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SAMMANFATTNING 

 

 

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom med hög prevalens och avgörande för prognosen är 

patientens följsamhet till rekommenderad läkemedelsbehandling. Bristande följsamhet till 

läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt har visat sig vara vanligt förekommande och leder till 

ökat antal sjukhusinläggningar och ökad mortalitet. Trots denna vetskap är det en hög andel 

patienter som inte tar sina ordinerade läkemedel.  

 

Syftet var att, ur patienters perspektiv, belysa faktorer som påverkar deras följsamhet till 

läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt.  

 

Som metod användes en litteraturöversikt med sökningar i databaserna CINAHL, PubMed, 

Medline och PsychINFO. Totalt inkluderades 15 artiklar med både kvalitativa och 

kvantitativa ansatser. Artiklarna granskades och en integrerad analys användes där likheter 

och skillnader sammanställdes till ett resultat.  

 

Resultatet utformades till fyra huvudkategorier som handlade om faktorer som påverkade 

patienternas förmåga att följa läkemedelsbehandlingen, följsamhetsfaktorer relaterade till 

vårdsystemet, patientens psykosociala, emotionella och ekonomiska aspekter samt patientens 

upplevelser av läkemedelsbehandlingens komplexitet. Till samtliga kategorier ingick ett 

flertal subkategorier. Faktorer som patienterna upplevde påverka deras läkemedelsföljsamhet 

visade sig vara individuella, multipla och varierande. 

 

Genom resultatet kunde slutsatsen dras att faktorerna som påverkade patienternas följsamhet 

till läkemedelsbehandling var många och varierande. Ett personcentrerat förhållningssätt är 

avgörande för att kunna hjälpa patienten på ett individuellt sätt. 

  

  

Nyckelord: Hjärtsvikt, patientperspektiv, läkemedelsföljsamhet, personcentrerad vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Heart failure is a chronic disease with high prevalence and patients' adherence to the 

recommended drug treatment is crucial to the prognosis. Lack of adherence to medical 

treatment for heart failure has been found to be common and contributes to an increased 

number of hospitalizations and increased mortality. Despite this knowledge, a high proportion 

of patients do not take their prescribed medication. 

 

The aim of this study was, from the patients' perspective, to elucidate factors that affect the 

patients' adherence to medical treatment for heart failure. 

 

A literature review, with searches in the databases CINAHL, PubMed, Medline and 

PsychINFO, was used as a method. A total of 15 articles were included with both qualitative 

and quantitative approaches. The articles were reviewed and an integrated analysis were used 

to compile similarities and differences to a result.  

 

The results were designed into four main categories that dealt with factors that influenced the 

patients' ability to follow the medical treatment, compliance factors related to the health care 

system, the patients' psychosocial, emotional and financial aspects as well as the patients' 

experiences of the complexity of the medical treatment. All categories included several 

subcategories. Factors that patients' experienced affect their compliance to medical treatment 

were found to be individual, multiple, and variable. 

 

The conclusion of this study was that the factors affecting patients' adherence to medical 

treatment were many and varied. It is crucial with a person-centered approach to being able to 

help the patient in an individual way. 
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BAKGRUND 

 

Hjärtsvikt 

 

Etiologi och epidemiologi 

Hjärtsvikt beskrivs som ett tillstånd där hjärtat är oförmöget att förse kroppens organ 

med tillräcklig närings- och syretillförsel och är symtom på en bakomliggande sjukdom 

(Persson & Stagmo, 2017). De vanligaste bakomliggande sjukdomarna vid hjärtsvikt är 

högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer och diabetes (Ergatoudes et 

al., 2019; Zarrinkoub et al., 2013). Prevalensen uppskattas till cirka två procent av den 

vuxna befolkningen och siffran stiger markant med ökad ålder. Bland befolkningen som 

är över 65 år uppskattas förekomsten vara över tio procent (Zarrinkoub et al., 2013). 

Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggningar för personer över 65 år och 

då hjärtsvikt har en hög risk för återinläggningar tillhör den en av de mest kostsamma 

och vårdkrävande diagnoserna inom den somatiska slutenvården (Bui, Horwich & 

Fonarow, 2011). Prognosen för hjärtsvikt är generellt dålig och endast cirka 50 procent 

uppskattas överleva sex år efter diagnosen. Vid avancerad hjärtsvikt uppskattas 

mortaliteten till 50 procent inom ett år (Socialstyrelsen, 2018). 

 

 

Patofysiologi och diagnostik 

European Society of Cardiology [ESC] (2016) definierar hjärtsvikt som ett syndrom 

som karakteriseras av typiska symtom i kombination av undersökningsfynd som orsakas 

av strukturella och/eller funktionella avvikelser till följd av en bakomliggande sjukdom 

och som resulterar i nedsatt hjärtminutvolym och/eller ett förhöjt intrakardiellt tryck 

(Ponikowski et al., 2016). När hjärtats pumpfunktion börjar svikta påverkas 

cirkulationen både framåt och bakåt i blodströmmens riktning. Framåtsvikt, även kallad 

systolisk svikt, leder till hypokinetisk cirkulation medan bakåtsvikt resulterar i 

blodstockning och ökat ventryck. Vid så kallad diastolisk svikt är relaxationen av hjärtat 

försämrad, men den systoliska vänsterkammarfunktionen kan vara bevarad (Persson & 

Stagmo, 2017). Utredning vid hjärtsvikt innefattar anamnes, fysiologisk undersökning, 

lungröntgen samt blodprovstagning av bland annat natriuretiska peptider (NP). NP 

produceras i hjärtmuskelcellerna till följd av uttänjning av myocardiet för att 

kompensera för bland annat det stigande fyllnadstrycket. NP-värdet kan användas för att 

värdera hjärtsviktens svårighetsgrad (Maisel et al., 2008.) En avgörande utredning vid 

hjärtsviktsdiagnostik är kontroll av ejektionsfraktionen (EF), som i de flesta fall 

uppskattas med hjälp av ekokardiografi (EKO). EF används traditionellt som ett mått på 

den systoliska pumpfunktionen där värden över eller lika med 50 procent innebär 

normal, bevarad pumpfunktion och värden under 50 procent klassas som nedsatt 

pumpfunktion. Det är viktigt att skilja på hjärtsvikt med bevarad EF (HFpEF) och 

reducerad EF (HFrEF) eftersom inriktning på fortsatt utredning och behandling kan 

påverkas beroende på graden av den systoliska pumpfunktionen. På sikt kan alla 

hjärtsjukdomar leda till hjärtsvikt och det är därför av yttersta vikt att utreda den 

bakomliggande orsaken för att specifik behandling ska kunna sättas in (Ponikowski et 

al., 2016). 

 

Symtom vid hjärtsvikt 

De vanligaste symtomen vid hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet, nedsatt kondition och 

svullnader i kroppen. Även kognitiva besvär, sömnsvårigheter och nedstämdhet 

förekommer ofta till följd av det sviktande hjärtats påverkan på hjärnan, vilket i sin tur 
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kan leda till försämrad livskvalitet hos patienten (Moser et al., 2014). Patientens 

objektiva och subjektiva symtom används som en indikator för uppföljning och val av 

behandling vid hjärtsvikt. Funktionsklassificering enligt New York Heart Association 

(NYHA) är en skattningsskala som ger ett mått på patientens symtom och kapacitet i det 

dagliga livet. Enligt NYHA är sjukdomens svårighetsgrad uppdelad i fyra olika klasser 

där patienten vid NYHA klass I har diagnosen hjärtsvikt men inga symtom, vid NYHA 

klass II får patienten symtom enbart vid ansträngning av måttlig grad, vid NYHA klass 

III uppkommer symtomen redan vid lättare ansträngning och ger viss begränsning i 

vardagslivet och vid NYHA klass IV har patienten andfåddhet och trötthet redan i vila 

(Ponikowski et al, 2016). 

 

 

Behandling vid hjärtsvikt 

 

Behandling vid hjärtsvikt syftar på att lindra patientens symtom, öka livskvaliteten, 

förebygga försämring samt minska sjukhusinläggningar och mortalitet (Hinder, Yi & 

Langenickel, 2017). Att kartlägga och behandla orsaken till hjärtsvikt är viktigt och en 

bakomliggande sjukdom som kranskärlssjukdom kan behöva åtgärdas som en del av 

behandlingen. Behandling vid hjärtsvikt består både av en farmakologisk och en icke- 

farmakologisk behandling och sköts med fördel på en särskild hjärtsviktsmottagning 

(Persson & Stagmo, 2017; Socialstyrelsen, 2018).  

 

 

Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandlingen riktar sig mot att öka hjärtats kontraktilitet och 

minutvolym genom vasodilation och reduktion av plasmavolymen, med syfte att avlasta 

preload och minska afterload (Persson & Stagmo, 2017). Farmakologisk basbehandling 

vid hjärtsvikt består av angiotensinkonverterande enzymhämmare (ACE-hämmare) eller 

angiotensinreceptorblockerare (ARB) och betablockerare. 

Mineralkortikoidreceptorantagonister (MRA) rekommenderas som tillägg vid EF 

mindre än 35 procent och om patienten har kvarstående symtom. Diuretika 

rekommenderas vid kliniska tecken och symtom vid hjärtsvikt för att ge symtomlindring 

och för att förbättra livskvaliteten hos patienten. Diuretikadosen bör anpassas till 

patientens individuella behov och genom att lära sig tolka sina symtom och tecken kan 

dosen med fördel justeras av patienten själv. Angiotensin receptor neprilysin inhibitor 

(ARNI) är ett preparat som innehåller en kombination av valsartan (ARB) och 

neprilysinhämmaren sakubitril och kan ersätta behandling med ACE-hämmare vid 

utebliven subjektiv förbättring av patientens symtom trots insatt basbehandling 

(Ponikowski et al., 2016; Socialstyrelsen, 2018). ARNI har i en stor jämförelsestudie 

(PARADIGM-HF) visat sig minska sjukhusinläggningar och mortalitet mer effektivt än 

ACE-hämmare (Desai et al., 2015; McMurray et al., 2014; Packer et al., 2015). Den 

farmakologiska behandlingen är effektiv vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk 

vänsterkammarfunktion (HFrEF), men det saknas tillräckliga vetenskapliga bevis på 

nyttan av den vid hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF) (Ponikowski 

et al., 2016; Socialstyrelsen, 2018). Risken att drabbas av läkemedelsrelaterade besvär 

har visat sig vara ökad vid hjärtsvikt eftersom behandlingen består av flera olika 

läkemedel. Detta kan leda till att patienten drabbas av fler symtom än de som är 

orsakade av själva sjukdomen (De Smedt, Haaijer-Ruskamp, Groenier, van der Meer & 

Jaarsma, 2011). Illamående, yrsel, klåda och utslag är enligt De Smedt, Denig, Haaijer-
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Ruskamp och Jaarsma (2009) exempel på de vanligaste läkemedelsbiverkningar som 

patienterna upplever vid behandling av hjärtsvikt. 

 

Icke-farmakologisk behandling 

Icke-farmakologisk behandling vid hjärtsvikt består bland annat av adekvat 

patientutbildning om egenvård, riskfaktorer och livsstilsförändringar (Ponikowski et al., 

2016). Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6, kap. 2, 1 §) definieras egenvård som en 

hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att 

patienten själv kan utföra, men som enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) 

inte räknas som hälso- och sjukvård. Egenvård vid hjärtsvikt handlar om att kunna leva 

så normalt som möjligt i sin livskontext trots att sjukdomen finns med. Genom att lära 

sig att identifiera, tolka och förstå sina symtom och sin behandling kan patienten 

utveckla strategier för att hantera dessa och därmed också lättare bemöta de 

psykosociala konsekvenser som sjukdomen har för det dagliga livet. Råd om 

livsstilsförändringar och riskfaktorer vid hjärtsvikt berör bland annat vätske- och 

saltintag, viktkontroll, fysisk träning, alkohol och rökning (Mårtensson 2012; Strömberg 

et al., 2003). 

 

Till icke-farmakologisk behandling räknas även kirurgiska ingrepp och device som 

behandling med biventrikulär pacing, cardiac resynchronization therapy (CRT). CRT 

kan ge symtomlindring samt ökad livskvalitet för patienter med avancerad hjärtsvikt 

genom att få hjärtkamrarna att arbeta mer synkroniserat (Ponikowski et al., 2016; 

Cleland et al., 2005). Om indikation föreligger kan patienten även erbjudas en 

pacemaker i form av implantable cardioverter defibrillator (ICD) för att förhindra 

bradykardi samt korrigera eventuellt dödliga ventrikulära arytmier. Den mest 

avancerade kirurgiska behandlingsmetoden vid hjärtsvikt är behandling med left 

ventricular assist device (LVAD) och hjärttransplantation (Pal, Gay, Boland & Lim, 

2020; Persson & Stagmo, 2017; Ponikowski et al., 2016). 

 

 

Uppföljning via hjärtsviktsmottagning 

 

Patienter med hjärtsvikt bör erbjudas en individuellt anpassad och strukturerad 

uppföljning med hög tillgänglighet och täta kontakter hos en specialistutbildad personal 

inom hjärtsvikt med nära samarbete med andra professioner som dietist, farmaceut, 

arbetsterapeut, fysioterapeut samt psykolog (Mårtensson 2012; Ponikowski et al., 2016). 

Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar har funnits i Sverige sedan 1990-talet och 

uppföljning via dessa specifika mottagningar har visat sig framgångsrikt förhindra 

återinläggningar samt förbättra livskvalitet och egenvårdsförmåga hos patienter med 

hjärtsvikt (Socialstyrelsen, 2018; Strömberg et al., 2003). Uppföljningen innefattar 

bland annat optimering av den medicinska behandlingen, råd om egenvård och kontroll 

av vitala parametrar samt eventuella symtom som svullnader eller/och andfåddhet 

(Strömberg et al., 2003). Genom att tidigt knyta kontakt med specialistutbildad personal 

som har ett kontinuerligt och övergripande ansvar för planering och uppföljning av 

vården, kan patientens känsla av trygghet öka (Socialstyrelsen, 2018). Även i 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 6, 1 §) står det att patientens behov av trygghet, 

säkerhet och kontinuitet ska tillgodoses och olika insatser för patienten ska samordnas 

på ett lämpligt sätt. Uppföljning via sjuksköterskeledd mottagning kan enligt 

Jakimowicz, Stirling och Duddle (2014) öka patientens känsla av delaktighet och 
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trygghetskänsla samt förbättra följsamheten till behandlingen. Genom att skapa en 

tillåtande relation mellan patient och sjuksköterska kan uppföljningen och 

patientutbildningen ske mer personcentrerat utefter patientens individuella 

kunskapsnivå och därmed kan även patientens tilltro till sjukvården förstärkas 

(Jakimowicz et al., 2014). 

  

Riley et al. (2016) menar att kvaliteten på vården på en hjärtsviktsmottagning direkt 

påverkas av kompetensen hos sjuksköterskorna och har utformat en detaljerad 

beskrivning på vilka färdigheter och kunskaper som är viktiga för en sjuksköterska på 

en hjärtsviktsmottagning. Sjuksköterskan bör bland annat ha kunskaper om de gällande 

behandlingsrekommendationer och följa dessa, ansvara för patientundervisning och 

utformning av individuellt optimal behandling för patienten (Riley et al., 2016). Även 

hög följsamhet till gällande riktlinjer och multidisciplinärt samarbete med andra 

specialister bidrar till hjärtsviktsvård av god kvalitet (Mårtensson, 2012). 

Läkemedelsföljsamhet bör regelbundet följas upp och aktiva insatser för att förbättra 

följsamheten bör vara en betydande del i vården. Dock är det inte enbart kunskapen hos 

vårdpersonalen som är betydelsefull för att öka följsamheten, utan för att kunna ändra 

en patients beteende eller inställning till behandlingen behövs även ett personcentrerat 

förhållningssätt (Ruppar, Cooper, Mehr, Delgado & Dunbar, 2016).  

 

 

Följsamhet 

 

Synonymt till begreppet följsamhet nämns ord som observans och trohet. Begreppet 

följsam beskrivs också, vilket bland annat innebär att vara tillmötesgående, lätthanterlig 

och anpasslig (Synonymer, u.å). Engelskans begrepp för följsamhet är adherence och 

compliance (Karolinska Institutet u.å). Adherence härstammar från det latinska ordet 

adhaerere och innebär att hålla fast vid, hålla nära eller att bevara konstant (Aronson, 

2005). Adherence definieras även som en ihärdighet till en viss behandling och ett 

stabiliserande av ett önskat hälsotillstånd. Adherence bygger på ett aktivt deltagande i 

beslutsprocessen och ett samarbete mellan patienten och vårdpersonalen. Compliance 

har sitt ursprung från det latinska ordet complire som betyder att uppfylla ett löfte eller 

agera i enlighet med råd. Compliance betyder alltså att patientens beteende och 

följsamhet till behandling överensstämmer med vårdpersonalens råd (Cohen, 2009; 

Riles, Jain & Frendrick, 2014). En senare utveckling av compliance blev ordet 

concordance som mer står för en överenskommelse mellan patient och vårdpersonal om 

den behandling som patienten bör ta. Concordance innebär att patienten tar ett större 

ansvar för sin behandling (Aronson, 2005). Termen adherence är dock, enligt Mukhtar, 

Weinman & Jackson (2014), den mest frekvent förekommande inom både forskning och 

hälso- och sjukvård, men också i rapporter utformade av världshälsoorganisationen 

World Health Organization [WHO]. 

 

Läkemedelsföljsamhet (engelskans medical adherence), innebär patientens frivilliga 

samarbete till att ta sina förskrivna läkemedel, vilket även innefattar tidpunkt, dosering 

och frekvens (Karolinska institutet, u.å). Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling 

vid hjärtsvikt har visat sig vara vanligt förekommande då patienterna inte tar samtliga 

ordinerade läkemedel (Hood et al., 2018; Mangla et al., 2017; Oosterom-Calo et al., 

2013; Riegel & Dickson, 2016; Tamang, Tang, Chuang, Patel & Wong, 2013), vilket i 

sin tur leder till risk för akut försämring, ökat antal sjukhusinläggningar och ökad 

mortalitet (Fitzegerald et al., 2011). Följsamheten till läkemedelsbehandling har även 
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visat sig kunna variera beroende på vilken typ av läkemedel det handlar om (Fitzegerald 

et al., 2011; Viana et al., 2014). Utöver patientens följsamhet till ordinerad behandling 

är det avgörande hur väl vårdpersonalen följer de aktuella evidensbaserade 

behandlingsrekommendationer som finns tillgängliga. Dessa två komponenter; 

vårdpersonalens följsamhet till guidelines vid val av behandling och patientens 

följsamhet till behandlingen, minskar sjukhusinläggningar och mortalitet vid hjärtsvikt 

mer effektivt tillsammans än som en enskild komponent (Hood et al., 2018; Viana et al., 

2014). 

 

 

Personcentrerat förhållningssätt - en teoretisk utgångspunkt 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap. 5, 1 §) och Patientlagen (SFS 

2014:821, kap. 5, 1 §, 2 §, 3 §) ska vården byggas på respekt för individens integritet 

och självbestämmande samt i möjligaste mån utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Patienten har rätt att få information om sitt hälsotillstånd, de metoder som 

finns för vård och behandling, eventuella komplikationer och biverkningar, vilka 

eventuella hjälpmedel som finns att få, det förväntade vård- och behandlingsförloppet 

samt hur sjukdom kan förebyggas (SFS 2014:821, kap 3, 1 §, 2 §). Lärandeprocessen 

och följsamheten till en behandling kan främjas genom ett personcentrerat 

förhållningssätt med individanpassad kommunikation och information där patienten ses 

som en aktiv deltagare och beslutsfattare i vården. Delaktighet i den egna vården kan ge 

patienten en ökad upplevelse av kontroll trots sjukdomen och patientens medverkan i 

vården innebär bland annat ett ökat patientansvar för vissa vård- eller 

behandlingsåtgärder utifrån patientens egna önskemål och individuella förutsättningar 

(Annemiek, van Weert, van Dijk, Horne & Smit, 2016; Ekman et al., 2014; Ekman et 

al., 2011; SFS 2014:821, kap 5, 2 §). Personcentrerat förhållningssätt förespråkas som 

en nyckelkomponent för vård av god kvalitet vid kronisk sjukdom där vården utgår ifrån 

patientens egen berättelse, egna ansvar, individuella förutsättningar samt eventuella 

hinder och där hänsyn även tas till patientens bakgrund och sociala nätverk (Ekman et 

al., 2014; Ekman et al., 2011). De närstående ska enligt Patientlagen (SFS, 2014:821, 

kap. 5, 3 §) ges möjlighet att vara med vid utformandet och genomförandet av vården, 

om detta är möjligt med hänsyn till sekretess och tystnadsplikt. I den personcentrerade 

vården är patientens egen berättelse och upplevelse av sjukdomen lika viktig som de 

professionellas syn på sjukdom och ohälsa och patienten bör ses som en jämbördig 

partner i vården (Ekman et al., 2014). 

 

När patientens egenmakt, så kallat empowerment, bekräftas genom personcentrerat 

förhållningssätt kan en ömsesidighet och jämlikhet i mötet mellan patient och 

vårdpersonal uppnås. Patientempowerment innebär att patienten, i egenskap av 

människa och person, har egna individuella resurser och krafter som alltid påverkar 

vårdprocessen. Att patienten betraktas som en person innebär inte bara att patienten har 

rätt till att delta i sin egen vård utan har också ett ansvar för det (Castro, Van 

Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus & Van Hecke, 2016; Ekman et al., 2011) 

Empowerment anses kunna uppstå när patienten tar kontroll över sin hälsa och lär sig att 

tolka och behandla sina symtom med hjälp av kunskap och stöttning från 

vårdpersonalen. Rätt stöd från specialiserad personal kan hjälpa patienten att tänka 

kritiskt samt ta självständiga och kunskapsbaserade beslut om sin hälsa och sjukdom. 

Ett gemensamt reflekterande och en dialog mellan patient och vårdpersonal över 

patientens upplevelser om sin sjukdom och förmågor ligger som grund för en 
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personcentrerad omvårdnad där vårdpersonalen och patienten har ett delat ansvar för 

vårdprocessen (Castro et al., 2016; Kambhampati, Ashvetiya, Stone, Blumenthal & 

Martin, 2016).  

 

 

Problemformulering 

 

Hjärtsvikt är en kronisk sjukdom som leder till en successiv försämring av patientens 

hälsotillstånd. Hjärtsvikt har generellt en allvarlig prognos och leder ofta till upprepade 

sjukhusinläggningar vilket gör den till en av de mest kostsamma och vårdkrävande 

sjukdomar. Farmakologisk och icke-farmakologisk behandling av hjärtsvikt syftar till 

att förbättra det kliniska tillståndet och livskvaliteten för patienter, förebygga 

försämring och minska sjukhusinläggningar och mortalitet. Trots vetskapen om detta 

och trots fungerande behandlingsmetoder är patienters följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen vid hjärtsvikt ofta bristfällig. Som sjuksköterska är det därför 

av yttersta vikt att förstå vilka faktorer som kan påverka följsamheten hos patienter med 

hjärtsvikt, för att på bästa sätt kunna hjälpa dessa patienter genom att vidta lämpliga 

omvårdnadsåtgärder utefter deras individuella förutsättningar. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet var att, ur patienters perspektiv, belysa faktorer som påverkar deras följsamhet till 

läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt. 

 

 

METOD 

 

Design 

  

För att få svar på syftet genomfördes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär 

att kunskap från tidigare gjorda studier samlas in, kritiskt granskas och sammanställs för 

att ge en aktuell bild av ett valt problemområde (Polit & Beck, 2017). 

Informationskällan i en litteraturöversikt är redan publicerade vetenskapliga artiklar i 

tidskrifter eller andra vetenskapliga rapporter (Olsson & Sörensen, 2011). Genom att 

sammanställa tidigare forskning om ämnet kan eventuella kunskapsluckor om ämnet 

upptäckas. Resultatet kan därför ligga till grund för framtida forskning för att utveckla 

effektivare omvårdnadsåtgärder. Studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats 

inkluderades, vilket enligt Forsberg och Wengström (2015), kan anses fördelaktigt i en 

litteraturöversikt där problemområdet ligger inom omvårdnadsvetenskap. I kvantitativa 

studier ligger fokus på generalisering och den kunskap som framkommer bör vara 

allmängiltig och inte begränsas till specifika förhållanden. Datan är numerisk och 

samlas oftast in med hjälp av strukturerade observationer eller mätningar och 

presenteras med hjälpa av statistiska analyser (Billhult, 2017; Eliason, 2018; Forsberg & 

Wengström, 2015). Kvalitativa studier däremot, har sitt ursprung i den holistiska 

traditionen och fokuserar på att förstå, tolka och skapa en förståelse av en persons 

subjektiva upplevelse (Forsberg & Wengström, 2016; Henricson & Billhult, 2017). 
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Urval 

 

För att begränsa antalet sökträffar vid artikelsökning användes inklusions- och 

exklusionskriterier. Sökkriterierna ligger som grund för databassökning och för att 

relevanta artiklar ska kunna väljas ut för att besvara syftet (Forsberg & Wengström, 

2016). Dock gjordes inga aktiva begränsningar gällande ansatsen på de artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien, med syfte att inkludera de artiklar som bäst ansågs svara 

mot studiens syfte oavsett ansats. De artiklar som söktes skulle vara så aktuella som 

möjligt och sökningen begränsades till artiklar publicerade från år 2005 till 2020. 

Artiklarna skulle vara originalartiklar publicerade i en vetenskaplig tidskrift och vara 

etiskt granskade och godkända samt finnas tillgängliga i fulltext eller kunna beställas i 

fulltext via biblioteket. Endast peer reviewed artiklar publicerade på engelska 

inkluderades. Både män och kvinnor inkluderades. Dock exkluderades reviewartiklar 

och artiklar som handlade om barn under 18 år. Även studier gjorda utanför Europa, 

Australien eller Nordamerika exkluderades, detta för att undersöka studier med liknande 

kultur som Sverige. 

