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SAMMANFATTNING 

Bakgrund   

Tuberkulos (TBC) är en av de mest spridda sjukdomarna i världen. Idag sker 

smittspridningen i Sverige främst bland inrikes födda personer över 65 år, samt bland 

utrikes födda. Läkemedelsbehandlingen tar minst sex månader, och har ibland mycket 

svåra biverkningar. För att genomföra behandlingen kan patienten behöva stöd. Personer 

med TBC fullföljer inte alltid sin behandling, därför har antibiotikaresistent 

Mycobacterium tuberculosis utvecklats.  

 

Syfte  

Syftet var att identifiera faktorer som påverkar varför patienter med pulmonell TBC brister 

i följsamhet till läkemedelsbehandling, och att undersöka sjuksköterskans roll i främjandet 

av denna följsamhet.  

 

Metod  

Studien genomfördes genom en litteraturöversikt. Femton artiklar som besvarade syftet 

valdes ut efter sökning i databaser.  

 

Resultat 

Socioekonomiskt svaga grupper uppvisade oftare bristande följsamhet till 

läkemedelsbehandling vid TBC än andra. Otillräcklig kunskap hos patienten kunde leda till 

att denne inte slutförde sin behandling. Relationen mellan vårdpersonal och patient var 

viktig för att göra patienten medveten om komplexiteten av TBC. Stöd från sjuksköterskan 

och personcentrerad omvårdnad genererade ökad följsamhet till läkemedelsbehandling.  

 

Slutsats 

Det är angeläget för sjuksköterskan att tidigt identifiera de patienter som riskerar att brista i 

följsamhet till läkemedelsbehandling vid TBC. Migration, droganvändning, svårigheter att 

kombinera behandling med arbete, samt biverkningar av läkemedelsbehandlingen, är 

vanliga anledningar till bristande följsamhet. Sjuksköterskan behöver kunskap om 

patientens kulturella sammanhang, dennes föreställningar om TBC och hur biverkningar 

kan hanteras, för att hjälpa denne till följsamhet. Sjuksköterskan behöver även sprida 

kunskap om TBC till patienter och närstående, och samarbeta med socialtjänsten. 

 

Nyckelord: Följsamhet; Kunskap; Läkemedelsbehandling; Pulmonell tuberkulos; 

Sjuksköterska. 
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BAKGRUND 

TBC är en av de mest spridda sjukdomarna i världen (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Idag 

drabbas globalt sett en människa i sekunden av sjukdomen, och många av dem dör trots att 

botemedel finns att tillgå (Weston, 2013). Den största mängden nyrapporterade 

insjuknanden i TBC under år 2014 kom från sydöstra Asien och västra Stillahavsregionen. 

Sedan tidigare bär dock Afrika den största bördan för TBC, med 281 sjukdomsfall per 100 

000 invånare, vilket kan jämföras med 133 fall per 100 000 invånare globalt. Under 2014 

fick 9,6 miljoner människor TBC varav 1,5 miljoner människor dog av sjukdomen (World 

Health Organization [WHO], 2015a). 

 

I Sverige är prevalensen för TBC 7,1 fall per 100 000 invånare. Incidensen under 2014 var 

684 nya fall. Det är en ökning med 50 procent på tio år (Folkhälsomyndigheten, 2015a). 

Här har smittspridningen stävjats genom satsningar för att motverka trångboddhet och 

bristande möjligheter till hygien (Sundin, 2005). De som ändå drabbas har tillgång till 

botande antibiotika (Werkö, 2003). Den utrikes födda befolkningen i Sverige kommer ofta 

från miljöer där TBC fortfarande sprids. Ökande grupper av människor med 

immunsupprimerande sjukdomar, som till exempel HIV, är också särskilt utsatta 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Då fler patienter behandlas för TBC ökar risken för 

antibiotikaresistens hos tuberkelbakterien. Brist på följsamhet till läkemedelsbehandlingen 

ligger ofta till grund för antibiotikaresistensens uppkomst (Weston, 2013).  

 

Pulmonell TBC 

Pulmonell TBC är den typ av TBC som är mest smittsam och därför anses ha störst 

betydelse för sjukdomens utbredning i världen. TBC kan, förutom lungvävnad, även 

drabba andra typer av vävnad och benämns då extrapulmonell TBC (Weston, 2013). I 

denna litteraturöversikt kommer emellertid fokus att ligga på den pulmonella varianten. 

 

Tuberkelbakterien 

TBC är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier inom familjen Mycobacterium 

tuberculosis. Omkring en tredjedel av världens befolkning är bärare av tuberkelbakterier, 

men utan att ha en aktiv sjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Bakterierna finns då 

latent i kroppen hos dessa personer, ibland under resterande del av dennes liv 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b), och kan sedan utvecklas till aktiv sjukdom då 

omständigheterna för bakterierna är gynnsamma (WHO, 2015a). Personer med latent TBC 

kan, efter individuell bedömning, få profylaktisk behandling för att minska risken att 

utveckla aktiv sjukdom (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Jämfört med andra patogena bakterier som kan drabba människan växer tuberkelbakterien 

långsammare. Bakterien har en tjock cellvägg som är rik på fettämnen, vilket gör den 

mycket motståndskraftig. Tack vare detta kan bakterien överleva i vävnaden under en lång 

tid. Bakterien delar sig dessutom långsamt och det kan därför gå flera veckor innan det går 

att se bakterier vid odling (Larsson, Bennet & Normann, 2015). 

 

Smittspridning 

TBC är en luftburen smitta. Bakterierna sprids i de droppar som uppstår då en person med 

aktiv sjukdom pratar, nyser eller hostar. Smittan sprids alltid via direktkontakt (Larsson et 

al., 2015) och därför ska patienten vid misstänkt eller konstaterad TBC vårdas på enkelsal, 

under de cirka två veckor denne fortfarande är smittsam, i första hand på 
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infektionsavdelning (Weston, 2013). I det tidiga skedet av sjukdomen kan symtomen vara 

få. Vid hosta under tre veckor eller mer bör TBC misstänkas. Hostan kan komma sent i 

förloppet och upphostningarna är ofta tjocka, variga och ibland blodblandade. Andra 

symtom är avmagring, nattliga svettningar, feber, trötthet, smärta i bröstkorgen och 

aptitlöshet (Larsson et al., 2015).  

 

TBC räknas som en allmänfarlig sjukdom och är anmälningspliktig. Konstaterade eller 

misstänkta sjukdomsfall ska anmälas till landstingets smittskyddsläkare och 

Folkhälsomyndigheten enligt Smittskyddslagen (SFS, 2004:168, kap. 2, 5 §). Utöver 

anmälan ska även smittspårning göras (SFS, 2004:168, kap. 3, 4 §).  

 

Riskgrupper 

I Sverige minskar antalet personer som smittas av TBC i den inrikes födda befolkningen. 

De som fortfarande insjuknar inom denna grupp är främst personer över 65 år, som burit 

bakterien latent i kroppen sedan sin barndom (Folkhälsomyndigheten, 2015a). Detta är en 

rest av det som brukade kallas det gamla “lort-Sverige”, som utmärktes av trångboddhet, 

fattigdom och bristande möjligheter till god hygien. På 1800-talet var TBC den 

dominerande folksjukdomen i Sverige. Det faktum att befolkningen var trångbodd, och 

samtidigt började förflytta sig över längre distanser, ökade smittspridningen (Sundin, 

2005). I slutet av 1940-talet infördes användandet av framgångsrika 

läkemedelsbehandlingar för patienter med TBC i Sverige, och redan sedan tidigare fanns 

strategier kring sanitära förbättringar för att minska smittspridning. Det innebär att TBC-

smittan varit på tillbakagång sedan dess (Werkö, 2003). 

 

Idag sker smittspridningen i Sverige främst bland utrikes födda personer, vilka fått med sig 

smittan från sitt ursprungsland (Folkhälsomyndigheten, 2015a). I dessa länder är TBC 

fortfarande ett folkhälsoproblem, detta på grund av fattigdom, svält och otillräckliga 

resurser för att både upptäcka och behandla människor som drabbats av sjukdomen 

(Werkö, 2003). Hälften av de som är födda utomlands, som insjuknar i TBC, gör det något 

år eller två efter det att de kommit till Sverige och den absoluta merparten inom fem år från 

ankomsten hit (Folkhälsomyndigheten, 2015c).  

 

Forskning visar att omkring 50 procent av personer i Pakistan som testats för TBC i 

samband med att de sammanbott med någon som varit smittad, själv också var bärare av 

tuberkelbakterier (Rathi, Akhtar, Rahbar & Azam, 2002). I en vetenskaplig artikel där 

författarna har jämfört hälsan hos hemlösa familjer på härbärgen i New York med familjer 

i områden med låga hushållsinkomster i samma stad, framgår att den vuxna befolkningen 

upplever samma grad av ohälsa, TBC inkluderat, bland båda grupperna. Trångboddhet var 

en gemensam faktor för båda grupperna (Kerker et al., 2011). I en annan studie av Feske, 

Teeter, Musser och Graviss (2013), som genomförts i Houston, har utbredningen av TBC 

bland hemlösa undersökts. I artikeln identifieras flera gemensamma riskfaktorer för 

insjuknande i TBC med förhållandena i länder där sjukdomen utgör en stor del av 

sjukdomsbördan. Några av riskfaktorerna som nämns är härstamning från fattiga 

förhållanden, undernäring, undermåliga sömnvanor och ökad exponering för många 

människor på liten yta, till exempel i kollektivtrafiken och på andra offentliga platser, som 

på härbärgen eller i slumområden. 

 

Utöver gruppen HIV-positiva, ökar risken att insjukna i TBC med stigande ålder eller vid 

användning av vissa immunsupprimerande läkemedel (Petrini, 2004). Andra faktorer som 

kan påverka sjukdomsutbrott är alkoholism, stress eller undernäring (Weston, 2013). 
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Undernäring som en faktor styrks även i en studie utförd av Cegielski, Arab och Cornoni-

Huntley (2012).   

 

Stigmatisering och diskriminering 

Stigmatisering uppges vara ett problem. Murray et al. (2013) beskriver i resultatet av sin 

intervjustudie hur TBC kallas “the dirty disease” (den smutsiga sjukdomen), och kopplas 

samman med smutsigt leverne, bristande sanitära förhållanden och undermåliga bostäder, 

samt hur utsatta grupper ofta beskylls för att sprida smittan. De menar att denna 

stigmatisering troligtvis har betydelse när det gäller att nå personer drabbade av TBC, 

vilket även Chang och Cataldo (2014) bekräftar. 

 

Forskning tyder på att social stigmatisering är ett problem för den som insjuknar i TBC. 

Ottmani, Obermeyer, Bencheikh och Mahjour (2008) utförde en studie i Marocko, där 

både personer med TBC och personer utan TBC intervjuades angående kunskap och 

attityder gällande TBC. I studien beskriver författarna att många av de smittade 

respondenterna vittnar om en hög grad av upplevd diskriminering och fördomar på grund 

av sjukdomen. Vidare finner de att kvinnor i högre utsträckning verkar drabbas hårdare av 

denna stigmatisering än män, då 54 procent i gruppen av icke drabbade ansåg att en kvinna 

som smittats av TBC inte borde få gifta sig och 18 procent ansåg att en man vars hustru 

blivit smittad borde skilja sig. Av de icke smittade trodde 75 procent även att de riskerade 

att bli smittade av TBC enbart genom att vistas på en klinik där TBC-smittade personer 

befann sig. Även i Sverige kan vårdgivare bli ombedda av TBC-diagnostiserade patienter 

att inte lämna ut information om sjukdomen till exempelvis dennes partner 

(Socialstyrelsen, 2009), emellertid är undanhållandet av sådan information inte förenligt 

med Smittskyddslagen (SFS, 2004:168, kap. 3, 4 §). 

