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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Psykossjukdomar förekommer över hela världen och riskerar att leda till ett stort lidande 

för den drabbade individen och dennes anhöriga. Läkemedelsbehandlingen är en viktig del 

av behandlingen vid psykossjukdomar och syftar till att hjälpa individen att återgå till ett så 

normalt liv som möjligt. Bristande följsamhet till läkemedelsbehandlingen vid 

psykossjukdom är en vanlig orsak till att patienten återinsjuknar i en psykos och utgör en 

betydande riskfaktor för behov av sjukhusinläggning. Tidigare forskning har påvisat att 

problemet ofta underskattas och att sjukvårdspersonal ägnar för lite tid åt att hjälpa dessa 

patienter nå en högre grad av följsamhet. 

 

Syfte  
 

Att belysa omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att öka följsamheten till ordinerad 

läkemedelsbehandling hos patienter med psykossjukdomar. 

 

Metod  
 

För att sammanfatta kunskapsläget inom forskningsområdet valdes litteraturöversikt som 

metod. Sökningar efter relevanta artiklar utfördes i databaserna Cinahl, Pub Med och 

PsycInfo. Artiklarna klassificerades och granskades med avseende på vetenskaplig kvalitet 

utifrån ett bedömningsunderlag och fördes in i en matris.  

 

Resultat 
 

Följande teman framkom; erfarenheter av omvårdnad i klinisk verksamhet för förbättrad 

följsamhet, att stärka den terapeutiska alliansen samt omvårdnadsåtgärder för att förbättra 

följsamheten. Omvårdnadsåtgärder för att förbättra följsamheten delades in i tre 

underkategorier; Compliance- och Adherence therapy, familjeinterventioner samt telefon- 

och smsinterventioner.  

 

 

Slutsats 
 

Resultaten indikerade att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att öka följsamheten till 

läkemedelsbehandling är inriktade mot flera olika faktorer som påverkar följsamheten. 

Resultaten indikerade att samtliga presenterade omvårdnadsåtgärder ger viss effekt på 

följsamheten och den terapeutiska alliansen föreföll vara den mest betydelsefulla faktorn. 

 

Nyckelord: Följsamhet till läkemedelsbehandling, psykossjukdomar, omvårdnadsåtgärder 
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BAKGRUND 

 

Att drabbas av psykossjukdom innebär att få en förändrad verklighetsuppfattning samt 

nedsatt kognitiv och social förmåga, vilket i sin tur kan påverka individens 

funktionsförmåga (Allgulander, 2008; Mattsson, 2010). Psykossjukdomar förekommer 

över hela världen och riskerar att leda till ett stort lidande för den drabbade individen och 

dennes anhöriga (Malm, Lindström & Wieselgren, 2009). Läkemedelsbehandlingen är en 

viktig del av behandlingen vid psykossjukdomar och syftar till att hjälpa individen att 

återgå till ett så normalt liv som möjligt (Simonsen & Hasselström, 2012). Bristande 

följsamhet, eller icke-följsamhet, till läkemedelsbehandlingen vid psykossjukdom är en 

vanlig orsak till att patienten åter insjuknar i en psykos och utgör en betydande riskfaktor 

för behov av sjukhusinläggning (Sariah, Outwater & Malima, 2014). Tidigare studier visar 

även att patienter med psykossjukdom som inte är följsamma till sin läkemedelsbehandling 

riskerar att uppleva en sämre livskvalitet (Ascher-Svanum et al., 2006) och har en högre 

självmordsrisk jämfört med patienter som följer sin läkemedelsbehandling (Hawton, 

Sutton, Haw, Sinclair & Deeks, 2005). 

 

World Health Organization (2003), beskriver icke-följsamhet till ordinerad 

läkemedelsbehandling som ett globalt problem. Forskning visar att vid långvariga 

sjukdomstillstånd, både vid somatiska och psykiatriska sjukdomar, tenderar den 

genomsnittliga följsamheten till läkemedelsbehandlingen att ligga runt 50 procent i 

industrialiserade länder. Följsamheten kan förväntas vara lägre i utvecklingsländer, vilket 

bland annat kan relateras till mindre resurser och sämre tillgång till hälso- och sjukvård 

(World Health Organization, 2003). I flera studier har det konstaterats en betydligt högre 

grad av bristande följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling vid psykossjukdom 

jämfört med andra sjukdomsgrupper (Kane, Kishimoto & Korell, 2013). Vidare har det 

framkommit att problemet ofta underskattas och att sjukvårdspersonal ägnar för lite tid åt 

att hjälpa dessa patienter nå den grad av följsamhet som sjukdomen kräver för att nå 

optimal hälsa (Kane et al., 2013). 

 

Psykossjukdomar  

Psykos är ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd med förändrad verklighetsuppfattning, 

där den drabbade individen inte längre uppfattar verkligheten på samma sätt som 

omgivningen (Allgulander, 2008). Psykoser kan delas in i funktionella och organiska 

psykoser. Vid funktionell psykos är den primära orsaken till insjuknandet psykisk sjukdom 

medan organiska psykoser orsakas av somatisk sjukdom, som till exempel 

hjärntumörsjukdom. Till organiska psykoser hör även psykoser som utlösts av intag av 

substanser som kan ge dessa effekter, till exempel drogmissbruk, läkemedel eller 

giftsvamp (Mattsson, 2010).  

 

I nuläget är det inte helt klarlagt vilka specifika faktorer som orsakar insjuknande i 

psykossjukdom (Allgulander, 2008; Mattsson, 2010). Det råder dock enighet om att både 

genetiska- och miljöfaktorer spelar in (Allgulander, 2008; Mattson, 2010). 

 

Schizofrenisjukdomar, eller schizofrena syndrom, utgör den största sjukdomsgruppen inom 

psykossjukdomar. Ungefär en tredjedel av alla förstagångsinsjuknade med psykos får 

senare en schizofrenidiagnos (Malm et al., 2009). I en litteraturöversikt beräknas det 

utifrån internationella studier från 33 olika länder att antalet individer som insjuknar i 
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schizofreni per år i mediantal uppgår till omkring 15 per 100 000 individer och sjukdomen 

är vanligare bland män än bland kvinnor (Mc Grath et al., 2004).  

 

Prognosen vid schizofreni varierar; Omkring en tredjedel blir helt återställda, en tredjedel 

återhämtar sig avsevärt men behöver visst fortsatt stöd från den psykiatriska vården och en 

tredjedel får svårare funktionsnedsättningar som består under en längre tid och har ett mer 

omfattande behov av stödåtgärder inom den psykiatriska vården (Mattsson, 2010). 

Schizofreni är det psykiatriska syndrom som kräver mest vårdinsatser och sjukdomen leder 

många gånger ett mycket stort lidande för den drabbade individen och dennes anhöriga. I 

regel är schizofreni ett mer långvarigt tillstånd och har många gånger en sämre prognos 

jämfört med andra psykossjukdomar (Malm et al., 2009). 

 

I gruppen psykossjukdomar ingår även schizofreniformt syndrom, schizoaffektivt 

syndrom, vanföreställningssyndrom, kortvarig psykos, utvidgad psykos och psykotiskt 

syndrom utan närmare specifikation [UNS] (Malm et al., 2009). Dessa sjukdomar har i 

regel en bättre prognos jämfört med schizofreni, en större andel återhämtar sig och färre får 

en långvarig funktionsnedsättning till följd av kvarstående symptom (Mattsson, 2010). 

 

Insjuknandet i psykossjukdomar kommer oftast gradvis men kan även innebära ett akut 

förlopp. Tillståndets längd kan variera, där sjukdomsförloppet kan vara såväl kortvarigt 

som långvarigt. Vid långvarigt sjukdomsförlopp varvas episoder av återinsjuknande med 

lugnare perioder. Det är viktigt att tidigt upptäcka och påbörja behandling vid 

psykosinsjuknandet eftersom en förkortad tid av obehandlad psykos innebär ett lindrigare 

sjukdomsförlopp (Allgulander, 2008; Mattsson, 2010). 

 

Psykotiska symptom  

 

Psykotiska symptom delas ofta in positiva och negativa, där positiva symptom innebär att 

normala funktioner förstärks och kan ses som sjukliga föreställningar och upplevelser. 

Positiva symptom karaktäriseras av hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar 

(Allgulander, 2008; Mattsson, 2010). Hallucinationer innebär att den drabbade personen 

kan se, höra, lukta och känna sådant som egentligen inte finns i omgivningen. Exempel på 

vanföreställningar är att personen är övertygad om att det finns kameror överallt som följer 

dennes alla rörelser eller att personen besitter storhetsvansinne och tror sig äga enorma 

förmågor. Tankestörningar upplevs som störningar i tankeförloppet på grund av 

associationsstörningar och det blir svårt att kontrollera tankarna (Malm et al., 2009). 

Negativa symtom är bortfall av normala känslomässiga funktioner, som till exempel 

öppenhet, lättsamhet och empati. Även social tillbakadragenhet är ett vanligt 

förekommande symtom; patienten drar sig undan från omgivningen, visar minskat intresse 

för sociala sammanhang och visar begränsad förmåga till empati (Allgulander, 2008; 

Mattsson, 2010). Nedsatta kognitiva funktioner är även vanligt förekommande hos 

personer med psykossjukdom. Kognitiva symptom kan vara koncentrationssvårigheter, 

försämrat minne, ökad stresskänslighet och svårigheter att hantera och tolka intryck 

(Allgulander, 2008; Mattsson, 2010). 

 

Diagnostisering  

 

Det finns två diagnosmanualer för att diagnostisera psykiatriska sjukdomar, Diagnostic 

Statistical Manual [DSM] och International Classification of Diseases [ICD]. Malm et al. 

(2009) bedömer de båda diagnossystemen som i stort sett likvärdiga. I både DSM och ICD 



 3     

beskrivs att patienten ska uppvisa karaktäristiska symptom och att dessa ska ha varit 

ihållande under en viss tid. I ICD anges att symptom ska ha observerats i en månad från 

sjukdomsdebuten medan DSM anger att symtomen ska ha varit närvarande under minst sex 

månader från debuten för att diagnos ska kunna ställas. Andra orsaker till psykotiska 

symptom, såsom förstämningssjukdom, somatisk hjärnsjukdom och missbruk av 

psykoaktiva substanser, ska också ha kunnat uteslutas innan en diagnos ställs (Malm et al., 

2009). 

 

Antipsykosmedel 

Den grupp läkemedel som används för att behandla psykoser kallas antipsykosmedel. 

Dessa läkemedel verkar symtomlindrande men är inte läkemedel som kan bota sjukdomen 

(Simonsen & Hasselström, 2012). Målet med behandlingen är vanligen att hjälpa personen 

som drabbats av en psykossjukdom att kunna återgå till ett liv så som det såg ut innan 

personen insjuknade. Läkemedlen är effektiva, framförallt i att dämpa de positiva 

symtomen vid psykos, det vill säga hallucinationer, vanföreställningar och 

tankerubbningar, samt i att dämpa ångest och motorisk oro (Simonsen & Hasselström, 

2012; Wiesel, 2009). Dessa läkemedel har dock sämre effekt på negativa symtom som 

initiativlöshet. Även kognitiv dysfunktion och affektstörningar påverkas mindre av dessa 

läkemedel och riskerar att förvärras vid för höga doser (Wiesel, 2009). 

 

Antipsykosmedel delas in i två grupper; den första generationens antipsykosmedel, som 

även kallas klassiska, är de antipsykosmedel som kom först ut på marknaden medan andra 

generationens, eller så kallade atypiska antipsykosmedel, kom senare (Simonsen & 

Hasselström, 2012). Samtliga antipsykosmedel blockerar flera olika receptortyper men den 

gemensamma verkningsmekanismen är att blockera dopamin-D2-receptorer i hjärnan för 

att reducera psykotiska symtom. Olika biverkningar kan troligtvis relateras till vilka 

receptorer som blockeras. Viktuppgång kan vara kopplat till blockad av histamin-H1-

receptorer och serotoninreceptorer av typ 5-HT2C. Extrapyramidala, motoriska, 

biverkningar kan troligtvis kopplas till blockad av dopamin- D2-receptorer. Dopamin-D2-

receptorblockad kopplas även till andra vanliga biverkningar såsom psykiska besvär och 

förhöjda nivåer av hormonet prolaktin i blodet vilket kan leda till menstruationsstörningar, 

nedsatt sexlust och impotens. Hur mycket biverkningar som kan uppträda är kopplat till 

graden av receptorblockader (Wiesel, 2009).  

