
 
Abstrakt 
 
Bakgrund: Människors ovilja eller oförmåga att följa givna råd är ett problem 
för den samhällsfinansierade sjukvården och som leder till ökade kostnader och 
ökad ohälsa bland befolkningen. Sjuksköterskan har här en viktig uppgift att fylla 
som utbildare, informatör och vägledare för att öka compliance. Syfte: Syftet 
med uppsatsen var att genom en litteraturstudie belysa hur sjuksköterskans 
strategival vad gäller åtgärder och pedagogiska ansats påverkar patientens 
följsamhet gentemot rekommendationer och ordinationer.  Metod:  En 
litteraturstudie genomfördes, där resultaten från kontrollerade studier om 
compliance analyserats, vägts samman och presenterats. Resultat: 
Sammanställningen visade på flera faktorer, såsom att patientens förmåga till 
delaktighet och inlärning, samt sjuksköterskans pedagogiska och analytiska 
förmåga är viktiga beståndsdelar för att förstärka compliance. Även plats, tillfälle, 
teknik-anpassning och förmågan att anpassa och förstärka sitt budskap med olika 
hjälpmedel väger tungt för hur resultatet ska bli. Diskussion: Trots den allmänna 
hållningen av studiens resultat, kan ändå slutsatsen dras att sjuksköterskan, 
genom att vara nära patienten i många vårdsituationer, kan välja ett aktivt 
agerande i sin pedagogiska uppgift och därmed få ett stort inflytande på 
patientens hälsa och välbefinnande. 
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INTRODUKTION 

 
Ett ämnesområde som har kommit att intressera mig mycket under min 

utbildningstid de senaste tre åren, är hur följsamma vi människor är till att följa de 

råd och rekommendationer vi får av andra, särskilt då av personer som i sin 

yrkesutövning har till uppgift att påverka andra. Ett aktuellt exempel är just 

sjuksköterskans och läkarens råd, ordinationer och rekommendationer till en 

patient. Det är tyvärr ofta så att vi människor inte följer det som vetenskap och 

beprövad erfarenhet säger är bäst för våra liv.  

 

Min nya och även tidigare utbildning, samt min erfarenhet som yrkesofficer, har 

lärt mig hur viktigt det är att möta människor ”på rätt avpassad nivå”, för att få 

fram mitt budskap till de jag möter i min yrkesroll. Därför vill jag göra en C-

uppsats där jag genom litteraturstudier kan utröna hur människor påverkas, samt 

om strategier kan och bör förändras beträffande följsamhet. 

 

 

BAKGRUND 

Samhällets totala kostnader för hälso- och sjukvård har under 10-årsperiden 1995 

till 2005 ökat från ca 15000 kr/ invånare till över 25000kr. Sett till brutto-

nationalprodukten (BNP) har vårdkostnadernas del av BNP ökat från 7,4 till 8,4%  

(Socialstyrelsen [SOS], 2006, s. 12).  Framtidsprognoser spår också en försämring 

av balansen resurs-behov. De vårdinsatser som samhället ger måste då vara 

effektiva och få så stor verkan som möjligt.  Ju effektivare vi kan nyttja denna 

resurs, desto bättre för både samhälle och vårdtagare. Idag visar statistik på att det 

förekommer stora regionala skillnader vad gäller kostnader, vårdtider, 

behandlingsformer mm  Skillnaderna är svårförklarliga och kan visa på att vård ej 

ges på lika villkor. Effektiviseringen kan ske på många olika sätt, t.ex. effektiva 

behandlingar, både medicinska och operativa-kirurgiska, förebyggande hälsovård, 

rationaliseringar, effektiva rehabiliteringsåtgärder, välutbildad personal, mm . För 

att alla dessa åtgärder skall ge bästa effekt, krävs en välmotiverad och utbildad 

patient, men en ännu bättre rustad och utbildad sjuksköterska (SOS, 2002b, s. 12-

13).   
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Enligt Socialstyrelsen har olika opinionsundersökningar bland vårdtagare visat att 

mycket av det missnöje som förekommer gäller nyttjande och bemötande (SOS, 

2002b, s. 263). I en sammanställning över patientnämndernas arbete (SOS, 2002a, 

s. 281)  har det framkommit att ca 15% av de klagomål som framförs till 

nämnderna, har att göra med bemötande, kommunikation och information från 

vårdens personal. 

 

Människan är av naturen irrationell och verkar ofta mot bättre vetande. Trots 

vetskap om riskerna med exempelvis rökning och lite motion, så görs det ändå 

tvärtom. Kunskap är inte lösningen alla gånger (Klang Söderkvist 2008, s. 134). 