 

Behandling 

Behandling av TBC kan ske inom både öppen- och slutenvården. Dock bör patienten 

vårdas på slutenvårdsavdelning tills denne är smittfri, vilket vanligtvis tar två veckor. 

Patienten kan, om skäl finns att tro att denne inte på egen hand kan fullfölja sin terapi, få 

behandling under övervakning. Metoden kallas Directly Observed Therapy (DOT) 

(Karumbi & Garner, 2015), och rekommenderas av WHO (2015b). DOT är emellertid 

omdiskuterat. En del patienter uppfattar det som ett sätt för sjuksköterskan att visa omsorg, 

andra känner sig skamfyllda och utpekade som icke trovärdiga (Queiroz, De-La-Torre-

Ugarte-Guanilo, Ferreira, & Bertolozzi, 2012).  

 

Läkemedelsbehandling 

Läkemedelsbehandlingen består av flera olika antibiotika, varav rifampicin och isoniazid 

kombinerat med pyrazinamid och etambutol alternativt streptomycin är förstahandsvalen 

(Cabrera & Richards, 2016). Behandlingen påbörjas med dessa läkemedel kombinerade i 

två månader. Därefter ges behandling under ytterligare fyra månader med de två 

förstnämnda (Weston, 2013). Läkemedlen har varierande biverkningar. Till de mer ofarliga 

hör illamående och kräkningar, diarréer, ledvärk och hörselstörningar (Yükseltürk & Dinç, 

2013). Även fatigue nämns som en biverkan av betydelse (Kastien-Hilka et al., 2016). En 

del biverkningar är potentiellt livshotande, som leverpåverkan, njursvikt och anafylaxi 

(Yükseltürk & Dinç, 2013). Det är därför viktigt med kontroller av bland annat 

leverfunktion innan påbörjad behandling, samt noggrann utvärdering och uppföljning. 

Påverkan på ögon och perifera nerver har också påvisats (Weston, 2013). Yükseltürk och 

Dinç (2013) menar i sin studie att det är av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar 
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dessa biverkningar i tidigt skede samt ger patienten tydlig information och hjälper denne 

att finna strategier för att hantera dem. Om inte, kan det påverka patientens följsamhet till 

läkemedelsbehandling.  

 

Resistensutveckling 

Under 2014 anmäldes 15 fall av multiresistent TBC (MDR-TB, eng: MultiDrugResistant 

Tuberculosis) i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2015c). Samma år utvecklade 480 000 

människor MDR-TB globalt (WHO, 2015a). MDR-TB, är ett växande hot mot folkhälsan. 

En resistent tuberkelbakterie är inte mer smittsam än en icke-resistent, men den motstår 

läkemedlens verkan bättre, och förlänger därmed personens smitto- och sjukdomstid, 

därmed ökar mortaliteten. Det är också dyrare att behandla en patient med MDR-TB, vilket 

utgör en extra stor börda i fattigare delar av världen. En person kan smittas med 

läkemedelsresistent TBC från början, eller utveckla den genom att motta bristfällig 

läkemedelsbehandling eller uppvisa bristande följsamhet till läkemedelsbehandling 

(Weston, 2013). 

 

WHO definierar MDR-TB som resistent mot de två sorters antibiotika som används som 

förstahandsval, sådan TBC finns idag i 109 länder. En mer extrem form av resistent TBC 

(XDR-TB, eng: ExtremelyDrugResistant Tuberculosis) finns enligt WHO i 27 länder 

(Weston, 2013). I Sverige rapporterades två fall av XDR-TB under 2012, och ytterligare 

två fall under 2013 (Folkhälsomyndigheten, 2015c). TBC utgör således idag ett förnyat hot 

mot folkhälsan, även i länder med tillgång till läkemedelsbehandling 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a).   

 

Sjuksköterskans roll 

För att genomföra den långa läkemedelsbehandlingen vid TBC kan patienten behöva stöd, 

ofta från både sjukvård, närstående och samhället. Sådant stöd kan bestå av lättillgänglig 

vård, det vill säga vård som är öppen en stor del av dygnet, och som är lokaliserad så att 

patienten enkelt kan ta sig dit. Det är viktigt att sjuksköterskan har den kompetens och 

kunskap som krävs för att möta patientens individuella behov. Patienter med TBC är en 

heterogen grupp, och det är av betydelse att lära känna den enskilde individen för 

formandet av en trygg, respektfull och tillitsfull relation mellan parterna. Därmed är 

kontinuitet eftersträvansvärt och patienten bör därför få träffa samma sjuksköterska vid 

sina besök för att skapa förtroende. Detta är angeläget för att patienten ska fullfölja 

behandlingen (Socialstyrelsen, 2009). Patienten ska även få information om sjukdomen, 

dess behandling och kontroller samt om sina skyldig- och rättigheter gällande 

sjukdomstillståndet. Informationen ska ges både skriftligt och muntligt (Larsson et al., 

2015). 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja patienten och dennes familj genom 

behandlingen, vilket stöds av vetenskapliga studier (Chalco et al., 2006; Zuñiga, Muñoz, 

Johnson & Garcia, 2014). Sjuksköterskan fyller en viktig funktion i att motivera patienten 

och inge hopp om bot (Gerrish, Naisby & Ismail, 2013). Forskning visar även att den av 

patienter upplevda kvaliteten på vården, kompetens hos sjukvårdpersonal, tid spenderad 

med sjukvårdspersonal samt en relation byggd på empati har ett starkt samband med 

graden av följsamhet (Nezenega, Gacho & Tafere, 2013). I andra delar av världen har 

människor en syn på TBC som kan leda till att den drabbade upplever känslor av skam och 

skuld. Detta bör uppmärksammas och sjuksköterskan har del i ansvaret att informera 
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patienten om orsaken till sjukdomen för att minska stigmatisering av patienten 

(Socialstyrelsen, 2009).  

 

Transkulturell omvårdnad 

En aspekt att beakta för sjuksköterskan i mötet med patienter från andra delar av världen är 

det som omvårdnadsteoretikern Madeleine Leininger kallar transkulturell omvårdnad 

(Leininger & McFarland, 2002). Detta innebär att ha en grundläggande kunskap om de 

olika kulturer sjuksköterskan eventuellt kan stöta på och på så vis finna vägar att bättre 

förstå och samarbeta med patienten och lättare bygga upp en förtroendefull relation. Detta 

synsätt tas upp även av Socialstyrelsen (2009) och undersöks också i en studie av Ailinger, 

Martyn, Lasus och Lima Garcia (2010). I studien, som ägde rum i USA och vars syfte var 

att undersöka effekterna av kulturella interventioner på följsamhet, fick en grupp på 86 

immigranter med latinamerikansk bakgrund, som just skulle på börja behandling för latent 

TBC, kulturella interventioner. Dessa bestod av fem komponenter. För det första fick 

patienterna träffa samma sjuksköterska vid varje behandlingstillfälle. För det andra ställde 

sjuksköterskan vid varje behandlingstillfälle artiga frågor om patientens familj, till 

exempel "Hur mår din bror och hans nyfödda bebis?", vilket baserades på uppfattningen 

om latinamerikaners starka bindning till sin familj. För det tredje vävde sjuksköterskan in 

vanliga latinamerikanska ordspråk i konversationen vid varje möte med patienten. För det 

fjärde skapades ett skriftligt informationsmaterial som var anpassat till den 

latinamerikanska kulturen, med bilder av latinamerikanska familjer. För det femte hölls 

samtal med patienterna på spanska, vilket behärskades flytande av sjuksköterskan, och 

icke-verbal kommunikation som beröring av en kvinnas överarm eller en mans axel, 

vävdes in i samtalet. Behandlingen och interventionen pågick under nio månader. En 

kontrollgrupp med 131 patienter som tidigare fått behandling för TBC utan dessa 

interventioner, jämfördes med interventionsgruppen. I studien rapporterade deltagarna i 

interventionsgruppen ett högre intag av antal doser av läkemedel än den likvärdiga 

kontrollgrupp som fick den standardiserade behandlingen. Slutsatsen som studiens 

författare drar är att kulturell anpassning kan vara användbart för att främja följsamheten 

till läkemedelsbehandling inom vissa grupper.  

 

Omvårdnad med omsorg 

Omvårdnadsteoretikern Jean Watsons (1993) omvårdnadsideal beskrivs som transpersonell 

omsorg. Sådan omsorg bygger på ett starkt ställningstagande för autonomiprincipen, där 

varje individs rättighet och möjlighet att fatta egna beslut står i fokus. Samtidigt ställer det 

krav på personlig mognad hos sjuksköterskan, som kan sägas lära känna patienten genom 

att känna sig själv väl. Denna självinsikt ska sjuksköterskan använda för att uppfatta och 

bekräfta tillstånd som ligger inom patienten, som patientens subjektiva uppfattning om sig 

själv. 

  

Framför allt hänger graden av transpersonell omsorg (i betydelsen förening av 

känslor) samman med graden av sjuksköterskans äkthet och uppriktighet. Om 

mottagaren känner att sjuksköterskans känslor inte är äkta och inte verkligen känner 

en förening med den andres själstillstånd, och sjuksköterskan bara “gör sitt jobb” 

och försöker styra mottagarens känslor och inte i sig själv känner vad mottagaren 

längtar efter att förmedla, då uppstår genast ett motstånd. Därefter är varken ett 

aldrig så fint bemötande, ett utarbetat tillvägagångssätt eller de skickligaste metoder 

tillräckliga för frigörelse, utan kan i värsta fall till och med stöta bort den andre och 

bidra till disharmonin (ohälsan) (Watson, 1993, s. 87).  
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I Watsons omvårdnadsteori (1985) står begreppet ”omsorg” i centrum, vilket är hennes sätt 

att säga att sjuksköterskan ska utföra omvårdnad där mänsklig omsorg är ett centralt inslag. 

Sjuksköterskan ska i sin yrkesutövning gå tillbaka till en tid då yrkets kärna låg i att bry sig 

om och visa omsorg om människor, något som Watson menar glöms bort allt mer till 

fördel för en mängd medicintekniska krav, där sjuksköterskan många gånger ger 

omvårdnad utan att inkludera omsorg.  

 

Följsamhet 

När ”följsamhet” behandlas i denna litteraturstudie, avses följsamhet till 

läkemedelsbehandling vid TBC. 

 

Begreppet “följsamhet” används inom vården för att beskriva i hur stor utsträckning en 

patient följer den givna ordinationen (Eldh, 2014). Vi har de senaste årtiondena gått från 

attityden att patienten ska lyda doktorns ordination till att patienten i största möjliga 

utsträckning ska vara delaktig i sin egen vård. Vikt läggs numera vid att upprätta en allians 

mellan patient och vårdgivare (Alikari & Zyga, 2014). Detta stärks ytterligare i den nya 

Patientlagen (SFS, 2014:821), där patientens delaktighet betonas. 

 

Den engelska översättning av ordet “följsamhet” som tycks vara den mest vedertagna är 

”compliance” (Karolinska Institutet, u.å.). Alkari och Zyga (2014) menar att begreppet 

tidigare har beskrivit en situation där patienten tar emot instruktioner från vårdgivaren. 

Detta stämmer dock inte överens med dagens tolkning, där samarbetet mellan parterna är 

av största vikt för att följsamheten ska vara god. Begreppet har därför kritiserats, bland 

annat av omvårdnadsteoretikern Jean Watson. Watson (1985) beskriver sju grundläggande 

antaganden om hur man bryr sig om inom omvårdnadsvetenskapen. I punkt nummer fem 

säger hon att den som bryr sig om någon, tillåter denne att fatta egna beslut och göra egna 

val. Hennes kritik av begreppet ”compliance” grundar sig i att patienten hamnar i ett 

underläge, där vårdgivaren ses som experten som patienten ska lyssna på (Gustin & 

Lindwall, 2012).  