 

 

Datainsamling 

 

Artiklarna söktes via databaserna Cumulative Index for Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL), Public Medline (PubMed), Medline och PsychINFO. CINAHL, 

PubMed och Medline innehåller biomedicinskt material som är inriktade mot medicin 

och hälso- och omvårdnadsvetenskap och PsychINFO innefattar material inom 

psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 2017). Med hjälp av Karolinska Institutets 

ämnesrubriker Svensk Medical Subject Headings (Svensk MeSH) kunde relevanta 

sökord tas fram genom att översätta svenska medicinska termer till engelska. I CINAHL 

användes Cinahl Headings (MH) och i Medline och PubMed användes Medical Subject 

Headings (MeshTerm) för att få specifika sökord för databasen. Följande sökord 

identifierades, med syftet som utgångspunkt: heart failure, treatment, medication, 

compliance, adherence, non-adherence, patient, experience, perspective, barriers och 

factors. I sökningar i databaserna användes både ämnesord samt sökningar i fritext. 

Sökningen inleddes med en allmän sökning på ämnet hjärtsvikt. Genom en inledande 

bred och allmän informationssökning skapas, enligt Östlund (2017), en överblick av 

ämnet och lägger grunden för det fortsatta sökarbetet. För att finna relevanta 

sökkombinationer togs det hjälp av en bibliotekarie vid ett lokalt sjukhusbibliotek. 

Därefter genomfördes en testsökning med olika kombinationer av sökorden och där 

titlar och abstract lästes med syftet i fokus för att få en uppfattning av det aktuella 

kunskapsläget. De boolska termerna AND, OR och NOT användes för att öka antalet 

sökträffar och för att få fram ett så bra urval som möjligt, då orden sammankopplar 

sökorden. AND och NOT användes för att avgränsa sökningen och få den mer specifik, 

medan OR utökade sökningen (Karlsson, 2017). För att få olika böjningsformer av ett 

ord användes trunkeringar (*, ?, $, #) vid sökningarna. Trunkeringar användes för att 

söka på orden utan ändelser (Karlsson, 2017; Polit & Beck, 2017; Östlund, 2017). Även 

frassökning användes för söka på ord som hörde ihop. Vid frassökning användes 

citattecken (“ “) för att begreppen skulle hållas samman. För en mer övergripande syn 

om ämnet genomfördes även manuella sökningar genom att söka i referenslistor till 

relevanta artiklar och litteratur (Karlsson, 2017).  
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Artikelsökningen påbörjades med enskilda sökningar där samtliga titlar lästes. De titlar 

som ansågs motsvara syftet valdes ut till ett andra urval där även abstrakten lästes för att 

få en första uppfattning om artikelns innehåll. Artiklarna vars abstrakt upplevdes 

relevanta lästes därefter i sin helhet av båda författarna och bedömdes gemensamt. 

Endast artiklar som uppfyllde urvalskriterierna och som fanns tillgängliga i fulltext 

genom webbaserade tidskrifter eller kunde beställas via Sophiahemmets högskola 

alternativt det lokala biblioteket, inkluderades. Totalt inkluderades 15 vetenskapliga 

artiklar. En av artiklarna var av kvantitativ design, 11 var kvalitativa och tre artiklar 

hade en mixad design. Databassökningar och manuella sökningar i referenslistor på 

lästa artiklar och via fliken “Similar articles” i PubMed pågick under hela arbetsgången. 

Genom att utföra nya sökningar under litteraturöversiktens gång ökar, enligt Polit och 

Beck (2017), möjligheten att finna ytterligare intressanta eller nypublicerade artiklar. 

Två av artiklarna i resultatet hittades via den manuella sökningen samt en helt ny 

publicerad artikel via databassökning. För en redovisning av artikelsökningen, se tabell 

1. Databassökningar som resulterade i dubbletter redovisas inte i tabellen. 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklar vars resultat svarade mot litteraturöversiktens syfte inkluderades, granskades 

och bedömdes gemensamt efter Sophiahemmet Högskolas modifierade 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet utifrån Berg, Decker 

och Skärsäter (1999) samt William, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) (bilaga 

A). Genom att kvalitetsgranska artiklarna bedömdes dess vetenskapliga kvalitet. Att 

inkludera artiklar med hög kvalitet leder till att litteraturöversiktens värde samt 

tillförlitlighet ökar (Forsberg & Wengström, 2016). Efter kvalitetsgranskning (enligt 

bilaga A) bedömdes 11 av de 15 artiklarna ha hög kvalitet och fyra artiklar bedömdes ha 

medelkvalitet. För bedömning av respektive artikels kvalitet se artikelmatris, bilaga B. 

 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

191126 

[MH] 

Medication 

Compliance 

OR 

(“Medication 

adherence” 

OR 

“Medication 

compliance”) 

AND [MH] 

Heart Failure 

OR (heart 

failure* AND 

patient*)  

 

Published dates 

20090101 - 

Peer reviewed 

English 

language 

353 

 

 58  16 5 
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Psychinfo 

191205 

adherence 

AND patient* 

AND “heart 

failure” 

 

 

Published dates 

20090101 - 

Peer reviewed 

English 

language 

 171  21  13  1  

 

Medline 

191210 

patient* AND 

([MH] 

“Medication 

Adherence”) 

OR 

medication 

compliance 

OR 

medication 

adherence 

AND ([MH] 

“Heart 

Failure”) OR 

heart failure* 

 

Published dates 

20100101 -  

Peer reviewed 

English 

language 

 144  25  6 1 

 

 

PubMed 

191212 

[MeshTerm] 

Heart failure 

AND 

[MeshTerm] 

Medication 

adherence OR 

(“medication 

adherence OR 

“medication 

compliance”) 

AND patient* 

 

Published dates 

20060101 - 

Peer reviewed 

Abstract 

available 

English 

language 

Human 

308 77 32 3  

 

Cinahl 

191231 

[MH] "Heart 

Failure" OR 

heart failure 

AND [MH] 

"Medication 

Compliance") 

OR "medical 

adherence" 

OR non- 

adherence 

AND patient* 

AND 

experience* 

 

 

Published dates 

20100101 -  

Peer reviewed 

English 

language 

20 7 2 1  
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PubMed 

200108 

[MeshTerm] 

Heart Failure 

OR 

[Title/abstract] 

“heart failure” 

AND 

[MeshTerm] 

Medication 

adherence OR 

(“medication 

compliance” 

OR 

“medication 

nonadherence

”) 

 

Published dates 

20060101 - 

Peer reviewed 

Abstract 

available 

English 

language 

Human 

375 35 8 2  

 

Manuell 

sökning 

 

     2 

 

Totalt 

 

           15 

 

 

Dataanalys 

 

Integrerad analys användes vid analys av artiklarna, vilket innebar att artiklarnas resultat 

ställdes i relation till varandra och möjliggjorde ett överskådligt resultat (Kristensson, 

2016). De artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte analyserades och 

sammanställdes enligt Fribergs (2017a; 2017b) analyssteg. Detta innebar att samtliga 

inkluderade artiklar först lästes upprepade gånger av båda författarna för att få en 

förståelse och helhet av innehållet. Artiklarna lästes i sin helhet, men fokus låg på 

artiklarnas resultat (Friberg, 2017a). En sammanfattning av var artikel gjordes för att 

säkerställa att allt relevant som svarade mot syftet uppfattats och dokumenterats 

(Friberg, 2017b). Därefter identifierades samtliga nyckelfynd i respektive artikels 

resultat (Friberg, 2017a). Nyckelfynden togs ut genom att bedöma det som var mest 

framträdande i resultatet i relation till litteraturöversiktens syfte, det vill säga vilka 

faktorer patienter med hjärtsvikt upplevde påverka dess följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen. Nyckelfynden tydliggjordes genom att färgmarkeras. Detta 

genomfördes först enskilt och därefter diskuterades artiklarna gemensamt och 

nyckelfynden jämfördes med varandra. Detta för att säkerställa att samtliga artiklar 

uppfattats korrekt och att samtliga relevanta nyckelfynd identifierats. För att underlätta 

överblicken av artiklarna gjorde författarna gemensamt även en artikelmatris där 

författare, titel, år, land, syfte, metod, resultat och kvalitetsgranskningsresultat för 

respektive artikel presenterades (bilaga B). Enligt Friberg (2017b) skapar denna typ av 

analysmetod en tydlig struktur och översikt samt underlättar det fortsatta analysarbetet. 

Nästa steg var att söka efter likheter respektive skillnader mellan artiklarna. 

Nyckelorden togs ut och gemensamma diskussioner fördes kring dess olika betydelser 

och likheter respektive skillnader ställdes mot varandra. Därefter kodades de och 

märktes med olika färger utefter dess innehåll/betydelse. Nyckelord som bedömdes höra 
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ihop sammanfördes och skapade gemensamma kategorier som resulterade i en ny 

helhet. Enligt Friberg (2017a; 2017b) ska huvudvikten ligga på att presentera resultatens 

likheter och skillnader utifrån syftet och utifrån detta skapa ett nytt resultat. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetik innebär de etiska överväganden som görs inför samt under ett 

vetenskapligt arbete och är till för att värna om människors lika värde, dess rättigheter 

samt autonomi. Forskning som bland annat innebär hantering av känslig persondata, ska 

alltid granskas och bedömas av en etikprövningsnämnd (Kjellström, 2017). Enligt 

Helsingforsdeklarationen (2013) är grunden i all forskning att den endast får godkännas 

om den utförs med respekt för människornas värde och rättigheter samt att dess välfärd 

alltid går före samhällets och vetenskapens behov. Ett vetenskapligt arbete som bygger 

på en litteraturstudie klassas generellt inte som forskning och innebär därmed att det 

inte behöver genomgå granskning hos etikprövningsnämnden. De etiska aspekterna ska 

dock alltid uppmärksammas och övervägas genom hela arbetet, från ämnesval, syfte, 

rapportering och eventuell publicering (Kjellström, 2017). Forskningsetiska 

frågeställningar kommer kontinuerligt under arbetet med litteraturöversikten att 

diskuteras och bedömas för att säkerställa den etiska aspekten. Samtliga artiklar som 

används i studien ska ha ett etiskt ställningstagande, vilket innebär att det ska 

framkomma i artiklarna att de har genomgått etiska överväganden samt blivit granskade 

och fått tillstånd av en etisk kommitté. Texten i denna litteraturöversikt ska inte vara 

plagiat utan primärkällan ska alltid tydligt redovisas. Vetenskapligt relevant resultat ska 

inte undanhållas eller utelämnas och inte heller medvetet feltolkas. Texten ska inte vara 

förvrängd eller tagen ur sitt sammanhang och missvisande studieresultat kommer inte 

att redovisas (Kjellström, 2017; Polit & Beck, 2017). 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet baseras på faktorer som visade sig påverka följsamheten till 

läkemedelsbehandling hos patienter med hjärtsvikt och presenteras i fyra 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier, se tabell 2. 

 

 

Tabell 2. Huvudkategorier och dess underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Patientens förmåga att följa 

läkemedelsbehandlingen 

Kunskap och uppfattningar om 

läkemedelsbehandlingen  

 

Rutiner och vanor 

 

Acceptans till läkemedelsbehandlingen 

 

Komorbiditeter och åldersrelaterade faktorer 

som påverkade följsamheten 
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Följsamhet relaterad till vårdsystemet Patientens kommunikation med 

sjukvårdspersonalen 

 

Patientens tillit till sjukvården 

 

Organisatoriska faktorer som påverkade 

följsamheten 

Psykosociala, emotionella och ekonomiska 

aspekter 

 

Patientens sociala nätverk 

 

Rädsla, nedstämdhet och hopplöshet som 

påverkade följsamheten 

 

Skam över symtom och 

läkemedelsbehandlingens bieffekter 

 

Patientens egna beslut angående 

läkemedelsbehandlingen 

 

Ekonomiska faktorer som påverkade 

följsamheten 

Upplevelser av läkemedelsbehandlingens 

komplexitet 

Symtomlindring och effekter av 

läkemedelsbehandlingen 

 

Faktorer relaterade till 

läkemedelshanteringen 

 

 

Patientens förmåga att följa läkemedelsbehandlingen 

 

Kunskap och uppfattningar om läkemedelsbehandlingen  

I de flesta studierna framkom det att patienter som hade lärt sig känna igen sina symtom 

och hur medicinen påverkade dem, ofta hade bättre följsamhet till sin behandling 

eftersom de hade mer kunskap om konsekvenserna av att avvika från den (Aggarwal, 

Pender, Mosca & Mochari-Greenberger, 2015; Ekman, Wolf, Vaughan Dickson, 

Bosworth & Granger, 2017; Ferguson et al., 2017; Forsyth, Richardson & Lowrie, 

2018; Granger, McBroom, Bosworth, Hernandez & Ekman, 2012; Knecht & Neafsey, 

2017; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018; Percival, Cottrell & Jaysinghe, 2012; 

Reid, Clark, Murdoch, Morrison, Capewell & McMurray, 2005; Sevilla-Cazes et al., 

2018; van der Wal, Jaarsma, Moser, van Gilst & van Veldhuisen, 2007; van der Wal, 

Jaarsma, Moser, van Gilst & van Veldhuisen, 2010; Wu et al., 2008). Den enda studien 

som inte lyfte detta lika tydligt var Granger, Sandelowski, Tahshjain, Swedberg och 

Ekmans (2009) där patienterna mer beskrev svårigheterna med att lära sig tolka sina 

symtom och att välja sätt att agera därefter. Kunskap om den egna sjukdomen och dess 

behandling visade sig enligt Granger et al. (2012), Meraz (2020), Mickelson och Holden 

(2018) och van der Wal et al. (2010) öka patientens möjligheter till att till exempel 

självständigt justera sin medicinering efter behov, vilket i sin tur underlättade deras 

följsamhet till behandlingen. Patienter som hade en uppfattning om att behandlingen 
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hjälpte deras hjärta hade ofta bättre följsamhet än de som tvivlade på, eller inte hade 

förstått, dess verkan (Ekman et al., 2017; Percival et al., 2012; van der Wal et al., 2007; 

Wu et al., 2008). Att ha en stark tro på läkemedelsbehandlingen visade öka följsamheten 

och patienter uppgav att om de inte hade trott på att behandlingen skulle hjälpa dem, så 

skulle de inte heller ta sina mediciner (Granger et al., 2012; Percival et al., 2012; Wu et 

al., 2008).  