Även Smith et al. (2005) och Lichtman et al. (2004) visade i sina undersökningar 

att en ökad kunskap om den egna sjukdomen och sin situation ej nödvändigtvis 

leder till en förbättrad compliance till behandlingsråd. Påverkan genom olika 

tekniker kan behöva användas för att uppnå en effekt av en behandling, t.o.m. om 

denna påverkan initialt kan synas ske gentemot patientens vilja. 

 

Rodafinos, Vucevic och Sideridis (2005) har funnit att compliance för en 

rekommendation kan öka med 15-25%, beroende på hur denna framställs. 

Personalen har ett särskilt ansvar och en stor möjlighet att motivera och hjälpa 

patienten till bästa möjliga hälsa genom sina kunskaper. 

 

Anderson (2007) visar i en studie om utbildningsinsatser till hjärtsjuka i hemmet 

att hälsa och QOL¹  kan förbättras, samt att akuta vårdinsatser och därmed 

kostnader kan minskas genom olika insatser av sjuksköterskan. Insatsernas 

tyngdpunkt låg i denna studie vid patientutbildning, överenskommelser med 

patient och närstående om vårdinsatsernas utformning och utförande, samt att 

sjuksköterskan ger patienten tid, alltså en terapeutisk närvaro. 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

¹QOL = Quality of Life, livskvalitet. Mäts i studier med någon form av standardiserat    

frågeformulär. 
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Redan 1952 fastslog Dr Hildegard Peplau det som ett faktum att relationen 

patient-sjuksköterska är en relation där sjuksköterskan utför omvårdnadsåtgärder 

tillsammans med patienten, inte som en ensidig verksamhet från sjuksköterskans 

sida. Att stimulera patientens medverkan och ansvarstagande för sin situation, kan 

i hög grad medverka till att uppsatta mål nås (Peplau, 1988, s. 259). Därför är 

kommunikativ förmåga så viktig att kunna behärska. 

 

Det är angeläget att sjuksköterskan ser sitt arbete med patienterna ur ett vitt 

perspektiv, där hennes åtgärder och kommunikation i nästan varje ögonblick 

påverkar utgången. Vidare att se vilka förhållanden i relationen sjuksköterska-

patient som kan förbättra eller försämra omvårdnadshandlingarnas resultat. Med 

denna bakgrund, är det därför av intresse att närmare studera faktorer i relationen 

patient-sjuksköterska som kan påverka utgången av vård och behandling. 

 

 

SYFTE 

Syftet med uppsatsen var att genom en litteraturstudie belysa hur sjuksköterskans 

strategival vad gäller åtgärder och pedagogiska ansats påverkar patientens 

följsamhet gentemot rekommendationer och ordinationer.  

 

Frågeställningar   

1. Vilka strategier har förbättrat compliance? 

2. Vilka strategier har försämrat compliance? 

 

 

METOD 

Arbetet genomförs som en fördjupad allmän litteraturstudie. Artiklar har sökts i 

databaser (se tabell 1) utifrån valda sökord. Efter urval har kvalitetsanalys enl 

Carlsson och Eiman (2003) genomförts.  Dessa författares kvalitetsanalysmall för 

kvantitativa studier har omarbetats och anpassats något (se bilaga 1), enligt 

rekommendationer av Forsberg och Wengström (2003, s. 90, 186-195). 

Omarbetningen innebar att värderingpunkter för frågeställning och urvalsmetod 

tillkommit, värderingspunkter för lungcancer har raderats.  
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Litteratursökning 

Grundläggande sökkriterier 

Följsamhet gentemot rekommendationer Adherence Compliance Concordance 
Patientutbildning Patient education as Topic 
Sjuksköt* Nurs* 
 

Artikelsökning har gjorts i databaserna PubMed samt Cinahl via EBSCO. 

Preliminärt sökresultat  redovisas i tabell 1. Fri sökning har skett där fördjupning 

ansetts kunna ge kompletterande information, huvudsakligen på databaserna 

PubMed och Cinahl. 

  

Inklusionskriterier  

Artiklar på svenska eller engelska som omfattar sökorden patientutbildning 

(patient education), följsamhet (compliance, adherence, concordance), sjuksköt* 

(nurs*). Träff-antalet blev ganska stort med dessa kriterier, därför gjordes 

avgränsningar till artiklar med abstrakt som avhandlade endast människor, 

kliniska försök och/eller randomiserade kontrollerade studier (RCT), publicerade 

de senaste fem åren (endast Pubmed). Genom att enbart välja artiklar beskrivande 

RCT och kliniska försök, ökar den vetenskapliga trovärdigheten (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 91). 

