

(1998) poängterar att följsamhet ofta nämns i samband med följsamhet till medicinsk 

behandling men att det även handlar om följsamhet till de andra komponenterna vid 

behandling av hypertoni. WHO (2003) beskriver vidare att följsamhet till olika 

behandlingar dessutom handlar om olika beteenden som reflekterar i handlingar. Det 

kan vara att söka medicinsk hjälp, hämta ut sin medicin, ta sin medicin på ett lämpligt 

sätt, närvara vid uppföljningar samt utföra livsstilsförändringar som gäller egenvård, 

ohälsosamma dieter eller brist på fysisk aktivitet. Följsamhet handlar om hur individens 

beteende överensstämmer med ordinationer och rekommendationer givna av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Nationalencyklopedins [NE] (u.å.a) engelska översättning av 

följsamhet är compliance. Ordet likställs med Adherence som även kan översättas till 

efterlevnad (NE, u.å.b). Rydén och Stenström (2008) beskriver ordet compliance som 

lydnadsinriktat och menar att ordet concordance är ett modernare begrepp som kan 

översättas till samsyn och samförstånd i relationen mellan vårdpersonal och patient. 

Detta sker enligt ABLA (2001) genom att båda parter får framföra sin syn på 

situationen. Vidare poängteras att Concordance inte är detsamma som följsamhet då 

samsyn är något som kan uppnås i varje patientmöte och följsamhet används i relation 

till om ordinationen följs av patienten. 

 

Det finns en rad metoder för att mäta följsamhet (Rydén & Stenström, 2008). Att 

studera det kliniska utfallet av behandlingen är ett vanligt sätt, då ett negativt resultat 

anses påvisa brist på följsamhet. En annan metod är självrapportering, då följsamheten 
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mäts genom att fråga individerna om de följer behandlingsordinationen. Följsamhet kan 

även mätas genom att räkna antalet tabletter som återstår i medicinburken eller genom 

receptkopior för att se hur många patienter som hämtar ut ordinerade läkemedel från 

apoteket. Genom kemiska analyser går det att mäta hur mycket av det förskrivna 

preparatet individer faktiskt fått i sig (ibid.). Studier påvisar att individer rapporterar 

högre följsamhet än vad som bekräftas av mer objektiva test (Gordis, Markowitz & 

Lilienfeld, 1969; Stone, 1979 i Rydén & Stenström, 2008). 

 

Brist på följsamhet till givna ordinationer eller rekommendationer kan bero på en rad 

olika faktorer (Rydén & Stenström, 2008). Exempel på sådana faktorer är sjukdomens 

allvarlighetsgrad, under hur lång tidsperiod individen måste följa behandlingsregimen 

och i vilken grad den inkräktar på individens vanor och livsmönster. Ytterligare faktorer 

berör biverkningar, rädsla att utveckla ett läkemedelsberoende, tilltro till behandlingens 

effektivitet, sociala och demografiska faktorer samt relation och kommunikation mellan 

individ och vårdpersonal.  

 

Health belief-modellen och Locus of control 
 

Varje individ är unik i relation till erfarenheter, kunskaper, värderingar, attityder och 

förväntningar, vilket påverkar sättet vi ser på hälsa, sjukdom och vårt hälsobeteende 

(Rydén & Stenström, 2008). Health Belief-modellen [HBM] är en teori som utvecklades 

av Hochbaum, Kegeles, Leventhal och Rosenstock i syfte att söka förklaringar till vad 

som påverkar individer att ägna sig åt egenvård och sjukdomsförebyggande beteenden. 

Modellen modifierades av Becker och Maiman till att innefatta förutsägelser om vad 

som kan påverka individers följsamhet till behandlingsordinationer. Benägenheten att 

vidta sjukdomsförebyggande åtgärder, söka hälsovård eller följa ordinationer bygger 

enligt HBM på att individen uppfattar sin hälsa som viktig. Vidare måste individen anse 

det finnas en risk att drabbas av sjukdom eller försämring av nuvarande sjukdom som 

leder till komplikationer. Att individen upplever vinsterna med att följa 

behandlingsordinationer större än de uppoffringar som han/hon behöver göra ökar 

sannolikt följsamheten (ibid.). Bandura (1977) i Rydén och Stenström (2008) framhåller 

även betydelsen av i vilken mån individen tror sig kunna klara av att genomföra 

behandlingsregimen. Enligt HBM uppfattar sig individer med bristande följsamhet som 

mindre sårbara, mindre hotade av sjukdom (Rydén & Stenström, 2008). De är mindre 

bekymrade för sin hälsa samt har lägre tilltro till medicinens effektivitet än individer 

med högre följsamhet.  

 

Locus of control är ytterligare en teori som syftar till att försöka förklara varför 

individer engagerar sig i hälsosamma beteenden eller inte (Rydén & Stenström, 2008). 

Teorin som grundades av Rotter bygger på att individer utifrån tidigare livserfarenheter, 

har olika uppfattning om i vilken mån de kan kontrollera händelser i sitt liv. Rotter 

(1954, 1966, 1975 i Rydén & Stenström, 2008) delar in begreppet i intern respektive 

extern kontroll. En extern kontrolluppfattning innebär att individen inte anser de egna 

handlingarna som viktiga för hälsan utan lägger istället kontrollen till yttre krafter 

exempelvis ödet, tillfälligheter, vårdpersonal eller andra viktiga personer. En intern 

kontrolluppfattning innebär att individen har tilltro till sin förmåga och anser de egna 

handlingarna som betydelsefulla och avgörande för den egna hälsa. Vidare beskrivs att 

uppfattningen om vad som kontrollerar händelser i livet har stor inverkan på hur 

individer hanterar svårigheter.  
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Problemformulering 

 

Brist på följsamhet till ordinerade behandlingsregimer och rekommendationer vid 

hypertoni är ett stort problem som innebär stora risker för patienternas hälsa. Det är 

bevisat att livsstilsförändringar och läkemedel kan sänka ett högt blodtryck. Bättre 

kunskap om vad som kan påverka patienters följsamhet till ordinerad 

hypertonibehandling är därmed av stor betydelse för sjuksköterskan i det 

hälsofrämjande arbetet.  

 

Syfte  
 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka faktorer som påverkar patienters 

följsamhet till behandling vid hypertoni.  

 

Metod 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Fribergs (2006) modell i syfte att 

skapa en fördjupad kunskap inom valt problemområde. Systematiska sökningar efter 

kvantitativa och kvalitativa artiklar genomfördes i vetenskapliga databaser utifrån ovan 

formulerat syfte.  

 

Datainsamling 
 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och 

Academic Search Elite. Valet av databaser gjordes med avseende att de är inriktade på 

vård, medicin och/eller hälsovetenskap. Sökord valdes utifrån litteraturstudiens syfte 

och anpassades till de olika databasernas ämnesord. Sökord redovisas i sökordsöversikt 

(tabell 1). Sökningar utfördes även utifrån sökorden blood pressure, treatment, 

adherence behavior, medication adherence, concordance, lifestyle changes och barriers. 

Då dessa inte resulterade i relevanta resultatartiklar redovisas de inte i sökordsöversikt 

eller sökhistorik. Då ämnet berör omvårdnad utfördes datasökningar med nurse som 

sökord för att belysa sjuksköterskan roll. Träffarna kom då främst att beröra och 

beskriva olika interventioner för att öka följsamhet till behandling. Artiklar som enbart 

beskrev interventioner utan att beröra faktorer som påverkade följsamhet ansågs inte 

vara relevanta för studiens syfte. Kompletterande artikelsökningar utfördes i databasen 

Psycinfo i syfte att finna artiklar som genom kvalitativa metoder belyste problemet ur 

patienternas synvinkel. Sökningar genomfördes även i databasen Swemed+, men de 

resulterade inte i relevanta träffar. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 

 

Sökord 

 

Cinahl 

Subject 

heading list 

 

 

PubMed 

MeSH-term 

 

Academic Search 

Elite 

Subject terms 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

Hypertoni Hypertension Hypertension 

(MESH-term och 

fritext) 

Hypertension Hypertension 

Följsamhet 

 

Patient 

compliance 

 

 

Patient compliance 

 

Adherence (fritext) 

Patient compliance 

 

Self-care, health 

Treatment 

compliance 

Faktorer  Factors (fritext)   

Kvalitativ  Qualitative (fritext)   

  

I Cinahl användes headings Hypertension som MM (major concept) och kombinerades 

med headings Patient compliance. Inklusionskriterier vid sökningarna var att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan år 2006 och år 2011, de skulle vara vetenskapliga 

(research article), vara skrivna på engelska samt innehålla abstract. I Academic Search 

Elite genomfördes sökningar utifrån subject terms Hypertension och Patient compliance 

samt av databasen föreslagna Self-care, health. Termerna kombinerades med varandra. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2006 och år 2011.  

Sökningarna i PubMed utgick från en kombination av mesh-termerna Hypertension och 

Patient compliance som major topics. För att avgränsa sökningarna valdes att för 

termen Hypertension lägga till subheadings diet therapy och drug therapy då dessa 

ansågs lämpliga för studiens syfte, samt att fritext ordet factors skulle återfinnas i 

artikelns titel eller abstract. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle inneha abstract, 

vara skrivna på engelska samt publicerats under de senaste fem åren. I syfte att finna 

fler kvalitativa artiklar genomfördes en fritextsökning med sökorden hypertension och 

qualitative samt att sökordet adherence skulle återfinnas i artiklarnas titel. Inga 

avgränsningar användes vid denna sökning. Vid sökningar i Psycinfo användes 

thesaurus Hypertension och Treatment compliance i kombination med varandra. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2004 och 2011, 

vara publicerade på engelska samt i en granskad tidskrift (peer reviewed journal). 

 

Vid samtliga sökningar lästes alla titlar i träfflistorna. Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle beröra följsamhet vid behandling av hypertoni och artiklar som inte 

berörde följsamhet exkluderades. Bland de artiklar som verkade relevanta och 

intressanta utifrån syftet lästes abstract. Därefter exkluderades artiklar som enbart 

beskrev följsamhet relaterat till ett specifikt läkemedel, de som enbart studerade 

behandlingens effekt på blodtrycket samt artiklar som enbart studerade interventioner.  