 

På grund av detta har andra begrepp som ”adherence” och ”concordance” diskuterats, för 

att understryka det faktum att vård och behandling bör vara ett samarbete. Termen 

”adherence” innefattar vikten av att respektera patientens kunskap och val av behandling 

utifrån denna för att undvika paternalism. I innebörden av begreppet “concordance” ligger 

att patienten involveras i högre grad i sin egen vård och ansvaret delas lika mellan parterna 

(Alkari & Zyga, 2014).  

  

Bristande följsamhet 

Vad gäller bristande följsamhet talar man om den i två sammanhang; avsiktlig och 

oavsiktlig. Avsiktlig bristande följsamhet kan vara att patienten väljer att inte ta 

föreskrivna läkemedel, eller att ens hämta ut dem från apoteket. Oavsiktlig bristande 

följsamhet kan exemplifieras med att patienten glömmer att ta sin medicin, eller inte kan 

göra det på grund av till exempel sociala, psykologiska eller ekonomiska skäl 

(Landstingsförbundet, 1999).   

 

I en studie från Indien framträder att personer med diagnosticerad TBC ibland inte vill 

fullfölja sin behandling (Jayachandran, 2014). I studien framkommer ett flertal faktorer 

som påverkar detta: rädsla för biverkningar, rädsla för att bli inlagd på sluten avdelning, 
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försummelse, tidsbrist, svårigheter att ta sig till TBC-kliniken, brist på kunskap om 

konsekvenserna av att inte fullfölja sin antibiotikakur är några faktorer som uppges. En 

studie från USA visar på hur svårt det är, både att få personer med misstänkt TBC att 

infinna sig i vården för att genomgå en komplett undersökning, och att därefter få dem att 

fullfölja behandlingsschemat. Brist på kunskap om TBC är ett stort problem (Hill et al., 

2010). Weston (2013) förtydligar att problem med följsamhet ofta beror på bristande 

kommunikation hos vårdpersonalen, att patienten inte förstår vikten av följsamhet, eller på 

dålig övervakning av behandlingen. En översiktsartikel av M’imunya, Kredo och Volmink 

(2012) beskriver hur följsamheten påverkas av utbildning och information om TBC från 

sjuksköterskan. Rondags, Himawan, Metsemakers och Kristina (2014) ser ett samband i 

sin intervjustudie med 17 deltagare mellan personer som brister i sin kunskap om TBC och 

hur de förhåller sig till sin läkemedelsbehandling, där resultatet pekar på att följsamheten 

till läkemedelsbehandlingen kan förbättras om patienten får mer kunskap om sjukdom och 

dess behandling. 

 

Följsamheten till läkemedelsbehandling är sämre inom vissa grupper i samhället; en studie 

utförd i Kina visar till exempel att patienter som är ensamstående, de med lägre utbildning, 

de som är nydiagnostiserade eller de som bor långt ifrån sin behandlande klinik oftare än 

andra kan uppvisa bristande följsamhet (Tang et al., 2015). Andra grupper som kan nämnas 

i sammanhanget är hemlösa (Feske et al., 2013), patienter som uppvisat tidigare bristande 

följsamhet, patienter med multipelresistens och patienter med begåvningsmässiga 

funktionsnedsättningar (Weston, 2013).  

 

Problemformulering  

Spridningen av pulmonell TBC utgör ett stort hot mot folkhälsan. Det är särskilt 

oroväckande att antibiotikaresistent Mycobacterium tuberculosis har utvecklats 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). En anledning till uppkomsten av denna resistens är 

patienters brist på följsamhet till läkemedelsbehandling (Hill et al., 2010; Jayachandran, 

2014). Vad kan sjuksköterskan göra för att öka följsamheten till läkemedelsbehandling hos 

patienter med TBC? I strävan efter att besvara syftet med denna studie behöver faktorer 

som påverkar varför patienter uppvisar bristande följsamhet till läkemedelsbehandling 

identifieras, och hur sjuksköterskan kan arbeta för att främja följsamheten till 

läkemedelsbehandling klargöras. 
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SYFTE   

Syftet var att identifiera faktorer som påverkar varför patienter med pulmonell TBC brister 

i följsamhet till läkemedelsbehandling, och att undersöka sjuksköterskans roll i främjandet 

av denna följsamhet.  

 

METOD  

Val av Metod 

Den metod som valdes för utförande av studien var litteraturöversikt. Det var en lämplig 

metod för att sammanställa den redan befintliga kunskapen inom ett område (Forsberg & 

Wengström, 2015; Friberg, 2012). För att besvara syftet ansågs det viktigt att först 

identifiera de aktuella riskgrupperna för bristande följsamhet, och deras motiv till varför de 

brister. Först därefter bedömdes studien kunna besvara hur sjuksköterskan kan främja 

följsamhet, genom att arbeta med dessa gruppers behov. Genom en litteraturöversikt 

uppnås en bredd bland de undersökta patientgrupperna och deras motiv, vilka var av så 

pass varierande grad, att det skulle ha blivit missvisande att istället göra en intervjustudie. 

Enligt Kristensson (2014) ger kvantitativa studier en bredd, och kvalitativa studier ett djup 

i kunskapsunderlaget. Båda typer av studier togs därför med i resultatet, vilket gav 

möjligheten att genom bredd och djup undersöka materialet för att belysa sjuksköterskans 

roll.  

 

Urval  

Artiklar söktes fram i enlighet med ett antal sökord som ansågs relevanta för syftet 

(Forsberg & Wengström, 2015). “Tuberculosis” togs med i samtliga sökningar för att 

säkerställa att resultatet berörde just TBC. Frågan om till exempel följsamhet i andra 

sammanhang än till läkemedelsbehandling av TBC ansågs inte relevant, då symtom, 

diagnosmetoder, läkemedelsbehandling och biverkningar skiljer sig för andra sjukdomar. 

Resultatet av sökningar med termen “tuberculosis” var att merparten artiklar handlade om 

pulmonell TBC, vilket svarade mot studiens syfte. Därför användes inte “extrapulmonell” 

som exklusionskriterium, utan de studier där “extrapulmonell” bedömdes vara i fokus 

sorterades bort manuellt.  

 

Trots den kritik mot begreppet som framförts, är “compliance” den term som vanligtvis 

används i studier av följsamhet. Ett fåtal studier använder begreppen “adherence” och 

“concordance” istället, vilket är ett exempel på hur ett begrepps innebörd och betydelse 

kan förändras över tid (Forsberg & Wengström, 2015). Följaktligen användes samtliga 

termer som inkluderingsbegrepp. Artikelsökningen med “concordance” gav emellertid inga 

relevanta träffar, då det visade sig att termen oftare används med betydelsen “samband” än 

med betydelsen “följsamhet”. Samtliga termer användes som sökord vid fritextsökning, 

tillsammans med begreppet ”patient” (“patient compliance”) som identifierats som MeSH- 

term. 

 

Sökordet ”humans” användes endast vid den första databassökningen. Försök att söka 

artiklar utan denna begränsning gav emellertid få eller inga artiklar som handlade om TBC 

hos andra arter än människa, varvid denna begränsning ansågs överflödig och därför inte 

användes igen.   
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Följsamheten som undersöktes var relaterad till läkemedelsbehandling, “drug therapy” 

användes därför som sökord. Sökordet ”nurs*” användes för sjuksköterska. Asterisken 

innebär att ord som börjar på ”nurs” inkluderas i sökningens resultat, till exempel ”nurse”, 

”nurses” och ”nursing”.  

 

Avsikten var att få med artiklar som beskrev situationen idag. Följsamhet kan vara ett 

uttryck för attityd, som ju speglar en beteendebenägenhet (Bunkholdt, 2004). Attityder är 

föränderliga över tid, beroende på trender i samhället, varför aktualitet i artikelsökningen 

var viktigt. Enligt Forsberg och Wengström (2015) bör en litteraturöversikt baseras på 

aktuell forskning inom ämnet, varav den tidsmässiga period från vilken de inkluderade 

artiklarna kommer sattes till åren 2007-2016.  

 

I studien beaktades följsamhet hos vuxna individer, då dessa i normalfallet får anses vara 

beslutsföra, sökkriteriet var “adult”. Patientgruppen “barn” inkluderades inte, då följsamhet 

inom denna grupp sannolikt beror på fler, och andra faktorer, än för vuxna. “Child” eller 

“children” användes därför som exkluderingskriterier. Emellertid berörde de flesta 

sökträffar enbart vuxna individer. I ett fåtal artiklar fanns individer under 18 år med bland 

den undersökta patientgruppen. Dessa studier inkluderades ändå i litteraturöversikten, då 

deras fokus var individer över 18 år. För att inte missa dessa sorterades artiklar som 

berörde barn därför bort manuellt istället för med exkluderande sökord.  

 

Artiklar som behandlade latent TBC inkluderades i datainsamlingen då strategier och 

metoder för att öka följsamheten vid denna typ av TBC kunde tänkas vara av intresse även 

vid aktiv sjukdom och därför kunde bidra till att svara på litteraturöversiktens syfte.  

 

De artiklar som inkluderades i resultatet var skrivna på engelska, vilket var en förutsättning 

för förståelsen av innehållet. Svenska var också godtagbart, men dessa artiklar visade sig 

vara så ovanligt förekommande att det inte ansågs värdefullt att särskilt söka efter dem. För 

att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten var det också viktigt att inkluderade artiklar var 

“peer reviewed”, vilket innebär att artikeln blivit granskad av andra experter inom området 

(Helgesson, 2015).  

 

Datainsamling 

Litteratursökningen utfördes i de bibliografiska databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl 

innehåller litteratur inom omvårdnadsvetenskapen samt fysioterapi och arbetsterapi. 

PubMed innehåller främst vetenskapliga artiklar inom de medicinska områdena 

(Kristensson, 2014). Varje databas har egna sökord, med vilka artiklarna kodats. I PubMed 

kallas dessa för Medical Subject Headings (MeSH), och i Cinahl heter de Cinahl Headings 

(Karlsson, 2012). För att få korrekta översättningar på de svenska sökorden till engelska 

användes Svensk MeSH på Karolinska institutets sida (Karolinska Institutet, u.å.). Tanken 

med att grunda begreppen på Svensk MeSH var att säkerställa att artikelsökningen skedde 

på begrepp som är vedertagna inom omvårdnadsvetenskapen. Sökorden var desamma i 

Cinahl (Cinahl-heading) och PubMed (MeSH-term). Som föreslås av Forsberg och 

Wengström (2015) togs hjälp av bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola vid inledningen 

av datainsamlingen för utformning av sökstrategi och identifiering av sökord. Alla 

sökningar som resulterade i inkluderade artiklar antecknades i sin helhet samt redovisas 

nedan i Tabell 1. Detta tillvägagångssätt stöds av Polit och Beck (2012). Utöver sökningar 

i databaser gjordes manuella sökningar på titlar som inkluderats i andra artiklars 

referenslistor. Dessa sökningar resulterade dock inte i några utvalda artiklar.  
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De identifierade sökorden kombinerades med varandra för att hitta relevant litteratur i 

databaserna, där även ovan beskrivna begränsningar i form av inklusions-och 

exklusionskriterier applicerades. Efter genomförd sökning gjordes en grovsållning av titlar 

och abstrakt som bedömdes intressanta för besvarandet av studiens syfte. Den ena av oss 

läste titlar med ojämna nummer och den andra läste titlar med jämna nummer på 

träfflistan. De titlar som bedömdes som intressanta för syftet lästes på abstraktnivå av den 

av oss som funnit dem. De abstrakt som valdes ut lades därefter i en mapp som namngavs 

“Lästa abstrakt”. Dessa artiklar lästes därefter i sin helhet av oss båda och om de bedömdes 

vara relevanta för syftet av åtminstone en av oss, placerades de i en mapp kallad “Lästa 

artiklar”. Artiklar i mappen ”Lästa artiklar” lästes ytterligare en gång och de artiklar som 

då av oss båda bedömdes som relevanta för syftet lades i en mapp kallad ”Omlästa 

artiklar”. En sista sållning gjordes, och det slutliga urvalet lades i en mapp som kallades 

“Inkluderade artiklar”. Granskningen följde den process som beskrivs av Rosén (2012) och 

utfördes med Sophiahemmet Högskolas granskningsunderlag (Bilaga A) som baseras på en 

modell av Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011).  