 

Flera studier visade att patienter med bristande förståelse och kunskap om sjukdomens 

allvarlighetsgrad inte följde sina ordinationer (Aggarwal et al., 2015; Forsyth et al., 

2018; Reid et al., 2005; van der Wal et al., 2010). Även misstag på grund av bristande 

kunskap om själva läkemedlen och dess olika verkningsmekanismer beskrevs av 

patienterna och denna okunskap kunde leda till att de tog fel medicin för ett symtom 

eller extra doser i avsaknad av en förväntad effekt (Mickelson & Holden, 2018; van der 

Wal et al., 2010). Osäkerhet och felaktiga uppfattningar kring en ordination eller 

rekommendation visade sig kunna leda till att patienterna “testade gränser” genom att 

ändra på sina medicindoser eller helt avstod från att ta dem (Ekman et al., 2017; Knecht 

& Neafsey, 2017; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018; Sevilla-Cazes et al., 2018). 

Enligt studierna gjorda av Mickelson och Holdens (2018) och Sevilla-Cazes et al. 

(2018) kunde detta beteende förstärkas och följsamheten försämrades ytterligare om 

patienten inte fick några direkt kännbara konsekvenser av att avvika från ordinationerna. 

Bristande kunskap om medicinerna behövde enligt Granger et al. (2012) och Reid et al. 

(2005) dock inte alltid leda till sämre följsamhet, framförallt inte för de patienter som 

hade stark tillit till sjukvården och alltid tog sina ordinerade mediciner oavsett 

omständigheterna. 

 

 

Rutiner och vanor 

Patienterna uppfattade överlag sig själva som följsamma till behandlingen, men kände 

sig ofta tvingade till att avvika från sjukvårdens rekommendationer för att 

medicineringen och dess effekter skulle passa in i vardagens aktiviteter (Ekman et al., 

2017; Granger et al., 2009; Knecht & Neafsey, 2017; Meraz, 2020). Patienterna 

uttryckte det som hårt arbete att följa sin medicinering och det krävdes ofta mycket 

planering för att få det att fungera praktiskt (Ekman et al., 2017; Granger et al., 2009; 

Knecht & Neafsey, 2017). Att anpassa läkemedelsbehandlingen till det dagliga livet 

förbättrade följsamheten för de flesta patienter, men det krävde också att de utvecklade 

rutiner och vanor av olika slag (Ekman et al., 2017; Forsyth et al., 2018; Mickelson & 

Holden, 2018; Reid et al., 2005; van der Wal et al., 2010, Wu et al., 2008). Enligt 

Aggarwal et al. (2015), Ferguson et al. (2017), Knecht & Neafsey (2017), Reid et al. 

(2005), van der Wal et al. (2010) och Wu et al. (2008), upplevde många patienter att det 

var lättare att komma ihåg sin medicin om de till exempel knöt medicinintaget till en 

måltid eller annan daglig aktivitet eller tog hjälp av teknik som hjälpte till med 

påminnelser, som till exempel påminnelselarm för läkemedelsintag. Den vanligaste 

anledningen till att patienten glömde ta sin medicin var enligt Aggarwal et al. (2015), 

Knecht och Neafsey (2017), Mickelson och Holden (2018) och Reid et al. (2005) att 

patienterna råkade, eller var tvungna till att avvika från sina vardagsrutiner, eller när de 

tyckte att de mådde bra. Mickelson och Holden (2018) fann även att patienter som hade 

stabila morgonrutiner, men saknade bra rutiner senare på dagen och framåt kvällen, ofta 

kom ihåg sin morgonmedicin, men glömde sina mediciner vid de andra tidpunkterna på 

dagen. Många råkade dessutom ofta somna på kvällen innan de tagit sina 

kvällsmediciner. 



 

14 

Acceptans till läkemedelsbehandlingen 

Vikten av att acceptera läkemedelsbehandlingens nödvändighet nämndes av flertalet 

patienter. Patienterna beskrev en önskan om att undvika försämring och död genom att 

ta sina mediciner och såg behandlingen som “en del av livet”. Dessa patienter hade 

också ofta en god följsamhet (Ekman et al., 2017; Ferguson et al., 2017; Forsyth et al., 

2018; Granger et al., 2012; Wu et al., 2008). Wu et al. (2008) fann även att patienterna 

ofta beskrev en stark motivation till att må så bra som möjligt och bibehålla en god 

livskvalitet och såg därför medicinerna som en nödvändig del av livet. Även om 

behandlingen inte alltid upplevdes göra någon förbättring uppgav en del patienter att de 

ändå var följsamma eftersom det med åren hade blivit som en vana att ta sina mediciner 

och de kände sig bekväma med det (Ferguson et al., 2017; Forsyth et al., 2018; Granger 

et al., 2012; Knecht & Neafsey, 2017). Enligt Ekman et al. (2017) förklarade patienterna 

det som att man vänjer sig vid det mesta man gör regelbundet under en lång tid. 

 

 

Komorbiditeter och åldersrelaterade faktorer som påverkade följsamheten 

Förekomst av andra sjukdomar gjorde att antalet mediciner av olika slag var fler i antal 

vilket visade sig både kunna försämra och förbättra följsamheten för patienterna 

(Ekman et al., 2017; Ferguson et al., 2017; Forsyth et al., 2018; Knecht & Neafsey, 

2017; Mickelson & Holden, 2018; Percival et al., 2012; Sevilla-Cazes et al., 2018; van 

der Wal et al., 2007). Forsyth et al. (2018), Knecht & Neafsey (2017) och Sevilla-Cazes 

et al. (2018) fann att andra hälsotillstånd spelade en betydande roll för patientens 

förmåga till att följa rekommendationerna för dess läkemedel. En del patienter i Sevilla-

Cazes et al. (2018) studie uppgav även svårigheter med att följa olika 

behandlingsregimer när dessa rekommenderades av olika vårdgivare. Komorbiditeter 

och åldersrelaterade problem visade sig vara individuella och kunde variera mellan 

patienterna. Faktorer som synproblem, minnesproblem, problem med fingerfärdigheten 

och sväljningssvårigheter uppgavs av patienterna som försvårande för 

läkemedelsföljsamheten (Ferguson et al., 2017; Forsyth et al., 2018; Knecht & Neafsey, 

2017; Mickelson & Holden, 2018; van der Wal et al., 2007; van der Wal et al., 2010; 

Wu et al., 2008). Minnesstörning och glömska beskrevs som en tydlig faktor för dålig 

följsamhet till behandlingen och kunde leda till en frustration eftersom patienterna oftast 

visste att medicinerna var viktiga för dem (Aggarwal et al., 2015; Mickelson & Holden, 

2018; Reid et al., 2005; Wu et al., 2008). Patienter med nedsatt syn uppgav i Mickelson 

och Holdens (2018) studie att texten på läkemedelslistor ibland kunde vara svår att läsa 

och etiketterna på medicinburkarna var för små, eller hade förstörts med tiden, vilket 

kunde leda till att administreringen av medicinerna blev svår. 

 

 

Följsamhet relaterad till vårdsystemet 

 

Patientens kommunikation med sjukvårdspersonalen 

Flertalet patienter uttryckte en önskan om att ha en fortlöpande interaktiv dialog om sin 

medicinering och ville vara delaktiga i besluten kring den (Ekman et al., 2017; Ferguson 

et al., 2017; Granger et al., 2012; Meraz, 2020; Wu et al., 2008). Enligt Ekman et al. 

(2017), Granger et al. (2009) och Reid et al. (2005) önskade patienterna att det fanns 

tillräckligt med tid för att diskutera medicineringen och upplevelserna kring den. 

Informationen som gavs kring läkemedelsbehandlingen ansågs ofta vara bristfällig och 

patienterna upplevde detta som en försvårande följsamhetsfaktor (Ekman et al., 2017; 

Mickelson & Holden, 2018; Sevilla-Cazes et al., 2018; Wu et al., 2008). Många 



 

15 

uttryckte önskemål om att få föra en diskussion med sjukvårdspersonalen för att få hjälp 

med att hitta praktiska sätt och rutiner till att hantera sin medicinering i det dagliga livet 

(Granger et al., 2009; Meraz, 2020; Reid et al., 2005; Wu et al., 2008). 

 

 

Patientens tillit till sjukvården 

Att ha ett positivt förhållande till vårdgivare identifierades av Wu et al. (2008) som en 

underlättande faktor för medicineringen och att följa de rekommendationer som läkaren 

eller sjuksköterskan hade givit var viktigt för de flesta patienter. Enligt Ekman et al. 

(2017), Granger et al. (2012), Meraz (2020), Reid et al. (2005), van der Wal et al. 

(2010) och Wu et al. (2008) upplevde patienterna ofta en stor tillit till vårdpersonalens 

kunskap och uppgav att de helt enkelt tog sina läkemedel eftersom deras läkare sagt att 

de skulle göra det. Även om medicinens effekt inte var direkt kännbar eller ibland till 

och med försämrade måendet så var patienterna benägna att följa de ordinationer de 

hade fått (Ekman et al., 2017; Granger et al., 2012; Meraz, 2020; Reid et al., 2005; van 

der Wal et al., 2010; Wu et al., 2008). Dock framkom det enligt Ekman et al. (2017), 

Forsyth et al. (2018), Meraz (2020), Mickelson & Holden (2018) och Sevilla-Cazes et 

al. (2018) att misstro till sjukvårdspersonalen försämrade följsamheten och otydliga 

instruktioner kring medicineringen kunde leda till att patienterna själva sökte 

information om sin medicinering på alternativa sätt till exempel via internet. Meraz 

(2020) uppgav att patienterna inte bara tog sina mediciner för att doktorn hade sagt det 

utan sökte bekräftande kunskap på annat håll först innan de verkligen tog till sig den 

givna informationen och kunde tillämpa den i sina vardagliga liv. Patienterna berättade 

även om avsiktliga beslut till att inte följa rekommendationerna om de inte hade 

tillräcklig med tillit och tro på vårdpersonalen. Patienterna uppgav att de lyssnade till 

vad vårdpersonalen hade att säga, men om de sedan upplevde att det vårdpersonalen 

sagt inte stämde, så tog de inte de ordinerade medicinerna (Meraz, 2020). 

 

 

Organisatoriska faktorer som påverkade följsamheten 

Problem med receptförskrivning och att få ut sina mediciner från apoteket beskrevs av 

patienterna som en förhindrande faktor, då recepten till exempel inte kom in till 

apoteket i tid eller om medicinen var slut på apoteket (Ferguson et al., 2017; Forsyth et 

al., 2018; Mickelson & Holden, 2018). Det upplevdes även lätt att missa förnya 

recepten då dessa behövdes förnyas vid olika tillfällen (Reid et al., 2005). En del 

patienter som beställde hemleverans av sina mediciner, kunde rapportera om långsam 

leverans som gjorde att de kunde vara utan viktig medicin tills leveransen kom 

(Mickelson & Holden, 2018). Enligt Ekman et al. (2017), Granger et al. (2012), Meraz 

(2020) och Mickelson & Holden (2018) kunde patienterna även uppleva svårigheter 

med att komma i kontakt med sin sjukvårdsinstans för att få receptförnyelse eller att få 

ställa en fråga om sin medicinering, vilket kunde påverka följsamheten. 

Tillgängligheten till sjukvården upplevdes vara viktigt för patienternas följsamhet 

framförallt om de upplevde negativa effekter av sin medicinering eller behövde hjälp att 

tolka sina symtom (Ekman et al., 2017; Granger et al., 2012; Meraz, 2020; Mickelson & 

Holden, 2018). Läkemedelslistor som inte var uppdaterade eller oklara instruktioner 

kring medicineringen och doseringar upplevdes frustrerande och kunde ha negativ 

påverkan på följsamheten (Mickelson & Holden, 2018). Vidare menade Sevilla-Cazes et 

al. (2018) och Wu et al. (2008) att även en dålig kontinuitet i vården och att behöva 

träffa många olika vårdgivare ansågs påfrestande, vilket kunde leda till att patienterna 

lät bli att ta sin ordinerade medicin på grund av bristande förtroende och 
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misstänksamhet för ständigt nya läkare. 