 

Exklusionskriterier 

Vid genomläsning av abstrakt eller vid artikelgranskning gjordes ytterligare 

avgränsningar till att ej ta med studier som handlade om barn, då dessa står under 

föräldrars påverkan. Även studier av patientgrupper med psykiska sjukdomar 

uteslöts, då de normala interaktionerna mellan människor där kan se annorlunda ut 

och kräva specialkunskap. 
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Tabell 1: Sökresultat på databaser. 
Datum Databas Sökord Antal  

träffar 
Avgränsningar Antal  

träffar 
med  
avgräns 

Förka-
stade 

Utvalda 
(antal) 

Anv i resultatet 
Förste författare , 
 år 

2008-
09-21 

PubMed Patient education 
Adherence 
Nurs* 

438 Med abstracts, Humans, 
Clinical Trial,  
Randomized Controlled 
Trial. På engelska eller 
svenska. Senaste 5 åren 
 

52 * (23) 
** (11) 
*** (15) 

3 Albert 2007 
Bosworth 2008 
Koelling 2005 
 

2008-
09-28 

PubMed Patient education 
Compliance 
Nurs* 

1124 Med abstracts, Humans, 
Clinical Trial,  
Randomized Controlled 
Trial. På engelska eller 
svenska. Senaste 5 åren 
 

89 * (69) 
** (10) 
*** (2) 

8 Borges 2008 
Gallegos 2006 
Lawson 2005 
Leonhardt 2008 
Miaskowski 2004 
Miller 2005 
Mohammadi 2006 
Strömberg 2006 

2008-
09-21 

PubMed Patient education 
Concordance 
Nurs* 

29 Med abstracts, Humans, 
Clinical Trial,  
Randomized Controlled 
Trial. På engelska eller 
svenska. Senaste 5 åren 
 

0  0 0 

2008-
09-28 

PubMed Patient education 
Compliance 
Handout 
Nurs* 

5 Med abstracts, Humans, 
Clinical Trial,  
Randomized Controlled 
Trial. På engelska eller 
svenska. Senaste 5 åren 

1  1 
 

Stokamer 2005 
 

2008-
10-15 

Cinahl 
via 
EBSCO 

Patient education 
Compliance 
Peer reviewed 

3126 AdvancedNursing 
Practice 
Adults 
Med abstract 

31 * (15) 
** (8) 
*** (7) 

1 Kim 2003 
 

2008-
10-15 

Cinahl 
via 
EBSCO 

Patient education 
Adherence 
Peer reviewed 

1032 AdvancedNursing 
Practice 
Adults 
Med abstract 

19 * (17) 
** (1) 
*** (1) 

 *Många av de 
förkastade fanns 
med bland 
Compliance (se 
ovan) 
 

2008-
10-15 

Cinahl 
via 
EBSCO 

Patient education 
Concordance 
Peer reviewed 

84 AdvancedNursing 
Practice 
Adults 
Med abstract 

2 * (2) 
 

 *De två förkastade 
finns med i urvalet 
för Compliance 

         
2008-
10-15 

Fri 
sökning 

Utvalda artiklars 
referensförteckning 

  2 ** (1) 
 

1 Rimer  1998 

2008-
10-15 

Fri 
sökning 
PubMed 

sms  
glycemic control 

3 Nurs*  (0 träff) 
Med abstract 

3 * (1) 
** (1) 
 

1 Rami  2006 

*=antal förkastade efter läsning av titel, **=efter läsning av abstrakt,  

***=efter läsning av artikel/granskning/kvalitetsbedömning 

 

Urval och värdering av vetenskaplig kvalitet 

De artiklar som efter sökning med avgränsning återstod (se tabell 1), sorterades 

först med hjälp av titelns relevans för studiesyftet. Därefter granskades 

kvarstående artiklar ytterligare en gång med hjälp av abstraktets innehåll. 

Återstående artiklar hämtades in till den egna databasen för genomläsning och 

kvalitetsgranskning. Någon enda artikel föll bort, då den ej var tillgänglig  

”on-line”. Antalet kvarstående artiklar ansågs ändå tillräckligt för att finna 

grundmaterial för uppgiften. Vissa artiklar föll bort i granskningen då de visade 
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sig ej vara relevanta för denna studies frågeställning. Under gransknings-

processen sorterades artiklarna i huvudkategorier efter sitt ämnesområde och 

studieupplägg. 

