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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att inte följa läkemedelsordinationer är ett utbrett problem, då det visat sig att 

uppskattningsvis hälften av alla patienter tar de läkemedelsdoser som föreskrivits. Orsakerna 

till den bristande läkemedelsanvändningen är flera, vilket kan resultera i allvarliga 

konsekvenser såsom oförutsägbara biverkningar, uteblivna behandlingsresultat och skador på 

kroppens organ. Då sjuksköterskan har en nära kontakt med patienten och ansvarar för att 

främja patientens hälsa och välbefinnande, är en av uppgifterna att förhindra den bristande 

följsamhet som råder. Syfte: Syftet är att beskriva vilka strategier sjuksköterskan kan 

tilllämpa för att öka patientens förmåga till att följa en läkemedelsordination. Metod och 

studiedesign: Genom en systematisk litteraturstudie har relevant material insamlats i 

databaserna CINAHL, PubMed och The Cochrane Library samt sökmotorn 

ELIN@Mälardalen och bibliotekskatalogen LIBRIS. Resultat: Flera praktiska och teoretiska 

interventioner finns att tillgå och sjuksköterskans uppgift att kartlägga patientens inställning 

och uppfattning till läkemedel och sjukdom, för att vidare kunna förmedla individuellt 

anpassad information. Därmed ökar sannolikheten att en ordination följs och följdaktligen 

också att behandlingsresultatet förbättras. Slutsatser: Flera strategier för att sjuksköterskan 

ska kunna öka patientens följsamhet till läkemedelsordinationer existerar, och det gäller för 

sjuksköterskan att anpassa de individuellt efter patientens behov.  

Nyckelord: Läkemedelsföljsamhet, interventioner, patientcentrerat förhållningssätt, strategier 

ABSTRACT 

Background: Failure to adhere to medical prescriptions is an extensive problem, as barely 

half of all patients fully comply with their prescriptions. There are several reasons reported as 

to why patients don’t adhere to their drug prescriptions. Poor adherence can however be a 

risky behaviour, as the consequences can be side effects, lack of treatment effect or organ 

damage. Nurses work in close proximity to patients, and as such often take on the role as a 

mediator between the patient and the treating doctor. As a result of this, it is important for 

nurses to know what approaches are available to increase a patient’s adherence to a drug 

regimen. Aim: The aim of this study is to describe what strategies the nurse can apply to 

increase the patient’s ability to comply with a drug prescription. Method and Study Design: 

A review of the various ways adherence could be improved was made through an extensive 

database search. The databases used were: CINAHL, Pubmed, The Cochrane Library, the 

LIBRIS Library catalogue and the search engine ELIN@Mälardalen. Result: There are 

several theoretical and practical interventions the nurse can use to increase adherence to 

medical prescriptions. The nurse has to identify the patients’ attitudes and beliefs about 

medicine and illness before mediate individual information. By applying concordance the 

patient involves in the descision-making, which in turn increase the possibility of adherence 

and futher more the result of the treatment. Conclusion: There are a multitude of practical 

and theoretical methods of intervention available, where the nurse has to consider which one 

of these that seems to be the most prominent for a specific patient. 

Keywords: Adherence to medications, concordance, compliance, interventions, strategies 
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1 INLEDNING 

Att förskriva läkemedel är en av de vanligaste handlingarna som görs inom hälso- och 

sjukvården och de flesta har någon gång fått läkemedelsrecept med ordination på hur ofta och 

på vilket sätt som ett läkemedel skall tas. Ordinationen och den faktiska 

läkemedelsanvändningen skiljer sig dock ofta åt i verkligheten och är ett område som inte 

uppmärksammas inom hälso- och sjukvården. Anledningen beror i hög grad på att det råder 

en hög okunskap, både bland patienter och hos professionella yrkesutövare, om vilka 

konsekvenser en felaktig läkemedelsbehandling kan leda till. En bristande följsamhet kan 

även gälla annat än läkemedelsföreskrifter, exempelvis motion på recept. Jag har däremot valt 

att inrikta mig på följsamheten vad gäller läkemedelsordinationer, då det är ett område som 

jag tycker bör aktualiseras i högre grad än vad som idag görs då ett inadekvat läkemedelsintag 

kan leda till allvarliga konsekvenser för patienten.  

Vad jag själv erfarit efter att ha läst sjuksköterskeutbildningen på två lärosäten, nämns 

ingenting om bristande läkemedelsanvändning, vilket jag tycker bör införas då ämnesområdet 

berör sjuksköterskans profession i hög grad, där sjuksköterskan har en viktig roll vad gäller 

kunskaps- och informationsförmedling. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår bland annat 

främja hälsa, förebygga ohälsa samt att lindra lidande. Ofta står sjuksköterskan i förbindelsen 

mellan patienten och läkaren och får därmed den förmedlande rollen. Därför är det viktigt 

som sjuksköterska att ha kunskap om hur en bristande läkemedelsanvändning kan förebyggas 

och hur patientens skepsis till läkemedelsordinationer bör hanteras. Förutsatt att ordinationen 

är välgrundad, resulterar en ökad följsamhet till ett ökat välbefinnande hos patienten och en 

lägre belastning på hälso- och sjukvården. Vidare skapas en bättre vårdkvalité och en mer 

välmående befolkning. 

2 BAKGRUND 

I följande avsnitt definieras de engelska begreppen compliance, adherence och concordance, 

vilka berör patientens förmåga att följa en ordination, orsakerna till varför följsamheten är 

bristfällig förklaras och vidare vilka konsekvenser som en ofullständig följsamhet kan leda 

till. Dessutom nämns det teoretiska perspektivet, sjuksköterskans ansvarsområde samt de 

lagar och författningar som gäller inom ämnesområdet.  

2:1 Begreppen compliance, adherence och concordance 

Nationalencyklopedin (2009) beskriver termen compliance som ”uttryck för hur väl en 

patient följer en ordination, speciellt en läkemedelsföreskrift”. Ursprungligen användes 

termen compliance inom det militära, men i början av 1980-talet började den användas mer 

allmänt, då Brian Haynes definierade compliance som ”the extent to which a persons’ 

behavior, in terms of taking medications, following diets, or executing lifestylechanges, 

coincides with medical or health advice” (Lindberg, 2006). Begreppet innebär att hälso- och 

sjukvårdspersonal vet mer än andra om hur en behandling ska genomföras och att patienten 

därför ska rätta sig efter ordinationen. Innebörden i termen har dock kritiserats, då patienten 

intar en underordnad roll gentemot vårdpersonalen, och att det är patientens fel om 

ordinationen inte följs som föreskrivet (Hagström, 2007). För att få bort den negativa 

betydelsen av begreppet, propagerade WHO år 2003 att sjukvården bör använda termen 

adherence i större utsträckning. Syftet var att försöka få patienten mer involverad i 

beslutstagandet rörande sin egen behandling. Termen beskriver i vilken grad som patientens 
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följsamhet motsvarar de överenskomna besluten, som patienten och hälso- och 

sjukvårdpersonal tillsammans fattat (Bissonnette, 2008; Lehane & McCarthy, 2009; Ulfarson, 

Bardage, Wredling, von Bahr & Adami, 2007). Om patienten inte följer motsvarande 

rekommendationer är det ett beslut från patientens sida, och inget som patienten klandras för 

(Cook, 2008). Då ingen nämnvärd åtskillnad gjordes mellan de båda termerna compliance och 

adherence, uppkom begreppet concordance som snarare belyser utvecklingen av en 

relationsskapande förhållande mellan patient och vårdpersonal, där patiens synpunkter 

betonas (Barber, 2002; Cook, 2008; Lehane & McCarthy, 2009). Den beskriver en mer 

patientcentrerad relation, där patienten själv är delaktig i sina beslut rörande läkemedel och 

behandlingar. Genom ett aktivt deltagande från patientens sida, och med en vårdpersonal som 

lägger fram alternativa förslag på läkemedel och behandling, kommer patienten tillsammans 

med vårdpersonal fram till behandlingsmål, grundat på patientens vilja och tidigare erfarenhet 

av läkemedel (Barber, 2002; Cook, 2008; Lindberg, 2006).  

2:2 Orsaker till en bristande läkemedelsanvändning 

Redan Hippokrates (460-359 f. Kr) nämnde patienternas ovilja att följa medicinska råd och 

behandlingar. Lindberg (2006) citerar hur Hippokrates uppmanade sina kollegor med ”var 

uppmärksam på patienternas fel och brister, de ljuger ofta om hur det har tagit ordinerade 

mediciner”. Än idag råder samma mönster inom hälso- och sjukvården, där den bristande 

läkemedelsanvändningen är ett utbrett och dolt problem. Av de förskrivna läkemedlen 

används uppskattningsvis hälften enligt ordination (Barber, 2002; Bissonnette, 2008; 

Hagström, 2007; Lind, 2005; Ulfarson, et al., 2007). En patient klassas som följsam, vad 

gäller läkemedel och kvantitet, om mer eller mindre än 20 % av ordinerad dos administreras 

(Barber, 2002; Lindberg, 2006).  

Det finns ett flertal teorier som förklarar orsaken till varför patienten inte följer en given 

ordination. Barber (2002) förklarar den teoretiska modellen Medical Error Theory med att en 

bristande läkemedelsanvändning hos patienten kan vara medveten eller omedveten. Patienter 

som med avsikt inte följer läkemedelsordinationer gör det som regel på grund av att de har 

egna uppfattningar och teorier om sjukdom och läkemedel (Barber, 2002; Bissonnette, 2009; 

Cook, 2008; Hagström, 2007). Därmed fattar de också egna beslut om hur en behandling ska 

genomföras, då deras kunskap avviker från läkemedelsvetenskapen. En bristfällig kunskap 

eller en otillräcklig förståelse av betydelsen av att följa en ordination gör att patienten själv 

väljer hur ett läkemedel ska tas (Cook, 2008; Ihre, 2005). De patienter som har en skev 

uppfattning om sin sjukdom eller som missförstår sin prognos eller behandling är också i hög 

grad sämre på att följa en läkemedelsordination. Den bristande läkemedelsanvändningen som 

för patientens del är omedveten, beror framför allt på glömska eller slarv. Ofta är det den 

äldre generationen som har svårigheter med att minnas när och hur ofta läkemedlet ska tas 

(Barber, 2002; Hagström, 2007; Ihre, 2005).  