 

Artiklar från mappen “Inkluderade artiklar” inkluderades i resultatdelen av föreliggande 

studie. Dessa finns redovisade i korthet samt graderade utifrån studiens kvalitet, i en 

litteraturmatris som återfinns som Bilaga B. Endast de artiklar som graderades till kvalitet I 

och II inkluderades i litteraturöversikten. Bortfall som i matrisen redovisas inom parentes, 

visar bortfall under datainsamlingen och kan vara planerade eller oplanerade sådana. 

Bortfall som inträffade innan datainsamlingen påbörjats redovisades inte (Billhult & 

Gunnarsson, 2012). 

  

Tabell 1. Sökhistorik.  

Databas 

Datum 
Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 
2016-04-19 

Tuberculosis (MeSH terms) 

AND drug therapy AND 

patient compliance 
Filter: published in the last 10 

years, humans, English. 

523 231 57 5 

PubMed 

2016-04-25  
Compliance OR Adherence 

AND Tuberculosis (MeSH 

terms) AND nurs* 

(Title/Abstract) 
Filter: Published in the last 

10 years, English.   

64  46 14 4  

Cinahl  

2016-04-26 
 

Tuberculosis (MW Word in 

Subject Heading) AND 

patient compliance AND 

drug therapy 
Limiters: 2007-2016, Peer 

reviewed, English. 

82 39 16 5 

Cinahl  

2016-04-26  
Tuberculosis AND adherence 
Limiters: 2007-2016, Peer 

reviewed, English. 

203 73 29 1  

TOTALT 
 

872 389 116 15 
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Dataanalys  

Dataanalysen utfördes med inspiration från den metod som beskrivs av Forsberg och 

Wengström (2015). Titlarna på de utvalda artiklarna skrevs ner i ett dokument. Därefter 

lästes de igenom noggrant igen av oss båda, för att identifiera återkommande teman som 

besvarade studiens syfte. Vid bearbetning av data valdes nyckelord ut som bäst beskrev 

dessa teman. De skrevs sedan ner i dokumentet, under respektive artikeltitel. På så vis gav 

dokumentet en snabb överblick av vad artiklarna handlade om, vad de hade gemensamt, 

och vilka röda trådar som kunde härledas ur dem.  

 

Dokumentet, som nu bestod i titlar med nyckelord under vardera titel, analyserades 

gemensamt, och fem kategorier växte fram. Varje kategori beskrevs med ett namn som 

belyste dess innehåll, och tilldelades sedan någon av färgerna gul, rosa, grön, blå eller 

orange. Vardera kategori samt dess tilldelade färg, skrevs ner i dokumentet efter 

titelsammanställningen.  

 

Därefter lästes artiklarna gemensamt igen, och markerades med färgpenna i abstrakt och i 

resultatdel avseende det innehåll som ansågs beskriva den kategori som färgen på den 

använda pennan fått symbolisera. Detta resulterade i 15 texter, där de textavsnitt som 

berörde en särskild kategori enkelt kunde identifieras med sin färg, genom att artikeln 

snabbt ögnades igenom. Resultatet sammanställdes därefter baserat på färgkodningen. 

Systemet med färgkodning föreslås av Polit och Beck (2012).   

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid utformning av problemformulering och syfte beaktades om och i så fall, för vem eller 

vilka studien kunde vara till nytta, ett tillvägagångssätt som stöds av Vetenskapsrådet i en 

rapport av Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005). Studien ansågs kunna vara 

användbar för professioner inom vården vid bemötandet av patienter med TBC. Kunskapen 

kan öka förståelsen för faktorer som kan påverka följsamheten till läkemedelsbehandling 

och därmed vara samhället till gagn. På individnivå kan studien vara av betydelse då denna 

kunskap hos vårdpersonalen i sin tur kan leda till ökat välmående hos patienten.  

 

De CUDOS-normer som beskrivs av Helgesson (2015) stod som grund i arbetet med denna 

litteraturöversikt. Dessa forskningsetiska riktlinjer förtydligar de krav som forskare bör ta 

hänsyn till i sitt arbete. Kraven uppfylldes genom avsikten att göra studien tillgänglig för 

allmänheten via publikation i DiVA, kravet om universella resultat möttes genom att se till 

individen oavsett kontext, data manipulerades inte för egen vinnings skull och hela 

skrivprocessen genomsyrades av ett kritiskt tänkande. 

 

I resultatet inkluderades även studier som utförts i länder där etisk lagstiftning gällande 

medicinsk forskning kan vara bristande. Därför kontrollerades att inkluderade studier 

utförts i enighet med forskningsetiska principer, vilket visades genom att författarna till 

inkluderade artiklar redovisade att de gjort forskningsetiska överväganden kring sitt arbete 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

 

En etisk aspekt som beaktades genomgående var risken att peka ut vissa grupper av 

människor som mer ansvariga för spridningen av TBC än andra. Därför gjordes ett 

noggrant övervägande angående detta för att inte orsaka icke-fysisk skada (Helgesson, 
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2015). I både bakgrund och resultat lades därför fokus vid att redogöra för riskfaktorer i 

stället för etnicitet. 
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RESULTAT  

Syftet var att identifiera faktorer som påverkar varför patienter med pulmonell TBC brister 

i följsamhet till läkemedelsbehandling, och att undersöka sjuksköterskans roll i främjandet 

av denna följsamhet. En artikelsökning utfördes, vilken resulterade i 15 artiklar. Innehållet 

i dessa delades in i fem kategorier. Dessa var 1) Hur tillhörighet till en riskgrupp kan 

påverka följsamhet; 2) Hur kunskap kan påverka följsamhet; 3) Hur relationer kan påverka 

följsamhet; 4) Hur motivation kan påverka följsamhet och 5) Hur samarbete kan påverka 

följsamhet.  

 

Hur tillhörighet till en riskgrupp kan påverka följsamhet 

Personer som flyttat inom sitt land under behandlingsperioden, och de som immigrerat till 

ett nytt land (Finlay et al., 2012; Rodrigo et al., 2012) hade större risk att uppvisa bristande 

följsamhet till läkemedelsbehandling vid TBC. Även personer som drack alkohol (Finlay et 

al., 2012) eller tog droger (Kizub et al., 2012; Nyamathi et al., 2006; Rodrigo et al., 2012), 

samt personer som satt i fängelse (Kizub et al., 2012; Rodrigo et al., 2012) uppvisade lägre 

grad av följsamhet. Svårigheter att kombinera behandling med arbete kunde orsaka 

bristande följsamhet (Finlay et al., 2012; Kizub et al., 2012; Martins et al., 2008), liksom 

att vara ensamstående (Rodrigo et al., 2012; Xu et al., 2009). Detsamma gällde för dem 

som genomgått tidigare TBC-behandlingar (Finlay et al., 2012; Rodrigo et al., 2012). När 

behandlingen väl startat visade flera studier att personer som upplevde besvärande 

biverkningar av sin behandling var mer benägna att brista i följsamhet (Finlay et al., 2012; 

Gebremariam et al., 2010; Xu et al., 2009).  

 

Rodrigo et al. (2012) beskrev i en studie som utfördes i Spanien användandet av ett 

instrument för att kalkylera sannolikheten för att patienter skulle uppvisa bristande 

följsamhet till läkemedelsbehandling vid TBC. Avsikten var att tidigt kunna identifiera 

dessa patienter och därmed bättre kunna ge det stöd som behövdes. Data samlades in med 

ett frågeformulär där svaren lagrades i en databas. Samtliga patienter över 18 år som 

diagnostiserats med TBC på 35 utvalda kliniker under åren 2006 till 2009 inkluderades i 

studien. Insamlad data bestod bland annat av information om sociodemografiska och 

antropologiska faktorer, rök- och alkoholvanor, medicinsk historik, tidigare 

läkemedelsbehandling och följsamhet, boendesituation och eventuell immigrantstatus. 

Data från deltagarna delades upp i en härledningsgrupp och en valideringsgrupp. 

Grupperna jämfördes och ett antal samband kunde bekräftas mellan dem. Dessa samband 

användes i utformningen av ett bedömningsinstrument, vilket innefattade ett poängsystem 

där olika riskfaktorer för bristande följsamhet ingick. Immigrantstatus gav ett poäng, att 

leva ensam eller på institution gav ett respektive två poäng, tidigare TBC-behandling gav 

två poäng, bruk av intravenösa droger gav fyra poäng. Ju fler poäng, desto större risk för 

bristande följsamhet. Rodrigo et al. menade att personer med två eller fler poäng bör 

övervägas för DOT.   

  

Hur relationer kan påverka följsamhet 

Relationen mellan vårdpersonal och patient togs upp som viktig för att göra patienten 

medveten om den komplexa behandling som följer på en TBC-diagnos (Chimbanrai et al., 

2008), samt för att hjälpa patienten att fullfölja behandlingen (Thiam et al., 2007). Flera 

artiklar tog upp vikten av stöd från vårdpersonal, och hur detta gick hand i hand med ökad 

följsamhet till läkemedelsbehandling (Craig & Zumla, 2015; Searle et al., 2007; Thiam et 
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al., 2007). Patienter som uppvisade bristande följsamhet berättade att de tyckte att 

vårdpersonalen uppvisade en negativ attityd till dem genom att behandla dem respektlöst 

(Finlay et al., 2012) och oartigt (Martins et al., 2008). Martins et al. uppgav även att en del 

patienter som fullföljt sin behandling gjorde det efter rekommendationer från 

sjuksköterskorna på enheten, och en god relation mellan patient och vårdgivare 

identifierades som ett incitament till följsamhet. I fall då vårdpersonal visade en positiv 

attityd till sina patienter ökade följsamheten (Gebremariam et al., 2010). Vidare beskrev en 

del patienter i studien av Kizub et al. (2012) hur de upplevde vårdpersonalen som icke 

välkomnande, vilket patienterna menade hade bidragit till uppvisad bristande följsamhet. I 

samma studie beskrev en sjuksköterska hur följsamheten påverkades negativt då patienten 

inte fick träffa samma person vid varje besök. Enligt sjuksköterskan innebar detta att inte 

någon relation mellan sjuksköterska och patient kunde upprättas och att patienten därmed 

inte fullföljde sin behandling.  

 

I en studie framkom att även familj och vänner kunde vara viktiga för att stödja patienten i 

läkemedelsbehandlingen. Den beskrev hur en vän ringde och påminde den TBC-smittade 

om medicin, eller hur patienter fick ekonomiskt stöd av familjen under sin sjukdom. 

Migranter och flyktingar uppgav i samma studie brist på stöd från familjen som ett hinder 

till följsamhet (Craig & Zumla, 2015). Även vårdpersonal kunde bekräfta uppfattningen att 

familjens stöd var viktigt för patienten, till exempel genom att de med en familjemedlem 

som följde med till kliniken för behandling vanligtvis var de som slutligen också fullföljde 

sin behandling (Gebremariam et al., 2010).  

 

Flera studier gav exempel på hur vårdpersonal genom personcentrerad omvårdnad 

lyckades främja följsamheten till läkemedelsbehandlingen hos patienten (Martins et al., 

2008; Nyamathi et al., 2006; Searle & Littleton, 2007). Det kunde handla om att förlägga 

besök på kliniken så att de passade med patientens arbetsresor, att klä sig civilt vid 

hembesök så att nyfikna grannar inte skulle förstå att patienten tog emot besök från vården 

eller ordna med lunchlådor till en patient som inte klarade av att själv ordna med mat, för 

att minimera biverkningar av läkemedelsbehandlingen (Searle & Littleton, 2007). 