 

Avsikten var att endast ta med artiklar som efter kvalitetsgranskning uppnådde 

hög kvalitet = Grad 1, men bland vissa av de artiklar som då sållades bort, fanns 

fakta och förtjänster som var av intresse för studien. Enligt Forsberg och 

Wengström (2003, s.119), kan det vara motiverat att även ta med studier med 

lägre kvalitet, om de ändå har för syftet passande förtjänster. Därför har ett par 

artiklar som värderades till Grad 2 ändå fått representeras i resultatet (se Etiska 

överväganden och Metoddiskussion). I bilaga 2 redovisas de i resultatet medtagna 

artiklarnas huvudsakliga interventionsmetod och resultat. Enligt Friberg (2006, s. 

119) skall motivet till att vissa artiklar väljs vara deras kvalitet och relevans till 

frågeställningen. 

 
Analys 

De utvalda artiklarnas huvudsakliga interventionsmetod och slutsatser värderades 

och sammanställdes till ett resultat där vissa framträdande mönster i interventions-

metoderna kunde skönjas. Resultatmässigt grupperades artiklarna utifrån detta 

mönster (se tabell 2). Denna struktur visade sig väl stämma in med Fribergs 

(2006, s. 122) beskrivning av analysarbetet. Studiernas statistiska analyser har ej 

redovisats så detaljerat i detta arbete. Tyngdpunkten har mer lagts vid de totala 

resultat, samt redovisning av interventionsmetoder, som varje studie beskriver. 

 

Etiska överväganden 

Då genomförandet av uppsatsen inte kräver någon kontakt med patienter, vård-

personal  eller sekretessbelagda uppgifter, kan slutsatsen dras att en granskning av 

etisk kommitté ej är nödvändig. Etiska överväganden bör dock göras direkt i varje 

stund som material och litteratur granskas. Den viktigaste etiska aspekten är att 

utvalda artiklar i sig har genomgått en etisk prövning. Något undantag från denna 

regel har gjorts (Mohammadi, Abedi, Jalali, Gofranipour & Kazemnejad, 2006) då 

artikelns resultat var av särskilt intresse för uppgiften och de etiska aspekterna ej 

kan anses ha utgjort bias för resultatet. 
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RESULTAT 

I studierna har de ingående kontrollgrupperna (KG) erhållit den standardiserade 

patientutbildning som är aktuell.  Interventionen som experimentgrupperna (IG) 

utsätts för, faller inom ramen för någon av de interventionsmetoder som redovisas 

i tabell 2. Insatsen är ofta en kombination av två eller flera olika ämnesområden 

och gränsen mellan de olika interventions-modellerna kan vara flytande. Det som 

oftast skiljer de olika studierna åt är patientgruppens sjukdomsbild och samman-

sättning (ras, social status, utbildningsnivå). Alla artiklar fokuserar vid en särskild 

sjukdom eller symtom. Vissa studier har ej visat på någon tydlig positiv effekt av 

interventionen, men även dessa är av intresse att redovisa, då de kan besvara 

något av frågeställningens andra fråga och eventuella skäl därtill. 

 

Tabell 2: Sammanställning över olika interventions-metoder. 

INTERVENTIONSMETOD FINNS I ANTAL 
ARTIKLAR 

Patientanpassad information/utbildning 5 
Utbildning med stöd av visuella utb-
hjälpmedel (t.ex. multimedia, PC eller 
video) 

3 

Support genom telefon-kontakt/SMS 4 
Utbildningsinsatser genom hembesök 2 
Broschyr anpassad till patient 2 
Förtoende-skapande åtgärder 2 

 
 
Något om de olika interventionsmetoderna och deras eventuella effekt följer här 
nedan: 
 

Patientanpassad information/utbildning 

Anpassningen görs utifrån patientens eller patientgruppens inlärningsförmåga. 

Anpassning innebär också att en viss intensifiering görs, jämfört med det vi idag 

kallar standardiserad utbildning och information. Denna intensifiering är alltid 

initialt personalkrävande, men ger resursmässigt och hälsomässigt vinster på sikt. 

 

Borges och Ostwald (2008) har visat på att en kulturellt och språkligt anpassat  

kort utbildningsinsats under väntan i väntrummet har god effekt på diabetikers 

kunskaper om egenutförd fotvård och därmed minskad risk för amputationer. 

Författarna tog kontakt med patienter i väntrum och utsatte IG 1 för en 
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informationsbroschyr om risker med dålig fotvård. IG 2 erhöll både broschyren 

och en kort utbildning (15 minuter), där även patienten fick tillfälle att vara 

delaktig i utbildningen genom att svara på frågor och visa sina kunskaper. Bägge 

IG visade på en signifikant ökning (p<0,05)  av egen-fotvård vid uppföljnings-

besök en månad senare. 