Sammanlagt inkluderades sjutton artiklar till urval 1. Sökhistorik redovisas i bilaga A 

(tabell 2). Artiklar som återfanns vid fler än en sökning, redovisas endast i den 

sökningen där den först påträffades. 

 

De sjutton artiklar som inkluderades till urval 1 granskades enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 
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respektive kvalitativ metod. Granskning av artiklarna utfördes individuellt, resultatet 

jämfördes och diskuterades. Av resultatartiklarna bedömdes tretton vara av Grad I 

vilken ansågs vara den högsta graden av vetenskaplighet. Tre artiklar bedömdes vara av 

Grad II, en lägre grad av vetenskaplighet. En artikel bedömdes inte vara av tillräckligt 

hög vetenskaplig kvalitet och den exkluderades därmed från studien. Sexton artiklar 

inkluderades till urval 2. Av dessa var nio kvantitativa, sex kvalitativa och en innehöll 

både kvantitativ och kvalitativ metod.  

 

Databearbetning 
 

De sexton resultatartiklar som inkluderades till urval 2 lästes individuellt upprepade 

gånger. Därefter sammanfattades de i en artikelöversikt utifrån metod, i syfte att ge en 

överblick av resultatet. Artikelöversikt redovisas i bilaga B1- 4, C, D1- 6 (tabell 3, 4 och 

5). En systematisk analys genomfördes individuellt genom färgmarkering av likheter 

och olikheter i resultatinnehåll. Resultat som svarade för syftet identifierades och 

sorterades gemensamt in i olika faktorer som påverkar följsamhet. Utifrån syftet som 

var att beskriva vad som påverkar patienters följsamhet till behandling togs beslutet om 

att utgå från fynd i de kvalitativa artiklarna och sedan stärka dessa med samband som 

påvisats i de kvantitativa. De olika faktorerna bearbetades var för sig för att sedan 

utifrån gemensamma beröringspunkter, sammanfattas i fem kategorier.  

 

Resultat 
 

Vid bearbetning av artiklarna framträdde fem kategorier av faktorer som påverkar 

följsamheten till läkemedelsordinationer och rekommendationer: inställning till 

hypertoni och behandling, upplevelser av biverkningar, hälso- och sjukvårdens 

påverkan, omgivningens påverkan samt personliga faktorer.  

 

Inställning till hypertoni och behandling 
 

Många deltagare beskrev att de till en början hade en uppfattning om hypertoni som ett 

tillfälligt hälsoproblem (Proulx, Leduc, Vandelac, Grégoire, & Collin, 2007). 

Majoriteten upplevde inga symptom, vilket skapade tvivel om huruvida de faktiskt hade 

hypertoni och det resulterade i uteblivet läkemedelsintag. Misstro till diagnosen ledde 

även till svårigheter att följa kostråd (Fongwa, et al. 2008). En del baserade sitt intag av 

läkemedel beroende på om de upplevde symptom (Gascón, Sánchez-Ortuño, Llor, 

Skidmore, & Saturno, 2004; Svensson, Kjellgren, Ahlner, & Säljö, 2000; Tsiantou, 

Pantzou, Pavi, Koulierakis, & Kyriopoulos, 2010). Då de inte upplevde symptom antogs 

blodtrycket vara under kontroll (Gascón, et al., 2004; Jesus, et al., 2008; Proulx, et al., 

2007; Tsiantou, et al., 2010). Många hade uppfattningen att de då utan risk kunde avstå 

från att ta sin medicin (Gascón, et al., 2004). I en annan studie framkom dock att det var 

en faktor för följsamhet att vilja undvika symptom (Svensson, et al., 2000). 

 

Några deltagare uttryckte tvivel till läkemedlens effekter och relevans (Proulx, et al., 

2007). Vissa deltagare erkände att de inte tog läkemedlen enligt läkarnas föreskrifter 
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och ansåg att det inte utgjorde någon risk att hoppa över medicinen då och då (Gascón, 

et al., 2004). En del uttryckte att de önskade skaffa sig erfarenhet av hur de kände sig 

när de inte tog sina läkemedel (Proulx, et al., 2007). Uppfattningen att läkemedlen inte 

fungerade, ledde till frågor angående dess verkliga egenskaper. Vissa deltagare 

framhävde att de inte var övertygade om relevansen av farmakologiskt ingripande 

gällande deras tillstånd. Några ansåg sig ha en livsstil som skyddade mot hypertoni. De 

beskrev sig som uppvuxna på landsbygden och vana vid kroppsarbete vilket gjorde dem 

motståndskraftiga. Andra kände sig skyddade mot sjukdomen till följd av att deras nära 

släktingar avlidit vid hög ålder utan att ha varit sjuka. Ett fåtal deltagare beskrev att de 

slutat ta sina läkemedel och istället försökte kontrollera sitt blodtryck genom 

avslappning samt att reducera stress, då de upplevde att stress var den primära orsaken 

till hypertoni. Vissa deltagare angav att de hade mer förtroende för naturmediciner än 

farmakologisk behandling (ibid.). En faktor till bristande följsamhet var ett allmänt 

ogillande av läkemedel (Svensson, et al., 2000). Deltagarna uttryckte rädsla över 

livslång behandling och ansåg att läkemedlen i sig utgjorde en risk för negativ påverkan 

på kroppen (Gascón, et al., 2004; Proulx, et al., 2007). Några beskrev rädsla över att 

läkemedlen var beroendeframkallande (Fongwa, et al., 2008; Proulx, et al., 2007). Vissa 

av deltagarna ansåg att det kunde påverka deras immunsystem (Tsiantou, et al., 2010). 

En del uttryckte ett starkt motstånd till läkemedelsbehandling och menade att det var 

direkt farligt (Proulx, et al., 2007). Några associerade läkemedel med gift och uttryckte 

oro över antalet tabletter som dagligen skulle intas. En deltagare uttryckte risken för 

överkonsumtion för att rättfärdiga att hon endast tog en del av den förskrivna dosen.  

 

Upplevelser av biverkningar 
 

Bland de individer som erhöll läkemedelsbehandling utgjorde biverkningar en faktor för 

bristande följsamhet (Fongwa, et al., 2008; Gascón, et al., 2004; Karaeren, et al., 2009); 

Proulx, et al., 2007; Svensson, et al., 2000; Trivedi, Ayotte, Edelman, & Bosworth, 

2008; Tsiantou, et al., 2010; Vawter, Tong, Gemilyan, & Yoon, 2008). Några deltagare 

uttryckte att de själva drabbats av ihållande biverkningar, andra att de sett släktingar 

drabbas (Proulx, et al., 2007). Enligt deltagare i en studie utgjorde faktumet att ha 

drabbats av biverkningar den främsta anledningen till att inte vara följsam till 

läkemedelsordinationer (Svensson, et al., 2000). I en annan studie undersöktes det 

huruvida graden av intern locus of control i relation till bland annat biverkningar 

påverkade följsamhet till läkemedelsanvändning (Hong, Oddone, Dudley & Bosworth, 

2006). När förekomsten av biverkningar var låg och den interna kontrollen hög var 

följsamheten hög. Om frekvensen av biverkningar istället steg var följsamheten låg trots 

den höga interna kontrollen. Samtidigt var de som hade en låg intern kontroll istället 

följsamma vid högre förekomst av biverkningar. Även rädsla för biverkningar ledde till 

att några justerade sina doser (Fongwa, et al., 2008) eller avslutade sin behandling 

(Proulx, et al., 2007; Tsiantou, et al., 2010). Deltagare angav att de upplevde 

informationen i bipackssedeln som skrämmande och svår att förstå (Gascón, et al., 

2004). En kvinna uttryckte att hon efter att ha läst om njursvikt som möjlig biverkning 

helt avstod från att ta läkemedlet (Proulx, et al., 2007). Några deltagare avstod helt från 

att läsa information om läkemedlet av rädsla för möjliga biverkningar (Tsiantou, et al. 

2010).  

  



10 
 

Hälso- och sjukvårdens påverkan 
 

I en studie uppgav majoriteten av deltagarna att deras kunskap om hypertoni hade 

införskaffats från andra källor än hälso- och sjukvården såsom tidningar, tv- program 

eller genom samtal med andra (Gascón, et al. 2004). Vidare uttryckte de ett stort 

önskemål om ytterligare information, tillhandahållen av en läkare. I en annan studie 

ansåg deltagare att kunskap om hypertoni och behandling utgjorde grunden för 

följsamhet (Fongwa, et al. 2008). Det visade sig att kunskap om hypertoni och 

läkemedelsbehandling var större hos patienter som var följsamma till 

läkemedelsordinationer (Karaeren, et al., 2009). Att veta orsaken till hypertoni, värdet 

för målblodtryck samt varför medicinen behöver användas och under hur lång tid 

påverkade följsamheten positivt. Kunskap om vad hypertoni kan leda till påverkade inte 

följsamheten. Rädsla för komplikationer uttrycktes dock i en annan studie vara en faktor 

för följsamhet till läkemedelsbehandling (Svensson, et al., 2000). Deltagare som oftare 

besökte vårdcentralen för att kontrollera blodtrycket upplevde mindre svårigheter med 

att följa läkemedelsordinationer än de som besökte vårdcentral mer sällan (Vawter, et 

al., 2008).  