 

 

Psykosociala, emotionella och ekonomiska aspekter 

 

Patientens sociala nätverk 

Enligt Wu et al. (2008) var det betydelsefullt att ha en positiv relation med vårdgivare, 

familj och vänner eftersom det visade sig underlätta läkemedelsföljsamheten. Detta 

styrktes även av studierna av Forsyth et al. (2018) och Knecht & Neafsey (2017) där 

social isolering sågs som en återkommande anledning för dålig följsamhet till 

behandling. Ferguson et al. (2017), Granger et al. (2009), Knecht och Neafsey (2017) 

och Reid et al. (2005) menade att stöd och hjälp av anhöriga och vänner ansågs 

avgörande för flertalet patienter. Att till exempel få hjälp med att lösa ut mediciner på 

apoteket, få påminnelser om att ta sin medicin eller att få hjälp med att dela medicinerna 

i dosett, upplevdes förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling (Ferguson et al., 

2017; Granger et al., 2009; Knecht & Neafsey, 2017; Reid et al., 2005). Patienter med 

fysiska- och kognitiva begränsningar hade enligt Mickelson & Holden (2018) samt Wu 

et al. (2008) en begränsad förmåga till att självständigt administrera sina läkemedel och 

förlitade sig då på kontinuerligt stöd och övervakning från anhöriga för att kunna 

upprätthålla en god följsamhet. 

 

 

Rädsla, nedstämdhet och hopplöshet som påverkade följsamheten 

I flertalet studier beskrev patienterna att följsamhet till läkemedelsbehandling 

försämrades när de upplevde känslor av hopplöshet och förtvivlan över sjukdomen och 

den livslånga behandlingen (Aggarwal et al., 2015; Ferguson et al., 2017; Forsyth et al., 

2018; Granger et al., 2012; Reid et al., 2005; Sevilla-Cazes et al., 2018; van der Wal et 

al., 2007). Forsyth et al. (2018) och Sevilla-Cazes et al. (2018) menade att även social 

isolering ofta ledde till känslor av hopplöshet, vilket i sin tur kunde leda till sämre 

följsamhet till läkemedelsbehandlingen. Att tappa motivationen till behandlingen 

beskrevs oftare av patienter som kände nedstämdhet eller hade skattats som nedstämda 

eller deprimerade enligt patientenkäter (Aggarwal et al., 2015; Forsyth et al., 2018; 

Granger et al., 2012; Reid et al., 2005; van der Wal et al., 2007). Sevilla-Cazes et al. 

(2018) beskrev att patienter rapporterade känslor som stress, frustration och hopplöshet 

då behandlingen inte gav det resultat som förväntades trots bra följsamhet, vilket kunde 

resultera i att patienterna avvek från behandlingsrekommendationerna. Rädslan för att 

bli sämre och hamna på sjukhuset, men även rädsla för döden, uttrycktes som en stark 

motiverande faktor till läkemedelsföljsamhet (Granger et al., 2012; van der Wal et al., 

2007; van der Wal et al., 2010; Wu et al., 2008). Enligt Mickelson et al. (2018) kunde 

dock denna rädsla också leda till att patienterna tog mediciner i onödan eller i fel doser 

med tanken om att själv försöka förhindra försämring. 

 

 

Skam över symtom och läkemedelsbehandlingens bieffekter 

Att skämmas för att vara andfådd, svullen eller att ofta behöva uppsöka toaletten, 

upplevdes jobbigt för många patienter och försvårade följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen. Skammen över sjukdomen och symtomen kunde hämma en 

del patienter till att vistas bland folk och till och med att gå till apoteket för att lösa ut 

sina mediciner, vilket i sin tur kunde resultera till bristande följsamhet till behandling 

(Ekman et al., 2017; Forsyth et al., 2018; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018). 
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Meraz (2020) fann också att problem med att behöva skynda sig till toaletten, att inte 

komma till toaletten i tid, förlägenheten att kissa på sig och pinsamheten över att behöva 

använda blöjor, kunde leda att att patienterna hoppade över sin diuretika. Att inte bli 

betrodd av sin omgivning fick till och med, enligt Forsyth et al. (2018), patienterna att 

strunta i sin medicin för att genom försämring kunna bevisa för omgivningen 

allvarlighetsgraden av sin sjukdom och vikten av att ta sin medicin. 

 

 

Patientens egna beslut angående läkemedelsbehandlingen 

Enligt Forsyth et al. (2018) och Meraz (2020) fattade patienterna ibland egna, aktiva 

beslut om att sluta ta sina mediciner eller att på egen hand justera vissa läkemedel och 

det var patienternas starka behov av att känna sig oberoende och självständiga som 

påverkade hur de följde behandlingsregimen. Vissa patienter uppgav att de rutinmässigt 

avstod från att ta sina mediciner när de reste hemifrån och att de vanligtvis tog extra 

doser av diuretika efter att de hade ätit salt mat. Några uppgav att de gjorde 

engångsbeslut att hoppa över ett läkemedel, medan andra uppgav att de medvetet gjorde 

uppehåll med all medicinering under dagar eller veckor eller att de regelbundet tog fel 

dos (Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018). Även Ferguson et al. (2017) beskrev att 

patienterna medvetet slarvade med sina läkemedel och receptförnyelser, vilket ibland 

kunde leda till att det tog ett par veckor innan de förnyade sina recept. Meraz (2020) 

samt Mickelson och Holdens (2018) studier konstaterade att vissa patienter upplevde att 

de var experter på hur deras egna kroppar fungerade och kände sig därför bekväma med 

att själva anpassa och dosera sina mediciner. Detta kunde dock leda till att de medvetet 

bröt mot de rekommendationer de fått från vårdpersonalen eftersom de litade på sin 

egen kunskap och erfarenhet istället för att lyssna på råden från expertisen (Meraz, 

2020; Mickelson & Holden, 2018). 

 

 

Ekonomiska faktorer som påverkade följsamheten 

Ytterligare en aspekt som krävde regelbunden planering för patienterna var, enligt 

Mickelson och Holden (2018), den finansiella bördan som läkemedlen bidrog till. De 

menade att patienter med fysiska begränsningar eller där andra orsaker hindrade dem 

från att arbeta, samt äldre och multisjuka patienter, uppgav läkemedelskostnaderna som 

en faktor för dålig följsamhet. Detta stöds även av studierna gjorda av Ekman et al. 

(2017), Ferguson et al. (2017) och Sevilla-Cazes et al. (2018). Dålig ekonomisk status 

resulterade ofta i att patienterna själva tog beslut om vilka läkemedel som de hade råd 

med och ibland fick de vänta tills de fick pengar innan de kunde hämta ut sina 

mediciner på apoteket (Ekman et al., 2017; Mickelson & Holden, 2018; Sevilla-Cazes et 

al., 2018). 

 

 

Upplevelser av läkemedelsbehandlingens komplexitet 

 

Symtomlindring och effekter av läkemedelsbehandlingen 

Enligt Ekman et al. (2017), Granger et al. (2012), Knecht & Neafsey (2017), Meraz 

(2020) och van der Wal et al. (2007) tappade patienterna lättare tron på medicinerna och 

dess verkan och upplevde behandlingen som mindre meningsfull när medicinerna inte 

gav en märkbar effekt. Ekman et al. (2017), Granger et al. (2012) och Wu et al. (2008) 

menade att de patienter som upplevde symtomlindring såg läkemedlen som 

meningsfulla för att kunna hantera sina symtom och såg dem som ett verktyg för att 
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kunna ta hand om sig själv. Biverkningar som sexuell dysfunktion, lågt blodtryck samt 

kalla händer och fötter rapporterades som besvärande av flertalet patienter (Ekman et 

al., 2017; Meraz, 2020; van der Wal et al., 2010; Wu et al., 2008). Ibland kunde de 

oväntade effekterna göra det svårt att följa ordinationer även om patienternas avsikt var 

att vara följsamma (Ekman et al., 2017). Diuretikabehandlingens komplexitet nämndes 

av många patienter och att ständigt behöva gå på toaletten upplevdes jobbigt (Ekman et 

al., 2017; Knecht & Neafsey, 2017; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018; Reid et 

al., 2005; Sevilla-Cazes et al., 2018; van der Wal et al., 2007: van der Wal et al., 2010). 

Att kunna anpassa diuretikabehandlingen till sitt vardagliga liv ansågs vara svårt och 

begränsande och dess effekter kunde störa både nattsömn och deltagande i sociala 

aktiviteter (Ekman et al., 2017; Knecht & Neafsey, 2017; Meraz, 2020; Reid et al., 

2005; Sevilla-Cazes et al., 2018; van der Wal et al., 2010). Däremot uppgav patienterna 

i van der Wals et al. (2007) studie att genom att ta sin diuretika kunde de minska 

symtom som svullnader eller andningssvårigheter och även de övriga medicinerna 

upplevdes viktiga för att förbättra livskvaliteten. 

 

 

Faktorer relaterade till läkemedelshanteringen 

Svårigheter kopplade till läkemedelshanteringen uppgavs enligt Aggarwal et al. (2015), 

Ekman et al. (2017), Forsyth et al. (2018), Mickelson & Holden (2018), Reid et al. 

(2005) och Wu et al. (2008) bidra till sämre läkemedelsföljsamhet. De menade att 

komplicerande faktorer som antalet läkemedel som skulle administreras dagligen, de 

oregelbundna administreringstiderna och doserna som ofta ändrades, påverkade 

följsamheten negativt. Vidare menade Forsyth et al. (2018), Mickelson & Holden 

(2018) och van der Wal et al. (2010) att de svåra namnen på läkemedlen, byte till 

synonympreparat med olika namn och svårigheter att skilja på läkemedlens utseende 

gjorde att det lätt kunde bli fel vid hanteringen. För att lättare kunna hålla ordning på 

sina dagliga mediciner, använde sig flertalet av patienterna enligt Aggarwal et al. 

(2015), Ferguson et al. (2017), Forsyth et al. (2018), Mickelson och Holden (2018) och 

van der Wal et al. (2010) sig av en dosett och olika teknologiska påminnelsefunktioner 

som mobiltelefoner för att kunna kontrollera om de hade tagit sina mediciner. Granger 

et al. (2009) fann även att hjärtsviktssymtom som fysisk trötthet kunde förhindra 

patienters följsamhet till läkemedelsbehandling, då patienten helt enkelt var för trött för 

att orka hantera sina mediciner. Det förekom, enligt Forsyth et al. (2018), även ett 

allmänt ogillande mot att överhuvudtaget behöva ta mediciner regelbundet. 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Design 

Litteraturöversikt ansågs vara en lämplig metod för att besvara syftet. Som alternativ 

metod hade dock till exempel en intervjustudie kunnat ha genomförts men valet av 

metod begränsades av gällande riktlinjer vid högskolan. En intervjustudie skulle kunnat 

resultera i en mer djupgående förståelse, men då från ett mindre antal personer. Då 

litteraturöversikten innefattar 15 olika vetenskapliga artiklar baseras resultatet därför på 

ett större antal personer från olika länder, vilket ger en bredare förståelse för syftet än 

vad en intervjustudie skulle ha gjort. Resultatet var hämtat från artiklar med både 

kvantitativ och/eller kvalitativ ansats och genom att inkludera artiklar med olika design 
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kunde problemområdet belysas ur olika perspektiv, vilket enligt Forsberg och 

Wengström (2016) kan öka litteraturöversiktens trovärdighet. Att majoriteten av 

artiklarna var kvalitativa ansågs fördelaktigt för att besvara syftet eftersom kvalitativa 

studier söker förståelse för personers upplevelser och erfarenheter kring ett fenomen 

genom ett holistiskt förhållningssätt. Det kan även ses som en styrka då samtliga 

inkluderade artiklar, oavsett design, var enhetliga i sina resultat.  

 

 

Urval 

Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes med syfte att begränsa sökningen och 

förbättra identifieringen av studier som svarade på syftet. Sökningarna begränsades till 

originalartiklar publicerade på engelska eftersom engelskan är ett språk som författarna 

behärskar samt eftersom engelskan, enligt Segersten (2017), anses vara vetenskapens 

officiella språk. Risken för eventuella feltolkningar kan dock öka om artiklarna inte är 

skrivna på läsarens modersmål (Östlundh, 2017) och begränsningen kan även ha lett till 

att relevanta artiklar publicerade på andra språk missats. Initialt begränsades 

sökningarnas tidsintervall till de tio senaste åren, men eftersom sökningarna inte 

resulterade i tillräckligt många artiklar som svarade mot syftet togs beslutet att utöka 

sökningens tidsintervall med ytterligare fyra år. Justeringen av tidsintervallet resulterade 

i ytterligare tre artiklar. Genom att utöka tidsintervallet kan litteraturöversiktens 

trovärdighet minska, men studiernas resultat visade sig vara samstämmiga oavsett 

publiceringsår. Basbehandling för hjärtsvikt med kombinationen ACE-hämmare/ARB 

och betablockerare samt symtomlindrande behandling med diuretika har dessutom varit 

densamma sedan år 2005 (Hinder et al., 2017) och patienternas följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen borde därför vara jämförbara i samtliga studier vad gäller 

läkemedlens egenskaper och effekter.  

 

Av de totalt 15 artiklarna är åtta stycken från Nordamerika, fem stycken från Europa 

och två stycken från Australien. Att ha en geografisk bredd ses, enligt Polit & Beck 

(2017), som en fördel. Dock valde författarna att exkludera länder från världsdelar där 

kultur och socioekonomiska förutsättningar upplevdes skilja sig från det västerländska 

samhället. De europeiska och amerikanska behandlingsriktlinjerna är relativt jämförbara 

med varandra och även de två inkluderade australiensiska artiklarna refererar till dessa 

riktlinjer vilket ansågs som en fördel för att kunna sammanställa och jämföra artiklarna. 