 

När det är dags för patienten att lämna operation/vårdavdelning kan utskrivningen 

vara ett viktigt tillfälle att lämna information och förmedla utbildning, enligt 

Koelling, Johnson, Cody och Aaronson (2005). De visade på signifikanta resultat 

bland hjärtsjuka patienter vad gäller sänkt återbesöksfrekvens (p=0.018), fördröjt 

första återbesökstillfälle, fördröjd tid till dödsfall efter behandling (p=0.009), samt 

egen uppskattad ökad förmåga till egenvård (p= 0.001). Interventionen bestod i en 

utökad och anpassad utskrivningsinformation som lämnades i enrum under en 

timme, samt med en lingvistiskt anpassad broschyr. 

 

Rimer et al. (1998) undersökte om en stegvis intensifiering av anpassad 

information och påminnelser kunde få flera kvinnor att utföra mammografi och 

PAP-test. IG och KG bestod av svarta låginkomsttagare i North Carolina. Tidigare 

studier har visat att denna grupp är svår att nå. Den stegvis ökande interventionen 

med påminnelsebrev, patientanpassad broschyr och slutligen ett telefonsamtal, 

hade god effekt, särskilt på PAP-test som ökade med 4-10%. Särskilt positivt 

beskrev försökspersonerna känslan av att informationen var anpassad personligt 

just för denne. 

 

Stokamer, Tenner, Chaudhuri, Vazquez och Bini (2005), undersökte om en 

intensifierad information i enrum kunde få fler i IG att genomföra fekalt blodprov 

hemma  för att spåra colorectal cancer, än KG som, enligt standard, erhöll prov-

utrustningen tillsammans med endast skriftlig instruktion. Resultatet visade på att 

den förlängda informationen i enrum ökade compliance för att skicka in blodprov 

från 51 till 66% (p<0,001). Författarna konstaterar även att interventionen är 

resurskrävande, men å andra sidan erhålls flera svar, vilket bör resultera i 

möjligheter att tidigare upptäcka maligniteter. IG visade också 4,5% minskning 

(p=0,001) i att ringa och ställa frågor runt provtagningen, vilket ansågs som 

resurssparande. 
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Ett negativt resultat presenterades av Leonhardt et al. (2008), som undersökte om 

en TTM-baserad (Trans Teoretisk Modell) motivationsrådgivning till patienter 

med ryggsmärtor att fortsätta med träning hade någon effekt. TTM innebär kort 

att deltagaren intervjuas om sin motivation och sin vilja till förändring. 

Rådgivningen  anpassas därefter till patientens motivationsnivå. Interventionen 

skedde i två olika grupper, där IG 1 fick endast TTM-baserad broschyr, IG 2 fick 

både broschyren och muntlig rådgivning. Bägge jämfördes mot en och samma 

KG.  Studiens resultat visade ingen förbättrad compliance till träning eller 

självaktivitet för någon av interventionsgrupperna, det enda resultatet var att IG 

visade på en högre kunskapsnivå om sina åkommor. Som grund för den uteblivna 

effekten anför författarna som skäl att tyska sjuksköterskor är mer tränade på 

administrativa uppgifter än patientutbildande uppgifter. 

 

Utbildning med stöd av visuella hjälpmedel 

Flera studier redovisade hur förstärkning av information och utbildning kan ske 

för att engagera flera receptorer, såsom seende och känsel. Därigenom kan mer av 

informationen kvarstanna hos mottagaren. Förstärkningen kan ske med olika 

metoder.  

 

Albert, Buchsbaum och Li (2007) visade i sin forskning på en signifikant 

reduktion (p<0,04) av många sjukdomssymtom när en grupp hjärtsjuka i hemmet 

erhöll en pedagogiskt anpassad utbildningsvideo istället för traditionell utbildning. 

Däremot var IG:s utnyttjande av sjukvårdsresurser lika stor som KG. Författarna 

hade intentionen att videon skulle ses upprepade gånger, men endast 29% av IG 

gjorde så. Gruppens kommentarer och reaktion över videon var ändå till stor del 

positiv. 