En del faktorer som påverkar patientens förmåga att följa en ordination är direkt kopplade till 

läkemedlet, där orsakerna berör antalet läkemedel som patienten sammanlagt har, 

komplicerade ordinationer, en rädsla för biverkningar eller att läkemedlet är 

beroendeframkallande. Höga läkemedelskostnader är också en bidragande orsak till varför 

patienten väljer att vara utan läkemedel (Barber, 2002; Bissonnette, 2008; Hagström, 2007; 

Ihre, 2005). Vid långtidsmedicineringar sjunker graden av följsamhet till behandlingar efter 

cirka tio dygn (Statens offentliga utredningar [SOU], 2000). Läkemedel som ordineras i 

preventivt syfte eller mot symtomlösa sjukdomar följs sämre än de som tas mot exempelvis 
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smärta, då patienten direkt märker av effekten av behandlingen (Ihre, 2005; Ulfarson, et al., 

2007).  

Somliga patienter accepterar en ordination, av den anledning att de finner svårigheter med att 

diskutera öppet med hälso- och sjukvårdpersonal om hur de önskar en ordination av rädslan 

att bli kritiserade eller att relationen till vårdpersonalen förstörs (Cook, 2008). En patient som 

inte har någon möjlighet att ställa frågor rörande ett läkemedel får också brist på nödvändig 

information, vilket kan mynna i en sämre läkemedelsanvändning (Ulfarson et al, 2007). 

Hälso- och sjukvårdpersonal och patient har ofta olika uppfattningar om vad som är väsentligt 

att veta om ett läkemedel då en ny ordination förskrivs. Patienten önskar ofta veta hur ett 

läkemedel fungerar och vilka biverkningar som kan uppstå, medan sjuksköterskan mer 

fokuserar på vilka hälsofrämjande effekter som ett läkemedel har. Om sjuksköterskan 

misslyckas med att förmedla rätt information kan det innebära missuppfattningar, oro och 

kluvenhet hos patienten med att följa en ordination (Cook, 2008). 

2:3 Konsekvenser av en bristande läkemedelsanvändning 

Läkemedel är fysiologiskt aktiva substanser, vilket kan innebära allvarliga risker om de 

används felaktigt. Ulfarson et al. (2007) nämner i sin studie att patienter som följer sin 

ordination på ett adekvat sätt tenderar att leva längre. En ofullständig läkemedelsanvändning 

beror på att ett läkemedel antingen över- eller underdoseras, vilket direkt orsakar 

konsekvenser för både individen och samhället (Bissonnette, 2008; Ihre, 2005). Att läkemedel 

överkonsumeras är lika vanligt som att de underkonsumeras. En bristande 

läkemedelsanvändning leder till att målet med behandlingen inte uppnås, medan en alltför hög 

konsumtion kan ha toxisk effekt på kroppens organ eller orsaka interaktioner med andra 

läkemedel. Om ett läkemedel inte tas som ordinerat innebär det en försämrad hälsa med ett 

försvårat eller förlängt tillfrisknande, vilket mynnar i ett ökat lidande samt en högre grad av 

morbiditet hos patienten (Hagström, 2007; Lehane & McCarthy, 2009; Ulfarson, et al., 2007). 

En studie med organtransplanterade patienter indikerar på att även om ett läkemedel är 

livsviktig, tenderar patienter att inte följa en given ordination. Av de 260 patienter som ingick 

i studien, följde 82 % den terapibehandling som ordinerats. Av de som inte använde 

läkemedlet enligt ordination fick 91 % avstötning eller avled (Lindberg, 2006).  

Av samtliga sjukhusinläggningar är 15 % orsakade av en felaktig läkemedelsanvändning 

(Ihre, 2005; Ulfarson, et al., 2007). Ett ofullständigt tillfrisknande, ett uteblivet 

behandlingsresultat eller intoxikation till följd av överdosering, leder till ökad belastning på 

sjukvårdsinrättningar. Enligt Ihre (2005) kostar den bristande läkemedelsanvändningen i 

Sverige uppemot 20 miljarder kronor varje år, till följd av en ökad sjukvårdskonsumtion med 

fler inläggningar. En hög sjukfrånvaro, med en helt eller delvis utebliven inkomst hos 

patienten, bidrar till en sämre ekonomisk situation och ett större produktionsbortfall i 

samhället (Bissonnette, 2008; Hagström, 2007; Ihre, 2005).  

2:4 Teoretisk referensram 

Imogene King (1923-2007) utvecklade principen om hur system interagerar med varandra, 

med det centrala fokuset människan. Genom människans syn på objekt, personer och 

händelser påverkas det egna beteendet, den sociala interaktionen och hälsan. Enligt King är 

målet för omvårdnaden hälsa, där hon definierar hälsa som en dynamisk fortskridande process 

som har samband med mänsklig tillväxt och utveckling (Sieloff Evans, 1995). Genom 
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interaktionen mellan människor och dess miljö uppnås självförverkligande och att hälsan 

bevaras (King, 2007). 

Den systemteori som King utvecklade har en holistisk människosyn och innehåller tre 

interaktionssystem; det personliga, det mellanmänskliga och det sociala. Det personliga 

systemet har individen i fokus, där sjuksköterskan måste se individen ur ett helhetsperspektiv. 

Det är inom det mellanmänskliga systemet som King anser att omvårdnadsprocessen äger 

rum, där hon beskriver den som en rad handlingar mellan sjuksköterska och patient som 

innebär aktion, reaktion, interaktion och transaktion. Den mellanmänskliga delen har, enligt 

King själv, störst inflytande då sjuksköterskan tillsammans med patienten förhandlar fram 

gemensamma mål som resulterar i ökad tillväxt och utveckling hos patienten. Det sociala 

systemet betecknar en grupp av människor i ett samhälle med gemensamma mål, intressen 

och värderingar (King, 2007; Sieloff Evans, 1995). Förhållandet mellan dessa tre system gav 

upphov till King’s Theory of Goal Attainment, som baseras på att sjuksköterskan tillsammans 

med patienten sätter upp gemensamma mål genom en transaktionsprocess (King, 1999). 

Enligt King är transaktionen mellan sjuksköterska och patient av stor betydelse för att målen 

ska uppnås (Lavin & Killeen, 2008). Transaktionsprocessen formas av de fyra principerna 

perception, kommunikation, interaktion och transaktion som tillsammans formar den 

teoretiska kunskap som behövs för att uppskatta, diagnostisera, planera, implementera samt 

utvärdera omvårdnaden. Detta leder till att målen, och därmed också behandlingsresultaten, 

lättare uppnås mellan sjuksköterska och patient (Frey, Sieloff & Norris, 2002).  

Det King anser unikt med omvårdnaden är på de sätt som sjuksköterskan tillämpar sin 

kunskap på för att utföra sina uppgifter, där hon ser omvårdnadens funktion som att hjälpa 

patienten att behålla hälsan genom att undervisa, ledsaga och ge råd. Det förutsätter att 

sjuksköterskan kan tolka viss information från patienten för att vidare kunna planera, 

genomföra och utvärdera omvårdnaden individuellt. Interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient beskrivs som präglad av verbal och icke-verbal kommunikation, där information 

utbyts och tolkas, av transaktion där värderingar, behov och viljor delas, av perception av 

sjuksköterskan, patienten och situationen, av jaget samt av stressorer som påverkar varje 

person och situation. Vid interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten är perceptionen 

av stor betydelse, då sjuksköterskan måste medvetandegöra vilken kunskapsnivå patienten 

befinner sig på. Därmed kan sjuksköterskan förmedla kunskapen utifrån patientens behov. 

Sjuksköterskan måste se patientens individuella behov och tillsammans med patienten komma 

överens om vilka metoder som behövs för att uppnå målen. Genom att sjuksköterskan och 

patienten bildar ett team kommer de överens om vilka mål de ska arbeta mot för att 

gemensamt forma ett kontrakt om hur målen ska uppnås. För att interaktionen ska bli 

ömsesidig krävs att både sjuksköterskan och patienten aktivt deltar, där sjuksköterskan 

ansvarar för att inleda relationen. King betonar att sjuksköterskans syn på patienten påverkar 

interaktionsprocessen och menar att individen har rätt att få kunskap om sin egen hälsa, rätten 

att acceptera eller avvisa sjukvård och rätten att delta i beslut som påverkar deras egna liv och 

hälsa (King, 2007; Sieloff Evans, 1995).  

2:5 Sjuksköterskans ansvarsområde 

Även om det är läkarens uppgift att förskriva läkemedel, har sjuksköterskan ansvar för att 

motivera patienten till att vara följsam i de behandlingar som ordinerats (Socialstyrelsen, 

2005). Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (SFS, 1998:531) 

ska hälso- och sjukvården byggas på respekt för patientens självbestämmande och integritet 

såväl som att patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses. Inom 
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sjuksköterskans yrkesprofession ingår det att informera och undervisa patienten och försäkra 

sig om att patienten förstått den information som givits (Socialstyrelsen, 2005).  

 

I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område beskrivs att ”vården så långt 

som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten”. Lagen betonar att 

patienten ska få en individuellt anpassad information om bland annat sitt hälsotillstånd och 

om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns. Vidare nämner hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) att den som vänder sig till hälso- och sjukvården ska ges, när 

det är lämpligt, upplysningar om de metoder som finns för att förebygga sjukdom eller skada. 

Innan en ny diagnos- eller behandlingsmetod tillämpas, ska vårdgivaren se till att metoden har 

bedömts från individ- och samhällsetiska aspekter. Vid de tillfällen då det finns flera 

behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 

ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. 

Det är av betydelse att sjuksköterskan har en humanistisk människosyn och ser patienten ur 

ett helhetsperspektiv. Vid mötet med patienten är det viktigt att sjuksköterskan tar tillvara på 

patientens egna kunskaper och erfarenheter. I dialog med patienten måste sjuksköterskan 

motivera patienten till att vara följsam till behandlingar och i efterhand följa upp patientens 

tillstånd. Genom att sjuksköterskan undervisar och stödjer patienten främjas hälsan. I 

yrkesprofessionen måste sjuksköterskan kunna samverka med andra aktörer i vårdkedjan och 

verka för en adekvat informationsöverföring (Socialstyrelsen, 2005).  