 

Generellt kan sägas att de atypiska antipsykosmedlen har mer metabola biverkningar, 

bland annat i form av viktuppgång, jämfört med de klassiska. Klassiska antipsykosmedel 

förknippas med fler extrapyramidala biverkningar i form av muskelkramp, muskelstelhet, 

inre oro, obehagskänslor och rastlöshet (Simonsen & Hasselström, 2012; Wiesel, 2009). 

Andra vanliga biverkningar är bland annat emotionell- och kognitiv blockering. Det har 

även påträffats påverkan på lever-, hjärta och cirkulation vid behandling med 

antipsykosmedel (Wiesel, 2009). 

 

Val av läkemedelsbehandling 

 

Val av antipsykosläkemedel utgår från hur sjukdomen påverkar patientens 

funktionsförmåga, hur patienten reagerar på behandlingen och eventuella risker som är 

förknippade med patientens tillstånd såsom suicidalt beteende eller metabola riskfaktorer 

(Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsen (2014) påtalar att en högre grad av följsamhet kan 

uppnås om patienten får information om olika läkemedels effekt och biverkningar och tar 
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aktiv del i beslutet av sin läkemedelsbehandling. Vidare poängterar Socialstyrelsen (2014) 

betydelsen av att läkemedelsbehandlingen kombineras med psykosociala insatser för att 

kunna uppnå en optimal hälsa och funktionsnivå. 

 

Följsamhet till läkemedelsbehandling 

Följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling kan enligt World Health Organization 

(2003) definieras som i vilken utsträckning patienten tar läkemedlen i överensstämmelse 

med givna anvisningar för hur dessa ska tas, som till exempel dos och tid. På engelska 

används begreppet “medication adherence” som i hög utsträckning har ersatt det tidigare 

begreppet “medication compliance”. “Adherence” syftar på att behandlingen är en 

gemensam överenskommelse mellan behandlare och patient, där patienten själv intar en 

aktiv roll medan “compliance” inte förutsätter att behandlaren och patienten tillsammans 

kommit överens om ordinationen (World Health Organization, 2003). 

 

Det finns stora variationer i graden av följsamhet beroende på vilket sjukdomstillstånd och 

vilken patientpopulation som studeras. Graden av följsamhet är inte heller en statisk faktor 

utan kan förändras över tid. Exempelvis kan en del patienter ha en högre grad av 

följsamhet i början av en läkemedelsbehandling. Många gånger känner patienten av 

symptom tydligare i början av behandlingen, och kan påminnas om att ta sina läkemedel 

genom tätare läkarbesök (Neiheisel, Wheeler & Roberts, 2014). 

 

Mätmetoder och bedömning av följsamhet  

 

I en litteraturgenomgång av Velligan et al. (2009) där studier som inriktats på följsamhet 

och som publicerats mellan år 1970 och år 2006 granskades, framkom att kontroll och 

mätmetod för följsamhet varierar mellan olika studier. Den vanligaste metoden för att mäta 

följsamhet till läkemedelsbehandling var självskattning, där patient, förskrivare och/eller 

patientens anhöriga ombads att uppskatta i vilken utsträckning patienten tar läkemedel i 

överensstämmelse med ordinationen. Andra metoder var att analysera mängden verksam 

läkemedelsubstans i blodet eller urinen, eller att använda sig av någon form elektronisk 

övervakning, exempelvis en dosett som kan avläsa vilka tider då dosetten har öppnats och 

stängts eller att räkna antalet tabletter. Exempelvis kan de tabletter som finns kvar i 

dosetten eller läkemedelsförpackningen vid en viss tidpunkt räknas och jämföras med 

antalet tabletter som borde finnas kvar om läkemedlet intagits i överensstämmelse med 

ordinationen (Velligan et al., 2009).  

 

De olika metoderna för att mäta graden av följsamhet har olika för- och nackdelar. Graden 

av följsamhet tenderar att överskattas vid självskattning, men denna metod bedöms ofta 

vara enklast att använda sig av. Dock indikerar forskningsresultat att då självskattningarna 

görs med hjälp av standardiserade skattningsskalor tenderar bedömningen av följsamheten 

att ligga närmre den faktiska följsamheten. Att bedöma följsamheten genom att räkna 

antalet tabletter innebär också en osäker skattning. Att tabletter saknas behöver inte 

innebära att de har intagits av patienten och det säger heller inget om vid vilken tidpunkt 

tabletter har intagits. Att bedöma följsamheten till läkemedelsbehandlingen utifrån analyser 

av läkemedelskoncentration i blodet eller genom dosetter där det kan avläsas vilka 

tidpunkter den öppnats och stängts, bedöms ofta som tillförlitliga metoder. Men även dessa 

mätmetoder har brister. För flera av de nyare, atypiska, antipsykosmedlen saknas 

tillräckligt med underlag för att kunna bedöma vilken koncentrationsnivå som ger en 
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terapeutisk effekt. Från en dosett som avläser vid vilka tider den öppnats och stängts, går 

det fortfarande att ta mer än en dos per tillfälle som dosetten öppnas, eller öppna dosetten 

utan att ta någon dos. Det är också möjligt att patienten tillfälligt ändrar sina vanor för 

läkemedelsintag inför mätningen, och att patientens följsamhet, så som den ser ut under en 

längre tidsperiod, då inte mäts. Eftersom olika metoder har olika för- och nackdelar så 

rekommenderas det att använda sig av mer än en mätmetod i studier av följsamhet 

(Velligan et al., 2009; Vitolins, Rand, Rapp, Ribisl & Sevick, 2000). 

 

Ofta rapporteras graden av följsamhet som andelen tagna läkemedel utav den dos som 

förskrivande läkare ordinerat (Jimmy & Jose, 2011; Velligan et al., 2009). Om exempelvis 

en patient ordineras att ta ett läkemedel fyra gånger om dagen i sju dagar och tar medicinen 

två gånger om dagen beräknas följsamheten som (2x7)/(4x7)=14/28=0,5, följsamheten till 

den ordinerade mängden läkemedel uppgår då till 50 procent (Jimmy & Jose, 2011 ).  

 

Velligan et al. (2009) har frågat forskare inom området psykiatri, hur de anser att en 

gränsdragning kan göras för när en patient kan betraktas vara följsam till 

läkemedelsbehandlingen. De flesta som tillfrågades ansåg att en gräns kan dras vid 80 

procent, där de som tar minst 80 procent av den ordinerade dosen läkemedel kan betraktas 

vara följsamma till läkemedelsbehandlingen. Denna gränsdragning överensstämmer enligt 

Velligan et al. (2009) också med de gränsdragningar som gjorts i många studier på 

området.  

 

Även om en 80-procentig följsamhet ofta betraktas som god menar Acosta, Ramallo-Fariña 

och Siris (2014) att det ändå bör strävas efter att uppnå en 100procentig följsamhet för 

dessa patienter. De undersökte effekten på olika kliniska symptom beroende på graden av 

följsamhet hos personer med schizofrenisjukdom, som hade en följsamhet på mellan 80 

och 100 procent. Resultaten visade att de personer som inte hade full följsamhet hade mer 

omfattande vanföreställningar och mer skuldkänslor jämfört med gruppen som hade full 

följsamhet. Det förefaller därför finnas negativa konsekvenser av att inte ha en 

100procentig följsamhet även om följsamheten trots det är att betrakta som god (Acosta et 

al., 2014). 

 

Orsaker till icke-följsamhet  

 

Följsamhet till behandling avgörs av ett samspel mellan flera olika faktorer. Dessa faktorer 

kan bland annat kopplas till patientens situation och sociala omgivning och till relationen 

mellan patient och vårdgivare (Bosworth, 2012). 

 

Icke-följsamhet till läkemedelsbehandlingen kan ske både oavsiktligt, till exempel genom 

att personen glömmer att ta läkemedel, eller avsiktligt, då personen av olika anledningar 

väljer att inte ta sina läkemedel (National Institute for Health and Clinical Excellence, 

2009). 

 

Lacro, Dunn, Dolder, Leckband och Jeste (2002) presenterar riskfaktorer gällande 

bristfällig följsamhet i en litteraturstudie där 39 artiklar har inkluderas. Resultaten från 

studien visade att orsakerna var dålig sjukdomsinsikt, negativ attityd eller dålig effekt av 

läkemedelsbehandlingen, tidigare bristfällig följsamhet, substansmissbruk och kort 

sjukdomstid. De fann också att bristfällig följsamhet efter slutenvård hade samband med 

otillräcklig planering inför utskrivningen, dålig kontakt med öppenvården och med en svag 

terapeutisk allians, som syftar på relationen mellan behandlare och patient. De fann inget 
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genomgående samband mellan ålder, kön, etnicitet, civilstånd, utbildningsnivå, 

biverkningar, graden av psykotiska symtom, läkemedelsadministration och följsamhet 

(Lacro et al., 2002). 

 

Frank & Gunderson (1990) undersökte sambandet mellan behandlingsförloppet och den 

terapeutiska alliansen. Resultatet visade att patienter som hade en god relation till sin 

vårdgivare inom de första sex månaderna av behandlingen var mer benägna att följa sin 

läkemedelsordination. De uppnådde även bättre resultat efter två år än patienter som inte 

hade en god relation med sin vårdgivare. Även McCabe et al. (2012) och Sariah et al. 

(2014) fann att en god terapeutisk relation mellan patienter med psykossjukdom och 

behandlaren var korrelerad med en ökad följsamhet till läkemedelsbehandlingen. 

Patientens inställning till medicinering har påvisats vara en predicerande faktor till 

följsamheten till läkemedelsbehandlingen (Le Quach et al., 2009). I en studie från 

Storbritannien framkom även att patienters inställning till medicineringen i hög 

utsträckning korrelerar med graden av sjukdomsinsikt och med hur de skattar relationen till 

sin läkare (Day et al., 2005).  

 

I en intervjustudie av Coombs, Deane, Gordon och Griffiths (2003) om sjuksköterskors 

perspektiv på faktorer som påverkar patienters följsamhet fann de att sjuksköterskorna 

betraktade patienters brist på sjukdomsinsikt som den främsta orsaken till icke-följsamhet 

vid läkemedelsbehandling. Med bristande sjukdomsinsikt avsågs att patienter inte 

betraktade sig som sjuka och därför inte såg något behov eller nytta av en 

läkemedelsbehandling (Coombs et al., 2003). Samma studie visar också att 

sjuksköterskorna betraktade patienters upplevda biverkningar som en betydande faktor till 

varför de inte tog sina läkemedel. Att biverkningar har stor betydelse för icke-följsamhet 

till läkemedelsbehandling har även framkommit i intervjustudier med schizofrenipatienter i 

öppenvården (James & Omoaregba, 2011; Sariah et al., 2014). I en studie uppgav 43 

procent av de 137 patienterna bristfällig följsamhet. En övervägande del av deltagarna 

upplevde biverkningar och 45 procent uppgav att biverkningarna påverkade deras 

följsamhet. Andra orsaker som påverkade följsamheten till det sämre var upplevelse av 

stigmatisering, en högre dosfrekvens och sjukdomens allvarlighetsgrad. Trots detta ansåg 

93 procent att medicinen var till nytta (James & Omoaregba, 2011).  

   

Vidare har socialt stöd visat sig vara en viktig faktor för bristande följsamhet (Sariah et al., 

2014). I en kvalitativ studie där både patienters och vårdgivarens förklaringar till icke-

följsamhet undersöktes angav patienterna att en av de viktigaste orsakerna till att de avbröt 

medicineringen var bristande stöd från familjen (Teferra, Hanlon, Beyero, Jacobsson & 

Shibre, 2013).  

 

Konsekvenser av icke-följsamhet 

 

I en av Alene et al. (2012) indikerades att patienter med schizofrenisjukdom eller annan 

psykossjukdom som inte följer sin läkemedelsbehandling löper en större risk att 

återinsjukna i psykos. Detta kan i sin tur resultera i ett ökat vårdbehov, till exempel besök 

på akutmottagning eller annan sjukvårdsinrättning eller inläggning inom slutenvården 

(Alene et al, 2012; Ascher-Svanum et al., 2006). Sariah et al. (2014) beskriver i en 

intervjustudie att den främsta orsaken till flertalet återinläggningar var bristande följsamhet 

till antipsykosläkemedel.  
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Forskningsresultat talar även för att suicidrisken är avsevärt högre för personer med 

schizofrenisjukdom vid icke följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling jämfört med 

om följsamheten till läkemedelsbehandlingen är god (Hawton et al., 2005).  