 

I USA erbjuds fekalt blodprov till alla över 50 som screening för att upptäcka 

colorectal cancer (CRC). Screening har visat sig vara ett effektivt sätt att i tid 

upptäcka CRC, men utförs endast på färre än 25% av målgruppen. Skälet till 

denna låga compliance anses vara brist på kunskap om CRC hos målgruppen, 

samt svårigheter att förstå testets anvisningar. Det utfördes ett försök där ett 

engångs multimedia¹-baserat utbildningsprogram skulle ersätta den traditionella 
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muntliga utbildningen. Resultatet blev att både IG och KG erhöll höga och 

ungefär likvärdiga adherence-värden på att returnera testet. Att KG visade så 

oväntat höga värden förklaras med vetskap om att delta i en studie. De redovisar 

vidare att av IG hade 83% ingen tidigare datorerfarenhet, men drar inga slutsatser 

av detta (Miller, Kimberley, Case & Wofford, 2005). 

 

Vid en svensk studie gjord av Strömberg, Dahlström och Fridlund (2006), utsattes 

patienter med hjärtsvikt (medianålder 70 år) för ett engångs multimediabaserat 

utbildningsprogram som komplement till den traditionella utbildningen från 

sjuksköterskan. Resultatet visar på en signifikant ökning (p=0,03) av kunskap om 

hjärtsjukdomar, men ingen ökning av compliance till att följa rekommendationer 

om livsstilsförändringar.  

 

 

Support genom telefon-kontakt/SMS 

Kontakt kan hållas med patienten i hemmet med hjälp av telefon eller annan 

teknik. Det redovisas även en studie där SMS² använts som en kontaktmetod 

mellan sjuksköterska och patient. 

 

Bosworth et al. (2008) visade i en stor longitudinell studie (2 år) bland patienter 

med högt blodtryck, att telefonsupport ökade compliance med 9%  hos IG att ta 

sina ordinerade läkemedel. Interventionen bestod i att sjuksköterskan ringde 

patienten oftare än normalt, i genomsnitt ett 18-minuters telefonsamtal varannan 

månad och förhörde sig om hur denne mådde, samt vilka frågor och funderingar 

patienten hade. 

 

 

 

._________________________________________________________________ 

¹ multimedia, datorbaserade presentationer som använder sig av flera uttrycksformer: text, grafik, 
animation, ljud och bild/video. Avsikten kan vara att ge information, undervisning eller 
underhållning  (URL 1) 

²SMS, short message service, teknik för överföring av korta textmeddelanden (upp till 160 
tecken) i första hand mellan mobiltelefoner men också mellan andra typer av terminaler (t.ex. 
handdatorer) avsedda för trådlösa förbindelser (URL 2) 



 12 

Kim och Oh (2003) fann att frekventa telefonsamtal (1-2 ggr/vecka) till en IG 

bestående av 60-åriga diabetiker, sänkte deras HbA1C-värden med 1-2%, samt 

signifikant ökade deras följsamhet till kostråd (p=0,006) och rekommendationer 

om egenkontroll av blodsocker (p=0,024). Råd som är ”tråkigare” gav inte något 

förbättrat resultat. Det gällde råd om träning, fotvård och läkemedels-användning. 

 

Lawson, Cohen, Richardson, Orrbine och Pham (2005) utförde en liknande studie 

om telefonsupport till diabetiker, men där bestod målgruppen av tonåringar. 

Denna RCT visade på att telefonsupporten inte hade någon effekt på HbA1c-

mätvärden. Författarna drog slutsatsen att tonåringar ej var mottagliga på samma 

sätt som vuxna för interventioner från vuxenvärlden. Dock kunde en viss 

förbättring av HbA1c observeras i IG sex månader efter studiens avslutning. 

 

Rami, Popow, Horn, Waldhoer och Schober (2006) visade på att en studiegrupp 

om 36 tonåriga diabetiker var mycket nöjda med ett rapport- och supportsystem 

via SMS, jämfört med skriven dagbok. Åsiktsfrågor om systemet skattades 

generellt till ett-två på en fem-gradig skala. IG visade även på lägre HbA1c-

värden än KG. Vid tre och sex månaders uppföljning visade IG, som rapporterade 

via SMS, i genomsnitt 0,2 % sänkning av HbA1C. KG, som rapporterade via 

skriven dagbok, visade samtidigt på en ökning av HbA1C med i genomsnitt 0,4 

%. 

 

Utbildningsinsatser genom hembesök 

Närbesläktat med intensifierad patientutbildning är att hålla en intensivare kontakt 

med patienten via täta hembesök. Studierna visar på att hembesöken används både 

i patientutbildningssyfte och kontroll/uppföljningssyfte. 