2:6 Problemområde 

Att patienter inte följer läkemedelsordinationer är ett utbrett och allvarligt problem inom 

hälso- och sjukvården. Flera studier nämner att uppskattningsvis hälften av de patienter som 

förskrivits läkemedel också följer ordinationen. Orsaken till problematiken är flera och kan 

resultera i oförutsägbara biverkningar, interaktioner och uteblivna behandlingsresultat, vilket 

vidare leder till en försämrad hälsa och ett försvårat eller förlängt tillfrisknande. Följden blir 

fler inläggningar på sjukhus och att tillgänglig personal inte täcker vårdbehovet. 

Sjuksköterskan ansvarar för att tillgodose patientens hälsa på ett optimalt och omsorgsfullt 

sätt, vilket även King betonar är målet med omvårdnaden i sin teori, där hon beskriver 

sjuksköterskans uppgifter som att undervisa, ledsaga och ge råd för att därigenom främja 

hälsan. Då sjuksköterskan har en nära kontakt med patienten innebär det en roll som 

kunskaps- och informationsförmedlare, bland annat vad avser läkemedel. 

Med vilka strategier kan sjuksköterskan  få patienten att bli mer följsam till 

läkemedelsordinationer? 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva vilka strategier sjuksköterskan kan tilllämpa för att öka patientens 

förmåga till att följa en läkemedelsordination. 

4 METOD 

Då examensarbetets syfte är att finna tillvägagångssätt som sjuksköterskan kan använda sig av 

för att öka patientens läkemedelsanvändning, valdes en kvalitativ litteraturstudie som metod, 

där nuvarande vetenskapliga, publicerade ansatser sammanställs, analyseras och beskrivs. Vid 

en kvalitativ litteraturstudie fördjupas upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov, 
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vilket leder till en mer evidensbaserad omvårdnad. På så sätt ökar förståelsen av det fenomen 

som valts, där tidigare forskning sammanställs till en ny helhet. Den kunskap som identifieras 

omsätts till praktisk användbar kunskap för att kunna utarbeta en vägledning om hur det 

studerade fenomenet kan hanteras i vårdarbete (Friberg, 2009).  

De studier som valdes ut som relevanta inom området analyserades efter Evans (2002) 

modell.  

4:1 Litteratursökning 

Det första som görs i en systematisk litteraturöversikt är, enligt Evans (2002), att göra en 

litteratursökning där relevanta vetenskapliga studier inom det valda ämnesområdet söks fram. 

Vid litteratursökningen användes databaserna CINAHL, PubMed och The Cochrane Library  

samt sökmotorn ELIN@Mälardalen och bibliotekskatalogen LIBRIS, då dessa handhar 

vetenskapliga tidsskrifter för det valda ämnesområdet inom vårdvetenskap.  

Eftersom termen compliance ofta ersätter det svenska ordet följsamhet, påbörjades sökningen 

inne på Libris med sökorden diss* compliance och medication. På så sätt uppkom en relevant 

doktorsavhandling som berör följsamhet till läkemedel. Sökningen gav upphov till ytterligare 

begrepp som har med följsamhet att göra, därbland adherence och concordance, vilka 

användes vid senare sökningar. Andra sökord som använts och kombinerats på olika sätt är 

nurs*, strateg*, medic*, treatment, drug, intervention och information. Sammanlagt gjordes 

38 sökningar som sammanlagt resulterade i 15 vetenskapliga publikationer (figur 1). 

Figur 1, exempel på sökningar. 

Databas/sökmotor Sökord Antal träffar Antal relevanta 

artiklar 

CINAHL concordance AND 

strateg* AND nurs* 

17                      3 

The Cochrane 

Library 

compliance AND 

nurs* AND treatment 

AND intervention 

AND concordance 

25                      3 

PubMed 

 

 

compliance AND 

intervention AND 

nursing AND 

strategies AND 

information 

                    16                      

1 

ELIN@Mälardalen compliance AND 

medic* AND nurs* 

AND adherence 

                    80                      6 

4:2 Datainsamling och urvalskriterier 

När tillräckligt många artiklar hade samlats in under litteratursökningen, skapades en översikt 

bland de utvalda artiklarna för att undersöka om alla studier berör samma fenomen. Enligt 

Evans (2002) kan en analys av studier enbart göras om materialet som valts är av likartad 

karaktär. De studier som selekterades ut granskades kritiskt med avseende på deras kvalitet. 

Utifrån artiklarnas titel gjordes en snabb bedömning om de motsvarade examensarbetets syfte, 



7 

därefter lästes varje abstrakt för att bedöma om innehållet i studien var av relevans. (Friberg, 

2009). De studier som bedömdes tillämpningsbara inom det valda området sammanställdes i 

en artikelmatris, se bilaga 1.  

4:2:1 Inklusions- och exklusionskriterier 

En analys av kvalitativ art ska enligt Friberg (2009) baseras på vetenskapliga artiklar, 

doktorsavhandlingar och rapporter, varvid alla tre modeller ingår i examensarbetet. Segesten 

(2009) betonar att en vetenskaplig artikel är en tryckt skrift som redovisar ny kunskap, är 

möjlig att granska, har varit utsatt för bedömning och är publicerad på engelska. Varje artikel 

som bedömdes relevant analyserades i tidigare nämnda  avseenden innan de selekterades ut.  

De artiklar som valdes ut behandlar både tillfälliga läkemedelsbehandlingar och 

långtidsbehandlingar för kroniskt sjuka inom öppen- och slutenvården. Tyngd har lagts på 

patientperspektivet, för att därifrån bedöma hur patienten upplever att sjukvården fungerar i 

avseendet vad gäller konsultation. Någon åtskillnad rent demografiskt vart artiklarna är 

skrivna gjordes inte, då samma principer råder världen över. Alla kvalitativa studier som 

valdes ut är dock skrivna i Nordamerika eller Europa, varav ett flertal härhör från Sverige. De 

studier som ingår i examensarbetet har begränsats till att vara skrivna från år 2005 och 

godkända för publicering. Dock har ett undantag gjorts, vad gäller en artikel från 1993. 

Anledningen till att den valts med beror på att den bygger på en teoretisk modell som 

fortfarande är tillämpbar i praktiken.  

Då examensarbetet är inriktat på läkemedelsanvändningen i allmänhet, har artiklar som berör 

följsamheten vid en viss sjukdom, av en viss målgrupp eller med ett visst läkemedel 

exkluderas vid sökningarna. 

4:3 Metodanalys 

Genom att tillämpa Evans (2002) analysmodell sammanställdes de utvalda studierna i 

följande fyra steg; att samla ihop material, identifiera nyckelfynd i studierna, relatera teman 

mellan studierna och beskriva fenomenet.  

De insamlade studierna genomlästes ett flertal gånger, med fokusering på resultatdelen, så 

som första steget i Evans metod beskriver det första steget i analysmodellen. På så sätt 

skapades en helhetsbild av vad studierna handlade om. I det andra steget identifierades de 

meningsbärande enheterna, nyckelfynden, i studiernas resultat. De nyckelfynd som hittades 

skulle svara mot examensarbetets syfte, i det här fallet att finna strategier som sjuksköterskan 

kan tillämpa för att öka följsamheten hos patienten. De skrevs ned som citat på blanka A4 

papper för att separera dem från övrig text. Därefter, i steg tre, relaterades nyckelfynden till 

varandra. De nyckelfynd som hittades kategoriserades i olika teman beroende på vad 

nyckelfynden handlade om. Från de övergripande temana kunde därefter underteman skapas, 

som enligt Evans syftar till att öka förståelsen över det valda fenomenet (figur 2). Likheter 

och skillnader mellan nyckelfynden identifierades och nya övergripande huvudkategorier och 

underkategorier skapades för att lättare presentera dem i resultatdelen. I det fjärde steget 

förklarar Evans (2002) att fenomen beskrivs, där varje tema refereras bakåt till grundstudien 

för att studera tillförlitligheten av beskrivningarna. Slutligen uttrycktes resultatet genom 

synteser som skulle beskriva de teman och underteman som framkommit (Evans, 2002). 
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Figur 2, exempel på analysförfarande. 

Nyckelfynd Tema Undertema 

“It is important that health 

professionals give consistent 

information to patients and 

do not contradict the patient 

information leaflets” 

(Pfister-Minouge, 1993). 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

 

 

Tvärprofessionellt samarbete 

“By respecting each patients 

autonomy and resisting the 

urge to push against patient 

resistance, you have a better 

chance to achieve treatment 

compliance” (Butterworth, 

2008). 

 

 

 

Etiskt synsätt 

“A good relationship 

influencing the decision-

making and thereby 

following through actions to 

deliver good outcomes” 

(Horne, et al., 2005). 

 Vårdrelationens betydelse 

“See the patient as a partner 

– each patient should share 

responsibility and actively 

participate in the treatment 

regimen” (Deegan & Drake, 

2006). 

 Patientcentrerat 

förhållningssätt 

4:4 Etiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden göras vid systematiska 

litteraturstudier vad gäller urval och presentation av resultatet. De studier som analyseras ska 

alla vara granskade och godkända av en etisk kommitté eller ha egna etiska överväganden. 

Vidare ska de studier som analyseras refereras till på ett korrekt sätt och ingen plagiering eller 

förvrängning av materialet får förekomma. De studier som inkluderas i examensarbetet ska 

även redovisas ur ett objektivt perspektiv, där inga egna åsikter får förekomma (Forsberg & 

Wengström, 2008). Under examensarbetet kommer därför ovanstående aspekter att beaktas 

grundligt. 

5 RESULTAT 

I analysen framkom tre olika teman med sammanlagt 13 underteman, som gemensamt 

beskriver hur sjuksköterskan kan öka patientens följsamhet till läkemedelsordinationer. En 

sammanfattning av dessa illustreras i figur 3. 
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Figur 3, teman och underteman. 

Tema Undertema 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt 

 

 tvärprofessionellt samarbete 

 etiskt synsätt 

 vårdrelationens betydelse 

 patientcentrerat 

förhållningssätt 

Teoretiska strategier  utbildningsinterventioner 

 hur patienten önskar och 

upplever 

informationsförmedlingen 

 betydelsen av en adekvat 

kunskapsförmedling 

 kommunikationens 

betydelse 

 optimera patientens 

minnesförmåga 

Praktiska strategier  beteendeinterventioner 

 uppföljning 

 förändring i 

läkemedelsanvändningen 

 motiverande samtal 

5:1 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Temat sjuksköterskans förhållningssätt nämner hur sjuksköterskan bör agera gentemot 

patienten i de fyra undertemana ”tvärprofessionellt samarbete”, ”etiskt synsätt”, 

”vårdrelationens betydelse” och ”patientcentrerat förhållningssätt”. 