 

Vidare har forskning påvisat samband mellan bristande följsamhet och ökad risk för 

arrestering, ökad våldsbenägenhet, ökat missbruk, sämre kognitiva funktioner samt sämre 

välbefinnande (Ascher-Svanum et al., 2006).  

 

Det är viktigt att påbörja en läkemedelsbehandling så snart som möjligt efter första 

insjuknandet i psykos eftersom forskning indikerar att ju längre tid som går innan 

behandling sätts in desto sämre är prognosen för utvecklingen av sjukdomsförloppet 

(Marshall & Lockwood, 2003). Miller (2007) skriver i sin forskningsöversikt att över 40 

procent av de personer som drabbas av psykos första gången upphör med 

läkemedelsbehandlingen inom loppet av nio månader, vilket leder till en ökad risk för att 

återinsjukna i psykos. 

 

Sjuksköterskans roll vid läkemedelsadministrering 

Socialstyrelsen (2005) anger att sjuksköterskan utifrån kunskaper i farmakologi ska kunna 

hantera läkemedel på ett adekvat sätt. Sjuksköterskan ska ha förmåga att följa upp 

patientens tillstånd efter behandlingen, motivera patienten till följsamhet och genom stöd 

och vägledning göra det möjligt för patienten att vara delaktig i vård och behandling. 

Vidare anges att sjuksköterskan ska kunna ge individuellt anpassad information och 

undervisning till patient och anhöriga, såväl individuellt som i grupp, där hänsyn ska tas till 

såväl tidpunkt som form och innehåll. Sjuksköterskan ska kunna förvissa sig om att 

patienten och eller dennes anhöriga har förstått den givna informationen och särskilt 

uppmärksamma de som har särskilt uttalade informationsbehov eller som inte själv 

uttrycker sitt behov av information. Kommunikationen ska ske på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Dorothea Orems egenvårdsmodell består av tre olika teorier; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. Egenvårdsteorin bygger på att stödja patientens egenvård när 

livssituationen förändras för att främja normal funktion, hälsa och välbefinnande. Egenvård 

är aktiviteter som individen självständigt utför för att upprätthålla sin egen hälsa. Denna är 

knuten till bakgrundsfaktorer, allmän funktionsförmåga och yttre faktorer som påverkar 

individen, till exempel ålder, fysiskt och psykiskt tillstånd, kunskaper, färdigheter, 

attityder, motivation, livsmiljö, kultur och familj. När en individ saknar kunskap om sin 

sjukdom uppstår brister i förmågan att utföra egenvård. Sådana brister kan bero på fysiska, 

psykiska eller känslomässiga svårigheter som är relaterade till sjukdom (Orem, Taylor & 

Renpenning, 2001). 

 

Teorin om egenvårdsbrist rör de fall egenvårdsförmågan är mindre än egenvårdsbehoven, 

det vill säga när personen inte själv är kapabel att sörja för sitt egenvårdsbehov. Enligt 

Orem ska sjuksköterskan hjälpa individen att öka sin egenvårdsförmåga genom hjälp till 

självhjälp. Orems teori om omvårdnadssystem beskriver olika omvårdnadssituationer som 

kan uppstå. Dessa inbegriper minst två personer, någon som är i behov av hjälp och någon 

som identifierar behoven och hjälper. I Orems teori använder sig sjuksköterskor av fem 
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hjälpmetoder för att öka förmågan till egenvårdsaktivitet: att handla för en annan person, 

vägleda, stödja, skapa en utvecklande miljö och att undervisa. Omvårdnaden kan också 

vara att stödja familjemedlemmar så att de i sin tur kan hjälpa patienten (Orem et al., 

2001). 

 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är enligt Orems omvårdnadsteori 

avgörande. Sjuksköterskan ska ta hänsyn till patientens livssituation, omvårdnadsdiagnos 

och patientens upplevelse samt hur denne uppfattar sina behov och vård. Sjuksköterskan 

ska ha en stödjande och undervisande roll för att tillgodose patientens egenvårdskrav 

(Orem et al., 2001). 

 

Problemformulering 

Icke- följsamhet till läkemedelsbehandlingen, vilket enligt Velligan et al. (2009) innebär 

att mindre än 80 procent av de ordinerade läkemedelen intas, riskerar att leda till en rad 

negativa konsekvenser vid psykossjukdom, som till exempel försämrad behandlingseffekt, 

en försämrad sjukdomsbild och ökat behov av sjukhusvård (Alene et.al., 2012). En ökad 

kunskap hos sjuksköterskan om omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att förbättra 

följsamheten till läkemedelsbehandlingen är därför av värde för att kunna uppnå en 

förbättrad livskvalitet för dessa patienter. 
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SYFTE   

Att belysa omvårdnadsåtgärder som kan bidra till att öka följsamheten till ordinerad 

läkemedelsbehandling hos patienter med psykossjukdomar. 

 

METOD  

Val av Metod 

I föreliggande studie användes litteraturöversikt som metod. Att göra en litteraturstudie 

innebär att systematiskt samla in, kritiskt granska och därefter sammanställa och redogöra 

för litteraturen inom ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2013). Metoden kan enligt 

Forsberg och Wengström (2013) användas för att beskriva kunskapsläget inom valt 

forskningsområde. Författarna till föreliggande studie fann denna metod lämplig att 

använda för att uppfylla sitt syfte då denna metod bedömdes kunna fånga upp och täcka in 

så många omvårdnadsåtgärder som möjligt som kan bidra till att öka följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är en allmän 

litteraturöversikt ofta ett första steg i forskningsprocessen för att få en bild av hur 

kunskapsläget på området ser ut. Utifrån denna har man då en bättre grund att formulera ett 

relevant syfte för en empirisk studie. 

 

Urval  

En litteraturstudie bör fokusera på aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2013) och 

databassökningarna begränsades därför till att endast inkludera artiklar som publicerats 

under de senaste tio åren.  

 

För att säkerställa att inkluderade artiklar håller en god vetenskaplig kvalitet bestämdes 

även att artiklarna skulle vara peer-reviewed som ett inklusionskriterium. Peer-reviewed 

innebär enligt Helgesson (2006) att artiklarna har granskats av experter inom det specifika 

ämnesområdet.  

 

Vidare inkluderades endast artiklar som var publicerade på engelska, eftersom båda 

författarna behärskade detta språk. Det gjordes inga avgränsningar utifrån metod utan 

studier med såväl kvalitativa som kvantitativa ansatser inkluderades. Endast artiklar som 

författarna bedömde kunde besvara studiens syfte och frågeställningar inkluderades. 

 

Genomförande  

Sökning av relevant litteratur kan ske manuellt eller genom databassökningar, som 

antingen kan utföras på egen hand eller med hjälp av en bibliotekarie (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författarna till föreliggande studie tog hjälp av en bibliotekarie på 

Sophiahemmet för att få hjälp att genomföra databassökningar och finna relevanta sökord. 

Sökningar efter relevanta artiklar utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. 

Databasen Cinahl täcker in forskning inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

PubMed innehåller medicinsk, omvårdnad och odontologiska vetenskapliga artiklar. 

PsycInfo är en bred databas inom psykologi forskning inom medicin och omvårdnad. 

Genom att söka artiklar från fler databaser ämnade författarna täcka in ett brett sökområde. 

Även manuella sökningar utfördes. Enligt Forsberg & Wengström (2013) kan manuella 

sökningar göras på olika sätt. Ett sätt är att studera referenslistan om man har hittat en 
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aktuell artikel eller läsa innehållsförteckningen i en tidsskrift som publicerar vetenskapliga 

artiklar. I föreliggande studie utfördes fem manuella sökningar utifrån granskning av 

referenslistan i redan inkluderade studier.    

 

Sökningar i databasen utfördes både med hjälp av ämnesord och som fritextsökningar. 

Ämnesord är utvalda söktermer som beskriver artiklarna. I PubMed används Medical 

Subject headings Me-SH-termer samt subheadings som är underordnade termer.  I Cinahl 

kallas söktermer för Cinahl headings. Olika sökord kan kombineras med AND för att hitta 

referenser som innehåller båda sökorden (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökord som författarna i föreliggande studie använd sig av i PubMed var Me-SH-termerna 

“Medication Adherence”, “Psychotic Disorders”, “Patient education as a topic”, 

“Antipsychotic agents”, “patient compliance”, “medication compliance” och “nursing”.  

 

De Cinahl headings som användes under sökningen var “medication compliance”, 

“psychotic disorders”, “psychiatric nursing” och “patient compliance” 

 

I databasen PsycInfo utfördes enbart fritextsökningar. Samtliga sökningar redovisas nedan 

i Tabell 1. 

 

Tabell 1  

Datum 
för 
sökning 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Granskade 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

141008 Cinahl Medication 
Compliance 
AND      
Psychotic 
Disorders 

English 
research 
articles 
peer reviewed 
published from 
2004 

32 5 2 0 

141008 PubMed Medication 
Adherence 
AND 
Psychotic 
Disorders 

English 
published in 
the last 10 
years 

109 20 6 1 

141009 PsycInfo Antipsychot
ics AND 
Compliance 
AND 
Intervention 

English 
peer reviewed 
published in 
the last 10 
years  

117 21 8 5 

141103 Cinahl Psychiatric 
Nursing 
AND 
Medication 
Compliance 

English 
peer reviewed 
research 
article 
published from 
2004 

28 5 3 2 
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141008 PsycInfo  Adherence 
Therapy 

English 
peer 
reviewed 
published 
from 2004 

20 5 3 1 

141020 PubMed Patient 
education as 
topic AND 
antipsychotic 
agents 

clinical trial 
published 
in the last 
ten years 

28 3 1 1 

141008 PubMed Patient 
compliance  
AND 
Antipsychotic 
agents 

clinical 
trials  
published 
in the last 
ten years  

155 4 2 1 

141008 PubMed Antipsychotic 
agents AND 
nursing 

clinical 
trials 
published 
in the last 
ten years 
English 

74 2 1 1 

141008 Cinahl Psychiatric 
Nursing   
AND 
Patient 
Compliance  
     

English 
peer 
reviewed 
research 
article 
published 
from 2004 

41 5 2 1 

141009 Manuella 
sökningar 

     5 

 

Databearbetning och analys 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) görs en relevansbedömning av 

artiklar i två steg. Den första gallringen av artiklar som ska ingå i det färdiga arbete utgår 

utifrån titel, därefter utifrån artikelsammanfattningen och slutligen avgörs vilka artiklar 

som ska ingå efter att ha läst dem i fulltext. Dessa steg följdes för att välja ut artiklar som 

författarna ansåg bidrog till att besvara syftet i denna studie. Sökningar efter artiklar 

gjordes först individuellt och därefter upprepades sökningarna av den andre författaren för 

att uppnå enighet om vilka artiklar som bör inkluderas och säkerställa att inga relevanta 

träffar av sökningarna missas. Flertalet artiklar sållades bort redan vid läsning av titeln då 

det framkom att fokus inte låg på omvårdnadsåtgärder. De artiklar som efter genomgång av 

artikelsammanfattningen bedömdes som relevanta granskades i sin helhet. Båda författarna 

granskade artiklarna enskilt flera gånger och diskuterade därefter med varandra för att få 

en gemensam förståelse av innehållet samt för att uppnå en enighet om vilka artiklar som 

ska inkluderas. Sammanlagt granskades 33 artiklar varav 18 artiklar valdes ut. Vidare 

diskuterades likheter och skillnader gällande omvårdnadsåtgärderna i artiklarna och hur 

detta ska kunna presenteras som ett enhetligt resultat. Författarna valde att presentera 

resultatet i olika teman som framkom. Bedömning av studiernas kvalitet gjordes därefter 

utifrån Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
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kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats (se Bilaga A). 

Bedömningsmallen är modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William, 

Stoltz och Bahtsevani (2006). Resultatet av kvalitetsbedömningen redovisas i medföljande 

matris (se Bilaga B).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg & Wengström (2013) bör etiska överväganden göras innan arbetets start.  

Författarna till föreliggande studie utgick från Forsberg & Wengström (2013) och använde 

endast litteratur/artiklar som har fått tillstånd från en etisk kommitté alternativt där etiska 

överväganden noggrant har gjorts. 

 

Forskningsresultat som talar både för och emot att en viss behandling är effektiv har 

inkluderats i arbetet i överensstämmelse med Forsberg och Wengström (2013) som menar 

att det är oetiskt att endast presentera de artiklar som stödjer författarens egen åsikt. 