Nyamathi et al. beskrev hur en interventionsgrupp bland annat fått vård som inkluderade 

personcentrerad omvårdnad genom kulturell anpassning, och hur detta ökat följsamheten 

till läkemedelsbehandling. Interventionsgruppen bestod av hemlösa vuxna med latent TBC. 

De fick under åtta utbildningspass fokusera på frågor om självkänsla och attityd, lära sig 

hur TBC och HIV sprids, lära sig hanteringsstrategier, egenvård och kommunikation, 

arbeta med beteendeförändringar och slutligen lära sig hur de bygger upp förhållanden och 

nätverk som hjälper dem upprätthålla beteendeförändringar. Deltagarna blev lokaliserade 

om de missade en dos läkemedel, och de blev eskorterade till möten med socialtjänst och 

till TBC-kliniken. För att nå individerna på bästa sätt anpassades interventionen till deras 

kulturella sammanhang. Interventionsgruppen jämfördes med en kontrollgrupp, där 

deltagare med latent TBC istället endast fick en 20 minuter lång föreläsning om TBC och 

vikten av följsamhet. Deltagarna i kontrollgruppen fick också möjlighet att under tio 

minuter samtala med sin sjuksköterska om eventuella frågor kring behandlingen vid varje 

behandlingstillfälle under de sex månader som studien pågick.  

 

Effektiviteten i WHO:s rekommendation om DOT ifrågasattes av Gebremariam et al. 

(2010). Patienter uppgav hur svårt det var att uppsöka en klinik varje dag, särskilt i början 

av behandlingen, då de var extra sjuka och behövde hjälp av familj för att ta sig dit. På så 

vis blev TBC-behandlingen en börda, inte bara för den sjuke, utan även för dennes familj. 

Det upplevdes också för många som dyrt att ta sig till kliniken, transportkostnaden var en 
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försvårande faktor. De som hade oregelbundna jobb beskrev hur svårt det var att 

kombinera besök på TBC-kliniken med sina varierande arbetstider. Ofta var de tvungna att 

befinna sig på en plats en viss tid för att bli utvalda för arbete som daglönare. Det blev 

svårt om de samtidigt förväntades infinna sig för läkemedelsbehandling. Daglig DOT 

uppfattades som ett straff. Även Kizub et al. (2012). bekräftade hur svårt det var att 

kombinera daglig DOT med arbete.   

  

Hur kunskap kan påverka följsamhet 

Flertalet studier visade att otillräcklig kunskap hos patienten kunde leda till att denne inte 

slutförde sin behandling (Martins et al., 2008; Nyamathi et al., 2006; Putera et al., 2015). 

Martins et al. beskrev i sitt resultat hur patienter som inte fullföljt sin behandling också var 

de som hade lägre kunskapsnivå om TBC i jämförelse med de patienter som hade fullföljt 

den. Även studien av Putera et al. visade på ett samband mellan en patients kunskap om 

TBC, och dennes benägenhet till följsamhet till läkemedelsbehandlingen. I studien ställdes 

nio påståenden om TBC, som patienter fick besvara med “rätt” eller “fel”. De patienter 

som gav flest korrekta svar visade sig även vara de som var mer benägna att fullfölja sin 

behandling. 

 

Många patienter upplevde sig inte ha fått tillräcklig information angående sitt tillstånd och 

vad behandlingen skulle komma att innebära, till exempel hur länge den skulle pågå 

(Albino et al., 2014; Finlay et al., 2012; Gebremariam et al., 2010). Albino et al. skrev att 

några patienter berättade hur de fått information, men inte kunnat ta den till sig. Det 

framkom även i flera studier hur patienter, då de upplevt en förbättring i sjukdomen och en 

lindring av symtom, slutade ta sin medicin eftersom de uppfattade sig som friska (Kizub et 

al., 2012; Martins et al., 2008; Xu et al., 2009). Martins et al. uppgav emellertid att samma 

förbättringar av symtomupplevelser visade sig motivera patienter till att fullfölja sin 

behandling, eftersom de upplevde att behandlingen fungerade.  

 

Avsaknaden av kunskap hos vårdpersonalen för att stödja och hantera patienters 

biverkningar ledde till bristande följsamhet (Mesfin et al., 2009). Även andra studier 

underströk att biverkningar kunde vara en orsak till icke fullföljd behandling 

(Gebremariam et al., 2010; Xu et al., 2009). Mer än hälften av deltagarna i studien av 

Gebremariam et al. uppgav att de haft biverkningar, främst under den första tiden av 

behandlingsperioden. Några av de biverkningar som nämndes var fysisk svaghet, 

huvudvärk, mardrömmar, utslag och kräkningar. Xu et al. beskrev hur en del patienter var 

rädda för risken för biverkningar och hur de därför avbröt behandlingen. Utöver detta 

nämndes även i samma studie att det kunde vara svårt för vårdpersonal att i DOT-program 

identifiera personer som avslutade sin behandling på grund av upplevda biverkningar, då 

det saknades ett bra system för att uppmärksamma biverkningar.     

 

Missuppfattningar och otillräcklig kunskap om sjukdomen bland allmänheten kunde bidra 

till stigmatisering hos den drabbade, vilket i sin tur kunde leda till att individen skämdes 

över att ha fått TBC eller valde att inte fullfölja sin behandling (Gebremariam et al., 2010; 

Kizub et al., 2012; Xu et al., 2009). Deltagare i studien av Gebremariam et al. delgav hur 

de upplevde att det pratades bakom ryggen på dem, att de blev pekade på och hur de blev 

exkluderade från sociala aktiviteter. Kizub et al. beskrev i sin studie hur deltagare uttryckte 

ett ökat behov av utbildning hos allmänheten för att minska stigmatisering. Även Xu et al. 

belyste problemet med stigmatisering av personer med TBC och sambandet med attityder i 

samhället om sjukdomen. Vidare beskrevs hur patienter uppgav att de föredrog att 
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hemlighålla diagnosen av rädsla för att förlora sitt arbete, bli diskriminerade eller isolerade, 

samt hur det kunde leda till att patienten inte fullföljde sin behandling. Problemet med 

missuppfattningar och otillräcklig kunskap diskuterades även i studien av Martins et al. 

(2008). Studien beskrev hur en TBC-diagnos i en del kulturer tros vara en form av straff 

för något. En deltagare i studien trodde sig vara drabbad av TBC på grund av ett brott som 

skett flera decennier tidigare inom dennes familj. På så vis ansågs diagnosen vara en sorts 

arv för tidigare begångna brott. Traditionella mediciner användes för att bota TBC och 

traditionella ceremonier utfördes för att rena den TBC-drabbade från det nedärvda brott 

denne trodde sig straffas för genom sin diagnos.  

 

Hur motivation kan påverka följsamhet 

Studierna av Gebremariam et al. (2010) och Albino et al. (2014) beskrev upplevelser av 

rädsla som motivation till högre följsamhet, då rädslan för sjukdomens effekter och hot om 

död framkom. I studien av Albino et al. (2014) beskrevs också rädslan hos den sjuke att 

smitta sin familj, och rädslan för att utsättas för stigma. Gebremariam et al. tog upp rädslan 

hos HIV-positiva för samsjuklighetens starka effekter. Motivation kunde även komma ur 

positiva tankar, vilket exemplifierades av patienters tro på sin behandling och dess 

effektivitet, vilket blev en motivation att fullfölja den (Gebremariam et al., 2010).  

 

Kizub et al. (2012) beskrev hur åratal av minskade ekonomiska och personella resurser 

sänkt motivationen hos vårdpersonal inom TBC-behandling i Marocko, med minskad 

följsamhet till behandlingen bland patienterna som följd.  

 

Hur samarbete kan påverka följsamhet 

En studie av Souza et al. (2009) visade ett tydligt samband mellan patienters tillgång till ett 

team av läkare, sjuksköterska, undersköterska och socialarbetare, och graden av 

följsamhet. En jämförelse gjordes mellan 11 TBC-behandlande kliniker med avseende på 

resurser och tjänster på kliniken och följsamhet till läkemedelsbehandlingen.  En av de 

resurser som jämfördes var tillgången till ett team bestående av läkare, sjuksköterska, 

undersköterska, socialarbetare samt en representant för landets nationella TBC-program. 

Klinik nummer ett uppmätte lägst följsamhet och lägst antal botade patienter. Klinik 

nummer sex kunde rapportera högst följsamhet och flest botade patienter. Avseende 

resurserna hade klinik nummer sex tillgång till mer avancerad utrustning och ett komplett 

team, klinik nummer ett hade sämre tillgång till dessa resurser. Flera parametrar och 

kliniker bedömdes och vägdes samman, där resultatet pekade på att resurser, främst i form 

av ett komplett team, var av godo för följsamheten.  

 

Även andra artiklar betonade vikten av vårdpersonalens samarbete med socialtjänsten 

(Craig & Zumla, 2015; Nyamathi et al., 2006) och lokala myndigheter inom det civila 

samhället (Kizub et al., 2012). I studien av Craig och Zumla uppgav deltagare att den typ 

av stöd som socialtjänsten kan ge, till exempel hjälp med bostad, pengar till mat, hjälp att 

hålla sig ren från droger, skulle underlätta följsamheten till läkemedelsbehandling. Stöd 

kunde även komma från behandlingsstödjare (Chimbanrai et al., 2008; Souza et al., 2009). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Denna litteraturöversikt identifierade faktorer som påverkar varför patienter med 

pulmonell TBC brister i följsamhet till läkemedelsbehandling, och undersökte 

sjuksköterskans roll i främjandet av denna följsamhet.  

Litteraturöversiktens resultat bekräftade det som tidigare tagits upp (Feske et al., 2013; 

Tang et al., 2015), nämligen att socioekonomisk utsatthet är en riskfaktor för bristande 

följsamhet till läkemedelsbehandling vid TBC. Vi menar att en viktig del i sjuksköterskans 

roll därför blir att tidigt identifiera personer som kan tänkas brista i följsamhet. I det 

kliniska dagliga arbetet skulle ett bedömningsinstrument kunna användas, likt det som 

presenterades av Rodrigo et al. (2012). Ett alternativ skulle kunna vara att ta fram ett 

liknande bedömningsinstrument anpassat till svenska förhållanden.  

Något som framkom i resultatet av denna litteraturstudie var hur migration hade ett 

samband med bristande följsamhet. Sjuksköterskan kommer att möta personer från olika 

kulturer i sitt dagliga arbete och kan därför ha nytta av kompetens inom kulturanpassad 

omvårdnad för att lättare nå ut till dem (Ailinger et al., 2010; Leininger & McFarland, 

2002; Socialstyrelsen 2009). Rodrigo et al. (2012) tog upp immigrantstatus som en faktor 

för bristande följsamhet. Genom Leiningers teori om kulturanpassad omvårdnad (Leininger 

& McFarland, 2002) skulle dessa patienter lättare kunna nås. Vi menar att ett 

kulturanpassat arbetssätt också kan vara en möjlighet att närma sig personcentrerad 

omvårdnad, och kan användas för att skapa en relation mellan sjuksköterska och patient. 

Vi anser att aspekten om kulturanpassad omvårdnad är viktig att beakta. Människor reser 

allt mer, vår värld globaliseras i större utsträckning och en del tvingas till migration på 

grund av krig och förföljelse, vilket leder till att personer från låg- respektive 

högendemiska länder allt oftare möts. Resultatet av denna litteraturöversikt visade att 

genom ett respektfullt bemötande och med insikt och kunskap om olika kulturer kan 

sjuksköterskan på ett hänsynsfullt sätt bidra till ökad trygghet i TBC-vården av denna 

patientgrupp.  