5:1:1 Tvärprofessionellt samarbete 

Vid en vårdkontakt träffar patienten i regel på många yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården, bland annat sjuksköterskor. Därför måste sjuksköterskor och övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal försäkra sig om att de ger konsekvent information till patienten. Den 

information som ges måste dessutom stå i relation till eventuell skriftlig information som 

patienten erhåller (Cushing & Metcalfe, 2007; Hobden, 2006; Pfister-Minouge, 1993; Warren, 

2009). I annat fall finns en risk att hälso- och sjukvårdspersonal skickar ut information med 

olikt innehåll, vilket gör det svårt för patienten att fatta informerade och objektiva beslut 

rörande sin behandling (Hobden, 2006; Warren, 2009). För att det ska förhindras krävs en rak 

och tydlig kommunikation dem emellan. Ett misslyckande med att förmedla adekvat 

information till patienten kan orsaka oro, missförståelse och kluvenhet inför diagnos och 

förskrivna läkemedel (Kaufman & Birks, 2009).  
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5:1:2 Etiskt synsätt 

Genom att sjuksköterskan respekterar varje patients autonomi är chansen större att patienten 

följer en ordination och att därmed behandlingsmålet uppnås (Butterworth, 2008; Cushing & 

Metcalfe, 2007). Då sjuksköterskan ser patientens emotionella och psykiska behov kan dessa 

områden också tillgodoses, vilket har visat sig öka patientens tillfredsställelse med en 

behandling. En ökad tillfredsställelse leder i större utsträckning till att patienten följer sin 

läkemedelsordination (Hobden, 2006).  

För att värna om patientens autonomi och skapa en god vårdrelation, är det patientens val att 

besluta om ett läkemedel ska tas. Sjuksköterskan måste acceptera beslut som patienten fattar 

rörande en behandling, även om sjuksköterskan har en annan åsikt. En del patienter väljer 

medvetet att inte följa en läkemedelsordination, trots att det allvarligt kan skada deras 

livsföring. Det orsakar etiska dilemman för sjuksköterskan, då det strider mot de etiska 

principerna att göra gott och att icke skada. (Cushing & Metcalfe, 2007; Hobden, 2006; 

Kaufman & Birks, 2009; Pfister-Minogue, 1993).  

5:1:3 Vårdrelationens betydelse 

Det första mötet mellan patienten och sjuksköterskan ses som det viktigaste, då den präglar 

det fortsatta vårdförloppet. En vårdrelation präglad av empati och involvering i patientens 

beslutstagande har visat sig vara av stor betydelse, då det påverkar patientens beslutstagande 

rörande en behandling och därmed hur behandlingsresultatet blir (Cushing & Metcalfe, 2007; 

Horne, Weinman, Barber, Elliot & Morgan, 2005; Pfister-Minogue, 1993). Vidare är en god 

relation en viktig indikator på om patienten vill diskutera behovet av information och 

effekterna av ett läkemedel med sjuksköterskan (Dolovic, Kalpana, Sellors, Lohfeld, Lee & 

Levine, 2008). Det patienten bedömer som viktigast i en vårdrelation är kontinuitet, intresse 

och en icke dömande attityd från sjuksköterskans sida (Pfister-Minogue, 1993). 

5:1:4 Patientcentrerat förhållningssätt 

Om sjuksköterskan använder sig av ett patientcentrerat förhållningssätt respekteras patientens 

autonomi till följd av att patientenen själv bestämmer hur behandlingen ska genomföras 

(Cushing & Metcalfe, 2007; Horne, et al., 2005; Kaufman & Birks, 2009; Warren, 2009). En 

interaktion där patienten och sjuksköterskan utbyter information med varandra är av stor 

betydelse för att kunna utarbeta en behandlingsplan som patienten har kontroll över och vill 

följa. Genom att sjuksköterskan tillåter patienten att utveckla och äga behandlingsplanen ökar 

sannolikheten för att det kliniska utfallet ska bli bra (Butterworth, 2008; Deegan & Drake, 

2006; Hobden, 2006; Kaufman & Birks, 2009; Pfister-Minogue, 1993; Warren, 2009).  Ett 

patientcentrerat förhållningssätt baseras på en tvåvägskommunikation där sjuksköterskan 

tillsammans med patienten fattar gemensamma beslut. Sjuksköterskan måste se patienten som 

en partner, som ges eget ansvar för sin behandling och aktivt deltar vid konsultationen 

(Cushing & Metcalfe, 2007; World Health Organisation [WHO], 2007). Beslut som patienten 

gemensamt fattar med vårdpersonal har visat sig ha en stor påverkan över att reducera 

patientens ängslan, samtidigt som tillfredsställelsen och minnet av vad som förmedlas under 

konsultationen ökar. Vid tillfällen då patienten aktivt deltar under konsultationen, är chansen 

större att patienten håller fast till den givna ordinationen (Cushing & Metcalfe, 2007; 

Kaufman & Birks, 2009; Warren, 2009; Watson & McKinstry, 2009). Vid en patientcentrerad 

konsultation har  patienten lättare för att lyfta sina egna tankar och frågor, genom att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten blir mer öppen (Horne, et al., 2005). 
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Trots att majoriteten av patienterna föredrar en patientcentrerad kommunikation, nämner 

Cushing och Metcalfe (2007) att ungefär hälften av patienterna hellre vill ha direktiv med 

raka och klara råd. 

5:2 Teoretiska strategier 

Temat teoretiska strategier nämner olika tillvägagångssätt som sjuksköterskan kan utbilda 

patienten på, för att öka chansen att patienten följer en ordination. Avsnittet delas in i 

undertemana ”utbildningsinterventioner”, ”patientens upplevelser och önskan av 

information”, ”individuellt anpassad information”, ”betydelsen av en adekvat 

informationsförmedling”, ”kommunikationens betydelse” och ”optimera patientens 

minnesförmåga”. 

5:2:1 Utbildningsinterventioner 

Hur utgången i en konsultation blir beror på sammanhanget, den metod som tillämpas och 

innehållet i kommunikationen. Att enbart förmedla kunskap till patienten förutsätter inte att 

patienten väljer att följa en läkemedelsordination. En effektiv metod är att kombinera olika 

interventioner och råd. Utbildningsinterventioner involverar de metoder som lär patienten om 

ett läkemedel eller en sjukdom genom verbal eller visuell information (Butterworth, 2008; 

Kaufman & Birks, 2009; Haynes, Ackloo, Sahota, McDonald & Yao, 2008; Horne, et al., 

2005; Pfister-Minouge, 1993; Watson & McKinstry, 2009). Muntlig information förmedlas 

fortast, medan skrivet material minns i högre grad efter avslutad konsultation. Dock medför 

skrivet material svårigheter för de patienter som har lässvårigheter. Pictogram kan därför vara 

en alternativ informationsväg vid lässvårigheter, där kunskap förmedlas genom bilder. 

(Butterworth, 2008; Watson & McKinstry, 2009). Sjuksköterskan bör poängtera betydelsen av 

att följa en läkemedelsordination fullt ut, och varje negativ konsekvens som kan förekomma, 

såsom biverkningar eller ett misslyckat behandlingsresultat måste förklaras (Haynes, et al., 

2008; Kaufman & Birks, 2009; Warren, 2009). Skriftlig information har visat sig ha stor 

effekt på den kunskap som patienten implementerar, tillfredsställelsen med konsultationen 

och vidare hur följsamheten till ordinationen blir (Horne, et al., 2005). De bipackssedlar som 

följer med en läkemedelsförpackning är sällan skrivna på ett patientvänligt vis. 

Sjuksköterskan bör ha det i beaktande och eventuellt komplettera med kompletterande 

broschyrer med mer patientanpassad information (Hobden, 2006). 

5:2:2 Hur patienten önskar och upplever informationsförmedlingen  

Patienter upplever ofta att de får information om vad som händer när ett läkemedel tas enligt 

ordination, men sällan vad som kan inträffa om läkemedlet inte tas som föreskrivet (Dolovic, 

et al., 2008; Hobden, 2006). Enligt Cushing och Metcalfe (2007) nämns biverkningar enbart i 

10 % av de konsultationer som ges. Om sådan väsentlig information förbises har patienten 

inte någon möjlighet att göra något informerat val (Cushing & Metcalfe, 2007; Hobden, 

2006). Patienten upplever att fördelarna med en läkemedelsbehandling diskuteras oftare än 

biverkningar, risker och eventuella försiktighetsåtgärder, trots att patienten ser dessa tre 

aspekter som betydelsefulla (Cushing & Metcalfe, 2007; Dolovic, et al., 2008; Kaufman & 

Birks, 2009). Patienter uttrycker en önskan om att bli mer välinformerade om sina läkemedel, 

så de därigenom kan skapa förväntningar om det (Dolovic, et al., 2008; Kaufman & Birks, 

2009; Warren, 2009). En patient uttrycker följande upplevelse efter kontakt med hälso- och 

sjukvården; 
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“Not all patients are ignorant in the true sense of the word.                                                         

I want to be told about side effects and interactions                                                                

and troubles or problem. I really want to                                                                          

understand things.” (Dolovic, et al., 2008. s.388). 

Cushing och Metcalfe (2007) förklarar anledningen till att sådan information förbises med att 

hälso- och sjukvårdspersonal upplever den slags information som en komplicerad och 

tidskrävande process. Den information som vårdpersonalen förmedlar upplever patienten ofta 

som generaliserad, där det ofta talas om hur majoriteten upplever en behandling eller ett 

läkemedel. Vad patienten önskar är en mer objektiv infallsvinkel om vilka fördelar och 

biverkningar ett läkemedel kan orsaka, för att de därefter kan fatta beslut om de accepterar en 

behandling eller inte (Cushing & Metcalfe, 2007; Hobden, 2006; Kaufman & Birks, 2009).  