 

Enligt Helgesson (2006) är fabricering, förfalskning av data och plagiering av 

forskningsresultat bristande respekt för vetenskapen. För att undvika plagiering och 

förfalskning av data har tydliga referenser hänvisats direkt i löpande text enligt APA-

mallen, så att läsaren tydligt kan se skillnad på vad som är författarnas egna slutsatser och 

vad som andra kommit fram till. 

 

Trovärdighet 

En systematisk litteraturstudie ska uppfylla högre grad av systematik och tillförlitlighet 

jämfört med en allmän översikt och bör täcka in all relevant forskning på området (Rosén, 

2012). Eftersom tidsramen för denna studie var begränsad var det inte möjlighet att 

genomföra en systematisk litteraturöversikt och täcka in hela forskningsområdet vilket 

påverkar studiens trovärdighet negativt.  

 

En vetenskaplig undersökning ska vara reproducerbar, det vill säga att den ska kunna 

upprepas av andra forskare (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna till denna studie 

har strävat efter att noggrant redogöra för och beskriva syfte, frågeställningar, 

inklusionskriterier och för hur sökningarna efter och analysen av artiklarna utfördes för att 

andra ska kunna göra om undersökningen på samma sätt. Vidare bör problemformulering 

och syfte med tillhörande frågeställningar för en litteraturstudie bör vara väl preciserade så 

att de kan besvaras med data från relevanta studier (Rosén, 2012). Formulering av syfte 

utfördes med noggrannhet och begrepp som ingår i syftet har definierats i bakgrunden för 

att klargöra vad som avsågs att studeras. 

 

För att stärka studiens trovärdighet har endast artiklar som granskats både med avseende på 

etiska aspekter samt kvalitet och vetenskaplighet inkluderats. Även författarnas egen 

bedömning av artiklarna utgår från en vetenskaplig grund då bedömningsmallen utformats 

efter väsentliga parametrar att ta hänsyn till för att bedöma vetenskaplig kvalitet utifrån 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William, Stoltz och Bahtsevani (2006). Endast 

artiklar som bedömts ha mellanhög eller hög kvalitet inkluderades, för att inte otillförlitliga 

resultat ska vara inkluderade i arbetet. 
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RESULTAT  

Nedan presenteras resultatet efter en genomgång av 18 vetenskapliga artiklar. Resultatet 

redovisas utifrån identifierade teman som framkommit under databearbetningen. Dessa 

teman var erfarenheter av omvårdnad i klinisk verksamhet för förbättrad följsamhet, att 

skapa en god terapeutisk allians samt omvårdnadsåtgärder för att förbättra följsamheten. 

Omvårdnadsåtgärder för att förbättra följsamheten delades in i tre underkategorier; 

Compliance- och adherence therapy, familjeinterventioner samt telefon- och 

smsinterventioner. 

 

Erfarenheter av omvårdnad i klinisk verksamhet för förbättrad följsamhet  

I en studie av Haglund, von Essen, von Knorring och Sidenvall (2004) framkom att de 

flesta deltagare, som var patienter inom psykiatrisk slutenvård, upplevde tacksamhet över 

att få överlämna ansvaret för läkemedelshanteringen till sjuksköterskorna. Patienterna 

uppgav att de hade förtroende för sjuksköterskorna och upplevde att de visste bäst. Även 

de patienter som upplevde sjuksköterskans övervakning och kontroll negativt förstod att 

sjuksköterskan agerade utifrån deras eget bästa (Haglund et al., 2004). Phillips och 

McCanns (2007) resultat visade att patienter med schizofreni inom öppenvården hade 

lättare för att prata med sjuksköterskan om biverkningar som de upplevde skam över. 

Patienterna beskrev att sjuksköterskorna gav dem information och råd som de inte fick av 

annan sjukvårdspersonal och att de förklarade på ett sätt som de förstod. Vidare upplevde 

patienterna att det var positivt att få träffa samma sjuksköterska varje gång de fick sin 

depotinjektion, eftersom ständigt nya relationer påverkade deras motivation att ta 

läkemedlen negativt. Både Haglunds et al. (2004) och Phillips och McCanns (2007) 

resultat visade att patienterna upplevde att den tid som de tillbringade med sjuksköterskan 

vid administreringen av läkemedel som värdefull. De hade möjlighet att ta upp frågor eller 

funderingar och upplevde att besöken bidrog till att de fick en bättre relation till sin 

behandlande sjuksköterska (Haglund et al., 2004; Phillip & McCann, 2007). Haglund 

(2004) fann att även sjuksköterskor upplevde administreringen av läkemedel som ett 

tillfälle att umgås och skapa kontakt med patienterna och att den terapeutiska relationen 

mellan sjuksköterska och patient därmed stärktes.  

 

Både Haglund (2004) och Vukovich (2009) beskriver att det var vanligt att patienterna 

hade frågor angående läkemedlen vid administreringen. Enligt Haglund (2004) upplevde 

sjuksköterskorna att då de informerade patienten om varför läkemedlen var ordinerade så 

stärktes patientens motivation till att ta tabletterna. Om en patient inte ville ta sina 

läkemedel vid en tidpunkt återkom de till patienten lite senare. Vukovich (2009) beskriver 

att sjuksköterkorna utbildade patienter och gav information om sjukdomen och om 

läkemedelsbehandlingen, såväl muntligt som skriftligt. Vidare underströk Haglund (2004) 

vikten av ärlighet och att det var otänkbart för sjuksköterskorna att hemlighålla information 

om läkemedlen för patienten. När en patient inte ville ta emot den ordinerade 

läkemedelsbehandlingen uppgav en av sjuksköterskorna att de antingen bad en kollega att 

ta över eller att de respekterade patientens beslut utan att försöka övertala patienten. 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna många gånger angav förståeliga skäl till varför 

de inte ville ta läkemedlen. I Wijnveld och Crowes (2010) studie upplevde dock 

sjuksköterskorna att det skapade spänningar i relationen om en patient inte ville ta sina 

läkemedel. 
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I Vukovichs (2009) studie framkom även att sjuksköterskor som hade längre erfarenhet 

beskrev fler strategier för att få patientens förtroende och försöka lösa problem. De 

sammanförde patienter som inte ville ta läkemedel med patienter som hade positiva 

erfarenheter av läkemedelsbehandlingen. Vidare framkom att det inte fanns någon strategi 

som tycktes fungera bättre än någon annan, utan att det viktiga var att sjuksköterskorna 

provade olika strategier och engagerade sig i patientens situation (Vukovich, 2009). 

 

Att skapa en god terapeutisk allians för att öka följsamheten 

”Getting It, Together” är en modell som Dearing (2004) tagit fram för att påverka 

följsamheten vid läkemedelsbehandlingen genom att skapa en god relation med patienter 

med schizofreni. Dearing (2004) använde sig av deltagande observationer som metod där 

hon studerade interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter. I resultaten framkom en 

huvudkategori ”knowing” och tre subkategorier, dessa var socialisering, normalisering och 

uppmärksamma framgång. ”Knowing” definierades av samspelet mellan sjuksköterskans 

och patienten. Sjuksköterskan behöver lära känna sin patient på ett djupare plan. Vidare 

behövs en förståelse för patientens sjukdomshistoria och hur denna påverkar patientens 

nuvarande situation och problem. 

 

Socialisering, normalisering och uppmärksamma framgång är relaterade till 

huvudkategorin ”knowing” och är ett sätt för sjuksköterskan att hjälpa patienten anpassa 

sig till samhället. Detta kan i enlighet med metoden exempelvis göras genom att fråga hur 

patienten har haft det, hjälpa med livsstilsförändringar, bekräfta prestationer och stödja 

förändring för att uppnå en högre grad av följsamhet. En slutsats som Dearing (2004) drar 

är att sjuksköterskan genom sin relation till patienten kan bidra till patientens tillfrisknande 

genom att påverka patientens tankesätt och beteende. Metoden Getting It, Together kan 

appliceras på patienter oavsett följsamhetsgrad (Dearing, 2004). 

 

Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor kan använda för att förbättra följsamheten 

Compliance- och adherence therapy 

 

I sex av de granskade artiklarna undersöks om behandlingsmetoderna ”compliance 

therapy” och ”adherence therapy” är effektiva för att öka följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen. 

 

Både compliance- och adherence therapy beskrevs genomgående som patientcentrerade 

samtalsmetoder där flera samtalstekniker från motiverande samtal [MI], såsom utforskning 

av ambivalens, bearbetning av motstånd och reflektivt lyssnande användes. Samtalen 

syftade till att åstadkomma en bättre följsamhet genom att stärka patientens förståelse för 

och motivation att följa sin läkemedelsbehandling. Flera områden som antas påverka 

följsamheten till läkemedelsbehandlingen gicks igenom under samtalen, bland annat 

patientens syn på sin sjukdomshistoria, upplevelser av och mål med 

läkemedelsbehandlingen och biverkningar, för- och nackdelar med att följa 

läkemedelsbehandlingen (Anderson et al., 2010; Gray, Wykes, Edmonds, Leese & 

Gournay, 2004; Maneesakorn, Robson, Gournay & Gray, 2007; Schulz et al., 2013; Tay, 

2007; Tsang & Wong, 2005).  

 

Flertalet av de granskade studierna fann metoderna användbara, då deltagare som 

genomgått behandling hade uppnått en signifikant högre följsamhet eller en mer positiv 
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attityd till läkemedelsbehandlingen, antingen i jämförelse med en kontrollgrupp där inga 

interventioner sattes in (Gray et al., 2004; Maneesakorn et al., 2007; Tsang & Wong, 2005) 

eller hade uppnått en signifikant mer positiv attityd till läkemedelsbehandlingen jämfört 

med innan behandlingen påbörjades (Tay, 2007). I två av studierna konstaterades det dock 

inga signifikanta skillnader gällande följsamheten till läkemedelsbehandlingen mellan 

experimentgruppen, som erhållit behandlingen, och kontrollgruppen (Anderson et al., 

2010; Schulz et al., 2013). Schultz et al. (2013) resonerade att en anledning till att 

behandlingsmetoden inte ledde till någon signifikant förbättring, varken för följsamheten 

till läkemedelsbehandlingen eller till en mer positiv attityd till densamma i deras studie, 

kan ha varit att samtliga deltagare hade både en god följsamhet och positiv attityd till 

behandlingen redan innan studien inleddes. Schultz et al. (2013) menade därför att det är 

möjligt att behandlingen endast är effektiv upp till en viss nivå och att det kan vara svårt att 

nå ytterligare förbättringar för patienter som har en relativt god följsamhet. 

 

Familjeinterventioner 

 

Pitschel-Walz et al., (2006) visade i sin studie att psykoedukation som vänder sig till 

patienten och deras anhöriga resulterade i god följsamhet till läkemedelsbehandlingen för 

patienter med schizofreni. Psykoedukation syftar till att ge både patienten och dennes 

familj fördjupad kunskap om sjukdomen och träning i sociala färdigheter, till exempel hur 

anhöriga kan bäst hjälpa och stödja sina respektive i deras psykiska tillstånd. I Pitschel-

Walzs et al. (2006) studie syftade psykoedukationen även till att förbättra familjernas 

kommunikations- och problemlösningsförmåga Resultaten visade att de deltagare där även 

deras anhöriga erbjöds psykoedukation uppnådde en bättre följsamhet, både direkt efter 

interventionen och vid uppföljning efter ett och två år, jämfört med de deltagare som fick 

samma vård som tidigare. 

 

Kopelowicz et al. (2012) fann att psykoedukation gav effekt på följsamheten i direkt 

anslutning till avslutad intervention men att effekten avtog på längre sikt. I Kopelowiczs et 

al. (2012) studie användes modellen Multifamily group therapy (MFG) där psykoedukation 

ges till flera familjer samtidigt. Metoden hade anpassats för en av interventionsgrupperna, 

med fokus på följsamhet vid läkemedelsbehandling för amerikaner med mexikanskt 

ursprung med diagnosen schizofreni och deras familjemedlemmar.  