 

Gallegos, Ovalle-Berumen och Gomez-Meza (2006) utförde bland diabetiker i 

mexikansk hemsjukvård en studie bestående av intensifierade utbildningsinsatser 

om 6x90 minuter, med därpå följande upp till 20 rådgivningstillfällen i hemmet 

under ett år. IG visade efter ett år på signifikant minskade HbA1C-värden, från 

10,3 till ca 8,0 (p< 0.001). medan KG under samma tidsrymd behöll sitt HbA1C-

värde på ca 10,0. IG visade även på ökad egenvårdsförmåga (mätt med 

frågeformulär). Författarnas slutsats är att kombinationen av både intensifierad 
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utbildning och individuell rådgivning är den effektivaste metoden att uppnå ett 

önskat beteende.  

 

Miaskowski et al. (2004) studerade ett anpassat utbildningsprogram i hemmet för 

patienter med cancer. Upprepad intensifierad utbildning vid hembesök av 

specialutbildade sjuksköterskor resulterade i en patient med signifikant mindre 

smärta. Smärtan värderades på en skala 0 (ingen smärta) till 10 (olidlig smärta). 

IG visade på en genomsnittssmärta 3,0 medan KG hade 4,0 (p< 0.001). 

Deltagarna i IG visade sig även våga använda mer analgetika. Författarna 

konstaterar att den intensifierade insatsen är personal- och tidskrävande. 

 

 

Broschyr anpassad till patient 

Studier har gjorts på försök att anpassa informationsbroschyrer till mer specifika 

förhållanden.  

 
Koelling et al.(2005) använde sig av en utvecklad patientbroschyr på enklare 

språk, men interventionen bestod även i att utskrivningsinformationen till 

patienten fördjupades och lämnades mer personligt. Effekten  av detta var positiv, 

tiden för första återbesök och tid för dödsfall fördröjdes signifikant hos IG med 

relativ risk 0,65 jämfört med KG (p=0.018). 

 
Stokamer et al. (2005) har visat på bättre compliance att utföra fekal provtagning 

efter en intervention med intensifierad utbildning. Denna intensifiering bestod 

även i att med beteendevetenskaplig assistans ta fram en anpassad broschyr som 

delades ut till IG. Även Rimer et al. (1998) använde patientanpassad broschyr som 

ett av flera påtryckningsmedel i sin lyckade intervention att få flera kvinnor att 

utföra PAP-test och mammografi. 
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Förtoendeskapande åtgärder / Påtryckningar 

Mohammadi et al. (2006) visade på hur en målmedvetet uppbyggd relation i en 

patientgrupp (Partnership Care Model), hade signifikant (p<0,05) positiva effekter 

på blodtryck, BMI¹, sjukdomsinsikt och livskvalitet (QOL). Interventionen bestod 

i att sammanföra 5-7 patienter med liknande blodtrycksproblem och under ledning 

av sjuksköterska och läkare genomföra fyra utbildningsmöten följt av elva 

uppföljningsmöten under ett år.  Gruppen skapar en gemenskap och ett beroende 

av varandra, där det blir allas angelägenhet att hälsan skall förbättras.  En sådan 

taktik kräver dock initialt mycket mer av vårdpersonalen, att denna engagerar sig 

djupare. Detta visas i att IG efter försökets slut ville ha en fortsättning på 

sammankomsterna. Stokamer et al. (2005) beskriver också hur ett starkt 

förhållande mellan patient och vårdpersonal leder till ökad compliance. 

 Gallegos et al. (2006) fick sekundära resultat som visade på negativt socialt tryck. 

Vissa mexikanska diabetiker i låg-medelklass områden i städer kunde uppleva ett 

negativt tryck och förståelse från familj och omgivning för sin sjukdomssituation. 

De blev beroende av den täta kontakten med sjuksköterskan som stöd för en 

livsstilsförändring   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

¹BMI, body mass index, kroppsmasseindex, metod för att med utgångspunkt i en persons vikt och 

längd beräkna om personen är över- eller underviktig. (URL 3) 
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DISKUSSION 

I detta forskningsområde, om patientutbildning och hur den kan förbättras och 

optimeras, visar sig en stor mängd arbeten ha genomförts. Detta är förståeligt då 

det är en av sjuksköterskans huvuduppgifter, att få patienten att förstå sin egen 

situation, sin sjukdomsbild och vad denne kan göra själv för att förbättra sin hälsa. 

Den yrkesverksamma sjuksköterskan känner säkert igen sig i mycket av de 

arbeten och metoder som här redovisats. Att de beskriver arbetssätt och 

interaktioner med patienterna som hon redan känner till och bedriver i sitt dagliga 

arbete. Ett citat ur en av studierna beskriver detta som…. 

 
These results confirm others and suggest, as clinicians have long known, that 

giving patients messages that are relevant, personalized and address their 

individual concerns are more effective than generic admonitions (Rimer, 

1998, s. 137). 