Litteraturöversiktens resultat bekräftade vikten av vårdpersonalens relation till patienten 

för främjandet av följsamheten till läkemedelsbehandling, vilket konstaterades av 

Nezenega et al. (2013) och Socialstyrelsen (2009). Vi anser att sjuksköterskan genom en 

personcentrerad omvårdnad kan skapa den relation som litteraturöversikten visat vara 

viktig för följsamheten. Genom att arbeta personcentrerat är det mer troligt att vården 

bygger på patientens egna önskemål och att dennes beslut står i centrum (Watson, 1993), 

vilket skulle göra patienten mer delaktig i sin vård (Alikari & Zyga, 2014). Ett 

personcentrerat synsätt är särskilt viktigt i arbetet med patienter som mottar sin 

läkemedelsbehandling genom DOT, då det framkommit att patienter kan uppleva DOT 

som kränkande (Queiroz et al., 2012). Resultatet av litteraturöversikten bekräftade att DOT 

var problematiskt för många patienter. Vi tror att detta sannolikt beror på att DOT kan 

uppfattas begränsa en patients autonomi, och inkräkta på dennes integritet. Även Watson 

(1993) understryker värdet av autonomiprincipen i sitt omvårdnadsideal.  

Watson (1993) betonar även vikten av en kärleksfull relation till patienten. I resultatet 

framkom att en negativ attityd från sjuksköterskan gentemot patienten hade negativ 

inverkan på följsamheten.  

Familjen betonades i resultatsammanställningen ge motivation till följsamhet, vilket var 

förenligt med andra studier och rapporter (Gerrish et al., 2013; M’imunya et al., 2012; 

Rondags et al., 2014; Socialstyrelsen, 2009). Vi ser att sjuksköterskan kan göra en stor 

insats genom att även involvera och stötta närstående. Genom att inte enbart vårda 
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patienten utan även nätverket kring denne, kan sjuksköterskan bistå med sin kunskap och 

därmed förhindra stigmatisering och rädsla, och istället inge styrka och hopp. Det ligger i 

linje med Watsons teori om transpersonell omvårdnad (1993), där sjuksköterskan vårdar 

genom att bry sig om. Genom att bry sig om även patientens närstående menar vi att fördel 

dras av den källa till motivation som familjen utgör.  

Precis som Socialstyrelsen (2009) uppgivit framkom i resultatet av denna 

litteraturöversikt att okunskap och felaktiga uppfattningar om TBC leder till bristande 

följsamhet, genom till exempel stigmatisering och otillräcklig insikt om konsekvenserna av 

att inte följa läkemedelsbehandlingen. Sjuksköterskan anses därför enligt oss ha en viktig 

roll i att förmedla och sprida evidensbaserad kunskap både till patienter och närstående, 

men även på samhällsnivå, vilket bör utnyttjas. Watsons teori (1985) poängterar 

sjuksköterskans ansvar för att bidra till både sin egen och patientens inlärning. Genom 

anammandet av denna inställning till omvårdnad menar vi att spridandet av kunskap blir en 

naturlig del i sjuksköterskans arbete. Hur information ges anser vi emellertid är avgörande, 

då det framgick i resultatet hur patienten ibland inte förstått innebörden av den information 

som givits. Därför anser vi att informationen bör vara anpassad till individens 

förutsättningar att ta den till sig.   

I resultatet var sjuksköterskans kunskap om biverkningar viktigt. Vi såg att 

sjuksköterskans förmåga att förstå, förutse och hantera dessa biverkningar i studierna 

ökade följsamheten hos patienten, vilket även beskrevs av Yükseltürk och Dinç (2013). 

Det personcentrerade förhållningssättet, där sjuksköterskan på individbasis hjälper 

patienten med biverkningar, är det verktyg som vi anser kan tillämpas. Sjuksköterskan bör 

skaffa sig kunskap om den individ som ska vårdas, och dennes eventuella biverkningar. 

Genom att göra det bekräftas också den intention som Watson (1993) anser att 

sjuksköterskan ska ha i sitt arbete, nämligen att se och förstå hela människan i sitt 

sammanhang.  

Sjuksköterskan behöver också kunskap om synen på TBC i andra delar av världen. Det 

menar vi skulle ge en insikt om vilken information patienten behöver. Resultatet visade att 

en del patienter i första hand tog hjälp av olika typer av traditionell medicin och 

traditionella ceremonier, då detta har ett starkt stöd inom en del kulturer. Dessutom 

beskrevs tron att TBC var en sjukdom som individen ärvt i form av ett straff för brott 

begångna i familjen, alltså en sorts dålig karma, vilket yttrade sig i stigmatisering av 

drabbade individer. Vi anser att det är värdefullt för sjuksköterskan att ha kunskap om 

dessa föreställningar för att bättre kunna bemöta dem och genom att använda sig av 

Leiningers teori om kulturanpassad omvårdnad (Leininger & McFarland, 2002) kan 

sjuksköterskan närma sig dessa kulturer för att istället sprida evidensbaserad kunskap.   

Vid sammanställningen av resultatet upptäcktes att flera studier betonade vikten av 

samarbete mellan sjuksköterskan och andra professioner för främjandet av följsamhet till 

läkemedelsbehandling. Det är enligt oss värt att belysa den dynamik i problemställningen 

som omgärdar dessa patienter. I det hälsofrämjande arbetet med denna patientgrupp krävs 

ofta ett samarbete som sträcker sig utanför sjukvårdens ramar. Många personer smittade 

med TBC kommer från socioekonomiskt svaga grupper. Ett gott samarbete med 

socialtjänsten menar vi därför skulle kunna skapa sådana förutsättningar att patienten kan 

prioritera sin hälsa och behandling. Precis som Maslow beskriver i sin behovstrappa 

(Bunkholdt, 2004), måste grundläggande behov tillfredsställas först. Fysiologiska behov, 

trygghetsbehov och behov av grupptillhörighet och acceptans menar vi bör prioriteras 

innan en person kan ta till sig kunskap om och betydelsen av kontinuitet i 

läkemedelsbehandlingen. Ett exempel på sådant samarbete, där man arbetar med patientens 

hela livssituation, är Beroendecentrum i Stockholms län landsting (Beroendecentrum 

Stockholm, 2015).  
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Resultatet av denna litteraturöversikt anser vi visar att det är viktigt att sjuksköterskan, 

liksom samhället i stort, inte lägger all skuld för bristande följsamhet på patienten, utan 

istället visar förståelse för vilka barriärer som kan begränsa följsamheten. Dessa kan vara 

av både strukturell och individuell karaktär. Lösningen ligger i att väga samman individens 

behov med samhällets. 

 

Metoddiskussion 

Angående val av metod bedömdes att en litteraturstudie var en lämplig metod för studien. 

En intervju- eller enkätstudie hade troligtvis resulterat i en inblick i hur sjuksköterskan 

arbetar med personer med TBC och följsamheten till läkemedelsbehandling just i 

Stockholm. Då sjuksköterskans arbetsfält är bredare än så, ansågs att valet att göra en 

litteraturöversikt skulle resultera i ett bredare kunskapsunderlag och ökad förståelse för hur 

situationen ser ut i övriga världen. Detta kan den verksamma sjuksköterskan i Sverige ha 

nytta av i vården av personer med TBC, då det framkommit att flertalet av de drabbade 

kommer från högendemiska länder (Folkhälsomyndigheten, 2015a). En konsekvens av 

detta metodval var emellertid avsaknaden av möjligheten att utforma egna frågor till 

intervjuobjekt utifrån studiens syfte. De utvalda artiklarna till studien besvarade i mindre 

utsträckning den andra delen av syftet, nämligen att undersöka sjuksköterskans roll i 

främjandet av följsamhet. Det är möjligt att en intervjustudie där sjuksköterskor, eller 

kanske till och med patienter, intervjuats skulle ha givit ytterligare svar på den delen.  

Majoriteten av de artiklar som inkluderades i resultatet behandlade följsamhet i andra 

länder än Sverige. Relevansen i detta diskuterades, och under processens gång växte en 

insikt fram om att den vård som ger bäst resultat är personcentrerad, vilket innebär en 

anpassning av vården till individen och inte till det samhälle denne kommer ifrån. 

Följaktligen kan det ses som en styrka att studien belyser behov hos individer i olika delar 

av världen.  

I arbetet med att definiera riskgrupper beslöts att inte peka ut grupper baserat på deras 

etniska tillhörighet. Sannolikt hade andra artiklar valts ut om önskan varit att ta reda på 

vilken etnisk grupp personer med bristande följsamhet härstammar ifrån. Detta hade dock 

inte besvarat litteraturöversiktens syfte, då frågan om varför en person brister i följsamhet 

inte kan besvaras med etnicitet.  

Påverkansfaktorer på följsamhet som inte ansågs relevanta för den svenska sjukvården, 

till exempel brist på läkemedel, höga kostnader för vård och andra strukturella barriärer, 

har sorterats bort manuellt. Detta ansåg vi gjorde resultatet mer applicerbart på svenska 

förhållanden.  

På grund av det omfattande material som sökningarna resulterade i, delades arbetet med 

den första grovsållningen upp genom att varannan titel lästes. Detta kan ha påverkat 

resultatet i den mån att värdefulla studier kan ha missats. Finsållning och 

kvalitetsgranskning gjordes därefter gemensamt, för att stärka reabiliteten (Henricson, 

2012).  

Beslutet att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier togs för att utöka bredden 

av den information som eftersöktes. Rosén (2012) föreslår däremot att vid ett 

examensarbete välja mellan de olika ansatserna. Dock ansågs beslutet att inkludera båda 

typer vara en styrka för resultatet, då metoderna kompletterade varandra.  

Endast ett fåtal av de artiklar som blev resultatet av sökningen till denna litteraturstudie 

använde sig specifikt av begreppet “sjuksköterska”. Istället användes begreppet 

“vårdpersonal”. Därför valdes sådana artiklar ut där gruppen “vårdpersonal” ansågs utföra 

omvårdnad, vilket är sjuksköterskans kompetensområde.  
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I urvalsprocessen uppdagades att definitionen av “bristande följsamhet” skilde sig 

kraftigt åt mellan artiklarna. Den sträckte sig från några dagars uppehåll i 

läkemedelsbehandlingen till två månader. Denna diskrepans understryks i en debattartikel 

av van den Boogaard, Boeree, Kibiki och Aarnoutse (2011), som menar att en tydlig 

definition av begreppet behövs då olika typer av bristande följsamhet har olika 

bakomliggande skäl. I föreliggande litteraturöversikt fick denna brist på konsensus inom 

forskningsområdet accepteras. Det kan inte uteslutas att resultatet hade sett annorlunda ut 

om en sådan definition funnits.  

Tidsbegränsningen som sattes var åren 2007 till 2016. Då sökningar i PubMed utfördes 

gjordes begränsningen att artiklarna skulle ha publicerats de senaste tio åren, istället för 

specifikt mellan åren 2007 och 2016. Denna automatiska inställning i PubMed gjorde att 

även artiklar från 2006 inkluderades i träfflistan, och slutligen också i listan över 

inkluderade artiklar. Detta visade sig vara positivt för resultatet, då en artikel från år 2006 

inkluderades. Ett alternativ till en tidsbegränsning mellan åren 2007 till 2016 kunde ha 

varit en begränsning till de senaste fem åren. Då skulle emellertid nio av de nu 15 utvalda 

artiklarna inte kunna ha inkluderats, vilket sannolikt skulle ha påverkat resultatet till det 

sämre.   