 

Den goda följsamheten i läkemedelsbehandlingen resulterade i färre återfall och 

sjukhusinläggning i båda studierna (Kopelowicz et al., 2012; Pitschel-Walz et al., 2006). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

I föreliggande litteraturöversikt indikerade flera studier att flera olika omvårdnadsåtgärder 

ökar följsamheten till ordinerad läkemedelsbehandling hos patienter med psykossjukdomar 

(Beebe et al., 2008; Granholm et al., 2012; Gray et al., 2004; Kopelowicz et al., 2012; 

Maneesakorn et al., 2007; Montes et al., 2010, 2012; Pitschel-Walz et al., 2006; Tsang & 

Wong, 2005; Tay, 2007; Vukovich, 2009).  

 

Det framgår vidare av resultaten att sjuksköterskor framhåller den terapeutiska alliansen, 

en god relation mellan sjuksköterska och patient, som det mest centrala i arbetet för att nå 

en ökad följsamhet till läkemedelsbehandlingen för personer med psykossjukdom 

(Vukovich, 2009; Wijnveld & Crowe 2010). Resultaten indikerar även att både patienter 

och sjuksköterskor betraktar administreringen av läkemedel som ett värdefullt tillfälle som 

ger möjligheter att arbeta för en förbättrad relation (Haglund et al., 2004; Phillips & 

McCann, 2007). Dearing (2004) beskriver en modell för hur en god relation kan skapas där 

tyngdpunkten ligger på att lära känna patienten. 

 

Författarna till föreliggande studie anser att dessa resultat talar för att mycket energi bör 

läggas på att lära känna och förstå patienten för att etablera en god relation. Många av de 

metoder som sjuksköterskan använder i syfte att förbättra följsamheten utgår enligt 

Vukovich (2009) och Wijnveld & Crowe (2010) från att en god relation till patienten har 

etablerats. Dessa resultat utgår dock endast från tre granskade artiklar (Haglund et al., 

2004; Vukovich, 2009; Wijnveld & Crowe, 2010). Att så få studier har hittats inom ämnet 

kan ha betydelse för vilka slutsatser som kan dras, eftersom tre studier enligt författarnas 

bedömning utgör ett väl litet underlag att generalisera ifrån.  

 

Det har beskrivits att icke-följsamhet kan ha både avsiktliga och oavsiktliga orsaker 

(National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009). En avsiktlig orsak innebär att 

patienten har tagit ett medvetet beslut att inte följa den ordinerade läkemedelsbehandlingen 

och en oavsiktlig orsak kan till exempel vara att patienten glömmer att ta sina läkemedel 

(National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009). En del av de åtgärder som 

finns beskrivna i resultaten förefaller att främst vara inriktade mot oavsiktliga orsaker, som 

smsinterventionen där deltagarna erhöll dagliga smspåminnelser om att ta sina läkemedel 

(Montes et al., 2012).  Andra interventioner föreföll vara mer inriktade mot avsiktliga 

orsaker, såsom compliance therapy, som syftar till att påverka patientens motivation och 

till att ta sina läkemedel (Anderson et al., 2010; Gray et al., 2004; Maneesakorn et al., 

2007; Schulz et al., 2013; Tsang & Wong, 2005; Tay, 2007). I tidigare forskning har 

patientens inställning till medicinering påvisats vara en predicerande faktor till 

följsamheten av behandlingen (Le Quach et al., 2009).  

 

Utifrån resultatet i föreliggande studie förefaller compliance therapy vara en användbar 

metod som sjuksköterskor kan använda sig av för att hjälpa sina patienter att nå en högre 

grad av följsamhet. Resultaten från fyra studier visade att de deltagare som erhållit 

compliance therapy uppnådde en signifikant bättre följsamhet efter avslutad intervention 

(Gray et al., 2004; Maneesakorn et al., 2007; Tay, 2007; Tsang & Wong, 2005). I två av de 

granskade studierna konstaterades dock inga signifikanta skillnader i följsamhet till 

läkemedelsbehandling för dem som fått compliance therapy jämfört med kontrollgruppen 

(Anderson et al., 2010; Schulz et al., 2013). Interventionen hade utformats på olika sätt i de 
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olika studierna, i en del av studierna gavs interventionen i form av gruppsamtal (Tay, 2007; 

Tsang & Wong, 2005), i andra som individuella samtal (Anderson et al., 2010; 

Maneesakorn et al., 2007; Schulz et al., 2013). Även antalet sessioner och vem som utförde 

samtalen varierade mellan de olika studierna vilket försvårar jämförelser. Eftersom antalet 

studier var få går det inte heller att uttala sig om samtalen är mest effektiva i grupp eller 

som individuella sessioner och hur många sessioner som bör ges för att uppnå bäst effekt.  

 

Hur lång uppföljningstiden var varierade, men i flertalet studier bedömdes vilken effekt 

samtalen haft på följsamheten i nära anslutning till eller direkt efter att interventionerna 

avslutats (Anderson et al., 2010; Gray et al., 2004; Maneesakorn et al., 2007; Tay, 2007). 

Då längre uppföljningstid saknas går det utifrån resultatet inte att uttala sig om huruvida 

behandlingen kan vara effektiv även på längre sikt.  

 

Velligan et al. (2009) konstaterade att mätmetoden för följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen många gånger varierar mellan olika studier. Detta 

uppmärksammade även författarna till föreliggande studie. En del studier som redovisats i 

resultatet mätte följsamhet genom att räkna tabletter (Beebe et al., 2008, 2014). Beebe et 

al. (2008, 2014) anger att då patienter hade tagit fler tabletter än vad som ordinerats så 

bedömdes följsamheten ändå vara 100 procent. I andra studier användes standardiserade 

frågeformulär som är en form av självskattning (Anderson et al., 2010; Gray et al., 2004; 

Montes et al., 2012; Tay, 2007; Tsang & Wong, 2005). Det finns dock flera frågeformulär 

för bedömning av följsamhet och olika frågeformulär användes i olika studier. I tre studier 

användes flera mätmetoder för bedömning; Kopelowicz et al. (2012) använde sig dels av 

en strukturerad intervju med patienten men även patientens anhöriga och behandlande 

psykiatriker ombads att skatta patientens följsamhet. Kopelowicz et al. (2012) tittade även 

på vilka läkemedelsuttag patienten gjort från apoteket i sin bedömning av patientens 

följsamhet. Pitschel-Walz et al. (2006) och Schulz et al. (2013) bedömde patientens 

följsamhet både utifrån standardiserade bedömningsinstrument och utifrån analyser av 

läkemedelskoncentration i blodet. Att följsamheten mäts på så olika sätt gör det svårt att 

jämföra de olika studiernas resultat. Författarna till föreliggande studie noterade även att 

relativt få studier kombinerar olika mätmetoder för att kompensera för brister med 

individuella mätmetoder, vilket rekommenderas av Velligan et al. (2009) och Vitolins et al. 

(2000).  

 

Flera studier redovisar även ett stort bortfall. Störst bortfall påträffades i studien av 

Anderson et al., (2010) där bortfallet så stort som 115 medan antalet inkluderade deltagare 

uppgick till 23. Ett av forskaren oplanerat bortfall, det vill säga som inte är en följd av i 

förväg bestämda exklusionskriterier, utan som sker under datainsalingen är ett problem för 

hur resultaten kan tolkas och användas (Billhult & Gunnarsson, 2012). Billhult och 

Gunnarsson (2012) påpekar till exempel att det bör undersökas och redovisas om det kan 

tänkas finnas skillnader mellan de som tackar ja till att delta och de som tackar nej 

eftersom sådana skillnader i sin tur påverkar hur resultatet av studien faller ut. Schulz et al. 

(2013) resonerar att det är rimligt att anta att de deltagare som valde att ingå i studien 

generellt kan tänkas vara mer följsamma och ha en mer positiv inställning till sin 

läkemedelsbehandling jämfört med de som tackar nej och att det därför finns risk att deras 

urval skiljer sig från den population som avsågs att studera. Även Gray et al. (2004) påtalar 

att bortfall är vanliga i studier som undersöker aspekter av psykossjukdomar vilket de 

menar till stor del kan förklaras av sjukdomens symptombild. Personer som är påverkade 

av psykos har ofta svårt att organisera, missar att komma på avtalade tider och är många 

gånger misstänksamma mot främlingar. 
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Författarna till föreliggande studie bedömer att de till följd av dessa metodologiska 

problem i de inkluderade studierna inte med säkerhet uttala sig om omvårdnadsåtgärdernas 

effektivitet.  Dock anser författarna till föreliggande studie att samtliga 

omvårdnadsåtgärder stämmer väl överens med Orems et al. beskrivning av sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. Orem et al. (2001) betonar att sjuksköterskans omvårdnad ska utgå från 

patientens livssituation och hur patienten uppfattar sina behov. Vidare menar Orem et al. 

(2001) att sjuksköterskan ska ha en stödjande och undervisande roll för att tillgodose 

patientens egenvårdskrav.  

 

Det har framförts att det vore önskvärt om yrkesverksamma sjuksköterskor kan utföra 

compliance therapy då de har mycket patientkontakt i sitt arbete och samtalsmetoden 

förefaller ge positiva effekter på följsamheten (Gray et al., 2004; Maneesakorn, et al, 2007; 

Tay, 2007; Tsang & Wong, 2005). Det framgår dock inte om metoden är vanligt 

förekommande inom den psykiatriska vården eller hur många sjuksköterskor som 

behärskar samtalsmetoden.  

 

Bristande socialt stöd har visat sig vara en viktig faktor för icke följsamhet (Sariah et al., 

2014; Teffera et al., 2013). Kopelowiczs et al. (2012) och Pitschel-Walz et al. (2006) 

studie syftade till att ge utbildning till anhöriga som innefattar stöd och träning i hur den 

anhöriga bäst kan stödja och träna den sjuke i sitt psykiska tillstånd. Detta resulterade i en 

ökad följsamhet till läkemedelsbehandlingen. Men effekten av interventionerna sjönk, eller 

hade stannat av vid uppföljning (Kopelowicz et al, 2012). Författarna till föreliggande 

studie anser att det bör undersökas om ett kontinuerligt pågående stöd till anhöriga 

påverkar patientens följsamhet till läkemedelsbehandlingen över tid. Ett kontinuerligt 

pågående stöd till anhöriga är enligt författarnas mening även mer i linje med Orems 

egenvårdsteori där anhöriga ses som resurser som kan komplettera eller kompensera 

patientens bristande förmåga att utöva egenvård. Anhöriga övertar då genom sin roll som 

omsorgsgivare patientens egenvård i den utsträckning de är i stånd till detta (Orem et al., 

2011). 

 

Sms- och telefonrådgivning har visat sig öka följsamheten vid läkemedelsbehandling 

(Montes et al., 2012; Granholm et al., 2011; Montes et al., 2012; Beebe et al., 2008) och att 

det kan användas som komplement till andra insatser för att öka följsamhetet till 

läkemedelsbehandling (Montes et. al 2012). En jämförelse gjordes mellan sms-, 

telefonrågivning och båda delarna. Resultatet visade att ingen större skillnad fanns i 

följsamheten vid läkemedelsbehandling hos grupperna (Beebe et al., 2014). Beebe et al. 

(2014) diskuterar att det faktum att det inte ingick en kontrollgrupp i studien kan ha 

bidragit till att inga signifikanta skillnader mellan grupperna upptäcktes, eftersom de då 

fick relativt lika interventioner. Samtliga grupper fick rådgivning och stöd till 

problemlösning i någon form. Vidare diskuterar Beebe et al. (2014) att en stor andel av 

studiedeltagarna, omkring 40 procent, hade ett stort stöd av den kommunala sjukvården 

och att personal kom varje dag och delade läkemedlen till patienten. Detta bidrog i sin tur 

till en mycket hög följsamhet till läkemedelsbehandlingen och att urvalet därför kunde 

behövt vara större för att göra det möjligt att upptäcka små förändringar i följsamheten 

(Beebe et al., 2014). 
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Metoddiskussion  

Litteraturöversikt valdes som metod för att belysa sjuksköterskornas omvårdnadsåtgärder 

för att öka följsamheten till läkemedelsbehandlingen hos patienter med 

psykossjukdom.  Författarna resonerade att en litteraturöversikt är en lämplig metod då 

flera olika åtgärder avsågs att studeras och det bedömdes som svårt att designa en studie 

som på ett trovärdigt sätt kan utvärdera samtliga metoder som används. Forsberg och 

Wengström (2013) menar att en översikt ofta är ett första steg i forskningsprocessen för att 

kunna nå en förståelse för hur kunskapen inom det valda forskningsområdet ser ut. Vidare 

beskriver Forsberg och Wengström (2013) att det bör finnas många studier av god kvalitet 

publicerade inom området för att kunna genomföra en litteraturstudie. Utifrån initiala 

sökningar i databaserna PubMed och Cinahl bedömde författarna att det föreföll finnas 

relativt mycket publicerat om vårdinsatser för att öka följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen vid psykossjukdom. Senare i processen uppmärksammades det 

dock att många av studierna inte utgick från sjuksköterskans arbete, då det är flera 

yrkeskategorier som är inblandade i arbetet för att nå en bättre följsamhet. Författarna 

upptäckte att det tycks finnas flera kunskapsluckor inom forskningsområdet, vilka 

redovisas längre fram i arbetet under rubriken fortsatta studier. I efterhand resonerar 

författarna att det därför kunde ha varit lämpligt att istället genomföra en 

observationsstudie för att nå kunskap om hur sjuksköterskornas arbete för förbättrad 

följsamhet ser ut och fungerar i praktiken. Av etiska skäl anser författarna det dock inte 

denna metod vara lämplig då det innebär ett stort intrång och riskerarar att kränka 

patienters integritet. Vidare diskuterades om en intervjustudie kunde ha genomförts för att 

besvara frågeställningen, men denna metod bedömdes vara ett sämre alternativ en än en 

litteraturstudie eftersom det finns risk att respondenter svarar utifrån hur de förväntas 

arbeta för att uppnå en högre följsamhet hos patienterna snarare än för hur de faktiskt 

arbetar. 