 

Majoriteten av deltagarna var missnöjda med rådgivning som erhållits från hälso- och 

sjukvården (Gascón, et al., 2004). Många upplevde den erhållna informationen som 

bristfällig och att den inte var individanpassad (Gascón, et al., 2004; Proulx, et al., 

2007). Ett reducerat saltintag och motion var de livsstilsförändringar som deltagare 

rekommenderades i första hand, men läkaren uppfattades inte ge någon förklaring till 

varför dessa förändringar var hälsosamma (Gascón, et al., 2004). Förklaring om vikten 

av att följa ordinationer och rekommendationer ansågs vara en faktor som underlättade 

följsamhet (Fongwa, et. al., 2008). Några uppgav att de avbrutit sin behandling till följd 

av att de inte informerats om vikten av att inta läkemedel (Jesus, et al., 2008). Vissa 

upplevde att läkaren var stressad, gav lite information, ställde få frågor samt inte 

uppmuntrade till samspel (Gascón, et al., 2004). Andra upplevde sig nervösa inför mötet 

och avstod från att ställa frågor. I en annan studie beskrev deltagare frustration, då de 

inte fått tillfredställande svar på frågor de ställt (Proulx, et al., 2007). Vidare uttryckte 

några deltagare sig kritiska till läkemedelsinformation och läkarens kunskap. Även 

svårigheter med att förstå läkarens språk och skrift uttrycktes av en del deltagare 

(Gascón, et al., 2004). Flera deltagare ansåg det vara farligt att utan invändningar följa 

rekommendationer som gjorts av media eller hälso- och sjukvårdspersonal (Proulx, et 

al., 2007). I andra studier uttrycktes dock förtroende till läkemedelsbehandling och 

läkarens kunskap (Svensson, et al., 2000; Proulx, et al., 2007). Vidare uttrycktes att de 

inte hade funderingar på att avbryta eller ändra ordinerad behandling utan att först 

rådfråga läkaren. I Svensson, et al. (2000) uppmärksammades att deltagare som var 

följsamma till läkemedelsbehandling gav svagare resonemang och var mindre 

involverade i sin vård, än deltagare som inte var följsamma. Beslut rörande följsamhet 

som att justera dos eller avstå från läkemedelsintag baserades på aktiva resonemang.  

 

Omgivningens påverkan 
 

Familjens uppbyggnad och samspel hade en direkt påverkan på utgången av behandling 

vid hypertoni (Costa & Nogueira, 2008). Uppmuntran från familjemedlemmar ökade 
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intresset för behandling och följsamhet. Konflikter med familjemedlemmar gav upphov 

till oro och stress (Costa & Nogueira, 2008; Fongwa, et al., 2008) vilket ledde till att 

patienterna försummade sin egenvård och därmed försämrades deras hälsa (Costa & 

Nogueira, 2008). Familjeproblem ledde även till uteblivna återbesök (Jesus, et al., 2008). 

Bristande följsamhet och minskat intresse för behandling och rekommendationer ökade 

när familjen inte var engagerad (Costa & Nogueira, 2008; Fongwa, et al., 2008). I en 

studie framkom det att gifta deltagare var mer benägna till följsamhet av 

läkemedelsordination samt var oftare icke-rökare, vilket ansågs bekräfta det sociala 

stödets inverkan på följsamhet (Trivedi, et al., 2008). Önskan om att få se barnen växa 

upp beskrevs vara en faktor som motiverade till följsamhet (Fongwa, et al., 2008). 

 

Att mötas i grupp och samtala med andra i liknande situationer upplevdes som ett stöd 

och påverkade enligt deltagarna deras förmåga till egenvård på ett fördelaktigt sätt 

(Fongwa, et al., 2008). I en dansk studie innefattande fysisk aktivitet på recept uttryckte 

några deltagare att genom delaktighet i grupp och motion under ledning, ökade deras 

motivation till att överkomma hinder för följsamhet (Roessler & Ibsen, 2009). Att de 

inte hade ett lämpligt ställe att utföra fysisk aktivitet på uppgavs vara en orsak till att 

inte vara följsam (Fongwa, et al., 2008). Några deltagare uttryckte att religion utgjorde 

ett stöd (Fongwa, et al. (2008); Proulx, et al., 2007). Det hjälpte dem tillfriskna, vidhålla 

god hälsa och minskade känslan av sårbarhet relaterat till hypertoni (Proulx, et al., 

2007). Det ansågs även avgörande för att lyckas stå fast vid hälso- och sjukvårdens 

rekommendationer (Fongwa, et al., 2008). 

 

Personliga faktorer 
 

En förklaring till bristande följsamhet var att deltagarna glömde ta sina läkemedel 

(Gascón, et al., 2004; Proulx, et al., 2007; Vawter, et al., 2008). Några deltagare 

upplevde svårigheter med att ta sina läkemedel vid en speciell tidpunkt (Gascón, et al., 

2004). Andra som uttryckte sig ha hög följsamhet hade etablerat dagliga rutiner för sitt 

läkemedelsintag (Lehane & McCarthy, 2007). Majoriteten av dem föredrog att ta sina 

läkemedel vid en speciell tidpunkt, i samband med frukost eller sänggående. Tsiantou, 

et al. (2010) samt Uzun, et al. (2009) fann att följsamhet underlättades då 

läkemedelsintaget skedde på morgonen. I en annan studie uttryckte däremot vissa 

deltagare att de ofta glömde ta sina läkemedel på morgonen då de hade bråttom till 

jobbet (Proulx, et al., 2007). Några uttryckte att de glömde ta sina mediciner när de 

dagliga rutinerna ändrades som under helgen då resor, middagar med vänner, avvikelser 

från normala aktiviteter och intag av alkohol förekom. De yngre deltagarna uttryckte att 

de glömde ta sina läkemedel i större utsträckning än de äldre deltagarna (Vawter, et al., 

2008). Att glömma var även en bidragande orsak till uteblivna återbesök (Jesus, et al., 

2008). Andra orsaker till uteblivna återbesök angavs vara personliga problem, att vara 

bortrest eller inte vilja utebli från jobbet. En hektisk livsstil, hög arbetsbelastning och 

vardagens plikter resulterade i oregelbundet intag av läkemedel samt att många 

deltagare uttryckte sig inte ha tid att ta det lugnt eller motionerna (ibid.). Några 

deltagare upplevde att hantering av stress i vardagslivet hjälpte dem att hantera 

hypertoni och dess behandling (Fongwa, et al., 2008). 

 

Emotionellt välmående påverkar följsamhet till behandlingsregimen vid hypertoni 

(Dosse, Cesarino, Martin & Castedo, 2009; Roessler & Ibsen, 2009; Trivedi, et al., 
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2008). Deltagare som upplevde högre emotionellt välmående var mindre benägna att 

rapportera svårigheter med följsamhet till diet och motionsrekommendationer (Trivedi, 

et al., 2008). Deltagare med depression, ångest eller migrän visade lägre följsamhet till 

läkemedelsbehandling än deltagare utan dessa tillstånd (Vawter, et al., 2008). Även 

deltagare i Fongwa, et al. (2008) angav depression som ett hinder för följsamhet både 

till läkemedelsbehandling och till livsstilsrekommendationer.  

 

Äldre deltagare rapporterade mindre svårigheter att vara följsamma till diet och 

träningsrekommendationer (Trivedi, et al., 2008). Deltagare under 50 år dök mer sällan 

upp i samband med kostrådsgivningstillfällen (Roessler & Ibsen, 2009). Att vara 

följsam till rekommendationen att inte röka ökade med stigande ålder (Trivedi, et al., 

2008; Uzun, et al., 2009).  

 

Priset på läkemedel utgjorde en vanlig orsak till att deltagare avbröt behandling (Jesus, 

et al., 2008). Ekonomiska svårigheter uppmärksammades även i en annan studie då 

några deltagare beskrev att de till följd av ansträngd ekonomi inte haft något annat val 

än att avstå från att förnya sitt recept (Proulx, et al., 2007). Följsamhet till diet var högre 

hos individer med högre inkomst (Uzun, et al., 2009). Att inte ha råd med mat av hög 

kvalitet var en förklaring för bristande följsamhet till kostrekommendationer (Fongwa, 

et al., 2008). Högre utbildningsnivå visade sig öka deltagarnas utförande av egenvård 

(Akyol, Çetinkaya, Bakan, Yarah, & Akkuş, 2007). Även följsamhet till regelbunden 

fysisk aktivitet var bättre hos dem med högre utbildningsnivå, samt hos dem som var 

följsamma till diet och läkemedelsbehandling (Uzun, et al., 2009). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion  
 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar utfördes initialt i databaserna Cinahl, PubMed 

och Academic Search Elite, då deras ämnesområden ansågs vara relevanta i förhållande 

till problemområdet och studiens syfte. Kompletterande sökning utfördes senare i 

Psycinfo i syfte att finna fler kvalitativa artiklar för att erhålla en djupare förståelse ur 

patientens perspektiv. Att sökningar genomförts i flera databaser kan anses som en 

styrka för studien då risken minskar att relevant material förbisetts. Sökningarna utgick 

från databasernas termbanker vilket kan innebära en styrka till följd av att databaserna 

finner det material som är relevant. Sökningarna utfördes utifrån ett fåtal söktermer 

främst Hypertension och Patient compliance. Då compliance upplevdes som ett något 

föråldrat begrepp gjordes försök att byta ut denna term mot adherence. Som ämnesord 

var dock adherence inte lika integrerat i databasernas termbanker och därför användes 

det av databaserna föreslagna compliance. Däremot genomfördes fritextsökningar med 

adherence som sökord, vilket resulterade i relevanta träffar. Sökningar genomfördes 

även med concordance som sökord men dessa ledde inte till några relevanta träffar. En 

möjlig förklaring kan vara att concordance baserat på befintliga källor, inte anses 

synonymt med compliance. Det begränsade antalet sökord kan anses vara en svaghet för 

studien. Flera av artiklarna påträffades i olika databaser vilket kan ses som en styrka, då 

det kan antas innebära att en bra avsökning av problemområdet har genomförts. 
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Av de utvalda artiklarna var nio kvantitativa, sex kvalitativa och en både kvantitativ och 

kvalitativ. Då syftet var att belysa patienternas följsamhet eftersträvades att finna 

kvalitativa studier i första hand. De inledande sökningar resulterade dock främst i 

kvantitativa artiklar. Beslut togs därför om att utöka sökandet till att även innefatta äldre 

artiklar än de som publicerats de senaste fem åren. Sökningarna resulterade i två artiklar 

av relevans, en publicerad 2004 och en 2000. Att äldre forskning använts kan ses som 

en svaghet för studien. Artiklarna bedömdes dock vara av hög vetenskaplig grad och 

deras resultat styrkte de fynd som framkommit i andra resultatartiklar, därför 

inkluderades de i studien. Artikeln som publicerats år 2000 var genomförd i Sverige 

vilket utgjorde ytterligare ett skäl för inkludering. Då syftet var att beskriva vad som 

påverkar patienters följsamhet till behandling kunde fler kvalitativa artiklar erbjudit en 

djupare förståelse och kunskap. Att fynd i både kvalitativa och kvantitativa artiklarna 

belyser liknande faktorer och att de kvantitativa därmed stärker de kvalitativa anses vara 

en styrka för studien. De kvantitativa artiklarna medför även att resultatet med större 

säkerhet kan överföras till en större population. En artikel var från Sverige, en från 

Danmark, en från Irland, en från Grekland, en från Spanien, fyra från USA, en från 

Canada, tre från Brasilien och tre från Turkiet. Endast en studie var genomförd i 

Sverige. De andra är dock utförda i länder med levnadsförhållanden som liknar dem i 

Sverige vilket innebär att resultatet bör kunna överföras till svenska förhållanden. Att 

artiklar från många olika delar av världen visar liknande resultat måste ses som en 

styrka för studien. Några av artiklarna beskriver relationen mellan patient och läkare. 