Termen “extrapulmonell” användes inte som exkluderingskriterium, utan studier där 

denna variant av TBC stod i centrum sorterades bort manuellt. Därför innehöll träffarna ett 

fåtal artiklar som, utöver pulmonell TBC, även innefattade enstaka deltagare med 

extrapulmonell TBC. Bedömningen gjordes att eftersom fokus låg på pulmonell TBC i 

dessa artiklar, kunde de användas. Inte heller exkluderades de artiklar som inkluderade 

enstaka individer under 18 år, så länge fokus låg på vuxna deltagare. Tillvägagångssättet 

att tillåta artiklar innehållande enstaka individer med extrapulmonell TBC eller personer 

under 18 år, användes för att inte riskera att gå miste om artiklar som var relevanta för 

syftet, vilket ansågs stärka litteraturöversiktens resultat.  

Det finns risk för att artiklar misstolkats, språkliga nyanser inte uppfattats korrekt eller 

att vissa brister i kvalitetsgranskningen uppstått, då denna litteraturöversikt sammanställdes 

av nybörjare i forskningsvärlden. Noggranna återkopplingar till metodlitteratur gjordes 

därför för att minimera dessa svagheter i kompetens, i kombination med ett aktivt 

deltagande i grupphandledningsträffar, där studien utsattes för kritisk granskning av 

handledare och kollegor (Lönn Svensson, 2012).  

Genom att identifiera riskfaktorer och de verktyg som sjuksköterskan har till sitt 

förfogande, som utgörs av kunskap, relationsskapande, personcentrerad omvårdnad och 

samarbete, uppnåddes syftet.  

 

Slutsats   

Det är angeläget för sjuksköterskan att tidigt identifiera de patienter som riskerar att brista i 

följsamhet till läkemedelsbehandling vid TBC. Migration, droganvändning, svårigheter att 

kombinera behandling med arbete, samt biverkningar av läkemedelsbehandlingen, är 

vanliga anledningar till bristande följsamhet. Sjuksköterskan behöver kunskap om 

patientens kulturella sammanhang, dennes föreställningar om TBC och hur biverkningar 

kan hanteras, för att hjälpa denne till följsamhet. Sjuksköterskan behöver även sprida 

kunskap om TBC till patienter och närstående, och samarbeta med socialtjänsten.  

 

Fortsatta studier   

Artikelsökningen för denna studie resulterade till största del i artiklar om varför patienter 

uppvisar bristande följsamhet till läkemedelsbehandling vid TBC. Däremot påträffades 

färre artiklar om hur sjuksköterskan kan arbeta för att främja denna följsamhet. Fler studier 
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kring denna fråga behövs. Dessutom skulle det vara till fördel med ett bedömningsverktyg 

anpassat till svenska förhållanden där sjuksköterskan snabbt kan identifiera en patients 

riskfaktorer för bristande följsamhet, vilket fortsatta studier skulle kunna fokusera på att ta 

fram.   

 

Klinisk tillämpbarhet   

Oavsett om mötet med TBC-patienten sker på en vårdcentral, en infektionsavdelning eller 

en TBC-mottagning, bör sjuksköterskan ha goda kunskaper om TBC, och förståelse för 

den komplexa situation som ofta omger patienter med TBC. Vikt bör läggas vid att göra 

omvårdnaden så personcentrerad som möjligt. Stor möda bör läggas vid att undanröja de 

barriärer för följsamhet som kan finnas i patientens liv. Om följsamhet till 

läkemedelsbehandling kan uppnås skulle det begränsa utbredningen av TBC i samhället, 

och minska lidandet hos den enskilde patienten.   
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I 

 

BILAGA A 

GRANSKNINGSUNDERLAG 

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 välgenomförd 

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 välgenomförd 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/deltagre 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 

välgenomförd 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 kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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BILAGA B 

LITTERATURMATRIS 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Albino, S., Tabb, K. 

M., Requena, D., 

Egoavil, M., Pineros-

Leano, M. F., Zunt, J. 

R., & Garcia, P. J. 
2014 

Peru 

 

Perceptions and 

Acceptability of 

Short Message 

Services 

Technology to 

Improve 

Treatment 

Adherence 

amongst 

Tuberculosis 

Patients in Peru: 

A Focus Group 

Study. 

Att undersöka 

uppfattningar som rör 

genomförbarhet och 

acceptans av att använda 

SMS för att förbättra 

följsamhet till 

behandlingen bland vuxna 

som mottar behandling vid 

TBC i Callao, Peru. 

Kvalitativa intervjuer i 

fokusgrupper, med för 

tillfället TBC-positiva, icke 

smittsamma patienter 

utfördes. 

Deltagare i 

fokusgrupp: 

n= 16 
(0) 

Tre teman växte fram: 1) begränsningar i hälsorelaterad 

kunskap och information utgjorde en utmaning för 

framgångsrik TBC-behandling; 2) motivation underlättade 

följsamhet till läkemedelsbehandlingen och 3) acceptans fanns 

för SMS för att underlätta följsamhet. 

K 
II 

Chimbanrai, B., 

Fungladda, W., 

Kaewkungwal, J., & 

Silachamroon, U. 

2008 

Thailand 

Treatment-

seeking 

behaviors and 

improvement in 

adherence to 

treatment 

regimen of 

tuberculosis 

patients using 

intensive triad-

model program, 

Thailand. 

Att bedöma TBC-

patienters beteende för att 

söka behandling, och att 

utveckla en lämplig modell 

för att stärka det befintliga 

DOTS-programmet. 

En tvärsnittsstudie med 

samtliga statliga TBC-

kliniker i Samut Prakan 

Province, Thailand från 

november 2005 till maj 

2006. 

n= 300 

(0) 

En triadmodell, som byggde på ett samarbete 

mellan vårdgivare, patient och behandlingsstödjare, 

visade på bättre följsamhet till läkemedels- 

behandlingen.   

CCT 

I 
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BILAGA B 

LITTERATURMATRIS, FORTSÄTTNING 

 
Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Craig, G., & 

Zumla, A.      

2015 

Storbritannien 

 

The social 

context of 

tuberculosis 

treatment in 

urban risk 

groups in the 

United 

Kingdom: a 

qualitative 

interview study. 

Att beskriva den sociala 

kontexten och rollen av ett 

bredare sociala strukturer 

för att kunna utforma 

individuella åtgärder för 

att främja följsamheten till 

läkemedelsbehandling 

inom marginaliserade 

grupper. 

Semi-strukturerade 

intervjuer med patienter som 

genomgick TBC-

behandling.  Ämnen 

gällande deltagarnas 

upplevelse av behandlingen 

utforskades. Deltagare fick 

matkuponger till ett värde av 

fem pund efter deltagande i 

intervjun.    

n= 17 

(0) 

Majoriteten av deltagarna var hemlösa och levde under 

komplexa sociala förhållanden som substansmissbruk, 

immigrationsproblem som påverkade rätten till olika former 

av socialt stöd. Deltagarna beskrev hur de sällan aktivt valde 

att avbryta behandlingen, utan uppgav istället strukturella och 

sociala faktorer samt behovet av stöd som hinder för att 

fullfölja läkemedelsbehandlingen. 

K 

I 

Finlay, A., 

Lancaster, J., 

Holz, T. H., 

Weyer, K., 

Miranda, A., & 

van der Walt, M. 

2012      

Sydafrika 

 

Patient- and 

provider-level 

risk factors 

associated with 

default from 

tuberculosis 

treatment, South 

Africa, 2002: a 

case-control 

study. 

Att identifiera riskfaktorer 

associerade med bristande 

följsamhet till TBC 

behandling i Sydafrika. 

En enkätstudie. n= 1 164 

(0) 

Signifikanta riskfaktorer som associerades med   

bristande följsamhet var dåligt bemötande av vårdpersonalen 

och byte av bostad under behandlingstiden. Personer 

som uppvisade bristande följsamhet saknade ofta utbildning, 

uppgav att de skämdes pga sin diagnos, drack alkohol 

under behandlingstiden, besökte en representant 

för alternativ medicin, slutade ta medicin pga att de 

mådde bättre, hade tidigare uppvisat bristande följsamhet vid 

TBC-behandling och uppgav att matutdelning skulle 

kunna fungera som ett incitament till att fullfölja 

behandling. 

R 

I 
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BILAGA B 

LITTERATURMATRIS, FORTSÄTTNING 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gebremariam, M. 

K., Bjune, G. A., 

& Frich, J. C. 

2010 

Etiopien 

Barriers and 

facilitators of 

adherence to 

TB treatment in 

patients on 

concomitant TB 

and HIV 

treatment: a 

qualitative 

study. 

Att undersöka patienters 

och sjukvårdspersonals 

upplevelser av vad som 

kan hindra respektive 

främja följsamheten till 

läkemedelsbehandling hos 

patienter i behandling vid 

TBC och HIV. 

Djupgående, individuella 

semi-strukturerade 

intervjuer med öppna frågor 

samt fokusgrupps-

diskussioner (två grupper). 

Patienter: 

n= 15 

(0) 

 

Sjukvårds-

personal: 

n= 9 

(0) 

 

Deltagare i 

fokusgrupp: 

n= 14 

(0) 

I studien framkom att faktorer som biverkningar, mängden 

piller, ekonomiska förutsättningar, stigmatisering, tron på bot 

och information och kunskap om sjukdomen har betydelse för 

följsamheten till läkemedelsbehandlingen. Negativa attityder 

hos vårdpersonal gentemot patienter har betydelse för 

relationen mellan vårdare och patient, och därmed även hade 

betydelse för följsamheten. Patienter som hade stöd från 

familj fullföljde i större utsträckning sin behandling.   

K 

I 

Kizub, D., Ghali, 

I., Sabouni, R., 

Bourkadi, J. E., 

Bennani, K., El 

Aouad, R., & 

Dooley, K. E. 

2012 

Marocko 

Qualitative 

study of 

perceived 

causes of 

tuberculosis 

treatment 

default among 

health care 

workers in 

Morocco. 

Att ge en detaljerad 

beskrivning av faktorer 

som kan påverka 

följsamheten till 

läkemedelsbehandling och 

lösningar utifrån 

sjukvårdspersonalen 

perspektiv.   

Djupgående intervjuer med 

öppna frågeställningar med 

läkare och sjuksköterskor 

inom TBC-vården. 

n= 62 

(0) 

Faktorer som inverkar på följsamheten var enligt 

sjukvårdspersonalen relaterade till patienten, 

sjukvårdsteamet, organisationen, sjukvårdssystemet och 

samhället. Exempel på faktorer var; lindring av symtom efter 

påbörjad medicinering, arbetsrelaterade faktorer, tid i 

fängelse, substansmissbruk, motivation och attityder hos 

sjukvårdspersonal, sociala faktorer, stigmatisering samt 

okunskap hos patienter och hos allmänheten. Bland förslagen 

på åtgärder framkom behovet av ökad utbildning, ökat 

samarbete med andra instanser och ökad kontinuitet i vården. 

K 

I 

 

 

 

 

 

 



V 

 

BILAGA B 

LITTERATURMATRIS, FORTSÄTTNING 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Martins, N., 

Grace, J., & 

Kelly, P. M. 

2008 

Timor Leste 

An ethnografic 

study of barriers  

to and enabling 

factors for 

tuberculosis 

treatment 

adherence in 

Timor Leste. 

Att identifiera faktorer 

som påverkar följsamheten 

till läkemedelsbehandling 

samt faktorer som kan 

hjälpa patienter med TBC 

att fullfölja sin behandling.   

Fältstudier där författarna 

observerade deltagare, 

besökte TBC-kliniker och 

deltagarnas hem samt heliga 

platser. Semi-strukturerade 

intervjuer med patienter och 

sjuksköterskor samt sju 

fokusgrupper med 

medborgare.   

Patienter och 

sjuksköterskor: 

n= 28 

(0) 

 

Deltagare i 

fokusgrupp: 

n= 84 

(0)   

God kunskap om TBC, incitament i form av mat, förbättring 

av symtom och goda relationer mellan patient och 

vårdpersonal var faktorer som bidrog till fullföljandet av 

läkemedelsbehandlingen. Faktorer som utgjorde hinder var 

förbättring av symtom, ekonomiska och geografiska 

faktorer, försämring av patientens tillstånd och att 

behandlingen störde det dagliga livet genom att försvåra 

utförandet av viktiga aktiviteter. 