 

Ett systematiskt arbetsförlopp eftersträvades för att besvara syftet och frågeställningarna. 

Författarna till litteraturöversikten genomförde en tydlig dokumentation av 

databassökningarna i PubMed, Cinahl och PsycInfo. I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013) är Cinahl och PubMed lämpliga databaser att utgå från då 

omvårdnadsforskning utförs. Om forskningsområdet även ligger nära eller inom psykologi 

eller psykiatri kan lämpligen databasen PsycInfo användas (Forsberg & Wengström, 2013).  

De Mesh-termer och Cinahl-headings som användes utifrån syftet bedömdes ge bra, om än 

få, träffar.     

 

Problemformulering och syfte med tillhörande frågeställningar för en litteraturstudie bör 

vara väl preciserade så att de kan besvaras med data från relevanta studier (Rosén, 2012). 

Formulering av syfte utfördes med noggrannhet, och begrepp som ingår i syftet har 

definierats i bakgrunden för att klargöra vad som avses att studeras. Författarna var i 

urvalet av artiklar noggranna med att endast inkludera de artiklar som bedömdes fokusera 

på omvårdnadsåtgärder. Detta innebar exempelvis att studier som fokuserade på hur andra 

yrkesgruppers arbete, som läkarens val av läkemedel, valdes bort. 

                       

Det var svårt att finna studier från Sverige. Endast en undersökning från Sverige bedömdes 

svara mot syftet. Detta kan ha betydelse för resultatens generaliserbarhet då skillnader kan 

finnas mellan olika länder för hur vården vid psykossjukdom utformas. Dock 

konstaderades det att liknande resultat av olika åtgärder påträffades i olika delar av 

världen. Exempelvis gav compliance therapy positiva effekter på följsamheten till 
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läkemedelsbehandlingen både i studier utförda i Europa (Gray et al., 2004) och Asien 

(Maneesakorn et al., 2007; Tay, 2007; Tsang & Wong, 2005). För sms- och 

telefoninterventionerna indikerade undersökningar från både USA (Beebe et al., 2008; 

Beebe et al., 2014; Granholm, 2011) och Spanien (Montes et al., 2010; Montes et al; 2012) 

att metoden ger effekt på följsamheten och Familjeinterventioner påvisades vara effektiva i 

studier från både USA (Kopelowiczs et al., 2012) och Tyskland (Pitschel-Walz et al., 

2006). Detta menar författarna till föreliggande studie talar för att samma åtgärder kan ge 

liknande effekt oavsett i vilken kulturell kontext som de utförs. Samtliga åtgärder beskrivs 

som personcentrerade och individuellt anpassade vilket kan tänkas omfatta tillräckliga 

anpassningar för att resultaten ska kunna tillämpas inom olika länder och kulturer. 

 

För att stärka studiens trovärdighet har endast artiklar som granskats både med avseende på 

etiska aspekter och kvalitet samt vetenskaplighet inkluderats. Även författarnas egen 

bedömning av artiklarna utgår från en vetenskaplig grund då Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag har utformats efter väsentliga parametrar att ta hänsyn till för att 

bedöma vetenskaplig kvalitet utifrån Berg et al. (1999) och William et al. (2006). 

Författarna hade för avsikt att endast inkludera artiklar med hög eller medelhög kvalitet, då 

Forsberg & Wengström (2013) påtalar att de inkluderade studiernas kvalitet är avgörande 

för kvaliteten på litteraturstudien. I föreliggande studie bedömdes dock inga artiklar ha hög 

vetenskaplig kvalitet. Skälet till detta var främst att det var stora bortfall och/eller få 

försöksdeltagare i de inkluderade studierna, men i ett fåtal studier bedömdes även metoden 

vara otillräckligt beskriven (se bedömningsunderlag, bilaga A). Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver att bortfallet bör vara så lågt som möjligt för att resultatet ska kunna 

generaliseras till alla patienter. Författarna inser därför att litteraturöversiktens resultat 

hade blivit mer trovärdigt om studier som bedömts ha hög kvalitet och litet bortfall hade 

hittats.  

 

I och med att ingen av författarna till föreliggande studie har engelska som modersmål 

finns en risk för att språkliga nyanser kan ha missats och artiklarna därmed kan ha förståtts 

och översatts med en icke-fullgod precision. Författarna har försökt att minimera denna 

risk genom att använda lexikon för att översätta ord som de inte förstod och noggrant läst 

igenom och diskuterat artiklarnas innehåll och resultat med varandra. Författarna har valt 

att använda centrala engelska begrepp för att undvika felaktiga översättningar.  

 

Författarna hade svårt att finna lämpliga sökord för att få fram relevanta artiklar, trots att 

de fick hjälp av en bibliotekarie. En anledning kan vara att forskningsområdet för studien 

är begränsat och att det därmed kanske inte finns så mycket publicerat. Det kan dock även 

betraktas vara en fördel med ett väl avgränsat syfte då tidsramen för studien var begränsad. 

Författarna bedömer därför att trots att endast knappt 20 artiklar inkluderats har ämnet 

täckts in relativt väl.  
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Slutsats   

Resultaten i föreliggande litteraturöversikt visar att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling är inriktade mot flera olika faktorer, 

både avsiktliga och oavsiktliga. Den terapeutiska alliansen förefaller vara den mest 

betydelsefulla faktorn för förbättrad följsamhet (Vukovich, 2009; Wijnveld & Crowe, 

2010). Samtliga omvårdnadsåtgärder förefaller ge viss effekt på följsamheten, åtminstone 

på kort sikt. Dock hade de inkluderade artiklarna genomgående korta uppföljningstider 

vilket gör att det inte går att uttala sig om åtgärderna resulterar i bättre följsamhet på längre 

sikt.  

 

Fortsatta studier   

Författarna till föreliggande studie bedömer att det finns för få studier inom vartdera 

området för att kunna dra tillförlitliga slutsatser om omvårdnadsåtgärdernas effekt. 

Författarna bedömer därför att det finns stort utrymme för fortsatt forskning på området. 

 

Vidare konstaterades det att det till följd av korta uppföljningstider saknades kunskap om 

effekter på längre sikt. Det vore därför önskvärt att studier genomfördes med uppföljningar 

som sträcker sig över flera år.  

 

Författarna till föreliggande studie fann inte heller någon information om hur vanligt 

förekommande omvårdnadsåtgärderna är i praktiskt vårdarbete och vilken kunskap 

sjuksköterskor som arbetar inom den psykiatriska vården har. Detta menar författarna 

skulle vara ett intressant forskningsområde för fortsatta studier. 

 

Vidare uppmärksammades att det att det i flera studier endast är patienter som bedöms vara 

stabila i sin psykossjukdom och som under studietiden inte var påverkade av psykos som 

finns representerade. Flera studier anger detta som inklusionskriterier (Montes et al., 2010; 

Montes et al., 2012; Tsang & Wong, 2005) och andra studier inkluderar endast patienter 

som vid tillfället för studien inte vårdas på sjukhus (Andersson et al., 2010; Beebe et al., 

2014; Granholm et al., 2012). En del studier redovisar även ett stort bortfall som troligen 

kan kopplas till att svårt sjuka hoppar av (Anderson et al., 2010; Schulz et al., 2013; Gray 

et al., 2004). Hur man inom vården når ut till de svårast sjuka betraktar författarna därför 

som ett viktigt forskningsområde. 

 

Klinisk relevans   

I en studie av Coombs et al. (2003) uppgav 84 procent av sjuksköterskorna att de inte hade 

någon utbildning eller kunskap om omvårdnadsåtgärder för att öka följsamheten vid 

läkemedelsbehandling hos patienter med schizofreni. Författarna av föreliggande 

litteraturöversikt har valt att samla och sammanställa resultat från forskningsartiklar inom 

problemområdet. Vidare bedömer författarna att översikten kan vara relevant för såväl 

vårdpersonal som patienter. Detta eftersom den ger en sammanfattad bild av den kunskap 

som forskning har genererat om olika omvårdnadsåtgärder och vilken effekt dessa kan 

tänkas ha för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling. 
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BILAGA A 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised 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 patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

                                       * Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B  

Författare 
År 

Land 

År 

Titel Syfte 1 Metod Deltagare 

(bortfall) 

 

1.1.1 Resultat Typ 

Kvalitet 

Anderson, K., Ford, S., 

Robson, D., Cassis, J. 

& Gray, R. 

 

2010 

 

USA 

 

 

 

An 

exploratory, 

randomized 

controlled trial 

of adherence 

therapy for 

people with 

schizophrenia 

Att utvärdera hur effektiv 

Adherence therapy metoden 

är med avseende på att 

uppnå en förbättrad 

psykiatrisk symptombild 

samt att beskriva hur nöjda 

patienter är med 

interventionen. 

Randomiserad kontrollerad 

studie med en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp 

Interventionsgruppen 

erhöll åtta individuella 

sessioner med adherence 

therapy. Centrala områden 

för läkemedelsföljsamhet 

behandlas under 

sessionerna, såsom 

praktiska problem med 

medicinhanteringen, 

erfarenheter och attityd till 

läkemedelsbehandlingen, 

information m.m. 

   N=23 

 

 

 130 

personer 

tillfrågades 

om 

deltagande, 

26 personer 

accepterade 

deltagande 

och 3 

personer föll 

bort under 

studiens 

gång av 

olika 

anledningar 

Patienterna som erhöll Adherence therapy 

uppvisade ingen signifikant förbättring i 

symptombild eller följsamhet till läkemedels- 

behandlingen jämfört med en kontrollgrupp. 

Flertalet av patienterna som ingått i interventions- 

gruppen var dock nöjda med behandlingen och 

ansåg att de både fått ny kunskap och nya färdigheter. 

 

  RCT 
     II 

  



III 

 

 Beebe, H.L., Smith, 

K., Crye, C., 

Addonizio, C., Strunk, 

D.J., Martin, W., 

Poche, J. 

 

2008 

 

USA 

Telenursing 

Intervention 

Increases 

Psychiatric 

Medication 

Adherence in 

Schizophrenia 

Outpatients. 

Studien undersöker effekten 

av problemlösning genom 

telefon (TIPS) hos patienter 

med diagnosen schizofreni. 

Deltagarna delades 

slumpmässigt i en 

interventions- och 

kontrollgrupp. 

Kontrollgruppen fick ingen 

insats utöver den vård de 

har haft tidigare. 

Interventionsgruppen fick 

telefonrådgivning veckovis 

av sjuksköterskan i tre 

månader.  

Telefonrådgivningen är 

baserad på interventions 

programmet TIPS som är 

utformad för att hjälpa 

personer med schizofreni 

att hantera vardagliga 

utmaningar, bland annat 

följsamhet vid läkemedel. 

Sjuksköterskor hjälper 

deltagarna i 

interventionsgruppen att 

identifiera problem och 

komma på en lösning, 

detta följs upp vid nästa 

telefon tillfälle. 

Sjuksköterskorna i studien 

fick utbildning i TIPS 

innan studien påbörjades. 

Mätning av följsamhet 

utfördes genom att räkna 

antalet tabletter deltagarna 

hade hemma månadsvis. 