Det är svårt att bortse från läkarens roll när det gäller hypertonibehandlingen då läkaren 

är den som ordinerar läkemedlen. Det kan ses som en svaghet att artiklarna inte 

specifikt berör patientens relation till sjuksköterskan. Studierna ansågs dock relevanta 

eftersom sjuksköterskan ska samarbeta med läkaren samt till följd av att undervisning 

och rådgivning ingår i sjuksköterskan uppgifter. Majoriteten av artiklarna berör främst 

läkemedelsbehandling vilket kan ses som en svaghet för studien då det skapar en 

obalans i resultatet mellan de olika delarna av hypertonibehandlingen. 

 

Bearbetning av insamlat material inleddes med att samtliga artiklar individuellt lästes 

och granskades enligt protokoll i Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Detta kan ses 

som en styrka i studien då två oberoende granskningar minskar risken för feltolkning av 

resultatet. Det ses som en styrka för studien att tretton av artiklar bedömdes vara av 

högsta vetenskapliga grad. Tre artiklar bedömdes vara av grad II, då resultatet 

upplevdes kunna vara något svårare att generalisera på en större population. De 

inkluderades i studien eftersom de ansågs vara av relevans för syftet och stärkte tidigare 

fynd. En artikel exkluderades då den bedömdes vara av mycket låg vetenskaplig kvalitet 

till följd av att metod och analys var bristfälligt beskriven. De utvalda artiklarna 

sammanfattades i en artikelöversikt för att ge en överblick av resultatet. Initialt utfördes 

en individuell analys av resultatartiklarna i syfte att minska risken för feltolkning samt 

att relevant material förbisågs. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

färgmarkerades. Därefter gjordes en jämförelse mellan analyserna. Ett flertal faktorer 

framkom som beskrevs påverka följsamhet till behandling vid hypertoni. En del 

svårigheter upplevdes under den gemensamma bearbetningen med att skilja faktorerna 

åt då de ofta passade in i flera kategorier men efter diskussion kunde faktorerna 

sammanfattas i fem övergripande kategorier. Syftet med litteraturstudien kan upplevas 

som brett då det omfattar flera olika behandlingsmetoder, vilket kan ses som en svaghet 

för studien. Därför bör det förtydligas att fler faktorer som påverkar patienters 

följsamhet till hypertonibehandling kan förekomma än de som presenteras i studien. 
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Resultatdiskussion 

 

Urvalsförfarande var väl beskrivet i samtliga resultatartiklar. Val av deltagare, 

inklusionskriterier och exklusionskriterier redovisades tydligt och bedömdes vara 

adekvata för studiernas syften. Endast ett fåtal av artiklarna redovisade bortfall av 

deltagare. En förklaring är att de kvantitativa studier som använts är tvärsnittsstudier 

och mätte värden i en population vid ett angivet tillfälle. Därmed förekom inte bortfall i 

någon omfattning. Bortfall i urvalsförfarandet, hur många som tillfrågades och deltog 

redovisas i flera av studierna. Även analysprocessen var väl beskriven i majoriteten av 

studierna, vilket ansågs stärka deras vetenskapliga tillförlitlighet. Endast ett fåtal av 

studierna förde ett etiskt resonemang. Flera av dem var godkända av ett etiskt råd men 

några synliggjorde inga etiska aspekter. Att artiklarna inte berörde etiska aspekter kan 

ses som en svaghet. I en studie utgjordes urval av endast kvinnor och i en annan bestod 

urvalet av 98 procent män. I en artikel redovisades inte könsfördelningen. I övriga 

studier förekom en relativt jämn fördelning mellan könen, men kvinnor var i flertalet 

studier något överrepresenterade. Det bör uppmärksammas att genus kan spela en roll i 

hur kvinnor och män bemöts samt behandlas inom hälso- och sjukvård. Den relativt 

jämna fördelningen ansågs därför stärka den vetenskapliga trovärdigheten då resultatet 

bedömdes vara generaliserbart till både kvinnor och män med hypertoni. Tre artiklar 

upplevdes vara inriktade på en mer specifik population, vilket ansågs kunna försvåra 

generalisering av resultatet till att beröra en bredare population. Dessa artiklar 

graderades därför till grad II.  

 

Faktumet att patienterna inte upplevde symptom resulterade i att de tvivlade på 

diagnosen (Proulx, et al., 2007) och hade svårt att vara följsamma till behandlingen 

(Fongwa, et al., 2008); Gascón, et al., 2004; Svensson, et al., 2000; Tsiantou, et al., 

2010). Att hypertoni endast ska behandlas när den ger symtom kan grunda sig på 

uppfattningen att sjukdomar generellt ger tydliga symtom som kräver behandling. Det 

här är en felaktig uppfattning då hypertoni är en sjukdom som oftast förlöper utan 

symptom (Hjärt- och lungfonden, 2009) men kan leda till allvarliga komplikationer 

(Börjesson, et al., 2008). Brist på sjukdomsinsikt kan resultera i onödigt lidande i form 

av följdsjukdomar som genom effektiv behandling hade kunnat undvikas. Sett ur 

patientens perspektiv kan det vara svårt att inse risken för komplikationer samt vikten 

av behandling då de inte upplever sig som sjuka. Stress ansågs kunna utgöra en primär 

orsak till hypertoni som kunde behandlas genom stresshantering (Proulx, et al., 2007), 

vilket resulterade i att läkemedel inte ansågs nödvändiga. Stress påverkar blodtrycket 

(Ericson & Ericson, 2008) och stresshantering är en viktig livsstilsåtgärd (Ericson & 

Ericson, 2008; Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007). Därmed är stresshantering av vikt 

för sjuksköterskan att uppmärksamma i mötet med patienten. Detta utesluter dock inte 

att det finns ytterligare orsaker till hypertonin som kräver annan behandling. Patientens 

totala riskprofil skall tas i beaktning och patienten skall få insikt i att hypertoni kan bero 

på andra orsaker. Även om stress utgör den primära orsaken kan behandlingsåtgärder 

som läkemedel vara nödvändiga för att minska risken för komplikationer. 

 

Negativ inställning till läkemedel hindrade följsamhet vid behandling (Svensson, et al., 

2000). Då läkemedlen inte upplevdes fungera skapade det tvivel om medicinens 

egenskaper (Proulx, et al., 2007). Sett utifrån HBM kan lägre tilltro till ett läkmedels 

effekt leda till sämre följsamhet (Rydén & Stenström, 2008). Att hypertoni hos 

majoriteten av patienter inte ger symptom resulterar i att de inte märker läkemedlens 
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effekt på blodtrycket. Ogillande av läkemedel i kombination med att patienten inte 

känner av medicinens effekt kan tänkas vara en förklaring till deras brist på motivation 

att följa läkemedelsordinationer.  

 

Biverkningar visade sig vara en faktor som påverkade följsamhet till behandling 

(Fongwa, et al., 2008; Gascón, et al., 2004; Karaeren, et al., 2009); Proulx, et al., 2007; 

Svensson, et al., 2000; Trivedi, et al., 2008; Tsiantou, et al., 2010; Vawter, et al., 2008). 

Det faktum att rädsla att drabbas av biverkningar resulterade i avslutad behandling 

(Proulx, et al., 2007; Tsiantou, et al., 2010) bör uppmärksammas av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Det är av stor betydelse att patienten informeras om de biverkningar 

som kan förekomma vid behandling, men även att förklara för patienten att inte alla 

drabbas av dem. I Svensson, et al. (2000) utgjorde faktumet att ha drabbats av 

biverkningar en orsak till bristande följsamhet. Given läkemedelsordination skall alltid 

följas upp för att ge bästa effekt (Bondesson, 2009) och hänsyn skall tas till 

biverkningar (Praktisk medicin, 2011). Det är av stor betydelse att sjuksköterskan 

uppmärksammar tecken på biverkningar och initierar kontakt med läkaren för 

bedömning och eventuellt justering av läkemedelsbehandling. Läkares beslut grundas 

till stor del på sjuksköterskans uppgifter och observationer och sjuksköterskan ska 

känna till olika läkemedels vanligaste biverkningar (ABLA, 2001). I möte med patienter 

måste därför sjuksköterskan observera samt vara lyhörd för det patienten uttrycker. 

Vidare bör patienten informeras av vikten att rapportera upplevda biverkningar. 