5:2:3 Betydelsen av en adekvat informationsförmedling 

All hälso- och sjukvårdspersonal, bland annat sjuksköterskor, har ansvar för att patienten ska 

få tillräckligt mycket information rörande sin behandling och vilka risker ett läkemedel kan 

medföra. Därigenom har patienten möjlighet att själv göra ett informerat val om sin 

läkemedelsbehandling (Butterworth, 2008; Warren, 2009). Vid en konsultation är det av stor 

betydelse att sjuksköterskan medvetandegör hur omfattande den information som ges till 

patienten är. Den information som sjuksköterskan förser patienten med har stor påverkan över 

hur utgången i behandlingen blir. Sjuksköterskan måste försäkra sig om att den information 

som ges är anpassad till patientens behov och vidare kontrollera att patienten förstår den 

(Butterworth, 2008; Cushing & Metcalfe, 2007; Haynes, et al., 2008; Hobden, 2006; Horne, et 

al., 2005; Kaufman & Birks, 2009; Pfister-Minogue, 1993). Warren (2009) nämner en patient 

som fick förklaringen att astman var ett resultat av hans katt, vilket gjorde att han använde 

läkemedlet Salbutamol på katten. En annan patient upplevde sin astmainhalerare ineffektiv, 

vilket orsakades av att han inte hade tagit bort skyddslocket från munstycket. 

För att sjuksköterskan ska kunna identifiera patientens individuella behov behövs en 

helhetssyn över patientens hälsosituation (Kaufman & Birks, 2009; Pfister-Minogue, 1993). 

Sjuksköterskan har till uppgift att identifiera patientens upplevelser och inställning till sin 

sjukdom och behandling, för att vidare ta reda på vad patienten önskar få veta. På så sätt kan 

informationen som ges vid konsultationen skräddarsys så att rätt och tillräckligt mycket 

kunskap förmedlas (Kaufman & Birks, 2009; Hobden, 2006; Warren, 2009; WHO, 2007). När 

patienten fått tillräckligt med information och kan minnas den information som givits är det 

större sannolikhet att patienten upplever tillfredsställelse med konsultationen. Det möjliggör 

att patienten följer de råd som givits (Hobden, 2006).  

Hur sjuksköterskan förklarar biverkningar har stor inverkan på hur patienten följer sin 

ordination (Haynes, et al., 2008; Kaufman & Birks, 2009; Warren, 2009). Enligt Young och 

Oppenheimer (2006) uttrycker patienter som erhåller information om hur stor procentsats det 

är att drabbas av en biverkning större avsikt att följa en läkemedelsbehandling, jämfört med 

de som informeras om att ”somliga upplever”.  

Hos patienter som ordineras läkemedel under begränsad tid är det tillräckligt om 

sjuksköterskan betonar vikten av att följa en ordination fullt ut i kombination med skriftlig 

information. Vid livslång läkemedelsbehandling är det däremot av betydelse att läkemedlet 

anpassas så långt som det går efter patientens livsstil (Haynes, et al., 2008; Warren, 2009). 

När orsaken till en medicinsk behandling är frånvarande, sjunker följsamheten till ett 
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läkemedel (Cushing & Metcalfe, 2007; Pfister-Minogue, 1993). Kaufman och Birks (2009) 

nämner att patienter med högt blodtryck ofta har uppfattningen om att en farmakologisk 

antihypertensiv behandling botar. De har därför svårt att förstå behovet av en livslång 

behandling.    

5:2:4 Kommunikationens betydelse 

Kommunikationen mellan patienten och sjukvårdspersonalen är som regel avgörande för hur 

utfallet av behandlingen blir. Om patienten inte deltar i den kommunikation som förs under en 

konsultation, ökar risken för att patienten inte vet varför eller hur läkemedlet skall tas 

(Cushing & Metcalfe, 2007; Warren, 2009; WHO, 2007). En effektiv kommunikation 

underlättas om informationen baseras på ett språk som är lättförstått och om informationen 

presenteras i ett sätt som tar hänsyn till patientens övertygelser. Om sjuksköterskan använder 

ett språk som för patientens del är främmande, finns det stor risk för att viktig information inte 

förstås. När vårdpersonalens och patientens ordförråd, vad gäller anatomiska och medicinska 

termer, motsvarar varandras ökar tillfredsställelsen av en konsultation liksom specifika 

komponenter av den såsom kommunikationen, välbefinnandet och avsikten med att vara 

följsam (Horne, et al., 2005). Sjuksköterskan bör använda en enkel kommunikation som 

preciserar diagnos, prognos och behandling i konkreta och specifika termer med repetition 

och sammanfattning (Watson & McKinstry, 2009).  

5:2:5 Optimera patientens minnesförmåga 

Enbart hälften av den information som förmedlas minns av patienten. Den information som 

ges i början minns i högre grad än de delar som presenteras i mitten eller i slutet av en 

konsultation. Sjuksköterskan bör därmed se till att ta upp det mest väsentliga i början för att 

öka chansen till att patienten minns betydelsefull information (Cushing & Metcalfe, 2007; 

Horne, et al., 2005; Watson & McKinstry, 2009).  

För att följsamheten till en läkemedelsordination ska öka är det av stor betydelse att patienten 

kommer ihåg och förstår den information som givits (Kaufman & Birks, 2009; Pfister-

Minogue, 1993; Watson & McKinstry, 2009). För att vidga patientens förståelse, bör 

sjukvårdspersonalen förmedla informationen i små mängder och kontrollera att patienten 

förstår given information innan ytterligare ges (Butterworth, 2008; Cushing & Metcalfe, 

2007; Kaufman & Birks, 2009; Pfister-Minouge, 1993). Individuella instruktioner ökar 

möjligheten för att den information som ges minns av patienten (Kaufman & Birks, 2009; 

Watson & McKinstry, 2009). Faktorer som bidrar till hur mycket information patienten 

kommer ihåg är innehållet i informationen, patientens tidigare kunskaper och hur ängslig 

patienten är (Cushing & Metcalfe, 2007; Horne, et al., 2005). Den information som stämmer 

överens med patientens tidigare kunskap och egna åsikter minns och uppfattas bättre (Cushing 

& Metcalfe, 2007; Watson & McKinstry, 2009). Patienter som får upprepa det som sägs under 

en konsultation följer en läkemedelsbehandling betydligt bättre än de som passivt lyssnar 

(Butterworth, 2008; Cushing & Metcalfe, 2007; Watson & McKinstry, 2009). Förses 

patienten med inspelat material från konsultationen ökar chansen att patienten minns vad som 

sägs (Butterworth. 2008; Watson & McKinstry, 2009). Konkret information, exempelvis ”ditt 

finger kommer att läka om 5-7 dagar” minns bättre än abstrakt information som ”ditt finger 

kommer snart att läka” (Watson & McKinstry, 2009). Om patientens anhöriga involveras vid 

konsultationen har de större möjlighet att påminna patienten att ta ett läkemedel vid utsatta 

tidpunkter (Cushing & Metcalfe, 2007, Haynes, et al., 2008) 
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5:3 Praktiska strategier 

Temat praktiska strategier behandlar vilka funktionella metoder sjuksköterskan kan använda 

sig av, i de följande undertemana ”beteendeinterventioner”, ”uppföljning”, ”förändringar i 

läkemedelsanvändningen” och ”motiverande samtal”. 

5:3:1 Beteendeinterventioner 

Vid beteendeinterventioner inkluderas de metoder där föremål eller handlingar förändrar 

patientens rutiner eller inställning. De involverar införandet av dosetter, 

engångsförpackningar av läkemedel, skriv- eller telefonpåminnelser och schematiska 

dosförändringar. Ytterligare metoder är tillämpning av patientgrupper, där information och 

stöd ges. Störst effekt för att öka patientens förmåga att följa en ordination har de som aktivt 

involveras i sin behandling, gynnas till självvård och erhåller socialt stöd (Cushing & 

Metcalfe, 2007; Haynes, et al., 2008). Följsamheten och det kliniska resultatet ökar signifikant 

vid tillfällen då familjeterapi tillämpas, där patientens anhöriga involveras i 

läkemedelsbehandlingen (Haynes, et al., 2008; Pfister-Minogue, 1993).  

5:3:2 Uppföljning 

En kontinuerlig uppföljning under en läkemedelsbehandling är väsentlig så länge som 

läkemedlet är nödvändigt (Cushing & Metcalfe, 2007; Haynes, et al., 2008; WHO, 2007). De 

patienter som varannan vecka blev uppringda av en automatisk telefonbedömning och erhöll 

utbildningssamtal av sjuksköterskor rapporterade färre problem med att följa en 

läkemedelsordination (Haynes, et al., 2008). Genom att patienten regelbundet besöker en 

sjuksköterska och erhåller en genomgång av ett läkemedel, ökar chansen att patienten följer 

en ordination, samtidigt som vidare diskussioner med läkaren effektiviseras (Cushing & 

Metcalfe, 2007).  

5:3:3 Förändringar i läkemedelsanvändningen 

Sjuksköterskan måste hjälpa patienten med att finna praktiska lösningar som läkemedel kan 

användas på (Deegan & Drake, 2006). Förändringar i doseringstillfällena är en strategi där de 

patienter som har färre doser per dygn följer sin ordination bättre. Färre doseringstillfällen bör 

därför generaliseras till patienter där möjligheten att reducera antalet doser per dag finns 

(Haynes, et al., 2008; Warren, 2009). Att ta läkemedel en gång om dagen är ofta ett dyrare 

alternativ, men i längden kan det vara lönsamt för att undvika de kostnader som medföljer en 

bristande följsamhet (Hobden, 2006).  

Även om en patient är väl införstådd av betydelsen att följa en ordination, är det lätt att 

patienten glömmer bort att ta en läkemedelsdos. Patienter som väljer en behandling som är 

anpassad efter livsstilen har större chans att följa en ordination (Haynes, et al., 2008; Warren, 

2009). Sammanfaller doseringstillfällena med någon aktivitet är sannolikheten att läkemedlet 

tas högre. Patienter uttrycker att det är enklare att ta ett läkemedel vid frukosten, då frukost är 

en daglig rutin som vanligen äts hemma (Haynes, et al., 2008; Hobden, 2006; Kaufman & 

Birks, 2009).  
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5:3:4 Motiverande samtal 

Hos patienter som medvetet väljer att inte följa en ordination bör sjuksköterskan kartlägga 

patientens inställning till läkemedel (Barber, 2002; Kaufman & Birks, 2009; Pfister-Minogue, 

1993). Först då en patient inser hur betydelsefullt ett nytt beteende är, och hur säkra de är i 

förmågan att genomföra förändringen, ökar benägenheten att ändra inställning. Det beteende 

som patienten uppvisar under en sjukhusvistelse, där de erhåller stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal, skiljer sig ofta från det beteende de senare har hemma (Cushing & 

Metcalfe, 2007; Kaufman & Birks, 2009; Pfister-Minouge, 1993). Patientens beteende 

förändras först när deras värderingar stödjer det, när de är kapabla att förändra ett beteende, de 

tycker att det är värt förändringen eller när förändringen anses betydelsefull. För att patienten 

ska kunna genomföra en beteendeförändring behövs en bra metod och ett socialt stöd 

(Butterworth, 2008).  