Antalet tabletter som 

saknades jämfördes med 

antalet tabletter som 

deltagaren ordinerades. 

    N=19 

      (10) 

Deltagarna som fick TIPS telefonrådgivning 

hade bättre följsamhet i jämförelse med kontroll- 

gruppen. 

  RCT 
    II 

        



IV 

 

Beebe, L., Smith, D.K., 

Phillips, C. 

 

2014 

 

USA 

A Comparison 

of Telephone 

and texting 

Interventions 

for Persons 

with 

Schizophrenia 

Spectrum 

Disorder. 

Studien jämförde effekten 

på patienters symtombild 

och följsamhet till 

läkemedel genom 

telefonrådgivning, sms 

intervention och både 

telefonrådgivning och sms.   

Deltagarna i studien 

delades in i tre 

interventionsgrupper, en 

grupp som fick daglig sms 

intervention, en grupp som 

fick telefonrådgivning 

veckovis och en grupp som 

både daglig sms-

intervention och 

telefonrådgivning 

veckovis. Mätning av 

följsamhet gjordes genom 

att räkna deltagarnas 

tabletter hemma en gång i 

månaden. Antalet tabletter 

som saknades jämfördes 

med antalet tabletter som 

deltagaren ordinerades. 

    N=28 

      (2) 

Författarna fann ingen skillnad i följsamheten till 

läkemedelsbehandling och i symptombild 

 i studien. 

     P 

     II 

        

Dearing, S.K. 

 

2004 

 

USA 

Getting It, 

Together: How 

the Nurse 

Patient 

Relationship 

Influences 

Treatment 

Compliance 

for Patients 

With 

Schizophrenia 

Identifikation och förståelse 

av aspekter som 

sjuksköterskors i 

öppenvården använder sig 

av för att utveckla en 

sjuksköterska/patient 

relation för att öka 

följsamheten hos patienter 

med schizofreni. 

Kvalitativ studie. 

Observationer under 

patient-sjuksköterska 

mötet och uppföljnings 

intervjuer med 

sjuksköterskorna. Detta 

spelades in och sedan 

transkriberades. 

 

  N=20 

    (0) 

Studien kom fram till en modell som bygger på att 

lära känna patienten ”knowing” och detta stöds av 

tre underkategorier; socialisering, normalisering 

och uppmärksamma framgångar. 

  

      K 

      II 

  



V 

 

Granholm, E., Zeev-

Ben, D., Link, C.P., 

Bradshaw, R.K., & 

Holden, L.J.   

 

2011 

 

USA 

Mobile 

Assessment 

and Treatment 

for 

Schizophrenia 

(MATS): A 

Pilot Trial of 

An Interactive 

Text-

Messaging 

Intervention 

for Medication 

Adherence, 

Socialization, 

and Auditory 

Hallucinations. 

Att utvärdera effekten av 

interaktiv sms intervention 

på följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen, 

socialisering och röst 

hallucinationer hos patienter 

med schizofreni 

Deltagarna fick sms varje 

dag som fokuserade på 

följsamhet till 

läkemedelsbehandling, 

socialisering och 

hörselhallucinationer. 

Meddelandena innehöll 

både frågor om bland annat 

följsamhet och beroende 

på hur de svarade fick de 

råd, beröm eller ny fråga i 

nytt sms. Sammanlagt fick 

deltagarna upp till 840 

textmeddelanden över en 

12-veckors period. 

Följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen 

skattades med ett 

självskattningsformulär. 

                           

   N=42 

    (13) 

Följsamheten vid läkemedelsbehandlingen ökade 

markant men endast hos deltagare som bodde 

själv. Antalet sociala interaktioner ökade och 

deltagare hade minskat graden av röst 

 hallucinationer. 

      P 

       II 

  



VI 

 

Gray, R., Wykes, T., 

Edmonds, M. & 

Gournay, K. 

 

2004 

 

Storbritannien 

Effect of a 

medication 

management 

training 

package for 

nurses on 

clinical 

outcomes for 

patients with 

schizophrenia: 

cluster 

randomized 

trial 

Att bedöma effekten av ett 

utbildningsprogram för 

sjuksköterskor inom 

psykiatrisk öppenvård med 

avseende på följsamheten 

till läkemedelsbehandling 

och sjukdomsbild hos 

patienter med schizofreni 

Sjuksköterskor som 

arbetade på psykiatriska 

öppenvårdsmottagningar i 

England randomiserades 

till deltagande i 

kontrollgrupp alternativt 

interventionsgrupp. 

Interventionsgruppen 

utbildades i 

samtalsmetoden 

compliance therapy. 

Utbildningen omfattade 

totalt 80 timmar, och 

pågick dagligen under 10 

veckors tid. 

Sjuksköterskorna i båda 

grupperna fick 

rekommendera två 

patienter vardera som 

tillfrågades om att delta i 

studien. Patienterna 

delades in i kontroll- 

alternativt 

interventionsgrupp utifrån 

vilken grupp deras 

sjuksköterska tilldelats. 

Interventionen pågick i 6 

månader. Skattningar av 

psykotiska symptom, 

attityd till 

läkemedelsbehandling, och 

upplevda biverkningar 

utfördes med 

standardiserade 

mätinstrument för samtliga 

patienter innan 

interventionen startades 

och efter avslutandet. 

  N (SSK) =52 

 

N (patienter)= 

53 

 

(60 

sjuksköterskor 

tillfrågades om 

deltagande 

varav 57 

accepterade 

deltagande.  

82 patienter 

tillfrågades om 

deltagande 

varav 76 

accepterade. 

Under studiens 

genomförande 

föll ytterligare 

24 personer 

bort). 

 

  

 

Patienterna i interventionsgruppen hade 

signifikant förbättrad symptombild, följsamhet 

och attityd till läkemedelsbehandlingen jämfört 

med kontrollgruppen vid uppföljning. Det 

konstaterades inga skillnader i upplevda 

biverkningar mellan de två grupperna. 

   RCT 

      II 



VII 

 

Haglund, K., Essen 

von, L., Knorring von, 

L., & Sidenvall, B. 

 

2004 

 

Sverige 

Medication 

administration 

in inpatient 

psychiatric 

care-get 

control and 

leave control. 

Att beskriva momentet vid 

administrering av läkemedel 

inom den psykiatriska 

slutenvården. 

Deltagarna, nio 

sjuksköterskor och 15 

patienter observerades  på 

två separata psykiatriska 

avdelningar. 

Observationerna pågick i 

10 dagar och författarna 

skrev anteckningar under 

tiden och intervjuade 

deltagarna efteråt. 

 

 

  N=24 

    (0) 

Majoriteten av patienterna uppgav att de hade  

förtroende för sjuksköterskorna och därför kände  

tacksamhet över att få överlämna ansvaret för  

hanteringen av läkemedel till dem. Författarna fann 

att patienterna och sjuksköterskorna upplevde att 

den tid som de tillbringade tillsammans vid  

administreringen av läkemedel var värdefull.  

Sjuksköterskorna betraktade det som ett tillfälle att  

att umgås och få kontakt med patienten och  

patienterna såg det som ett tillfälle att ta upp frågor 

eller funderingar. Detta bidrog till att patienterna och 

sjuksköterskorna fick en bättre relation. 

    K 

    II 

Kopelowicz, A., Zarate, 

R., Wallace, J.C., 

Liberman, P.R., Lopez, 

R.S. & Mintz, J. 

 

2012 

 

USA 

 The Ability of 

Multifamily 

Groups to 

Improve 

Treatment 

Adherence in 

Mexican 

Americans 

With 

schizophrenia. 

Att avgöra ifall individuellt 

anpassade och multifamily 

group terapi ökar 

följsamheten vid 

läkemedelsbehandlingen och 

minskar sjukhus 

återinläggningar hos spansk 

talande mexikan-

amerikanska patienter med 

schizofreni.   

Deltagarna var patienter 

med diagnosen schizofreni 

och deras anhöriga. De 

delades slumpmässigt in i 

två interventionsgrupper 

och en kontrollgrupp som 

jämfördes. Patienterna och 

deras anhöriga fick vara i 

separata grupper. 

Kontrollgruppen fick 

fortsatt vård som tidigare 

och interventionsgrupperna 

fick multi family group 

terapi varav den ena med 

fokus på 

läkemedelsföljsamhet till 

exempel strategier för öka 

följsamheten 

hos den anhöriga med 

schizofreni. Grupperna 

träffades 90minuter, två 

gånger i månaden under ett 

år. Uppföljning, skedde 

efter fyra, åtta, 12, 18 och 

24 månader. 

 N=174 

     (4) 

Följsamheten vid läkemedelsbehandlingen var bättre i 

interventionsgruppen med fokus på följsamhet men 

följsamheten sjönk efter 

åtta månader räknat från sista behandling 

tillfället. 

   RCT 

      II 



VIII 

 

Maneesakorn, S., 

Robson, D., Gournay, 

K & Gray, R 

 

2007 

 

Thailand 

An RCT of 

adherence 

therapy for 

people with 

Schizophrenia 

in Chiang Mai, 

Thailand. 

Att avgöra om adherence 

therapy förbättrar 

symptombilden, generell 

funktionsnivå, och attityder 

till och tillfredsställelse med 

läkemedelsbehandlingen för 

personer med Schizofreni. 

Deltagarna i studien var 

patienter som hade en 

schizofrenidiagnos och 

som var inlagda för vård 

på psykiatrisk 

sjukhusavdelning i 

Thailand. Deltagarna 

indelades slumpvis till 

antingen interventions- 

eller kontrollgrupp. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

åtta individuella adherence 

therapy samtal och 

kontrollgruppen fick ingen 

intervention inom ramen 

för studien. Interventionen 

pågick under åtta veckor. 

Mätningar av psykotiska 

symptom, generell 

funktionsnivå, 

biverkningar, attityd till 

och tillfredsställelse 

utfördes med hjälp av 

standardiserade 

mätinstrument. 

Skattningarna utfördes 

med samtliga deltagare 

innan interventionen 

påbörjades samt vid 

uppföljning. Uppföljningen 

gjordes 9 veckor efter det 

första skattningstillfället, 

tätt inpå att interventionen 

avslutats. 

  N= 28 

    (42 patienter 

tillfrågades 

omdeltagande 

varav 32 

accepterade. 

Fyra deltagare 

föll bort under 

studiens gång.) 

 

 

Vid uppföljningen hade interventionsgruppen 

signifikant förbättrats i bedömningen av 

psykotiska symptom jämfört med kontrollgruppen. 

Det konstaterades även signifikanta skillnader 

mellan grupperna i attityd till och tillfredsställelse 

med läkemedelsbehandlingen. 

Interventionsgruppen hade en mer positiv attityd 

till och var mer nöjda med sin läkemedels- 

behandling i jämförelse med kontrollgruppen. Inga 

skillnader påvisades mellan grupperna i generell 

funktionsnivå efter avslutad intervention. 

 

   RCT 

II 

  



IX 

 

Montes, M.J., Medina, 

E., Beneyto-Gomez, 

M., & Maurino, J. 

 

2012 

 

Spanien 

A short 

message 

service (SMS)-

based strategy 

for enhancing 

adherence to 

antipsychotic 

medication in 

schizophrenia. 

Att utvärdera effekten av 

SMS intervention för 

följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen. 

Deltagarna i 

interventionsgruppen fick 

dagligen sms påminnelser 

om att deras läkemedel i 

tre månader. 

Kontrollgruppen fick ingen 

insats utöver det de har fått 

innan. Monisky Green 

Adherence Questionnaire 

användes som 

självskattnings formulär 

vid läkemedels följsamhet 

i början och slutet av 

studien. Uppföljning 

skedde efter sex månader. 

 N=251 

   (3) 

Deltagarna som fick dagliga sms påminnelser 

hade betydligt bättre följsamhet till läkemedels- 

behandling än  kontrollgruppen efter tre månader. 

De hade också färre negativa, kognitiva och 

allmänna symtomer samt bättre attityd mot 

läkemedelsbehandlingen. 

     RCT 

        II 

Montes, M.J., Maurino, 

J., Diez, T., & Saiz-

Ruiz., J. 

 

2010 

 

Spanien   

Telephone-

based nursing 

strategy to 

improve 

adherence to 

antipsychotic 

treatment in 

schizophrenia: 

A controlled 

trial. 

Att utvärdera effekten av 

följsamheten till 

antipsykotiska läkemedel 

hos patienter med 

schizofreni genom 

telefonrådgivning som 

tillhandahålls av en 

sjuksköterska. 