Resultatet i Hong, et al. (2006) påvisade ett samband mellan hur graden av intern locus 

of control och biverkningar påverkar följsamhet till behandling. Individer med hög 

intern kontrolluppfattning ser egna handlingar som betydelsefulla och avgörande för 

hälsan samt har stark tilltro till den egna förmågan (Rotter, 1954; 1966; 1975 i Rydén & 

Stenström, 2008). En hög intern kontrolluppfattning resulterade i bristande följsamhet 

när biverkningsfrekvensen ökade (Hong, et al., 2006). En förklaring kan vara att 

patienter med en hög inre kontroll är av uppfattningen att de själva vet vad som är bäst 

för dem och deras hälsa, vilket kan förklara den bristande följsamheten. Det kan anses 

vara ett sunt beteende att avbryta behandlingen då den upplevs skada hälsan. Det är 

dock av vikt att patienterna vänder sig hälso- och sjukvården så att andra 

behandlingsalternativ kan diskuteras.  

 

En låg intern kontrolluppfattning ledde istället till att patienter var följsamma trots hög 

förekomst av biverkningar (Hong, et al., 2006). Det kan tänkas att patienter med låg 

intern kontroll lägger stor tilltro till hälso- och sjukvården när det gäller beslut angående 

deras hälsa. Att följsamma patienter gav svagare resonemang och i mindre utsträckning 

var involverade i sin vård (Svensson, et al., 2000) kan tänkas bero på att de förlitar sig 

på vårdpersonalens kompetens. Detta kan vara en förklaring till att patienter accepterar 

exempelvis en hög frekvens av biverkningar. Denna patientgrupp måste 

uppmärksammas då det är oacceptabelt att patienter utsätts för onödigt lidande i form av 

biverkningar som med information och uppföljning kan undvikas. Vid genomförda 

livsstilsförändringar kan behovet av läkemedelsbehandling minska eller elimineras 

(Hjärt-lungfonden, 2009; SBU, 2007). Då patienter är tveksamma till 

läkemedelsbehandling kan eventuellt detta faktum upplevas av patienten som 

motiverande till att genomföra livsstilsförändringar. Oavsett inställning till 

läkemedelsbehandling skall samtliga patienter erbjudas stöd till att genomföra 

livsstilsförändringar, eftersom de enligt Ericson och Ericson (2008), Hjärt-lungfonden 

(2009) och SBU (2007) utgör grunden för en effektiv hypertonibehandling.  
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Patienterna var missnöjda med rådgivning som de erhållit från hälso- och sjukvården 

(Gascón, et al., 2004; Proulx, et al., 2007). Bristande information som inte anpassats till 

individen ledde till att kunskap om hypertoni och behandling inhämtades ifrån andra 

källor (Gascón, et al., 2004). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (1982) har 

patienten rätt till individanpassad information angående sitt hälsotillstånd samt vilka 

metoder för undersökningar och behandling som finns. Individanpassad information 

beskrivs enligt Socialstyrelsen (2011) som information som ges utifrån individens 

förutsättningar och förmåga att ta den till dig. Att patienter när de inte får tillräckligt 

med individanpassad information söker information från andra källor ter sig som 

naturligt. Detta kan leda till att de erhåller kunskap som inte kan appliceras på deras 

specifika situation. Det finns då en risk att beslut angående följsamhet till behandling 

grundas på felaktig information. Otillräcklig kunskap om hypertoni och vikten av 

behandling visade sig leda till svårigheter att följa behandlingsregimen (Fongwa, et al., 

2008; Karaeren, et al., 2009). I en studie innehållande en intervention i form av 

patientutbildning angående vikten av följsamhet till läkemedel och hälsosam livsstil 

uppvisade interventionsgruppen ett sänkt blodtryck (Hacihasanoğlu & Gözüm, 2010). 

Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att tillgodose patientens behov av kunskap. 

Sjuksköterskan tillsammans med annan hälso- och sjukvårdspersonal har ett stort ansvar 

i att förmedla kunskap till patienterna så att de ges en möjlighet att vara följsamma till 

rekommenderad behandling. I dagens samhälle när information är lättillgänglig 

exempelvis genom internet, ställer det ännu större krav på hälso- och sjukvården att 

tillhandahålla evidensbaserad kunskap på ett sätt som patienten kan förstå och ta till sig, 

detta för att behandlingen ska bli effektiv.  

 

Resultatet visar att patientens kunskap om de komplikationer hypertoni kan leda till kan 

påverka följsamhet till behandling positivt (Fongwa, et al., 2008; Svensson, et al., 2000) 

eller inte påverka alls (Karaeren, et al., 2009). Följsamhet till behandling motiveras 

utifrån hur viktig den egna hälsan upplevs samt den upplevda risken att drabbas av 

komplikationer (Rydén & Stenström, 2008). Information från hälso- och sjukvård har 

som grund att påtala vilka komplikationer som kan uppstå av olika sjukdomar, såsom att 

hypertoni är en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Utifrån fynd i resultatet kan 

det antas att denna skrämseltaktik i mötet med vissa patienter är verkningslös. En möjlig 

förklaring till detta motsägelsefulla fynd är att studierna skiljer sig i metod. Svensson, et 

al. (2000) och Fongwa, et al. (2008) är kvalitativa studier. Det kan tänkas att i studier av 

kvalitativ metod kommer patienternas tankar och känslor fram i större utsträckning än i 

en kvantitativ studie där datainsamling sker med slutna frågor. Den kvantitativa studien 

bestod dock av ett större urval vilket borde innebära att den är mer överförbar till en 

bredare population. Eftersom rådgivning utgör grunden för allt sjukdomsförebyggande 

arbete (2010) anses det vara av största vikt för hälso- och sjukvården att finna nya vägar 

att nå fram till patienterna och motivera dem att vara följsamma till behandling. Enligt 

Persson och Friberg (2011) uttryckte patienter vikten av en dialog på lika villkor i 

hälsorådgivningen samt att de föredrog personliga samtal framför skriftlig information. 

Motiverande samtal har bevisats vara en effektiv metod att använda i det 

hälsofrämjande arbetet (Brobeck, et al., 2011).  

 

Resultatet visar att patienter ansåg det farligt att utan invändningar följa hälso- och 

sjukvårdens rekommendationer (Proulx, et al., 2007). Ordet compliance som används 

för följsamhet kan anses lydnadsinriktat (Rydén & Stenström, 2008), då följsamhet inte 

enbart bör handla om att patienten ska följa en ordinerad behandling för att hälso- och 

sjukvårdspersonal har bestämt det. Vårdpersonal har kunskap om sjukdomar och 
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behandlingsmetoder, men det som av vårdpersonal anses vara den bästa behandling för 

patienten behöver dock inte vara den bästa utifrån patientens perspektiv. Concordance 

står för samsyn och samförstånd i relationen mellan patient och vårdpersonal och 

beskrivs som ett mer modernt uttryck (Rydén & Sandström, 2008). Om båda parter får 

möjlighet att framföra sin syn på situationen kan samsyn uppnås i patientmöten (ABLA, 

2001). Shared decision making [SDM] är en process som enligt Légaré, et.al. (2010) gör 

att patienter får bättre resultat av sin behandling men som ännu inte blivit helt integrerad 

i den kliniska verksamheten. SDM innebär delat beslutsfattande. Ett gemensamt beslut 

tas om behandlingen mellan den som tillhandahåller behandlingsalternativen och 

patienten. Detta blir möjligt genom att först förklara själva hälsotillståndet och sedan 

presentera behandlingsalternativen. Fördelar och nackdelar som kan gälla kostnader och 

risker diskuteras. Patientens inställning och värderingar klargörs. Därefter diskuteras 

patientens förmåga till egenvård.  Det som sagts sammanfattas och rekommendationer 

ges om behandlingsalternativ. Ett beslut tas gemensamt om valt/valda 

behandlingsmöjligheter och slutligen sker en överenskommelse om uppföljning (ibid.). 

Även om vårdpersonal har större kunskap om vård och behandling så är patienten 

expert på sin egen kropp. Därmed anses att bägge parter har kunskap av likvärdig 

betydelse för en lyckad behandling. Enligt SSF (2008) skall mötet mellan patient och 

sjuksköterska genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet. Därmed anses att 

patienten skall tillåtas och uppmuntras att delta i diskussioner och beslut som rör den 

egna behandlingen och hälsan. Patientens följsamhet påverkas av delaktigheten i mötet 

med sjuksköterskan och sjuksköterskans salutogena synsätt på omvårdnad. 

 

Faktumet att familjen påverkade utgången av ordinerad behandling vid hypertoni (Costa 

& Nogueira, 2008) bekräftas av Rydén och Stenström (2008) som påtalar att sociala 

faktorer kan påverka följsamhet till behandling. Följsamheten ökade när familjen 

uppmuntrade och var engagerad i behandlingsregimen (Costa & Nogueira, 2008; 

Fongwa, et al., 2008). Därmed anses att det i mötet med patienten är av betydelse att 

sjuksköterskan uppmärksammar vilken roll familjen spelar i hantering av 

behandlingsregimen. Livsstilsförändringar som exempelvis omläggning av kosten kan 

innebära en stor förändring för individen och det ter sig naturligt att denna förändring är 

lättare att genomföra om stöd och engagemang erbjuds av familjen. Sjuksköterskan bör 

uppmuntra familjemedlemmar att delta i rådgivning och undervisning, dels för att de 

skall kunna erbjuda patienten stöd men det anses även av vikt att familjemedlemmarna 

får kunskap och förståelse för sjukdom och vikten av behandling. Matlagningskurser i 

grupp där även familjemedlemmar bjuds in att delta kan tänkas vara en intervention som 

skulle underlätta följsamhet till kostrekommendationer. Eftersom stöd från andra i 

liknande situation framkom vara en faktor av betydelse för följsamhet (Fongwa, et al. 

2008), anses det vara av stor vikt att patienter får möjlighet att utbyta tankar, 

erfarenheter och diskutera problem tillsammans med andra som diagnostiserats med 

hypertoni. Då gruppträning under ledning ökade motivationen till att motionera 

(Roessler och Ibsen 2009) kan tänkas att interventioner i form av diskussionsgrupper 

och fysisk aktivitet i grupp anordnade av hälso- och sjukvårdspersonal skulle kunna öka 

följsamheten till behandling vid hypertoni. 