Denna begränsning av länder kan dock ses både som en svaghet och som en styrka för 

litteraturöversikten. Styrkan ligger i att resultatet lättare kan appliceras till svenska 

förhållanden, men eftersom artiklar från länder utanför västvärlden exkluderades har 

den geografiska bredden minskats och väsentliga artiklar kan ha missats. Om geografisk 

begränsning inte hade använts hade resultatet kanske blivit annorlunda. Genom att 

inkludera artiklar som är peer-reviewed stärks litteraturöversiktens trovärdighet. Enligt 

Henricson (2017) innebär peer-reviewed att experter inom området har granskat 

artiklarna för att säkerställa dess kvalitet innan publiceringen. 

 

 

Datainsamling 

Genom att använda sig av flera databaser med fokus på omvårdnad ökar chanserna att 

finna relevanta artiklar (Henricson, 2017), vilket kan anses öka litteraturstudiens 

trovärdighet. Inledningsvis tog författarna hjälp av en bibliotekarie vid ett lokalt 

sjukhusbibliotek för att få tips och hjälp med databassökning och för syftet relevanta 

sökord. Hjälpen från bibliotekarien upplevdes av författarna som avgörande för fortsatt 
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sökningsarbete i databaserna. Sökningarna i databaserna genomfördes av båda 

författarna var för sig, men med gemensamma diskussioner under hela sökarbetet vilket 

ansågs positivt av författarna. Enligt Polit och Becks (2017) rekommendation användes 

ämnesordsregisterna Cinahl Headings samt MeSH-termer vid sökningarna i 

databaserna. Ämnesorden användes i samband med sökningarna med heart failure, 

medication adherence och medication compliance. Dessa sökord användes även i 

fritextsökning för att optimera antalet sökträffar. Östlund (2017) menar att 

kombineringen av både ämnesordssökning och fritextsökning är nödvändig för att få ett 

bra sökresultat. Genom att använda de boolska termerna “AND” och “OR” erhölls ett 

resultat som täckte in olika perspektiv av sökorden. Även sökningar med orden 

“perspective”, “experience”, “barriers” och “factors” provades i olika kombinationer, 

men gav inte fler träffar på artiklar som svarade mot syftet, därför redovisas de inte i 

söktabellen. Att använda sig av ytterligare sökord, exempelvis drug treatment och/eller 

drug compliance, skulle kanske kunna resulterat i fler relevanta artiklar. 

 

Sökningsprocessen upplevde författarna som krävande och sökningarna resulterade i 

flertalet artiklar som handlade om olika interventioner för att öka patientens 

läkemedelsföljsamhet eller patientens objektivt uppmätta följsamhet. Dessa artiklar 

exkluderades eftersom syftet på litteraturöversikten begränsats till att belysa patientens 

eget perspektiv. För att underlätta sökmomentet skulle kanske exklusionskriterierna på 

något sätt kunnat ha utökats ytterligare genom att exempelvis använda “NOT 

intervention” vid sökningarna.  

 

Dock noterades det att vissa artiklar ständigt återkom vid sökningarna, vilket trots allt 

kan ses som en bekräftelse på sensibiliteten i sökningarna och att relevanta artiklar har 

inkluderats. Enligt Henricson (2017) stärks litteraturöversiktens kvalitet av att samma 

artiklar återkommer i flera olika sökningar. Att majoriten av artiklarna, det vill säga att 

11 av 15 artiklar, bedömdes ha hög kvalitet kan anses vara en styrka i litteraturstudien. 

De fyra artiklar som bedömdes vara av medelkvalitet inkluderades ändå i resultatet 

eftersom de ansågs svara bra på litteraturstudiens syfte.  

 

Studien av Ferguson et al. (2017) handlade om faktorer som påverkade 

läkemedelsföljsamheten till antikoagulationsbehandling hos patienter med 

förmaksflimmer och hjärtsvikt. Trots att artikeln var riktad mot 

antikoagulantiabehandlingen ansågs den ändå svara bra mot litteraturöversiktens syfte 

eftersom den handlade om just patienternas upplevelser om läkemedelsföljsamheten. 

Förmaksflimmer är enligt Ergatoudes et al. (2019) och Zarrinkoub et al. (2013) en av de 

vanligaste bakomliggande sjukdomarna vid hjärtsvikt, vilket innebär att patienter med 

hjärtsvikt ofta behandlas med antikoagulantia i kombination med den övriga 

hjärtsviktsbehandlingen. Delar av artikeln handlade om patienternas upplevelser kring 

praktiska aspekter som till exempel provtagning, vilket inte ansågs relevanta för syftet 

och dessa delar uteslöts därför. Det kan anses vara en svaghet i litteraturöversikten att 

hela artikelns resultat inte kunde användas. 

 

 

Dataanalys  

Denna litteraturöversikt utfördes av två författare och författarna hade en möjlighet att 

diskutera tankar och funderingar fortlöpande under arbetet, vilket upplevdes positivt och 

utvecklande. Samtliga artiklar granskades och analyserades både var för sig samt 

tillsammans vilket, enligt Polit och Beck (2017) och Henricson (2017), kan anses stärka 
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arbetets pålitlighet. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska översatte författarna 

dem till svenska så textnära som möjligt och diskuterade innehållet tillsammans för att 

minimera risken för fel förståelse av texten. Dock finns ändå en risk för feltolkning 

eftersom engelska inte är författarnas modersmål. Genom en integrerad analys 

sammanställdes artiklarnas resultat och ställdes mot varandra. Resultat av liknande 

karaktär och innehåll sammanställdes och olika kategorier skapades. För att hitta 

gemensamma kategorier och underkategorier gick författarna igenom studierna först 

individuellt och därefter fördes en gemensam diskussion. Genom detta arbetssätt, med 

återkommande diskussioner under litteraturöversiktens gång, ökade även möjligheterna 

för att få fram fler infallsvinklar ur textinnehållet. När artiklarna ställdes mot varandra 

och likheter och skillnader studerades, framkom mestadels likheter. Artiklarnas resultat 

upplevdes likartade och inget direkt i någon av artiklarnas resultat uppfattades avvika 

från de övrigas resultat. Att resultatet var så samstämmigt bör kunna ses som en styrka 

för litteraturöversikten.   

 

Förförståelse kring ett fenomen kan begränsa möjligheterna att fånga absoluta sanningar 

inom omvårdnadsforskning och det är viktigt att ha en insikt om detta under arbetets 

gång (Henricson, 2017). Förförståelse påverkade valet av syftet i denna 

litteraturöversikt eftersom det valda området berör författarnas aktuella yrkessituation. 

Dock försökte författarna att inte låta förförståelsen påverka själva dataanalysen och 

resultatet, detta genom att sträva efter ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. Enligt 

Henricson (2017) utgår den vetenskapliga forskningen från att inte undanhålla eller 

utesluta motsägande resultat. Därför har även artiklar och delar av resultat, som inte 

motsvarade författarnas förväntningar av resultatet, inkluderats. Detta resulterade i att 

vissa av författarnas förutfattade meningar och förvärvade kunskaper via tidigare 

erfarenheter inte riktigt stämde överens med resultatet som framkom i denna 

litteraturöversikt.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Alla utom en av de 15 inkluderade artiklarna hade ett tydligt etiskt godkännande vilket, 

enligt Henricson (2017), stärker studiens tillförlitlighet eftersom den vetenskapliga 

kvaliteten höjs. Artikeln där det etiska godkännandet inte framkom lika tydligt hittades 

dock i en databassökning i PubMed och publicerad i en tidskrift med tydlig vetenskaplig 

förankring. Författarna har under hela processen försökt att ha den etiska frågan i åtanke 

och genom god forskningsed undvikit medveten vinkling och plagiering av artiklarnas 

resultat. Författarna har strävat efter att för varje artikel göra en rättvis tolkning samt 

korrekt bedömning och presentation av dess resultat. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilka faktorer som, ur patienternas eget 

perspektiv, påverkade följsamheten till läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt. Faktorer 

som handlade om patientens kunskap och uppfattningar, rutiner och vanor samt 

kommunikation med vårdpersonal valdes ut som nyckelfynd och kommer att diskuteras 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Dock kommer även andra faktorer att 

beröras i diskussionen. 
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I resultatet framkom tydligt hur patientens kunskap om sjukdomen och dess läkemedel 

påverkade följsamheten till behandlingen (Aggarwal et al., 2015; Ekman et al., 2017; 

Ferguson et al., 2017; Forsyth et al., 2018; Granger et al., 2012; Granger et al., 2009; 

Knecht & Neafsey, 2017; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018; Percival et al., 

2012; Reid., 2005; Sevilla-Cazes et al., 2018; van der Wal et al., 2007; van der Wal et 

al., 2010; Wu et al., 2008). Som sjuksköterska på en hjärtsviktsmottagning är det därför 

av stor betydelse att inse vikten av kunskap och patientutbildning och sjuksköterskan 

bör i första hand ta reda på patientens kunskapsnivå och utgå ifrån det vid mötet med 

patienten. Informationen bör ges på olika sätt, både muntligt och skriftligt samt upprepa 

informationen vid samtliga möten. Detta för att på bästa sätt nå ut med informationen 

till patienten. Även Ponikowski et al. (2016) betonar vikten av patientutbildning utifrån 

patientens kunskapsnivå och att utöver upprepad information även ge patienten 

information när helst patienten efterfrågar det. Vidare menar Ponikowski et al. (2016) 

att patientutbildning och optimering av den medicinska behandlingen leder till en 

minskning av återinläggning på sjukhus samt dödlighet hos patienter med hjärtsvikt. Att 

lyssna på patientens berättelse och att ge utrymme för patienten att dela med sig av sina 

kunskaper bör, enligt Ekman et al. (2014), vara utgångspunkten vid planering och 

uppföljning av vården och är dessutom grunden för personcentrerad vård. För att detta 

ska vara möjligt är det viktigt med både närvaro och tid i mötet med patienten, vilket 

också bekräftas av Jakimowicz, Stirling & Duddle (2014). Tidens betydelse beskrevs 

även i resultatet av Ekman et al. (2017), Granger et al. (2009) och Reid et al. (2005), 

som menade att patienter ofta efterfrågade tillräckligt med tid för diskussion kring sin 

läkemedelsbehandling. 

 

Kunskap visade sig ha stor betydelse även för patientens uppfattning och tro på 

läkemedelsbehandlingens nytta samt verkan och bristande kunskap kunde leda till sämre 

följsamhet hos patienter som inte hade förstått att hjärtsvikt var ett kroniskt och 

allvarligt tillstånd (Aggarwal et al., 2015; Ekman et al., 2017; Forsyth et al., 2018, 

Granger et al., 2012: Knecht & Neafsey, 2017; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 

2018; Reid et al., 2005; van der Wal et al., 2010). Detta stöds även av Riegel och 

Dickson (2016) som menade att det var vanligt förekommande att om sjukdomen inte 

uppfattades som livshotande kunde denna okunskap få patienten att avvika från 

behandlingen. I resultatet beskrevs detta beteende av patienter som inte upplevde att 

medicinerna hade någon märkbar effekt på deras symtom eller livskvalitet varav de ofta 

valde att medvetet hoppa över doser eller att helt avstå från något läkemedel (Ekman et 

al., 2017; Knecht & Neafsey, 2017; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018; Sevilla-

Cazes et al., 2018). Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att informera och utbilda 

patienten i hur behandlingen fungerar och försöka förklara att den oftast är effektiv trots 

utebliven subjektiv känsla av det.   

 

Rädslan för att bli sämre och hamna på sjukhus lyftes i flertalet studier i resultatet som 

en starkt motiverande faktor till bättre följsamhet (Granger et al., 2012; van der Wal et 

al., 2007; van der Wal et al., 2010; Wu et al., 2008) vilket är bra för vårdpersonalen att 

känna till både inom uppföljning i öppenvården, men också inom slutenvården om 

patienten blir inlagd. Riegel och Dickson (2016) menar att diskussion kring 

läkemedelsföljsamhet alltid bör föras med patienter som läggs in för försämrad 

hjärtsvikt. Under vårdtiden på sjukhuset kan tiden till detta vara knapp med tanke på hur 

arbetsbelastningen på de flesta sjukhus ser ut. Därför är det viktigt att även under 

uppföljningen, som bör ske kort efter utskrivningen, diskutera frågor kring 

läkemedelsföljsamheten. I tidigt skede efter sjukhusvistelsen har patienten den aktuella 
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försämringen i färskt minne och kan eventuellt vara mer mottaglig för 

beteendeförändring om försämringen orsakats av dålig följsamhet till 

läkemedelsbehandling. Detta stöds även av Ponikowski et al. (2016) som 

rekommenderar täta kontroller på en hjärtsviktsmottagning efter ett vårdtillfälle på 

grund av försämring av hjärtsvikt och menar att det ger ypperliga tillfällen att följa upp 

patientens läkemedelsföljsamhet.  