För att förändra ett beteende eller en inställning är motivation en nyckelfaktor. Motiverande 

samtal är en patientcentrerad metod för att höja den inre motivationen och förändra ett redan 

invant beteende. Det görs genom att utforska och lösa kluvenheten hos patienten 

(Butterworth, 2008). För att patienten ska kunna göra en förändring krävs det att 

sjuksköterskan och patienten utbyter information med varandra. Därefter kan sjuksköterskan 

identifiera vilka åtgärder som behövs för att minska det motstånd som hindrar en förändring. 

Att sjuksköterskan lyssnar på patienten har stor betydelse i informationsutbytet för att båda 

parter ska förstå varandras ståndpunkter. Motivationen påverkas av patientens bedömning av 

kostnaderna i relation till fördelarna med läkemedlet, samt patientens självkänsla till att följa 

ordinationen. Om någon av dessa faktorer är låg resulterar det i att även 

läkemedelsanvändningen försämras (Cushing & Metcalfe, 2007; Kaufman & Birks, 2009).  

6 DISKUSSION 

I avsnittet diskuteras och reflekteras valet av metod, resultatet som examensarbetet kom fram 

till samt hur det etiska ställningstagandet beaktades. 

6:1 Metoddiskussion 

Den analysmetod som använts i examensarbetet utgörs av Evans (2002) beskrivning om hur 

kvalitativa studier systematiskt analyseras. Valet av metod grundar sig i att en djupare 

förståelse om vilka strategier som sjuksköterskan kan tillämpa för att få patienten till att följa 

en läkemedelsordination i högre grad genom att resultat från tidigare kvalitativ forskning 

inom samma område sammanställs. På så sätt koncentreras den teoretiska kunskapen till en ny 

helhet som kan vara praktisk användbar. Styrkan med vald metod är att flera studier inom 

samma ämnesområde sammanställs med avseende på ett specifikt fenomen. Det nya resultatet 

som fås fram är därmed stabilare och har en säkrare utgångspunkt inom ämnet. Metodens 

svaghet kan tänkas vara att det finns brister i de studier som analyserats, där författare 

medvetet valt att inte redovisa allt resultat som erhållits eller att feltolkningar gjorts. 

Ytterligare metod som skulle kunna vara tillämpbar i examensarbetet är en empirisk studie, 

där sjuksköterskor i sin yrkesutövning tillfrågas om deras kunskap relaterat till 

läkemedelsföljsamhet. Därmed kan en kartläggning göras om vilken kunskapsnivå som råder 

inom öppen- och slutenvården i Sverige, för att få en uppfattning om sjuksköterskans 

kännedom och insikt inom ämnesområdet. De eventuella brister som råder kan vidare åtgärdas 

för att öka medvetenheten och säkerställa vården. 
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De databaser som användes vid litteratursökningen var CINAHL, PubMed och The 

Cochrande Library. Dessutom nyttjades sökmotorn ELIN@Mälardalen och 

bibliotekskatalogen LIBRIS. Valet av sökkällor beror på att de handhar vetenskapliga artiklar 

och rapporter inom vårdvetenskap. Sökorden vid litteratursökningen ansågs relevanta till 

examensarbetet och kombinerades på olika sätt för att få fram tillräckligt bra material för att 

användas i resultatet. De studier som inkluderats i examensarbetet är alla kvalitativa, 

vetenskapliga samt granskade och godkända för publicering. Årtalsmässigt är alla från 2005 

och framåt, med undantag från en kvalitativ artikel från 1993. Anledningen till att jag valt att 

inkludera den beror på att den grundar sitt resultat på teoretisk modell som fortfarande är 

användbar. Utifrån varje artikels titel bedömdes om den var relevant till syftet. Om så var 

fallet lästes abstraktet för att närmre undersöka vad studien handlade om för att bedöma 

tillämpbarheten i examensarbetet. Eftersom syftet var att beskriva vilka strategier 

sjuksköterskan kan använda för att öka patientens läkemedelsanvändning exkluderades studier 

som inriktade sig på en viss sjukdom, ett visst läkemedel eller en viss målgrupp. I resultatet 

lades fokus på patientperspektivet, då jag anser det betydelsefullt att utgå från patientens 

synvinkel och uppfattning för att öka tillfredsställelsen med sjukvården i den grad det går 

efter patientens önskan. Därefter kan sjuksköterskan i högre grad förstå patientens åsikter och 

lättare anpassa de metoder som finns tillgängliga för att öka patientens benägenhet att följa en 

läkemedelsordination.  

Vid metodanalysen granskades och analyserades de utvalda studierna noggrant. Respektive 

studie lästes upprepade gånger för att innebörden skulle förstås djupare. De resultat som 

ansågs adekvata och motsvarade examensarbetets syfte, betraktades som nyckelfynd och 

valdes ut. Därefter kategoriserades nyckelfynden efter vad de handlade om, vilket mynnade i 

skapandet av tre teman och 13 underteman. Anledningen till antalet underteman beror på att 

en bättre överblick skulle kunna göras och resultatet lättare skulle kunna läsas. Eftersom alla 

nyckelfynd var på engelska lades stor vikt på att översätta de till svenska på ett hänsynsfullt 

sätt för att inte förvränga någon text. När alla studier hade extraherats jämfördes de med 

ursprungsstudierna för att studera tillförlitligheten av de beskrivningar som gjordes.Vid 

metodanalysen hade det varit fördelaktigt att, tillsammans med någon annan, diskutera de 

nyckelfynd som hittades och gemensamt kategorisera de i teman och underteman. Genom att 

skapa en diskussion mellan två parter ses vanligen fler perspektiv och det kan öppna upp för 

nya tankar och idéer som kan vara svåra att se individuellt. Eftersom examensarbetet 

innehåller en utförlig metodbeskrivning om tillvägagångssättet, och den översättning som 

gjordes av ansatserna gjordes hänsynsfullt för att inte förvränga någon text, ökar 

trovärdigheten av examensarbetets resultat. Det resultat som erhölls är applicerbart i praktiken 

och kan därmed framstå som en nyckel till att förbättra läkemedelsanvändningen bland 

patienter. 

6:2 Resultatdiskussion 

Avsnittet diskuterar bakgrund och omvårdnadsteori relaterat till det resultat som erhölls efter 

analysen av ansatserna i underrubrikerna ”kartläggning av patientens benägenhet till att följa 

en läkemedelsordination”, ”betydelsen av en omfångsrik konsultation”, ”värdet av ett 

patientcentrerat förhållningssätt”, ”hur patientens minnesförmåga kan förbättras”, ”praktiska 

strategier för att optimera följsamheten”, ”vårdrelationens betydelse för patientens 

följsamhet”, ”samarbete över professionsgränserna” och slutligen ”vidare forskning”, där 

förslag på vilken fortsatt forskning som finns behov av. 
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6:2:1 Kartläggning av patientens benägenhet till att följa en läkemedelsordination 

Flera studier nämner att enbart hälften av alla läkemedelsordinationer tas som föreskrivet, 

vilket är en allvarligt låg siffra. Då läkemedel är aktiva substanser kan de orsaka allvarliga 

skador på kroppens organ vid en felaktig användning. Ett läkemedel som inte tas som 

ordinerat medför en försämrad hälsa hos patienten med ett försvårat eller förlängt 

tillfrisknande (Hagström, 2007; Ihre, 2005; Lehane & McCarthy, 2009; Lind, 2006; Ulfarson, 

et al., 2007). Det leder till en ökad belastning på sjukvården, då det visat sig att 15 % av 

samtliga inläggningar är orsakade av en felaktig läkemedelsanvändning (Ihre, 2005; Ulfarson, 

et al., 2007). Följden är höga kostnader för samhället, Ihre (2005) nämner ett belopp uppemot 

20 miljarder kronor varje år i Sverige. Då fler patienter vårdas på sjukhus, till följd av att de 

använt läkemedel felaktigt, betyder det att belastningen på sjukhusen ökar och att 

vårdpersonal inte täcker vårdbehovet. De patienter som är i akut behov av vård riskerar 

dessutom att bli utan adekvat omhändertagande, då sjukvårdsplatserna redan är upptagna av 

patienter som inte följt ordinationen adekvat. Vidare kan vårdpersonal uppleva en mer 

stressad situation, genom att antalet inskrivna patienter ökar. Det här scenariot kan förebyggas 

genom att sjuksköterskan får patienten mer följsam till sin läkemedelsordination. Det 

förutsätter att sjuksköterskan vet hur en dålig följsamhet kan förhindras och vilka metoder 

som kan tillämpas för att öka patientens benägenhet att ta de läkemedel som ordinerats. 

Det finns ett flertal orsaker till varför det råder en bristfällig läkemedelsanvändning, och det 

finns en rad motiv relaterat till problematiken, som sjuksköterskan har till uppgift att 

kartlägga. Somliga patienter väljer att medvetet inte följa en ordination, medan andra 

glömmer bort att ta ett läkemedel (Barber, 2002; Hagström, 2007). Vidare kan en bristande 

informationsförmedling från sjuksköterskans sida mynna i en ofullständig 

läkemedelsanvändning. Det finns flera strategier sjuksköterskan kan tillämpa, beroende på 

patientens förmåga och vilja att följa en ordination. För att få bukt med problematiken anser 

King (2007) att sjuksköterskan av den anledningen måste kunna tolka viss information från 

patienten för att vidare kunna planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden individuellt. 

Genom att ha den utgångspunkten kan patientens benägenhet till att följa en 

läkemedelsordination öka och behandlingsresultatet förbättras. Det kräver att sjuksköterskan 

är lyhörd och lyssnar på vad patienten uttrycker. 