 

Resultatet visar att deltagare hade svårigheter med att minnas ta sina läkemedel 

(Gascón, et al., 2004; Proulx, et al., 2007; Vawter, et al., 2008). En fast tidpunkt för 

läkemedelsintag kunde både öka följsamheten (Lehane & McCarthy, 2007) men även 

upplevas som en svårighet (Gascón, et al. 2004). Det anses av vikt att varje individ 

hittar en egen rutin för att minnas ta sina läkemedel. Då patienten uttrycker sig glömma 
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ta sina läkemedel bör sjuksköterskan uppmärksamma för patienten vilka hjälpmedel 

som finns att tillgå. En dosett kan vara till hjälp för att ge en överblick av läkemedlen 

samt för att hålla reda på om intaget har ägt rum eller inte. Då läkemedel bör tas på 

speciella tider kan det vara lämpligt att använda sig av ett alarm, som uppmärksammar 

patienten på när det är dags att ta läkemedlen. Hög arbetsbelastning och en hektisk 

livsstil resulterade i bristande följsamhet till behandling (Jesus, et al., 2008). Äldre 

deltagare visade sig vara mer följsamma till behandlingsrekommendationer än yngre 

(Trivedi et al., 2008) och hade mindre svårigheter med att minnas ta sina läkemedel 

(Vawter, et al. 2008). En möjlig förklaring kan tänkas vara att yngre deltagare i större 

utsträckning upplever sig ha en stressig vardag. Plikter i arbetslivet i kombination med 

en familjesituation med barn som bor hemma kan resultera i en känsla av att individen 

inte upplever sig ha tid att utföra fysisk aktivitet eller laga hälsosam mat från grunden. 

Det finns dock även en möjlighet att individen kan använda sig av detta argument för att 

rättfärdiga bristande följsamhet till livsstilsrekommendationer. Enligt Rydén och 

Stenström (2008) påverkas följsamhet till behandling av i vilken utsträckning 

behandling och rekommendationer påverkar vanor och livsmönster. 

Behandlingsregimen vid hypertoni omfattar många områden, därmed kan dess inverkan 

på individens levnadsmönster vara stort. Individen är enligt HBM mer benägen att vara 

följsam till behandling när vinsterna av den upplevs som större än de uppoffringar som 

behöver göras (ibid.). Eftersom hypertoni oftast är symptomlös och 

hypertonibehandling syftar till att förebygga komplikationer som kan uppstå på sikt till 

följd av det höga blodtrycket (Hjärt-lungfonden, 2009), kan det tänkas att individer har 

svårt att se vinsterna med behandling. Omfattande livsstilsförändringar och livslång 

läkemedelsbehandling är ett högt pris att betala för att förebygga framtida 

komplikationer som eventuellt aldrig kommer att inträffa. Att risken för komplikationer 

uppfattas ligga långt fram i tiden kan eventuellt tänkas vara en förklaring till varför 

äldre individer är mer följsamma till behandling. Enligt Rydén och Stenström (2008) 

påverkas följsamheten av huruvida patienten upplever att det finns en risk att drabbas av 

sjukdom och komplikationer. Eventuellt upplever äldre risken att drabbas av sjukdom 

som större än yngre individer, vilket kan förklara att de upplever mindre svårigheter att 

vara följsamma till behandling. Det kan tänkas vara av betydelse att i samband med 

rådgivning inte endast belysa risken för komplikationer utan även uppmärksamma 

fördelar med en hälsosam livsstil som för patienten inte upplevs så avlägsna. 

 

Resultatet som framkom i litteraturstudien visar att det finns mycket som måste 

förbättras i det hälsofrämjande arbetet. Hälso- och sjukvårdens syn på vad som är den 

bästa behandlingen upplevdes ofta inte vara densamma som studiernas deltagare. Det 

påvisar att brist på kunskap, samsyn och delaktighet är den övergripande förklaringen 

till bristande följsamhet. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att förmedla 

kunskap till patienter för att de skall kunna vara delaktiga i vård och behandling samt 

medverka i beslut gällande den egna hälsan. Hälso- och sjukvårdspersonal har även en 

betydelsefull roll i att ge stöd och uppmuntra patienten till att vidta åtgärder av 

betydelse för den egna hälsan samt motivera till att vidhålla dem. 
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Konklusion  
 

Studien lyfter fram en rad faktorer av betydelse för följsamhet vid behandling av 

hypertoni. Den främsta faktor utgjordes av patienters inställningar till hypertoni och 

behandling. Följsamhet påverkades av misstro till diagnos till följd av uteblivna 

symptom, inställning till läkemedel och biverkningar av läkemedel. Det framkom att 

patientens kunskap påverkar följsamhet till hypertonibehandling. Kunskap om hypertoni 

hade ofta inhämtats från andra källor än hälso- och sjukvården. Många upplevde 

missnöje med rådgivning som erhållits från hälso- och sjukvården och uttryckte litet 

förtroende som en faktor för bristande följsamhet. Andra uttryckte istället förtroende för 

hälso- och sjukvården vilket underlättade följsamhet. Vidare utgjorde familjens stöd en 

faktor, då följsamhet underlättades när familjen var engagerad och uppmuntrade 

patienten. Svårigheter att minnas ta sina mediciner hindrade följsamhet. Ålder utgjorde 

ytterligare en faktor då äldre i större utsträckning var följsamma till behandling. 

 

Implikation 
 

Resultatet som framkom i studien kan vara av betydelse för att öka förståelsen för vad 

som påverkar patienter att vara följsamma till hypertonibehandling. Resultatet av 

studien berör hypertoni men kan vara överförbart till andra kroniska sjukdomar. Det är 

önskvärt med fler studier som belyser följsamhet ur patientens synvinkel. Det är av 

betydelse att ytterligare få fram vad patienterna upplever påverka deras följsamhet, 

vilket kan ge en djupare förståelse för enligt hälso- och sjukvården ”ett oönskat 

beteende”. Även studier berörande patienters uppfattning om hur hälso- och sjukvården 

skall kunna stödja dem att vara följsamma till behandlingsregimer vore värdefullt både 

för sjuksköterskans utbildning och för den kliniska verksamheten, som ett led i att öka 

följsamheten. Eftersom livsstilsåtgärder utgör basen i hypertonibehandling efterfrågas 

ytterligare studier som belyser följsamhet till livsstilsrekommendationer, då flertalet 

endast beskriver följsamhet till läkemedelsordinationer. Studier berörande hur 

patienterna kan göras delaktiga i beslut angående sjukdom, vård och behandling är 

önskvärt liksom strategier för att implementera processen SDM i den kliniska 

verksamheten. Den hälsofrämjande omvårdnaden är redan integrerad i sjuksköterskans 

utbildning men dock kan det hälsofrämjande perspektivet betonas mer. Ytterligare 

träning i metoder som bygger på att göra patienten motiverad och delaktig i sin vård 

önskas i utbildningen. Utmaningar kvarstår i att ytterligare implementera det 

hälsofrämjande arbetssättet i den kliniska verksamheten. Resurser bör läggas på att 

utarbeta strategier för att effektivt kunna arbeta hälsofrämjande. Metoder såsom 

motiverande samtal har visat sig effektiva för att ge patienten insikt angående den egna 

livsstilen och motivera till förändring. Metoden kan upplevas vara tidskrävande, men på 

sikt kan det leda till minskat lidande för patienterna och minskad sjukdomsbörda för 

hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har en betydelsefull och avgörande roll när det 

gäller motivation, uppföljning, återkoppling och utvärdering i vården oavsett om den är 

farmakologisk eller icke-farmakologisk. Studier efterfrågas som berör hur information, 

rådgivning och undervisning inom hälso- och sjukvården kan förbättras.  
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intervju utifrån ett frågeformulär. 511 

patienter med hypertoni från primärvården 

deltog. 67.9 % var kvinnor och 
genomsnittlig ålder var 53±11 år. 

Trots att deltagare visade sig ha kunskap om 

sjukdom och behandling samt att de uppgav 

sig vara välmående, uppvisade de negativa 

attityder gentemot sjukdomen.  

 

Grad II 

2009 

Turkiet 

Cinahl 

 

Karaeren, H., 

Yokuşoğlu, 

M.,  

Uzun, Ş.,  

Baysan, O.,  

Köz, C.,  

Kara, B.,  
Kirilmaz, A., 

Naharci, I.,  

Pinar, M.,  

Yilmaz, M.B., 

& Uzun, M. 

The effect of 

the content of 

the 

knowledge on 

adherence to 

medication in 

hypertensive 
patients 

Syftet med studien var 

att undersöka 

kunskapsinnehållets 

effekt på följsamhet till 

läkemedels-

ordinationer samt hur 

kunskapsnivå kan 
förutsäga effekten på 

följsamhet till 

behandling hos 

patienter med högt 

blodtryck. 

Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie. Patienter 

som följdes vid hjärtkliniker och 

medicinkliniker inkluderades om de var 

över 20 år, var ordinerade läkemedel för 

minst ett år sedan och inte hade några andra 

livslånga sjukdomar som de medicinerades 

för. De som valde att delta fick fylla i ett 
frågeformulär. 227 patienter deltog. 70 % 

var kvinnor och åldern var 57±12 år. 

Bristande följsamhet till behandling är en 

betydande orsak för att misslyckas med att 

kontrollera hypertoni. Patienters kunskap om 

hypertoni och läkemedel är viktigt om högre 

följsamhet ska uppnås. De möjliga effekterna 

av kunskap borde dock tänkas över. När 

information ges om biverkningar, bör det 
även ges i samband med en förklaring för 

patienten när dessa är av betydelse eller inte. 

Grad I 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod           Bilaga B3 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Irland 

Academic 

Search Elite 

Lehane, E., & 

McCarthy, G.  

An 

examination 

of the 

intentional 

and 
unintentional 

aspects of 

medication 

non-

adherence in 

patients 

diagnosed 

with 

hypertension 

Det huvudsakliga 

syftet med studien var 

att beskriva avsiktliga 

och oavsiktliga orsaker 

till bristande 
följsamhet hos 

patienter som 

diagnostiserats med 

hypertoni samt 

undersöka samband 

mellan följsamhet till 

läkemedel och 

oberoende variabler: 

avsiktliga handlingar, 

rutiner och 

demografiska faktorer. 