 

Resultatet visade att en del patienter trots allt fattade aktiva beslut att avvika från 

ordinationer av olika anledningar. Ofta hände detta för att patienterna överhuvudtaget 

skulle lyckas anpassa behandlingen till sin vardag (Forsyth et al., 2018: Meraz, 2020; 

Mickelson & Holden, 2018). Vissa patienter kunde också låta bli att följa ordinationerna 

för att stärka sin egen känsla av självbestämmande och integritet genom att göra som de 

själva ville (Forsyth et al., 2018: Meraz, 2020). Denna vetskap är betydelsefull för en 

sjuksköterska och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30, kap. 5, 1 §) 

måste patientens självbestämmande respekteras. Sjuksköterskans ansvar bör därför bli 

att guida patienten och hjälpa patienten finna lösningar på hur läkemedelsbehandlingen 

kan skötas trots olika vardagliga aktiviteter. Detta så att patienten klarar av att följa de 

aktuella rekommendationerna i så hög grad som möjligt. Ett personcentrerat 

förhållningssätt där patienten ses som en individ med eget ansvar för sin vård (Ekman et 

al., 2011) möjliggör en gemensam överenskommelse och ett partnerskap mellan patient 

och vårdpersonal, vilket också har visat sig stärka patientens empowerment (Castro et 

al., 2016; Ruppar et al., 2016). Enligt Meraz (2020) och Mickelson och Holden (2018) 

upplevde en del patienter att de var experter på hur deras egna kroppar fungerade vilket 

ledde till att de medvetet bröt mot de givna rekommendationerna. Även Ekman et al. 

(2011) menar att patienten bör ses som en expert på sin egen kropp och sin person, men 

menar att vårdpersonalens uppgift är att ge patienten den kunskap och de verktyg som 

han/hon behöver för att kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt.  

 

Patienterna i studierna av Ekman et al. (2017), Ferguson et al. (2017), Granger et al. 

(2012), Meraz (2020) och Wu et al. (2008) uttryckte behovet av en interaktiv dialog 

med vårdpersonalen samt en önskan om att vara delaktiga i besluten. Vid mötet mellan 

patient och vårdpersonal handlar det därför om att försöka skapa en relation och ett 

samarbete som bygger på en ömsesidig respekt för varandras olika erfarenheter och 

kunskaper. Detta betonas även av Ekman et al. (2011) och Castro et al. (2016) som 

menar att det handlar om att lyssna på patienten och planera vården tillsammans med 

patienten. Kommunikationen bör vara en dialog och inte en monolog. Problem, behov 

och åtgärder ska identifieras i samråd med varandra (Ekman et al., 2011). I en studie av 

Wallström och Ekman (2017) beskrivs det att om vårdpersonalen enbart har en objektiv 

hållning i förhållande till patienten, kan detta leda till ett ökat lidande för denne. 

Hälsofrämjande vård kan uppnås när de biomedicinska aspekter av sjukdomen samt 

patientens uppfattning av sjukdomen är integrerade (Wallström & Ekman, 2017). I 

resultatet framkom att om patienten inte litade på vårdpersonalen kunde detta leda till 

bristande följsamhet till läkemedelsbehandlingen (Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 

2018). Vid en vårdkontakt är patienten ofta i ett underläge eftersom de befinner sig i en 

beroendesituation och det är därför av stor vikt att som sjuksköterska kunna förmedla 

trygghet och ha en tillåtande attityd i mötet med patienten. En viktig aspekt är även 

sjuksköterskans kompetens och kännedom om, och följsamhet till, de aktuella 

behandlingsrekommendationer som finns tillgängliga. Detta menar Kambhampati et al. 

(2016) kompliceras av att rekommendationer om målvärde och åtgärder ofta uppdateras, 

vilket kan leda till att patienten får olika information från olika vårdgivare och 
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patientens tillit till sjukvården påverkas negativt. Det är därför av största vikt att som 

sjuksköterska hålla sig uppdaterad och arbeta evidensbaserat vid uppföljningen av 

patienten. 

 

De olika läkemedel som används vid behandling av hjärtsvikt kan ge olika slags 

sidoeffekter och biverkningar och följsamheten till dem kan därför variera (De Smedt et 

al, 2009; De Smedt et al., 2011; Viana et al., 2014), vilket är viktigt att ta hänsyn till vid 

uppföljningen av patientens läkemedelsbehandling. Har patienten dessutom andra 

sjukdomar och behandlas med andra läkemedel kan bedömningen av 

läkemedelsbehandlingen försvåras ytterligare. Komorbiditeter har i flera studier 

beskrivits som en faktor som kan påverka patientens följsamhet till 

läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt (Oosterom-Calo et al., 2013). Även resultatet i 

denna litteraturstudie visade att förekomst av komorbiditeter kunde komplicera själva 

läkemedelshanteringen för många patienter på grund av olika slags fysiska 

begränsningar och på grund av att ett större antal mediciner behövde hanteras (Ferguson 

et al., 2017; Forsyth et al., 2018; Knecht & Neafsey, 2017; Mickelson & Holden, 2018; 

van der Wal et al., 2007; van der Wal et al., 2010; Wu et al., 2008). En 

nyckelkomponent för fungerande läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt är enligt 

Ponikowski et al. (2016) att patienten är delaktig i sin behandling genom att ha kunskap 

om indikation och doseringar av sina läkemedel, men också om vilka biverkningar 

läkemedlen kan ge och hur dessa kan hanteras i samråd med vårdpersonal. Att 

biverkningarnas effekt på följsamheten inte framkom starkare i resultatet upplevdes 

något överraskande av författarna eftersom båda arbetat med hjärtsviktsvård i många år 

och har erfarenheten av att till exempel läkemedelsrelaterad yrsel kan vara besvärande 

för många patienter. Diuretikabehandling och dess effekter på patientens vardagliga liv 

lyftes däremot upprepade gånger av patienterna i resultatet (Ekman et al., 2017; Knecht 

& Neafsey, 2017; Meraz, 2020; Mickelson & Holden, 2018; Reid et al., 2005; Sevilla-

Cazes et al., 2018; van der Wal et al., 2007: van der Wal et al., 2010) och med vetskap 

om hur behandlingen kan begränsa aktiviteter i patientens vardag är det en viktig del att 

ta hänsyn till vid utbildning om egenvård vid diuretikabehandlingen.  

 

Att oavsiktligt avvika från sina läkemedelsordinationer på grund av glömska har i 

tidigare forskning visat sig vara vanligt förekommande (Riegel & Dickson, 2016) och 

bekräftades även i resultatet (Aggarwal et al., 2015; Mickelson & Holden, 2018; Reid et 

al., 2005; Wu et al., 2008). Glömska är kanske i sig inte en faktor som går att påverka, 

men genom att hjälpa patienten att hitta vanor och rutiner för att komma ihåg att ta 

medicinen anses följsamheten ändå kunna förbättras. En del patienter beskrev, enligt 

Aggarwal et al. (2015), att de till och med var intresserade av att prova modernare 

teknologi som till exempel applikationer i mobiltelefonen. För att kunna hjälpa patienter 

att hitta sitt individuella sätt att hantera det dagliga medicinintaget krävs det kreativitet 

och lyhördhet av sjuksköterskan som möter patienten under uppföljningen. Att ta stöd 

av familj och vänner visade sig framgångsrikt för patienterna i resultatet (Knecht & 

Neafsey, 2017; Mickelson & Holden, 2018; Reid et al., 2005; Wu et al., 2008). Vikten 

av att involvera närstående i vården i samråd med patienten beskrivs också i 

Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 5, 3 §). 

 

En del patienter använde sig av elektroniska hjälpmedel som påminnelselarm och 

mobilapplikationer för att komma ihåg att ta sina mediciner (Aggarwal et al., 2015; 

Mickelson & Holden, 2018; Reid et al., 2005; Wu et al., 2008). Ny forskning av 

Hovland-Tånneryd, Melin, Hägglund, Hagerman och Persson (2019) samt Melin, 
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Hägglund, Ullman, Persson och Hagerman (2018) har visat på goda resultat med ett nytt 

hembaserat digitalt hjälpmedel för patienter med hjärtsvikt. Hjälpmedlet är till för att 

aktivera patienten och göra denne mer delaktig i vårdprocessen genom att utbildning, 

hjälp med övervakning av symptom samt titrering av diuretika. Hjälpmedlet har 

utvecklats speciellt för att äldre, multisjuka patienter utan datorvana, skulle kunna 

använda sig av det (Hovland-Tånneryd et al., 2019). Det visade sig även enligt Ruppar 

et al. (2016) att digitala hjälpmedel samt tillgången till den egna elektroniska journalen, 

ökade patientens känsla av delaktighet och empowerment vilket ledde till bättre 

följsamhet till läkemedelsbehandling. Enligt Melin et al. (2018) ledde det digitala 

hjälpmedlet till avsevärd förbättring av egenvården, livskvaliteten, kunskapen om 

hjärtsvikt samt minskade antalet sjukhusdagar. Digitala hjälpmedel visade positiva utfall 

och förbättringsmöjligheter för patienter med hjärtsvikt vilket kan vara betydelsefullt för 

vårdpersonalen att känna till och använda sig av vid hjärtsviktsvården. Dock finns det 

en risk med att detta kan bidra till en ojämlik vård då tillgång till digitala hjälpmedel 

varierar beroende på vilken klinik som patienten tillhör. Dessutom finns det en del 

patienter som kanske inte har tillgång till internet och därför inte har möjligheter till 

denna tjänst. I nuläget har författarna ingen praktisk erfarenhet av digitala hjälpmedel, 

men ser det som ett potentiellt förbättringsområde med tanke på vad som framkom i 

resultatet. 

 

Faktorer som påverkar patientens följsamhet till läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt 

har i flera studier visat sig vara komplexa och varierande (Mangla et al., 2017; 

Oosterom-Calo et al., 2013; Rieger & Dickson, 2016), vilket även bekräftas av resultatet 

i denna litteraturstudie. Metoder som traditionellt används för att mäta patienternas 

följsamhet till läkemedelsbehandling i studier bygger ofta på patienternas 

självrapportering via enkäter eller undersökning av läkemedelsförskrivning och uttag på 

olika register eller via apoteket. Dessa metoder kan enligt Mukhtar et al. (2014) 

omöjligt täcka hela den komplexa floran av faktorer som påverkar patienters följsamhet 

till sin läkemedelsbehandling. De menar att för att kunna få en bredare bild av 

patienternas följsamhet bör följande aspekter ingå i mätmetoderna: patientens subjektiva 

upplevelser och uppfattningar om sin sjukdom och behandling, riskerna med 

behandlingen inklusive sidoeffekter, patientens uppfattningar om förväntad 

behandlingseffekt och allt detta med hänsyn till påverkan av faktorer som 

kommunikation med sjukvården, ekonomi och komorbiditeter (Muhtar et al., 2014). Det 

är intressant att de faktorer som lyfts av Muhtar et al. (2014) är så samstämmiga med 

resultatet i denna litteraturöversikt och bekräftar författarnas nyvunna kunskap om att 

patienters upplevda följsamhet till läkemedelsbehandling påverkas av varierande, 

individbaserade faktorer. Generella interventioner kan därför inte enbart anses vara 

tillräckliga, utan ett personcentrerat förhållningssätt behövs alltid för att kunna hjälpa 

patienten på bästa sätt. 

 

 

Slutsats 

 

Det visade sig att de faktorer som påverkade patienternas följsamhet varierade mellan 

patienterna och anledningarna till att följa eller avvika från ordinationer kunde vara 

både medvetna och omedvetna, påverkbara och opåverkbara. Med vetskap om detta är 

det betydelsefullt att som sjuksköterska använda sig av ett personcentrerat 

förhållningssätt för att kunna identifiera faktorer bakom följsamheten hos den enskilde 
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patienten samt för att kunna hjälpa patienten att optimera följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Litteraturöversiktens resultat kan bidra till en ökad förståelse hos vårdpersonalen om de 

faktorer som enligt patienten själv påverkar dess följsamhet till läkemedelsbehandling 

vid hjärtsvikt. I klinisk verksamhet kan kunskap om detta ge vårdpersonalen bättre 

möjligheter att hjälpa patienten utefter dess individuella önskemål, behov och 

förutsättningar. Detta kan även stärka patientens delaktighet samt bidra till ökad kvalitet 

av vården. Ytterligare forskning inom ämnet kan dock behövas för att betona betydelsen 

av den personcentrerade vården och för att bidra till en ökad förståelse för patientens 

unika upplevelser kring sin sjukdom och läkemedelsbehandling.  
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I 

    BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIGKVALITET   

 I = Hög kvalitet II III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomized controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 
 

* 

Randomiserad studie med få deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 
 

Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och väl genomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 
Begränsat/för få deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning påvisas. 

Metodkritik. 

 
 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Deltagargruppen är otillräckligt beskriven. 

Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfylld men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet 



 

II 

            BILAGA B 

Artikelmatris       

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Aggarwal, B., 

Pender, A., 

Mosca, L., & 

Mochari-

Greenberger, H. 

2015 

USA 

Factors associated 

with medication 

adherence among 

heart failure 

patients and their 

caregivers 

Att skaffa information 

om vilka faktorer som 

påverkar följsamhet till 

läkemedelsbehandling 

hos hjärtsviktspatienter 

med ICD med syfte att 

utforma utbildnings-

interventioner. 