6:2:2 Betydelsen av en omfångsrik konsultation 

Patienter som omedvetet inte följer en läkemedelsordination gör det vanligen av ren glömska 

(Barber, 2002; Ihre, 2005). De tillvägagångssätt som vanligtvis råder vid förmedlingen av 

information, och som ofta nämns i studier, är individuella muntliga konsultationer, där 

patienten aktivt deltar, ges ansvar och bestämmer över sin egen behandling. En bred 

informationsförmedling är grundläggande för att patienten ska få en god kunskap, vidare bör 

sjuksköterskan förvissa sig om att all adekvat information som givits även förstås av 

patienten. Efter en konsultation bör sjuksköterskan också försäkra sig om att patienten inte har 

några fler frågor eller funderingar. Enligt Ulfarson, et al. (2007) får en patient som inte har 

någon möjlighet att ställa frågor brist på nödvändig information, vilket kan mynna i en sämre 

följsamhet till följd av otillräcklig förklaring. Av egen erfarenhet brukar frågor och 

funderingar först uppkomma vid senare reflektion, då den information som förmedlats 

begrundas ett tag. Därför kan det vara nödvändigt att sjuksköterskan ger patienten ett 

telefonnummer, där patienten kan kontakta sjuksköterskan om det skeendet inträffar efter 

avslutad konsultation. För patientens del kan ett telefonnummer också inge trygghet, med 
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vetskapen om att det finns någon att vända sig till då problem uppstår eller om andra 

oklarheter rörande ett läkemedel eller en behandling uppkommer.  

 

Haynes, et al. (2006) och Pfister-Minogue (1993) betonar vikten av att patienten har en 

anhörig med sig, av den anledning att det lättare kan skapa en diskussion mellan alla parter. 

Ofta har anhöriga andra funderingar än vad patienten har, vilket kan bredda vidden av den 

information som ges. Det kan även upplevas betryggande av patienten att ha en anhörig med 

sig under en konsultation, genom att upplevelsen av att känna sig utsatt inte är lika påfallande. 

Sjuksköterskan kan därför se till att anhöriga bjuds in att medverka efter ett godkännande från 

patienten. 

King (2007) betonar vikten av att sjuksköterskan medvetandegör patientens befintliga 

kunskapsnivå, för att kunna förmedla information utifrån patientens behov. Det är av 

betydelse att sjuksköterskan vid informationstillfället tar tillvara på patientens tidigare 

kunskaper och erfarenheter av sjukdom och läkemedel, för att lättare kunna bedöma behovet 

av information. Cushing och Metcalfe (2007) menar att individuell information som stämmer 

överens med patientens tidigare kunskap och perception uppfattas bättre. Därför måste 

sjuksköterskan identifiera de enskilda behov och önskemål som en patient har, för att skapa en 

konsultation anpassad därefter. För att det ska bli praktiskt genomförbart måste 

sjuksköterskan se patienten ur ett helhetsperspektiv. Av resultatet framgår att sjuksköterskan 

bör förmedla information på ett språk som patienten är familjär med och förklara eventuella 

medicinska termer och begrepp. Ängsliga patienter har ofta svårare för att uppfatta vad som 

sägs under en konsultation. En åtgärd bör därför vara att sjuksköterskan gör patienten 

delaktig, då studier visar att det kan reducera patientens ängslan.  

Patienter som erhåller långtidsmedicineringar, ordineras läkemedel i preventivt syfte eller mot 

symtomlösa sjukdomar, följer läkemedelsbehandlingar sämre (Ihre, 2005), vilket även 

framkommer i resultatet. Tydligen finns det brister inom området, eftersom patienten upphör 

med ett läkemedel då symtom avtagit. Det kan indikera på att patienten inte får information i 

den utsträckning som behövs för att förstå nyttan av att vara följsam. Sjuksköterskan måste 

därför tydliggöra betydelsen av att fullfölja en behandling, även om patienten känner sig 

bättre eller är symtomfri. Här är uppföljning av stor betydelse, där regelbundna 

telefonkontakter och besökstider visat sig ge mer följsamma patienter i en rad studier. Genom 

att följa upp patienterna med telefonsamtal uppdagas också om det förekommer någon 

eventuell problematik rörande ordinationen som kan föranleda en försämrad 

läkemedelsanvändning.  

 

Studier nämner att patienten ofta får information om ett läkemedels effekter, men sällan vad 

som kan hända om ett läkemedel inte tas enligt ordination. I andra studier framkommer att 

patienten upplever att biverkningar och negativa komplikationer förbises, där sjuksköterskan 

hellre fokuserar på läkemedlets positiva effekter. Om sjuksköterskan i större utsträckning 

förklarar vad som kan inträffa om ordinationen inte följs, kan patienten i högre grad förstå 

allvaret med en bristande läkemedelsanvändning. Möjligen kan en ofullständig 

informationsförmedling ha sin grund i sjuksköterskans antagande att patienten avstår en 

behandling om biverkningar eller andra negativa effekter nämns, då en rädsla för biverkningar 

är en orsak varför patienten väljer att inte följa en läkemedelsordination. Att förklara vilka 

biverkningar är av dock stor betydelse, då studier nämner att patienten värdesätter sådan 

information i hög grad. För att en patient ska kunna fatta beslut om ett läkemedel ska tas eller 

inte måste nackdelarna stå i relation till de hälsofrämjande effekterna. Young och 

Oppenheimer (2006) menar att det tillvägagångssätt som sjuksköterskan använder när det 
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gäller information om biverkningar och försiktighetsåtgärder, inverkar på patientens förmåga 

till att vara följsam. Sjuksköterskan måste vara ärlig och informera om alla eventuella 

biverkningar som finns, för att patienten därefter ska kunna ta ställning till om läkemedlet ska 

användas eller inte. King (2007) betonar att varje enskild individ har rätt till kunskap om sin 

egen hälsa och rätten att delta i beslut som påverkar deras egna liv och hälsa. Även om ett 

läkemedel är förenat med en rad biverkningar, kan en utebliven behandling ofta orsaka ännu 

större skada, vilket är viktigt att sjuksköterskan betonar för patienten. Många patienter 

upplever att den information som sjuksköterskan förmedlar berättas i generaliserade termer, 

där det talas om hur majoriteten upplever en behandling. I resultatet framkommer att patienten 

önskar en mer objektiv infallsvinkel om hur en behandling upplevs för just dem. Förvisso kan 

det vara svårt att förutse hur ett specifikt läkemedel verkar hos en viss patient, men i sådana 

fall kan det vara bättre att sjuksköterskan sätter personlig prägel på hela samtalet. Det kan 

göras genom att sjuksköterskan, utöver att förmedla en individuellt anpassad information, 

också använder ett professionellt bemötande och har en varm framtoning vid mötet med 

patienten.  

6:2:3 Värdet av ett patientcentrerat förhållningssätt 

I lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område står att ”vården så långt som 

möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten” (SFS 1998:531). Därför bör 

sjuksköterskan tillämpa ett patientcentrerat förhållningssätt, där patienten görs delaktig och 

fattar beslut rörande sin behandling (Cook, 2008; Cushing & Metcalfe, 2007; Horne, et al., 

2005; Lindberg, 2006; Kaufman & Birks, 2009; Warren, 2009). Tidigare forskning visar att 

en patient som görs delaktig i vården har lättare för att uppfatta och tolka den information som 

ges på ett adekvat sätt. För att patienten ska göras delaktig krävs det att sjuksköterskan 

involverar patienten i konsultationen. King (2007) lyfter fram att individen har rätt till att 

delta i beslut rörande sin egen hälsa och betonar vikten av att sjuksköterskan tillsammans med 

patienten kommer överens om hur patienten ska följa en ordination fullt ut. För att det ska ske 

menar King (2007) att både patienten och sjuksköterskan aktivt måste medverka i 

konsultationen, vilket även Cushing och Metcalfe (2007) och Warren (2009) betonar. Enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska patienten ges möjlighet att välja det alternativ 

som föredras vid tillfällen då flera behandlingsalternativ står i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan måste därför på ett professionellt sätt 

informera och ge förslag på olika behandlingsalternativ, om flera finns att tillgå. För att 

patienten själv ska kunna fatta egna beslut måste sjuksköterskan tillgodose patienten med 

tillräckligt mycket information. Genom att sjuksköterskan lägger fram alternativa förslag ges 

patienten en mer aktiv roll och får därmed deltaga i belsut rörande sin egen behandling. Om 

patienten inte deltar i den kommunikation som förs, belyser flera studier att det finns en risk 

att patienten inte vet varför eller hur ett läkemedel ska tas. Vid tillfällen då patienten inte kan 

ta ställning till ett beslut direkt, bör sjuksköterskan boka in en senare tid när patienten anser 

sig ha bestämt sig.  

6:2:4 Hur patientens minnesförmåga kan förbättras 

Resultatet indikerar på att den effektivaste metoden för att öka patientens minnesförmåga är 

en kombination av olika informationsvägar. Det finns ett flertal strategier för sjuksköterskan 

att tillgå, och det är viktigt att sjuksköterskan är bekant med de olika tillvägagångssätten som 

är befintliga. Först då kan sjuksköterskan identifiera vilken metod som lämpar sig bäst till en 

specifik patient. Några artiklar nämner att patienten minns det som sägs i början av en 

konsultation i högre grad, vilket kan vara viktigt för sjuksköterskan att ha i åtanke. För att 
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sjuksköterskan ska försäkra sig om att patienten förstår given information bör informationen 

därför förmedlas i små mängder. Av den anledningen kan det vara en fördel om de 

konsultationer som ges är korta, och istället ges vid upprepade tillfällen. I resultatet nämns att 

patienter tenderar att följa en läkemedelsordination i högre utsträckning om de får upprepa det 

som sägs under en konsultation. Genom att patienten upprepar given information, får 

sjuksköterskan också bekräftat för sig om patienten förstått den information som givits på ett 

adekvat sätt. Det har också visat sig vara framgångsrikt att komplettera med skriftlig 

information, som ökar patientens förmåga att minnas.  

6:2:5 Praktiska strategier för att optimera läkemedelsanvändningen 

En bristande läkemedelsanvändning orsakas i många fall av komplicerade ordinationer, där 

patienten har svårt att använda eller komma ihåg att ta ett läkemedel (Hagström, 2007; Ihre, 

2005). Praktiska lösningar, såsom dosetter eller engångsförpackningar har i studier visat sig 

vara av stor nytta för att öka patientens förmåga att komma ihåg ett läkemedel. I resultatet 

framkommer också att om läkemedelsdosen sammanfaller med någon daglig aktivitet är 

sannolikheten större att ordinationen följs. Sjuksköterskan måste därför kartlägga patientens 

dagliga vanor och vara lyhörd för patientens önskemål. Ett läkemedel som gör att patienten 

hindras från att delta i sociala aktiviteter och nätverk tenderar att avstås, då patienten kan 

känna sig socialt isolerad över att ständigt anpassa sin livsföring efter läkemedelsdoserna. 