Kvantitativ metod. Beskrivande korrelations 

studie. Data samlades in med hjälp av ett 

frågeformulär uppdelat i fyra sektioner 

bestående av en demografisk del, the 

Hamilton HBM Hypertension Scale, the 
Medication-Taking Questionaire samt the 

Medication Adherence Report Scale. 

Patienter med hypertoni rekryterades från 

två öppenvårdsavdelningar vid två större 

universitetssjukhus på Irland under loppet 

av två månader. Deltagare skulle vara över 

18 år, diagnostiserats med hypertoni, 

ordinerats anti-hypertensiva läkemedel samt 

klara av att fylla i frågeformuläret och 

kunna utföra egenvård gällande 

medicinering. Sammanlagt 73 patienter 
deltog, varav 58 % män. 77 % av deltagarna 

var mellan 52 och 85 år. 

När patienter överväger följsamhet till 

terapeutiska regimer ingår både avsiktliga och 

oavsiktliga dimensioner i olika utsträckning.  

Studien bidrar till befintlig kunskap och 

tillhandahåller viktig information till 
sjuksköterskor som arbetar med patienter som 

långtidsbehandlas med läkemedel till följd av 

kronisk sjukdom.  

Grad I 

2008 

USA 

Cinahl 

 

Triverdi, R.B., 
Ayotte, B., 
Edelman, D., 

& 
Bosworth,  

H-B. 

 

The 

association of 

emotional 

well-being 

and marital 

status with 

treatment 

adherence 

among 
patients with 

hypertension 

 

Syftet var att 

undersöka huruvida 

emotionellt välmående 

och civil status 

påverkade 

blodtrycksnivåer samt 

följsamhet till 

läkemedels-

ordinationer och 
livsstils-

rekommendationer. 
 

Kvantitativ metod. Data från två 

vårdcentraler tillhörande Duke University 

Medical Center som deltog i 

tvärsnittsstudien Take Control of Your 

Blood Pressure (TCYP) användes. 

Patienterna hade besökt vårdcentralen i 

minst ett år och behandlades med läkemedel 

mot hypertoni. Deltagarna hade fyllt i the 

Mental Component Summary (MCS) Scale 
samt rankade svårigheten med att vara 

följsam till diet, träning och  

läkemedelsintag. Sammanlagt 1,325 

patienter kontaktades, 636 deltog, varav 420 

var kvinnor. Genomsnittlig ålder var 

61±12.32 och varierade mellan 25-92 år. 

Fynden från studien tyder på att emotionellt 

välmående och civilstatus påverkar hur 

hypertoni hanteras, men möjligtvis på olika 

sätt. För att hålla fast vid viktiga 

livsstilsförändringar kan emotionellt 

välmående vara av betydelse. Att vara följsam 

till läkemedelsordinationer och att inte röka 

kan påverkas av individens civilstatus. 

Grad I 



 
 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod           Bilaga B4  

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 
Turkiet 
Academic 

Search Elite 

Uzun, Ş.,  

Kara, B.,  

Yokuşoğlu, 

M.,  

Arslan, F.,  

Yilmas, M.B., 

&  

Karaeren, H. 

The 

assessment of 

adherence of 

hypertensive 

individuals to 

treatment and 

lifestyle 

change 

recommend-

ations 

Syftet var att påvisa att 

bristande följsamhet 

till var och en av 

rekommendationerna 

bör mätas var för sig. 

Kvantitativ metod. Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. Ett formulär med 44 frågor 

gällande följsamhet relaterat till medicin, 

diet, träning, blodtrycksmätning och 

rökning fylldes i av deltagarna. En 

sjuksköterska var närvarade. Sammanlagt 

150 patienter med hypertoni, som var minst 

20 år gamla samt hade följts av en 

vårdcentral i minst ett år deltog. 63 % av 

deltagarna var kvinnor. Genomsnittlig ålder 

var 56±12 år. 

Orsaker till låg följsamhet kan skilja mellan 

olika rekommendationer. Därför borde 

följsamheten till de olika 

rekommendationerna utvärderas var för sig 

för att öka följsamheten hos patienter med 

hypertoni. 

Grad I 

2008 

USA 

PubMed 

Vawter, L.,  

Tong, X.,  

Gemilyan, 

M., &  

Yoon, P.W. 

Barriers to 

anti-

hypertensive 

medication 

adherence 

among adults 

– United 

States, 2005 

Syftet med studien var 

att utifrån resultat av 

“2005 års HealthStyles 

survey” ytterligare 

undersöka vad som 

orsakar bristande 

följsamhet till 

läkemedelsbehandling 

vid hypertoni. 

Deltagare som svarat ”ja” på frågan om de 

någonsin blivit ordinerade 

blodtryckssänkande läkemedel av en läkare 

inkluderades i studien. Deltagare som inte 

uppgav några svårigheter med att ta sina 

mediciner regelbundet exkluderades. 

Slutligen kvarstod 407 deltagare där 

orsakerna till rapporterad låg följsamhet till 

läkemedelsbehandling analyserades.  

Att glömma var den främsta orsaken som 

rapporterades av de som hade svårt att vara 

följsamma till läkemedelsordinationer. Vidare 

angavs kostnad, ingen försäkring, 

biverkningar, andra orsaker, inte se någon 

anledning och avsaknad av vårdgivare. Lägre 

ålder, lägre inkomst, nedsatt mental förmåga 

samt att inte mätt sitt blodtryck de senaste sex 

månaderna var faktorer som hade ett 

signifikant samband med svårigheter att inta 

läkemedel enligt ordination. Att bekämpa 
hinder för korrekt läkemedelsintag borde vara 

ett mål eftersom det är ett stort problem.  

Grad I 

 

 

 

 

  



 
 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ och kvalitativ metod         Bilaga C 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Danmark 

Psycinfo 

 

 

 

 

  

Roessler, 

K.K., & 

Ibsen, B. 

Promoting 

exercise on 

prescription: 

recruitment, 

motivation, 

barriers and 

adherence in a 

Danish 

community 

intervention 

study to 
reduce type 2 

diabetes, 

dyslipidemia 

and 

hypertension 

Syftet med studien var 

att analysera 

rekrytering, 

motivation, hinder och 

följsamhet till ökad 

fysisk aktivitet i en 

samhällsförankrad 1- 

års intervention. 

Kvantitativ och kvalitativ metod. 

Intervention som pågick under 1 år. 

Patienterna erbjöds 4 månaders fysisk 

aktivitet i grupp samt deltagande i ett 

program med avsikt att stötta till fysiskt 

aktivitet minst 3 timmar i veckan. 

Patienterna erbjöds program gällande 

aktivitet och diet utformade av dietister och 

sjukgymnaster, rådgivning från dietist upp 

till 8 gånger under året samt samtal i syfte 

att stötta motivationen. Vid interventionens 
start genomgick deltagarna konditionstest, 

blodprover togs samt blodtryck, midjemått, 

vikt och BMI mättes. Mätningarna 

upprepades 4, 6 och 12 månader efter 

uppstarten. I analysen ingick objektiva 

mätningar, frågeformulär, kvalitativa 

intervjuer samt fokus-grupp intervjuer med 

dietister och sjukgymnaster. Urvalet bestod 

av 1156 patienter, 67 % var kvinnor och 

44 % över 60 år då studien startade. 70 % av 

urvalet genomförde 4 månaders fysisk 
aktivitet i grupp, 18 % slutade innan den 

sista intervjun med dietist och 12 % uteblev 

från rådgivning både gällande fysisk 

aktivitet och diet.  

Att delta i rådgivande samtal angående fysisk 

aktivitet och kost har mer fördelar än 

nackdelar. Fysik aktivitet är förknippat med 

positiva förändringar gällande kondition, vikt, 

självaktning och självinsikt. Ökning av fysisk 

aktivitet på kort sikt är möjligt och genom 

strukturerad träning i grupp kan motivationen 

förbättras.  

Grad I 

 

 

 

 

 



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga D1 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Brasilien 

Cinahl 

Costa, R.S., & 

Nogueira, 

L.T. 

Family 

support in the 

control of 

hypertension 

Syftet var att analysera 

om huruvida patienten 

anser att familjen har 

en positiv inverkan på 

hans/hennes kontroll 

av sjukdomen 

En kvalitativ, deskriptiv studie. Individuella 

intervjuer genomfördes utifrån Critical 

incident technique. Patienterna uppmanades 

att berätta om faktorer av vikt för att de 

skulle kunna hantera sin hypertoni, 

innefattande familjemedlemmar och för 

dem andra viktiga personer som antingen 

hjälpte eller försvårade deras hantering av 

sjukdomen. Intervjuerna transkriberades och 

resultatet delades in i kategorier utifrån 

likheter och olikheter. Urval bestod av 21 
deltagare med diagnostiserad hypertoni, 

som var involverade i ett 

behandlingsprogram vid en klinik i 

Brasilien. 

Att föra in effektiva metoder som hindrar 

utbredning av hypertoni är nödvändigt för att 

minska sjuklighet och dödlighet relaterat till 

hjärt-kärlsjukdomar. Följsamhet till 

behandling är nödvändigt för att lyckas. Det 

är upp till patienter, hälso- och 

sjukvårdspersonal, familjen och samhället att 

samarbeta för att öka följsamhet. 

Familjens engagemang är väsentligt för att 

patienten skall kunna hantera sitt blodtryck 

och brist på engagemang från familjen kan 
äventyra behandlingen. Studien syftar till att 

vara ett stöd för vårdpersonal, framförallt 

sjuksköterskor. Resultatet belyser vikten av 

att reflektera över familjens samspel i 

hanteringen av patientens hypertoni och att 

tillsammans med familjen etablera strategier 

så att patientens följsamhet till behandling 

kan förbättras.  

Grad II 



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga D2 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod  

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

PubMed 

Fongwa, 

M.N., 

Evangelista, 

L.S.,  

Hays R.D., 
Martins, D.S., 

Elashoff, D., 

Cowan, M.J., 

&  

Morisky, D.E.  