Indelning av deltagarna i 

interventions- och 

kontrollgruppen utfördes 

slumpmässigt. 

Interventionsgruppen fick 

månadsvis 

telefonrådgivning 

tillhandahållen av en 

sjuksköterska. 

Kontrollgruppen fick ingen 

insats utan hade vård som 

tidigare. Studiens längd var 

tre månader, deltagarna 

utvärderades av en 

psykiater vid baslinjen och 

fjärde månaden. 

Sjuksköterskorna i studien 

fick gå en 40 min 

utbildning i rådgivning 

innan studien påbörjades. 

  N=847 

   (81) 

De patienter som erhöll telefonrådgivning hade 

bättre följsamhet till läkemedelsbehandling i slutet 

av studien. 

     RCT 

       II 

  



X 

 

Phillips, L., McCann, 

E. 

 

2007 

 

Storbritannien 

The Subjective 

experiences of 

people who 

regularly 

receive depot 

neuroleptic 

medication in 

the community. 

Att belysa patienters 

upplevelser av att få 

depotinjektioner och hur de 

upplever vilken roll 

sjuksköterskan har. 

Kvalitativ data insamlades 

genom semistrukturerade 

intervjuer. Frågornas fokus 

var på patienters åsikter 

och erfarenhet av vården 

och depåinjektioner som 

de erhöll på en psykiatrisk 

vårdcentral. 

   N=10 

     (0) 

Fem teman framkom: terapeutiskt relation, 

sjuksköterskans roll i öppenvård, kunskap och 

information, återfallsprevention och stöd. 

Patienterna upplevde att den tid som de tillbringade 

med sjuksköterskan vid administreringen av 

läkemedel som värdefull. De hade möjlighet att ta 

upp frågor eller funderingar och upplevde att 

besöken bidrog till att de fick en bättre relation till 

sin behandlande sjuksköterska 

     K 

     II 

Pitschel-Walz, G., 

Bauml, J., Bender, W., 

Engel, R.R., Wagner, 

M. & Kissling, W. 

 

2006 

 

Tyskland 

Psychoeducati

on and 

Compliance in 

the Treatment 

of 

Schizophrenia: 

Results of the 

Munich 

Psychosis 

Information 

Project Study 

Att ta reda på ifall 

psykoedukation minskar 

återinläggningar och ökar 

följsamheten vid 

läkemedelsbehandling för 

patienter med schizofreni 

och deras anhöriga. 

Deltagarna i studien hade 

diagnosen schizofreni eller 

schizoaffektiv sjukdom 

som hade en anhörig de 

träffade regelbundet. 

Deltagarna tilldelades 

slumpmässigt antingen 

interventionsgruppen c 

eller kontrollgruppen. 

De i interventionen med 

sina anhöriga erbjöds att 

delta i psykoedukation, de 

delades in i två separata 

grupper och fick åtta 

sessioner i fyra till fem 

månaders tid. 

Kontrollgruppen fick ingen 

insats utan hade fortsatt 

vård som tidigare. 

Uppföljning skedde efter 

12 och 24 månader för att 

jämföra gruppernas 

resultat. 

   N=153 

      (83) 

 

Deltagarna i interventionsgruppen hade färre 

sjukhusinläggningar och bättre följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen i jämförelse med 

kontrollgruppen. 

 RCT 

  II 

  



XI 

 

Schulz, M., Gray, R., 

Spiekermann, A., 

Abderhalden, C., 

Behrens, J. & Driessen, 

M. 

 

2013 

 

Tyskland & Schweiz 

Adherence 

therapy 

following an 

acute episode 

of 

schizophrenia: 

A multi-centre 

randomized 

trial. 

Att utvärdera effekten 

av Adherence therapy 

på följsamheten till 

läkemedelsbehandling

en hos patienter med 

schizofrenisjukdom 

efter ett akut 

psykosinsjuknande 

Individuella samtalssessioner 

med adherence therapy där 

patient och behandlare går 

igenom patientens attityd och 

erfarenheter av 

läkemedelsbehandlingen och 

biverkningar samt av 

sjukdomen, försöker hitta 

lösningar till praktiska problem 

som rör läkemedelshanteringen. 

N=123 

 

(244 

personer 

tillfrågades 

om 

deltagande, 

varav 161 

individer 

accepterade. 

Under 

studiens 

gång föll 43 

individer 

bort) 

De patienter som erhållit adherence therapy hade 

Hade signifikant förbättrad symptombild jämfört 

Med kontrollgruppen vid uppföljning som 

genomfördes 12 veckor efter utskrivning. Däremot 

fanns inga signifikanta skillnader i följsamhet, 

attityder till läkemedelsbehandlingen eller i global 

funktion mellan de två grupperna 

  RCT 

  II 

Tay, S. 

 

2007 

 

Kina 

Compliance 

therapy: an 

intervention to 

improve 

inpatients´ 

attitudes 

toward 

treatment 

Att bedöma effekten 

av compliance 

theraphy för 

följsamheten till 

läkemedelsbehandling 

hos patienter med 

schizofreni 

Samtliga deltagare var män som 

vårdades på en psykiatrisk 

avdelning på ett sjukhus i 

Singapore. Deltagarna fick 

samtal enligt metoden 

compliance theraphy, antingen 

individuellt eller i små grupper 

med två till tre patienter i varje. 

Samtliga deltagare 

uppmuntrades att delta i 

gruppsamtalen men de som inte 

ville erbjöds individuella 

samtal.. Längden på 

gruppsamtalen var cirka en 

timme och de individuella 

samtalen cirka 30 minuter. 

Antalet sessioner varierade 

mellan en och 40. Skattningar av 

följsamhet och attityd till 

läkemedelsbehandling utfördes 

med standardiserade instrument 

före och efter interventionen för 

att kunna bedöma effekten.   

   N=69   

     (12) 

Resultaten visade att deltagarna hade en 

signifikant mer positiv attityd till läkemedels- 

behandlingen efter interventionen. Både de 

deltagare som deltog i upp till fem sessioner eller 

sex eller fler sessioner, uppnådde en signifikant 

förbättring. Vidare hade både de patienter som 

erhöll compliance therapy samtal för första gången 

och de patienter som hade tidigare erfarenhet av 

patientutbildning i samband med sjukhusinläggning 

en mer positiv attityd till läkemedelsbehandling efter 

avslutad intervention. Dock konstaterades inga 

signifikanta förändringar i attityd till läkemedels- 

behandlingen efter interventionen hos de patienter 

som hade en samtidig diagnos med personlighets- 

störning eller en historia av missbruk av alkohol 

ellerdroger. 

P 

II 



XII 

 

Tsang, H. & Wong, T. 

 

2005 

 

Kina 

The effect of a 

compliance 

therapy 

programme on 

Chinese male 

patients with 

schizophrenia 

Att undersöka effekten 

av compliance therapy 

på attityden till 

läkemedelsbehandling 

hos patienter med 

schizofreni 

Deltagarna var patienter med 

schizofreni som vårdades på 

psykiatrisk avdelning på ett 

sjukhus i Kina. Indelning i 

interventions- och kontrollgrupp 

utfördes slumpmässigt. 

Interventionsgruppen fick utöver 

vården på avdelningen fem 

sessioner med compliance 

theraphy som utfördes i mindre 

samtalsgrupper, två till tre 

gånger i veckan. 

Kontrollgruppen fick ingen 

intervention inom ramen för 

studien men fick vårdinsatser på 

avdelningen, däribland 

läkemedelsbehandling, 

information om läkemedel, 

samtal med läkare och 

sjuksköterskor, kontakt med 

arbetsterapeut med mera. Innan 

interventionen inleddes utfördes 

skattningar av deltagarnas 

psykotiska symptom, attityd till 

läkemedelsbehandling och 

självrapporterad följsamhet med 

standardiserade mätinstrument. 

Uppföljning utfördes vid 

utskrivning från sjukhuset efter 

att interventionen avslutades 

samt efter tre och sex månader 

för att jämföra gruppernas 

resultat. 

 N= 47  

(135 

personer 

tillfrågades 

om 

deltagande 

varav 78 

accepterade 

deltagande. 

Under 

studiens 

avbröt 31 

personer sitt 

deltagande.)   

Både interventions- och kontrollgrupp hade påtagligt 

förbättrad symptombild vid uppföljning. Det 

konstaterades inga signifikanta skillnader i 

symptombild mellan grupperna under studiens 

gång. Båda grupperna hade i jämförbar 

utsträckning uppnått förbättrad attityd och själv- 

rapporterad följsamhet till läkemedelsbehandlingen 

vid utskrivning från sjukhuset. Kontrollgruppen 

hade dock högre sannolikhet att vara icke- 

följsamma vid tre och sexmånadersuppföljningarna. 

De som uppgav följsamhet till läkemedels- 

behandlingen efter tre månader hade större 

sannolikhet att göra det även vid sexmånaders 

uppföljningen. Författarna drar slutsatsen att 

compliance therapy tycks vara en praktisk och 

användbar metod för att öka följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen för patienter med 

schizofreni. De anser därför att det vore önskvärt 

att sjuksköterskor och vårdpersonal som möter 

patienter i det första skedet behärskar 

samtalstekniken 

 

    RCT 

       II 

  



XIII 

 

Vukovich, P. 

 

2009 

 

USA 

Strategies 

nurses use to 

overcome 

medication 

refusal by 

involuntary 

psychiatric 

patients 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

arbete för att få 

patienter att 

acceptera 

läkemedels-

behandling under 

vårdtiden på 

psykiatrisk 

sjukhusavdelning 

utan användande 

av tvång 

Semistrukturerade intervjuer på mellan 

30 och 90 minuter med sjuksköterskor 

som arbetar på psykiatrisk avdelning. 

Samtliga deltagare kom från samma 

delstat i USA. Urvalet skedde först 

utifrån en listservice där respondenter 

kunde anmäla intresse för deltagande. 

Intervjuade sjuksköterskor kunde sedan 

rekommendera andra sjuksköterskor 

som forskarna frågade om de var 

intresserade av att delta i studien. Urval 

och intervjuer pågick kontinuerligt 

fram till dess att forskarna upplevde det 

insamlade materialet som mättat. 

Transkriberingarna av intervjuerna 

analyserades utifrån “Grounded 

theory”, för att finna en gemensam 

kärna, själva essensen av upplevelsen. 

     N=17 

       (0) 

Fyra huvudteman var återkommande i 

sjuksköterskornas berättelser. Dessa var 

engagemang, skapa en terapeutisk relation, ta reda 

på varför (förstå patientens perspektiv) och ihärdigt 

prova alla interventioner. Sjuksköterskor som var 

framgångsrika i att förhandla med patienter om 

följsamhet tillbringade mycket tid tillsammans med 

och lyssnade på patienterna och såg till alla deras 

behov. De fokuserade inte endast på läkemedels-behandlingen. 

Vidare var de flexibla och ändrade 

strategier om ett handlingsalternativ inte fungerade. 

K 

II 

Wijnveld, A-M. & 

Crowe, M. 

 

2010 

 

Nya Zealand 

Walking a fine 

line: managing 

the tensions 

associated with 

medication 

non-adherence 

in an acute 

inpatient 

psychiatric 

setting 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser och 

erfarenheter av 

icke-följsamhet till 

läkemedelsbehandl

ing hos patienter på 

en psykiatrisk 

akutavdelning.   

Semi-strukturerade, djuplodande 

intervjuer på 60 till 90 minuter med 

sjuksköterskor som arbetade på 

psykiatriska akutavdelningar. Urvalet 

gjordes genom att forskarna lämnade 

information om studien på 

avdelningarna och de sjuksköterskor 

som anmälde intresse att delta 

inkluderades i studien. Dataanalysen 

gjordes utifrån fenomenologisk metod 

som syftade till att fånga kärnan i 

berättelserna. För att stärka 

trovärdigheten i tolkningarna 

presenterades resultaten först för en 

grupp sjuksköterskor för återkoppling. 

     N=7 

       (0) 

Fyra teman framkom under analysen; Att göra 

läkarens arbete: arbeta utifrån en medicinsk modell, Stanna 

upp och lyssna: att nå en förståelse, Gripa in: ta 

kontroll, En fin balansgång: att bibehålla en 

terapeutisk relation. Många av de svårigheter som 

sjuksköterskorna upplevde med att arbeta för 

förbättrad följsamhet primärt kunde kopplas till 

deras försök att bibehålla en terapeutisk relation 

med patienten. 
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Figur 2. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