Därför är det i hög grad betydelsefullt att granska doseringstillfällena, för att läkemedlet ska 

överensstämma med patientens rutiner i den grad som går. Om patienten isoleras av den 

anledning att ett läkemedel styr livsföringen, är chansen stor att patienten upplever läkemedlet 

som negativt och av den anledning väljer att inte följa en ordination av det skälet. Flera 

studier poängterar att antalet läkemedel en patient använder har betydelse för hur 

följsamheten är. Ju fler doseringstillfällen per dygn, desto sämre följs ordinationen, då fler 

läkemedel gör det svårare för patienten att komma ihåg att ta alla enligt ordination. Därför har 

färre doseringstillfällen per dygn i flera studier visat sig vara en effektiv och enkel metod för 

att patienten lättare ska komma ihåg att ta läkemedel och därmed tendensen att vara följsam. 

Ytterligare en strategi som nämns är att doseringstillfällena läggs på tider när patienten utför 

andra aktiviteter på, för att involvera dem i de dagliga aktiviteterna. Hobden (2006) betonar 

att en viktig åtgärd är att se över varje patients läkemedelslista och försöka samordna att alla 

läkemedel tas vid samma tillfälle. Om de läkemedel som tas sammanfaller med en aktivitet är 

sannolikheten att läkemedlet tas högre. Frukosten är för många en daglig rutin, och därmed 

också ett utmärkt tillfälle att minnas att ta ett läkemedel. Om familj eller närstående 

involveras kan de fungera som stöd och hjälpa till att påminna om läkemedelsdoserna 

(Cushing & Metcalfe, 2007; Haynes, et al., 2008). Är familj eller närstående också väl insatta 

i patientens sjukdom och läkemedelsbehandling, kan tänkas att patienten har en högre 

benägenhet och motivation att vilja vara följsam.  

 

Tidigare forskning indikerar på att patienten ofta har egna uppfattningar och teorier om 

sjukdom och läkemedel, varvid patienten själv väljer hur ett läkemedel ska tas (Barber, 2002; 

Hagström, 2007). Ett sådant beteende från patientens sida, som innebär att läkemedlet 

medvetet inte tas som föreskrivet, kan vålla problem för sjuksköterskan. I resultatet 

framkommer att sjuksköterskan därför bör göra patienten väl införstådd i betydelsen av att 

följa en läkemedelsordination genom klara instruktioner och en bred informationsförmedling, 

där risker och komplikationer med att inte följa en ordination förklaras. I sista hand är det 

dock patientens vilja som avgör hur utfallet blir för att värna om patientens autonomi. 

Sjuksköterskan kan i en sådan situation försöka förmedla informationen på ett annat sätt, 

alternativt överlåta ansvaret av kunskapsförmedlingen till någon annan inom 
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yrkesprofessionen. Att tvinga patienten skulle kunna skapa ett beteende som innebär att en 

ordination motsätts ytterligare, vilket kan innebära att läkemedelsanvändningen kan försämras 

ännu mer. I resultatet framkommer att beteendeförändringar är ett alternativ för att få 

patienten mer inställsam till en läkemedelsordination. Motiverande samtal är enligt 

Butterworth (2008) en metod som kan hjälpa patienten att höja den inre motivationen. För att 

en förändring ska kunna ske måste patienten själv vara motiverad till att genomföra den. En 

engagerad sjuksköterska som visar intresse för patientens situation kan tänkas medföra att 

patientens motivation höjs, då det kan driva patienten till att bli mer engagerad i sin 

behandling. Vidare menar Butterworth (2008) att ett bra socialt stöd kan bidra till att patienten 

lättare kan förändra ett beteende till att bli mer inställsam till ett läkemedel. Sjuksköterskans 

uppgift blir därför att försöka hitta vägar för att höja patientens inre motivation och vilja. För 

att det ska verkställas gäller det för sjuksköterskan att kartlägga patientens nuvarande 

inställning och förhållningssätt, och utgå därifrån. Cushing och Metcalfe (2007) betonar att 

sjuksköterskan måste vara lyhörd och lyssna på patientens inställning och uppfattning vad 

gäller sjukdom och läkemedel, för att vidare kunna försöka förändra beteendet. 

6:2:6 Vårdrelationens betydelse för patientens läkemedelsanvändning 

Studier lyfter fram att en god vårdrelation, präglad av empati och engagemang, har betydelse 

för patientens beslutsfattande. En patient som är tillfredsställd med den konsultation som 

förts, visar sig också vara mer positivt inställd och följsam till en läkemedelsordination. 

Dolovic, et al. (2008) och Horne, et al. (2005) har i sina studier tagit upp att om 

sjuksköterskan skapar en god vårdrelation är patienten mer benägen att diskutera behovet av 

information och effekterna av ett läkemedel. Vidare påverkar det patientens beslutsfattande 

rörande en behandling. Därför är det viktigt att sjuksköterskan skapar en god vårdrelation med 

patienten, då den sätter prägel på hur behandlingsresultatet blir. För att skapa en god relation 

till patienten behöver sjuksköterskan bemöta patienten på ett professionellt sätt och vara en 

god lyssnare för vad patienten uttrycker, då en sådan relation har visat sig öka chansen att 

patienten öppnar upp för diskussion och deltar i beslut rörande sin egen behandling. 

6:2:7 Samarbete över professionsgränserna 

Flera studier betonar att alla yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården måste försäkra sig 

om att ge konsekvent information till patienten, då patienten ofta träffar på flera 

sjuksköterskor och annan vårdspersonal under och efter en vårdtid. Även 

Kompetensbeskrivningen (2005) tar upp att sjuksköterskan, i sin yrkesprofession, måste 

kunna samverka med andra aktörer i vårdkedjan. För att det ska kunna vara möjligt krävs en 

regelbunden kommunikation dem emellan. Om informationsflödet inte sker i praktiken är det 

stor risk att viktig information förbises eller att patienten får skiftande information från 

vårdpersonalen. Misslyckas det blir det svårt för patienten att avgöra hur en behandling ska 

genomföras. I sådana situationer har det visat sig att patienten kan känna sig villrådig om hur 

ordinationen ska genomföras, vilket kan resultera i att patienten väljer att inte följa 

behandlingen alls. Att patienten väljer att utesluta ett läkemedel, grundat på tvetydlig 

kunskapsförmedling från vårdpersonalen, är en allvarlig händelse och något som måste 

undvikas. Sjuksköterskor måste, tillsammans med andra vårdaktörer, samarbeta och utbyta 

den information som krävs för att patienten ska få en god och säker vård, då ansvaret för att 

patienten ska bli välinformerad ligger i vårdpersonalens händer. 
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6:2:8 Vidare forskning 

Ytterligare forskning som kan göras är att kartlägga sjuksköterskans kunskap vad gäller 

följsamhet till läkemedelsordninationer, för att undersöka hur stor andel av alla sjuksköterskor 

som ens vet att problemet existerar. Genomförs en empirisk studie kan sjuksköterskornas 

kunskapsnivå om följsamhet undersökas. Sjuksköterskor blir intervjuande med avseende på 

deras syn av följsamheten inom sjukvården och vilka tillvägagångssätt de använder för att få 

patienten att ta läkemedel enligt ordination. Det kan göra att fler får upp ögonen om 

problemets utbreddhet och allvarlighetsgrad, vilket kan medföra att åtgärder mot 

problematiken kan vidtas. 

6:3 Etikdiskussion 

Under studiens gång har de etiska aspekterna tagits hänsyn till. Alla studier som ingår i 

examensarbetet är etiskt granskade av en kommitté och godkända för publicering. Vid 

analysförfarandet översattes nyckelorden från engelska på ett hänsynsfullt sätt, för att bevara 

grundtexten och undvika förändringar. Examensarbetets resultat bygger på en objektiv 

infallsvinkel, där enbart studiernas tolkningar framkommer. I diskussionen lade jag däremot 

in mina egna värderingar och åsikter, med noggrann åtskillnad mellan vad som är min mening 

och studiernas resultat.  

7 SLUTSATSER 

Resultatet indikerar på att det råder en okunskap inom sjuksköterskeprofessionen om i vilken 

kvantitet som sjuksköterskan behöver förmedla information till patienten. De strategier som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att försöka få patienten att komma ihåg en ordination, 

alternativt till att bli mer inställssam till ett läkemedel, bör uppmärksammas i större 

omfattning. Ämnet berör i hög grad sjuksköterskeprofessionen, men diskuteras av egen 

erfarenhet inte alls under utbildningen. Det är däremot ett ämne som borde implementeras i 

sjuksköterskeprogrammet, för att medvetandegöra problematiken som existerar och vilka 

åtgärder som kan vidtas för att förhindra en fortsatt negativ utveckling.  

Sjuksköterskan och patienten har ofta olika uppfattning om vad som är relevant att veta vid en 

konsultation. Flera studier kommer fram till att patienten önskar en bredare och mer personlig 

information, medan sjuksköterskan lägger större tyngd på att informera om ett läkemedels 

hälsofrämjande effekter. Ett patientcentrerat förhållningssätt är en relativ ny metod, där syftet 

är att få patienten aktiv och delaktig i sin vård. Genom att patienten fattar beslut om sin egen 

behandling är sannolikheten större att följsamheten ökar. En kommunikation som baseras på 

ett språk, där patient och sjuksköterska förstår varandra, är betydelsefullt för att patienten ska 

kunna implementera kunskapen som krävs för att förstå och följa en läkemedelsordination. 

Beroende på patientens inställning och motivation, behöver sjuksköterskan använda olika 

metoder för att kunna förmedla adekvat information. För att det ska genomföras i praktiken 

behöver sjuksköterskan kartlägga patientens uppfattning och inställning till läkemedel och 

sjukdom, för att kunna konstruera en anpassad konsultation därefter med lämpliga strategier 

för att öka patientens benägenhet till att vara följsam. För att patienten ska komma ihåg att ta 

ett läkemedel behöver sjuksköterskan undersöka vilka metoder som bäst lämpar sig till 

patienten. Att minska antalet doser per dygn är ett enkelt tillvägagångssätt för att patienten 

lättare ska minnas det, en annan metod är att sammanlänka läkemedelsintaget till patientens 

dagliga rutiner och involvera anhöriga. En kontinuerlig uppföljning gör patienten påmind om 
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läkemedlet och är samtidigt ett exceptionellt tillfälle för sjuksköterskan att undersöka hur 

följsam patienten är. 
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