Adherence 

treatment 

factors in 

hypertensive 

African 
American 

women 

Syftet med studien var 

att identifiera faktorer 

som associeras med 

följsamhet till 

hypertonibehandling 
hos Afroamerikanska 

kvinnor 

Kvalitativ studie. Datainsamling skedde 

med hjälp av 5 fokusgrupp intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes utifrån en guide 

och spelades in. Frågorna berörde faktorer 

som påverkar följsamhet till 
behandlingsrekommendationer vid 

hypertoni och inkluderade kunskap, 

attityder, övertygelser, tillgänglighet till 

sjukvård, egenvård och stöd. Intervjuerna 

transkriberades och kodades med hjälp av 

nyckelord och resultatet sammanfattades i 3 

huvudsakliga kategorier. Studien 

genomfördes på en kringvandrande gratis-

klinik i västra Los Angeles. Lämpliga 

deltagare tillfrågades att delta vid rutinbesök 

på kliniken. Inklusionskriterier var 

afroamerikanska kvinnor med hypertoni 
som deltog i behandling, minst 35 år, vara 

läskunnig och frisk nog för att orka delta i 

en intervju. Mellan 10 och 12 deltagare 

bjöds in till varje intervju, deltagarnärvaro 

pendlade mellan 1 och 8 deltagare. 

Sammanlagt deltog 20 kvinnor i studien.  

Resultat/Slutsats: 

I studien identifierades faktorer som av 

afroamerikanska kvinnor associerades med 

följsamhet till hypertonibehandling. Dessa 

sammanfattades i 3 kategorier: övertygelser 
om hypertoni, faktorer som underlättade 

följsamhet till behandlingsregimen och hinder 

för följsamhet till behandlingsregimen. 

Studiens resultat bidrar till att fylla en 

kunskapslucka om faktorer som påverkar 

följsamhet till hypertonibehandling hos 

afroamerikanska kvinnor som kan överföras 

till andra ekonomiskt och etniskt utsatta 

grupper samt bidrar till kunskap för att 

genomföra interventioner i syfte att öka 

följsamheten. 

Grad II 



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga D3 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

Spanien 

Psycinfo 

Gascón, J.J., 

Sánchez-

Ortuño, M., 

Llor, B., 

Skidmore, D., 

&  

Saturno, P.J. 

Why 

hypertensive 

patients do 

not comply 

with the 

treatment 

Syftet var att 

identifiera faktorer 

som har samband med 

låg följsamhet till 

behandling av 

patienter med 

hypertoni. 

Kvalitativ metod. 7 fokusgrupp intervjuer 

genomfördes med hjälp av frågor som 

uppmanade deltagarna att prata öppet.  

Frågorna utgick från 4 domäner: att få 

diagnosen hypertoni, patientens kunskap om 

hypertoni, uppfattningar om relationen 

mellan patient och hälsovårdspersonal samt 

svårigheter med att följa behandlingen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av video 

och transkriberades. Var för sig identifierade 

författarna teman och efter dialog skapades 
kategorier. Urvalet bestod av patienter med 

diagnosen hypertoni och som inte var 

följsamma till behandling. 

Inklusionskriterier var 18 till 80 år, 

behandlats med antihypertensiva läkemedel 

mer än 3 månader, brist på följsamhet samt 

vara av tillräckligt god fysisk och psykisk 

hälsa för att delta i studien. Utifrån 

datajournaler vid 2 primärvårdskliniker 

genomfördes en telefonundersökning i syfte 

att identifiera icke följsamma patienter. De 

som bedömdes vara icke följsamma bjöds in 
att delta. Totalt 44 patienter, 24 män och 20 

kvinnor deltog i studien.  

Att känna till vad patienter anser vara av 

betydelse i vården och vad som påverkar dem 

att vara följsamma till behandling kan bidra 

till att förbättra kvaliteten på vården för 

patienter med hypertoni.  

Grad I 

  



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga D4 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Canada 

Psycinfo 

Proulx, M., 

Leduc, N., 

Vandelac, L., 

Grégoire, J-

P., &  
Collin, J. 

Social 

context, the 

struggle with 

uncertainty, 

and subjective 
risk as 

meaning-rich 

constructs for 

explaining 

HBP non-

compliance 

Syftet var att 

identifiera anledningar 

till att individer 

misslyckas att 

regelbundet ta sin 
blodtryckssänkande 

medicin. 

En kvalitativ studie där intervjuer användes 

för datainsamling. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. Data analyserades och 

organiserades i kategorier. Urvalet 

rekryterades från en kvantitativ studie vars 
syfte var att identifiera avgörande faktorer 

för bristande följsamhet till farmakologisk 

behandling av hypertoni.  

Inklusionskriterier var 40 år eller äldre, 

behandlats med antihypertensiva läkemedel 

minst 1 år samt vara fransktalande. 43 

individer ansågs lämpliga av dessa valde 22 

att delta i intervjun. Samtliga av de 22 hade 

bedömt sig vara icke följsamma. Då urvalet 

ansågs litet rekryterades ytterligare 5 

deltagare. Totalt deltog 27 patienter i 

intervjuer, 15 kvinnor och 12 män, med en 
ålder mellan 40 och 70 år.  

Det är nödvändigt att utforska patientens 

perspektiv utifrån social 

bakgrund/sammanhang, tvivel och risker. 

Detta för att erhålla bättre förståelse för hur 

dessa faktorer samverkar och hur det påverkar 
patientens följsamhet.  

Grad I 

  



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga D5 
 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2000 

Sverige 

PubMed 

Svensson, S., 

Kjellgren, 

K.I.,  

Ahlner, J., & 

Säljö, R. 

Reasons for 

adherence 

with anti-

hypertensive 

medication 

Syftet med studien var 

att undersöka 

patienters anledningar 

till att följa eller inte 

följa läkemedels-
ordinationer vid 

behandling av 

hypertoni. 

En empirisk studie med kvalitativ metod. 

Datainsamling skedde med hjälp av 

ljudinspelade intervjuer innehållande 

semistrukturerade och öppna frågor, i syfte 

att låta patienterna fritt uttrycka sina åsikter. 
Intervjuerna genomfördes i direkt 

anslutning till avslutat återbesök. Resultatet 

transkriberades och kodades. Patienternas 

blodtryck uppmättes och blodprover togs 

under återbesöket och information angående 

läkemedel och intag av läkemedel 

inhämtades från patienten. Studien 

genomfördes vid två kliniker i södra 

Sverige. Inklusionskriterier vid urval var att 

patienten närvarade vid ett rutin återbesök, 

hypertoni var huvuddiagnosen och att 

patienten för närvarande eller tidigare varit 
under behandling med antihypertensiva 

läkemedel. Sammanlagt 44 patienter 

uppfyllde dessa kriterier, 33 valde att 

medverka.  

Resultat/Slutsats: 

De huvudsakliga skälen till följsamhet med 

antihypertensiva läkemedel var förtroende för 

läkaren, rädsla för komplikationer och viljan 

att kontrollera blodtrycket. Orsaker till brist 
på följsamhet var biverkningar, att det 

inkräktade på det dagliga livet, ogillande av 

läkemedel samt uppfattningen av hypertoni 

som en tillfällig sjukdom. Brist på följsamhet 

rättfärdigades genom aktivt resonemang. Ett 

sätt att förbättra följsamheten vid 

hypertonibehandling är att bygga upp 

förtroendet mellan patient, läkare och övrig 

vårdpersonal. Ett ännu bättre sätt är att 

förbättra kommunikationen mellan patient 

och läkare så att obehag och tvivel angående 

behandlingen kan upptäckas och hanteras. För 
att förbättra kommunikationen krävs en ökad 

förståelse för patientens upplevelse av 

sjukdom och behandling. 

Grad I 



 
 

Tabell 5. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod           Bilaga D6 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

 

Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Grekland 

PubMed 

Tsiantou, V., 

Pantzou, P., 

Pavi, E., 

Koulierakis, 

G., & 
Kyriopoulos, 

J.  

Factors 

affecting 

adherence to 

anti-

hypertensive 
medication in 

Greece: 

results from a 

qualitative 

study 

Syftet med studien var 

att belysa patienters 

övertygelser om 

hypertoni och 

antihypertensiva 
läkemedel samt hur 

detta påverkar 

följsamheten. 

Metod för datainsamling utgjordes av 

semistrukturerade intervjuer och fokus-

grupp intervjuer. Öppna frågor ställdes 

utifrån 4 områden: uppfattningar om 

hypertoni, uppfattningar om 
antihypertensiva läkemedel, relation patient-

läkare och relation patient-apotekare. Alla 

intervjuer samt anteckningar från dem 

transkriberades. Teman och nyckelord 

identifierades och kategoriserades utifrån de 

4 områdena. Urvalet delades i 2 grupper. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för 

äldre deltagare. Deltagare rekryterades från 

3 center utifrån följande inklusionskriterier: 

över 30 år, behandlats för hypertoni minst 1 

år samt tala grekiska flytande. 25 patienter 

tackade ja till intervjun. Fokusgrupp 
intervjuer valdes för yngre deltagare. 

Inklusionskriterier var: mellan 40 och 50 år, 

behandlats för hypertoni under minst 1 år, 

att patienten inte sökt hjälp vid en klinik 

samt talade grekiska flytande. Inbjudan att 

delta skedde via telefon efter att det 

fastställts att patienten uppfyllde kriterierna. 

18 patienter valde att delta i 

fokusgrupperna. Totalt bestod urvalet av 43 

deltagare. 

Att vara välinformerad, ha tidigare erfarenhet 

av sjukdom samt en god relation och 

kommunikation med läkaren visade sig vara 

av betydelse för följsamheten. Resultatet av 

studien kan utgöra grund för att utforma 
effektiva interventioner som syftar till att 

förbättra kommunikationen mellan patient-

läkare samt stärka patienten. Med hjälp av 

sådana interventioner finns möjlighet att 

förbättra följsamhet till läkemedelsbehandling 

vilket i sig kan medföra minskade kostnader 

relaterat till hypertoni. 
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