K 

I 

Mesfin, M. M., 

Newell, J. N., 

Walley, J. D., 

Gessessew, A., 

Tesfaye, T., 

Lemma, F., & 

Madeley, R. J. 

2009       

Ethiopien 

 

Quality of 

Tuberculosis 

care and its 

association with 

patient 

adherence to 

treatment in 

eight Ethiopian 

districts. 

Att bedöma organisation, 

ledning och processer 

kring TBC-behandling, 

och dess inverkan på 

patienternas följsamhet till 

TBC-behandling 

44 vårdcentraler bedömdes 

avseende struktur, process 

och resultat av TBC-

behandlingen. Vårdpersonal 

intervjuades, och deras 

arbete observerades. Data 

inhämtades kring oanvända 

TBC-läkemedel efter 

behandling, och patienter 

intervjuades i samma skede. 

n=237 
(0) 
 

Vårdpersonalen var okunnig på 44 procent av 

vårdcentralerna, och daglig vård för patienter i öppenvården 

gavs inte på 25 procent av vårdcentralerna. Bland de 237 

patienterna gjorde 43 procent behandlingsuppehåll på 15 

dagar eller mer, och 30 procent hade åtminstone 1 dagsdos 

TBC-läkemedel kvar vid avslutad behandling. Patienter 

tenderade att missa behandlingstillfällen då deras behandlare 

inte fick tillräcklig övervakning av TBC-expertis, och när 

behandlaren var inkapabel att hjälpa patienten med smärre 

biverkningar. TBC-vård som inte var tillgänglig varje dag 

visade på samband med missad behandling hos patienterna. 

P 
II 
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BILAGA B 

LITTERATURMATRIS, FORTSÄTTNING 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nyamathi, A.M., 

Christiani. A., 

Nahid, P., 

Gregerson, P., & 

Leake, B. 

2006 

USA 

 

A randomized 

controlled trial 

of two treatment 

programs for 

homeless adults 

with latent 

tuberculosis 

infection. 

Att jämföra effektiviteten 

av ett teori-baserat 

program med incitament 

lett av en sjuksköterska, 

med standardprogrammet 

med incitament för 

behandling av latent TBC. 

Samt att undersöka graden 

av inverkan gällande 

kunskap om TBC hos 

deltagarna 

Randomiserad, prospektiv 

kohortstudie. Interventions-

gruppen fick medicinsk 

behandling och ekonomiska 

incitament samt utbildning 

om TBC, HIV, sexuell hälsa, 

självkänsla, copingstrategier, 

kommunikation, 

problemlösning och vikten 

av goda relationer och 

sociala nätverk för 

upprätthållandet av 

beteendeförändringar. 

n= 520 

(0) 

 

Inga skillnader mellan grupperna framkom, förutom att 

interventionsgruppen uppvisade en högre kunskapsnivå än 

kontrollgruppen efter sex månader. Faktorer som påverkade 

följsamheten var främst långvarigt och/eller dagligt bruk av 

intravenösa droger. 

RCT 

II 

Putera, K., Pakasi, 

T., & Karyadi, E.   

2015    

Indonesien 

Knowledge and 

perception of 

tuberculosis and 

the risk to 

become 

treatment 

default among 

newly 

diagnosed 

pulmonary 

tuberculosis 

patients treated 

in primary 

health care, East 

Nusa Tengare: a 

retrospektive 

study. 

Att undersöka eventuella 

samband mellan kunskap 

och uppfattningar om TBC 

och följsamheten till 

läkemedelsbehandling. 

Frågeformulär med nio 

påståenden om TBC, där 

patienter skulle svara sant 

eller falskt. Innan 

datainsamlingen påbörjades 

samlades data in från 

deltagare angående 

sociodemografiskt status, 

kunskap och uppfattning om 

TBC samt upplevda 

symtom. 

n= 300 

(0) 

Resultatet visade att inga sociodemografiska faktorer kunde 

påvisas ha samband med bristande följsamhet till 

läkemedelsbehandling. Kunskap och uppfattning hade 

däremot stor betydelse. 

CCT 

II 
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BILAGA B 

LITTERATURMATRIS, FORTSÄTTNING 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rodrigo, T., 

Cayla, J., Casals., 

Garcia-Garcia, J., 

Caminero, J., 

Ruiz-Manzano, J., 

Blanquer, R., 

Vidal, R., Altet, 

N., Calpe, J., & 

Penas, A.       

2012         

Spanien 

 

A predicative 

scoring 

instrument for 

tuberculosis lost 

to follow-up 

outcome. 

Att utveckla och validera 

ett poängsystem för att 

förutsäga sannolikheten för 

TBC-patienter förlorade 

för uppföljning, som ett 

sätt att identifiera patienter 

som är lämpliga för DOT 

och andra interventioner, 

för att förbättra följsamhet. 
 

En prospektiv 

jämförelsestudie med data 

från patienter från 35 

kliniker insamlad under fyra 

års tid, genom ett 

frågeformulär där svaren 

lagrades i en databas. Data 

från deltagarna delades upp i 

en härledningsgrupp och en 

valideringsgrupp, vilka 

jämfördes.  

n= 3079 
(0)  

Funna samband användes i utformningen av ett 

bedömningsinstrument där olika riskfaktorer för bristande 

följsamhet ingick. Immigration, ensamstående, boende på 

institution, tidigare TBC-behandling, dålig patientförståelse, 

användning av intravenösa droger, samt oklar användning av 

intravenösa droger gav olika poäng. Ju fler poäng, desto större 

risk för bristande följsamhet. Personer med två eller fler 

poäng bör övervägas för DOT.  

 

 

 

CCT 
I 

Searle, A., Park, 

J., & Littleton, J. 

2007 

Nya Zeeland 

Alliance and 

compliance in 

tuberculosis 

treatment of 

older Pakeha 

people in 

Auckland, New 

Zealand. 

Att dokumentera och 

analysera vårdprocessen 

hos denna grupp där 

majoriteten av de drabbade 

är äldre med hälso- och 

socialrelaterade 

komplikationer. 

Återupprepade semi-

strukturerade intervjuer med 

patienter samt semi-

strukturerade intervjuer med 

icke smittade medborgare. 

Data samlades även in via 

patientjournaler samt genom 

formella och informella 

intervjuer med 

sjuksköterskor inriktade på 

folkhälsa. 

Patienter: 

n= 8 

(0) 

 

Icke-

smittade: 

n= 9 

(0) 

Alla deltagare fullföljde sin behandling. Sjuksköterska och 

läkare planerade tillsammans med patienten upplägget av 

behandlingen utifrån en holistisk syn, för att bäst passa den 

enskilde individen. Patienter uppgav att de sammankopplade 

fullföljandet av behandlingen med det stöd de fått från 

sjuksköterskan. Acceptans av diagnosen och dess 

konsekvenser bedömdes av både sjuksköterskor och patienter 

ligga till grund för en lyckad behandling. Patientens relation 

med sjuksköterskan framkom som grundläggande. 

K 

I 
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BILAGA B 

LITTERATURMATRIS, FORTSÄTTNING 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Souza, M. S. P. 

L., Pereira, S. M., 

Marinho, J. M., & 

Barreto, M. L. 

2009 

Brasilien 

Characteristics 

of healthcare 

services 

associated with 

adherence to 

tuberculosis 

treatment. 

Att analysera faktorer 

inom hälso- och 

sjukvården som påverkar 

följsamheten till 

läkemedelsbehandling hos 

patienter med TBC. 

Deskriptiv tvärsnittsstudie 

utförd på TBC-kliniker i 11 

distrikt, där varje distrikt 

representerades av en klinik. 

Sammanlagd behandlas 67,2 

procent av alla TBC-fall i 

regionen på någon av dessa 

kliniker. Datainsamling 

skedde med frågeformulär, 

där frågor gällande typ av 

vård som erbjuds samt 

kvaliteten på denna, 

organisatoriska förhållanden 

samt personaltäthet. 

Sekundär data insamlades 

från befintliga TBC-register. 

Kliniker: 

n= 11 

(0) 

Av de studerade fallen blev 78,4 procent friska, 8,6 procent 

fullföljde inte sin behandling, 2,2 procent avled och 8,1 

procent blev förflyttade till annan klinik. Följsamheten 

varierade mellan klinikerna, från 66,7 procent som lägst till 

98,1 procent som högst. Alla kliniker där följsamheten var 

hög hade tillgång till ett komplett vårdteam, bestående av 

bland annat läkare, sjuksköterska och undersköterska. 

P 

II 

Thiam, S., 

LeFevre, A., 

Fatoumata, H., 

Alimatou, N., 

Fatoumata, B., 

Fielding, K. L., 

Moustapha. N., & 

Lienhardt, C. 

2007         

Senegal 

 

Effectiveness of 

a Strategy to 

Improve 

Adherence to 

Tuberculosis 

Treatment in a 

Resource-Poor 

Setting: A 

Cluster 

Randomized 

Controlled Trial 

Att bedöma effektiviteten 

av en kontextualiserad 

interventionsstrategi som 

syftar till att förbättra 

patienternas följsamhet till 

behandling, och utvärdera 

dess inverkan på TBC-

kontroll i ett resurssvagt 

land i Afrika med TBC-

utbrott. 

En randomiserad, 

kontrollerad studie vid 16 

vårdcentraler, där patienter 

med nydiagnosticerad TBC 

slumpmässigt tilldelats en 

plats i en interventionsgrupp 

eller i en kontrollgrupp. 

n= 1522 
(0) 

88 procent av patienterna i interventionsgruppen genomgick 

en framgångsrik behandling, jämfört med 76 procent av 

patienterna i kontrollgruppen. Patienterna i 

interventionsgruppen fick utökad rådgivning genom bättre 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient, 

decentraliserad tillgång till behandling, möjlighet att välja 

DOT, patientstödjare och förstärkning av övervakning. 

Kontrollgruppen fick landets vanliga TBC-behandling. 

RCT 

I 
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BILAGA B 

LITTERATURMATRIS, FORTSÄTTNING 

Författare  

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Xu, W., Lu, W., 

Zhou, Y., Zhu, L., 

Shen, H., & 

Wang, J.        

2009              

Kina 

Adherence to 

anti-tuberculosis 

treatment 

among 

pulmonary 

tuberculosis 

patients: a 

qualitative and 

quantitative 

study. 

Att undersöka 

följsamheten till 

läkemedelsbehandling hos 

patienter med TBC för att 

kunna bidra med 

rekommendationer för en 

mer organiserad TBC-vård 

och ökad följsamhet för 

denna patientgrupp. 

Mixad metod där 

kvantitativa data kom från 

ett strukturerat 

frågeformulär. Frågor gällde 

socioekonomisk status, 

tidigare behandlingar och 

följsamhet. De patienter som 

uppgav bristande följsamhet 

fick ytterligare 16 frågor om 

varför. Den kvalitativa 

datainsamlingen bestod av 

djupgående semi-

strukturerade intervjuer. 

Frågorna fokuserade bland 

annat på kunskap och 

attityder om TBC samt 

följsamhet. 

Kvantitativ: 

n= 670 

(0) 

 

Kvalitativ: 

Patienter: 

n= 19 

(0) 

 

Läkare: 

n= 9 

(0) 

Resultatet av den kvantitativa datainsamlingen visade att de 

patienter som uppvisade lägre följsamhet oftare var 

outbildade, levde ensamma, saknade sjukförsäkring samt 

migranter. Den kvalitativa datainsamlingen visade att 

ekonomiska svårigheter, biverkningar och stigmatisering var 

ytterliga orsaker till patienters bristande följsamhet. 
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