Mixed metod-studie med 

kvalitativa 

semistrukturerade 

intervjuer och med 

kvantitativ metod 

bestående av validerade 

patientenkäter. Dataanalys 

med konventionell 

innehållsanalys. 

N=10 par 

En 

patient 

och en 

anhörig/

par 

Vanligaste anledningarna 

till att patienterna inte tog 

sina läkemedel var glömska, 

när de inte var hemma och 

när de upplevde att de 

mådde bra. 

II 

K 

Ekman, I., Wolf, 

A., Vaughan 

Dickson, V., 

Bosworth, H.B., 

& Granger, B.B. 

2017 

USA 

Unmet 

expectations of 

medications and 

care providers 

among patients 

with heart failure 

assessed to be 

poorly adherent: 

Results from the 

Chronic Heart 

Failure 

Intervention to 

Improve 

Medication 

Adherence 

(CHIME) study 

Att undersöka 

uppfattningar och 

förväntningar relaterade 

till medicinering hos 

hjärtsviktspatienter med 

bristande 

läkemedelsföljsamhet. 

Semi-strukturerade 

intervjuer utifrån 

“meaning-response”-teori, 

data analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Deltagare valdes ur en 

större randomiserad 

kontrollerad studie (RCT) 

där deltagarna blivit 

identifierade som icke 

följsamma med hjälp av ett 

självskattningsformulär. 

N=44 Två huvudteman 

identifierades: acceptans till 

sjukdom och behandling 

samt vikten av att bli hörd 

av vårdpersonalen. Andra 

faktorer som lyftes var 

behandlingens 

symtomlindrande effekt, 

rädslan att bli sämre eller att 

dö, behovet av att planera 

vardagen efter 

medicineringen, tillit till 

vårdpersonalen och 

läkemedelsbiverkningar. 

I 

K 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet      



 

III 

            BILAGA B 

Artikelmatris 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Ferguson, C., 

Inglis, S.C., 

Newton, P.J., 

Middleton, S., 

Macdonald, P.S., 

& Davidson, P.M. 

2017  

Australien 

Barriers and 

enablers to 

adherence to 

anticoagulation in 

heart failure with 

atrial fibrillation: 

Patient and 

provider 

perspectives 

Att belysa faktorer som 

påverkar läkemedels-

följsamheten vid 

antikoagulations-

behandling hos 

patienter med kronisk 

hjärtsvikt och 

förmaksflimmer. Ur 

patientens och 

vårdpersonalens 

perspektiv. 

Integrerad syntes av 

patientintervjuer och 

journalanteckningar.  

Standardiserat 

intervjuschema med öppna 

frågor. 

N=144 Patienterna uppgav faktorer 

som upplevd 

behandlingsbörda, slarv, 

samhällsekonomiska 

faktorer, hälsorelaterade 

faktorer, sociala aspekter 

samt vikten av stöd och 

rutiner, som faktorer som 

påverkade 

läkemedelsföljsamheten. 

I 

K 

Forsyth, P., 

Richardson, J., & 

Lowrie, R. 

2018 

Skottland 

Patient-reported 

barriers to 

medication 

adherence in heart 

failure in 

Scotland 

Att undersöka vilka 

faktorer som, enligt 

patienterna själv, 

förhindrar följsamhet 

till 

läkemedelsbehandling 

vid hjärtsvikt (med 

syfte att utveckla 

framtida interventioner 

för bristande 

läkemedelsföljsamhet). 

Kvalitativ intervjustudie 

med induktivt 

förhållningssätt. Semi-

strukturerade intervjuer 

föregående av en 

fokusgruppsintervju. 

Deltagarna identifierades 

via ett lokalt register för 

vuxna patienter med 

hjärtsvikt. Data 

analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

N=11 Sju faktorer som påverkade 

patienternas 

läkemedelsföljsamhet kunde 

identifieras: komorbiditeter, 

behandlingsbörda, 

hälsokunskap, tillit till 

sjukvården, 

socioekonomiska faktorer, 

autonomi och 

hälsoförväntningar. 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

        

        



 

IV 

BILAGA B 

Artikelmatris     

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Granger, B.B., 

McBroom, K., 

Bosworth, H.B., 

Hernandez, A., & 

Ekman, I. 

2012 

Sverige 

The meanings 

associated with 

medicines in heart 

failure patients 

Att undersöka hur 

patienters upplevelser 

av symtom och 

behandling påverkar 

följsamheten till 

läkemedelsbehandling 

vid hjärtsvikt. 

En prospektiv studie med 

mixad metod. 

Datainsamling via 

kvalitativa, strukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär för att 

kvantitativt mäta 

följsamhet och faktorer 

som påverkar den. 

Sammanställning av data 

med hjälp av 

trianguleringsmetod. 

N=10 Upplevelser av direkt 

symtomlindring och känslan 

av att medicineringen gör 

nytta och förhindrar 

försämring ökar följsamhet 

till behandling vid 

hjärtsvikt.  

I 

K 

Granger, B.B., 

Sandelowski, M., 

Tahshjain, H., 

Swedberg, K. & 

Ekman, I. 

2009 

USA 

A qualitive 

descriptive study 

of work of 

adherence to a 

chronic heart 

failure regimen 

Att undersöka hur 

patienter och läkare 

upplever 

kommunikationen 

kring, och följsamheten 

till, hjärtsvikts-

behandlingen. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys. 

N= 12 

(10)  

6 

patienter 

6 läkare 

Patienter upplevde det ofta 

svårt att anpassa 

behandlingen till sin vardag 

och önskade hjälp med 

detta. De ansåg det som ett 

hårt arbete att få 

behandlingen att passa in i 

det dagliga livet. 

II  

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

      

 

 

 

             



 

V 

     BILAGA B 

Artikelmatris 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Knecht, J.G., & 

Neafsey, P.J. 

2017 

USA 

The medication 

regimen of 

patients with 

heart failure: The 

gerontologic 

considerations 

and 

anticholinergic 

burden 

Att identifiera och 

undersöka faktorer som 

påverkar patientens 

följsamhet till 

behandling vid 

hjärtsvikt. 

Mixed metod-studie med 

konstruktivistiskt 

perspektiv. Kvantitativa 

data samlades in på 

samtliga deltagare och 21 

deltagare intervjuades 

kvalitativt. 

N=41/21 Tre huvudteman 

identifierades: social stöd, 

patienters egna 

uppfattningar och 

övertygelser samt förmågan 

att utveckla strategier för att 

hantera medicinering och 

dess konsekvenser. 

I 

K 

Meraz, R. 
2020 

USA 

Medication 

nonadherence or 

self-care? 

Understanding the 

medication 

decision-making 

process and 

experiences of 

older adults with 

heart failure 

Att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

beslutsprocessen hos 

äldre personer med 

hjärtsvikt när det gäller 

valet av att följa eller 

inte följa läkemedels-

rekommendationerna. 

Kvalitativ narrativ studie 

med semistrukturerade 

intervjuer. 

N=11 Faktorer som tillit och tron 

på vårdpersonalen samt 

oron för sjukdomen 

påverkade 

läkemedelsföljsamheten. 

Deltagarna uppgav även ett 

behov av att själv 

ändra/hoppa över doser vid 

behov för att upprätthålla en 

god livskvalitet. 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

      

 

 

 

 



 

VI 

            BILAGA B 

Artikelmatris 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Mickelson, R., & 

Holden, R.J. 

2018 

USA 

Medication 

Adherence: 

Staying within the 

boundaries of 

safety 

Att undersöka 

läkemedelssäkerheten 

genom att analysera 

faktorer för icke 

läkemedelsföljsamhet 

beskrivna av äldre 

patienter med 

hjärtsvikt. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie. 

Patientintervjuer med 

frågor om 

läkemedelshantering, 

dagliga 

administreringsrutiner, 

förvaring av läkemedel, 

hanteringsstrategier och 

svårigheter med att följa 

läkemedels-

rekommendationerna. 

Deskriptiv innehållsanalys. 

N=61 Flertalet faktorer för 

läkemedelsföljsamhet 

framkom som bland annat 

faktorer så som glömska, 

komplexiteten av 

behandlingen, bristande 

rutiner, fysiska 

begränsningar, brist på 

kommunikation, sociala 

problem och upplevd 

livskvalitet. 

1 

K 

Percival, M., 

Cottrell, W.N., & 

Jayasinghe R. 

2012 

Australien 

Exploring the 

beliefs of heart 

failure patients 

towards their 

heart failure 

medicine and 

selfcare activities 

Att undersöka 

patienters uppfattningar 

om sin medicinska 

behandling vid 

hjärtsvikt och hur dessa 

påverkar följsamheten. 

Prospektiv studie där 

patienter intervjuades med 

repertory grid teknik och 

med hjälp av två olika 

frågeformulär om 

läkemedelsföljsamhet. 

Data presenterades med 

deskriptiv statistik. 

N=43 Patienter som har en 

uppfattning om att 

behandlingen gör nytta för 

dem är mer följsamma till 

läkemedelsbehandlingen. 

 

II 

P 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

      

 

           



 

VII 

            BILAGA B 

Artikelmatris 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Reid, M., Clark, 

A., Murdoch, 

D.L, Morrison, 

C., Capewell, S., 

& McMurray, J. 

2005 

Skottland 

Patients strategies 

for managing 

medication for 

chronic heart 

failure 

Att ur ett 

patientperspektiv 

undersöka vilka 

faktorer och 

omständigheter som 

påverkar följsamheten 

till 

läkemedelsbehandling 

vid kronisk hjärtsvikt. 

Kvalitativ intervjustudie. N=50 Följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen är 

komplext och patienter 

använder olika strategier 

som fasta rutiner och 

anhörigas stöd och hjälp.  

I 

K 

Sevilla-Cazes, J., 

Ahmad, F.S., 

Bowles, K.H., 

Jaskowiak, A., 

Gallagher, T., 

Goldberg, L.R.,… 

Kimmel, S.E. 

2018 

USA 

Heart Failure 

Home 

Management 

Challenges and 

Reasons for 

Readmission: A 

Qualitative Study 

to Understand the 

Patient´s 

Perspective 

Att få förståelse för de 

utmaningar som 

patienter med hjärtsvikt 

och deras vårdgivare 

möter efter 

utskrivningen och deras 

upplevda anledningar 

till inläggningen. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer. 

Fokusgruppsintervjuer 

användes för att bekräfta 

insamlad data. 

N=31 Osäkerhet kring 

behandlings-

rekommendationer och 

symtom, begränsningar i det 

dagliga livet och rädsla för 

återinläggning lyfts som 

viktiga aspekter av 

patienterna. Även 

komorbiditeter, 

socioekonomiska och 

emotionella faktorer (som 

känslor av förtvivlan och 

hopplöshet) påverkar 

följsamheten. 

II 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

      



 

VIII 

            BILAGA B 

Artikelmatris  

 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

van der Wal, M. 

H.L., Jaarsma, T., 

Moser, D.K., van 

Gilst, W.H., & 

van Veldhuisen, 

D.J. 

2007 

Nederländerna 

Unraveling the 

mechanisms for 

heart failure 

patient´s beliefs 

about compliance 

Att undersöka 

patienters uppfattningar 

om sin följsamhet till 

behandling vid 

hjärtsvikt och hur olika 

bestämda faktorer kan 

påverka den. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Datainsamling med hjälp 

av fyra olika enkäter. 

Dataanalys med deskriptiv 

metod. 

N=954 Negativa effekter av 

medicineringen försämrade 

följsamheten. Att 

behandlingen ansågs kunna 

förebygga försämring och 

lindra symtom ökade 

följsamheten.  

I 

R 

van der Wal, 

M.H.L., Jaarsma, 

T., Moser, D.K., 

van Gilst, W.H., 

& van 

Veldhuisen, D.J. 

2010 

Nederländerna 

Qualitative 

examination of 

compliance in 

heart failure 

patients in The 

Netherlands 

Att undersöka vilka 

faktorer som påverkade 

patienters compliance 

för 

hjärtsviktsbehandling ur 

patienters eget 

perspektiv. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Deltagare 

valdes ut ur en större 

randomiserad studie som 

handlade om effekter av 

patientutbildning för 

hjärtsviktpatienter. 

N=15 Rädsla för försämring och 

sjukhusinläggning nämndes 

som motiverande faktor för 

läkemedelsföljsamheten 

medan behandlingens 

sidoeffekter och 

ekonomiska aspekter 

beskrevs som hinder. 

Delaktighet och kunskap om 

behandlingen påverkade 

patienternas följsamhet. 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

      

 

 

   



 

IX 

            BILAGA B 

Artikelmatris 
 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet

/Typ 

Wu, J.R., Moser, 

D.K., Lennie, T. 

A., Peden, A.R., 

Chen, Y-C., & 

Heo, S. 

2008 

USA 

Factors 

influencing 

medication 

adherence in 

patients with 

heart failure 

Att undersöka vilka 

faktorer som påverkar 

läkemedelsföljsamheten 

hos patienter med 

hjärtsvikt. 

Patientintervjuer. Data 

analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. 

N=16 Faktorer som framkom var 

en önskan om att vara frisk, 

kontakten med familj och 

vårdpersonal, kunskap om 

hjärtsvikt och tron på 

behandlingen, vikten av 

rutiner, glömska samt 

ekonomiska faktorer. 

I 

K 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke-kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

  