 

Denna litteraturstudie är gjord i utbildningssyfte för författaren, men bidrar ändå 

något till det redan digra material som finns om hur interaktionen mellan 

vårdpersonal och vårdtagare påverkar vårdresultatet. Resultatet stämmer väl 

övernes med liknande litteraturstudier, t.ex. Atreja, Bellam och Levy (2005), som 

fann att compliance är beroende av flera olika faktorer, men att dessa faktorer 

sinsemellan interagerar. Att öka compliance kräver både kombination av dessa 

faktorer men också samarbete och förståelse bland alla som är inblandade i vården 

av en patient.  

 

Resultatdiskussion 

De olika metoderna kan, som framgår av resultatpresentationen tidigare, ofta 

vävas in i varandra och det kan ibland vara svårt att säga om det är t.ex. den 

intensifierade utbildningen eller de täta hembesöken denna intensifiering är 

kopplad till, som ger effekt. Tätare hembesök och/eller tätare telefonkontakt leder 

till att ett socialt mönster, ett förtroende och beroende uppstår mellan patient, 

närstående och sjuksköterska. Då kan patienten göra extra ansträngningar för att 

inte svika detta förtroende (Klang Söderkvist 2008, sid. 126). Här följer några 

observationer som gjorts, kopplade till vissa ämnesområden och som författaren 

anser är av särskilt intresse att lyfta fram: 
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Patientinformation ges ofta efter standardiserade former, där olika individer med 

samma sjukdom får samma information vid ungefär samma tillfälle. De flesta 

studier har visat att anpassning av informationen utifrån enskild patient, familj, 

tidpunkt och plats, ofta är ett effektivt sätt att öka compliance och förbättra 

patientens situation, oavsett om det sker på mottagning, vårdavdelning eller i 

hemmet.  Någon studie har dock visat att en anpassad intervention ändå inte ger 

någon effekt. Leonhardt et al. (2008) kunde ej visa på någon ökad compliance för 

självaktivitet och drog därav bland annat slutsatsen att tyska sjuksköterskor är mer 

tränade på administrativa uppgifter än patientutbildande uppgifter, vilket kan 

tyckas märkligt. En annan slutsats kanske är att det inte är så lätt för patienter med 

konstanta ryggsmärtor att öka sin träningsdos när denne har smärtor. All 

intervention bör naturligtvis realistiskt anpassas till patientens förmågor. 

 

Patientens tekniska kunskap om eventuella utbildningshjälpmedel kan vara av 

avgörande betydelse för resultatet. Strömberg et al. (2006) samt Miller et al. 

(2005) använde interaktiv utbildning med dator, där patienter med låg/ingen 

datorvana använde tangentbord och pekare för första och kanske enda gången. 

Dessa studier visade också på tveksamma resultat, men ingen diskussion över 

deltagarnas datorvana förs. Av egen erfarenhet inom utbildning och införande av 

ny teknik, har jag observerat hur ny teknik inledningsvis ställer till bekymmer rent 

användarmässigt innan denne kommer över det initiala stadiet.  Modern teknik är 

dock bra hjälpmedel när patientgruppen är mottaglig för detta.  

 

Att förstärka sitt budskap och engagera flera receptorer, såsom seende och känsel, 

är ett pedagogiskt väldefinierat sätt att få mer av informationen att fastna hos 

mottagaren. Det är också viktigt att informationen är lättillgänglig och därmed lätt 

att repetera. Förstärkningen och tillgänglighet kan ske med olika medel men 

viktigt här är att interventionen tekniskt, kunskapsmässigt och språkmässigt 

anpassas till patienten. 
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De ingående studierna som redovisar intervention via tätare hembesök, samt 

intensivare telefonkontakt från sjuksköterskans sida, särskilt då till äldre patienter, 

visar överlag en positiv förbättring av compliance, samt mätbara effekter på 

hälsotillstånd och livskvalitet. Huvudinterventionen i tätare hembesök är att 

patienten känner sig uppmärksammad, lite speciell kanske och att en relation 

växer fram mellan sjuksköterska och patient. Att hålla tätare kontakt leder också 

till att patienten får en högre kunskapsnivå om sin sjukdom och möjliga 

egenvårdsinsatser. Åtgärden är närbesläktad med både intensifierad patient-

utbildning och förtroendeskapande åtärder. Möjligheten till att tidigt upptäcka 

symtom på försämring delas också med någon, en sjuksköterska. 

 

Att påverka och ”styra” patienten i en viss riktning kan ge god effekt. Cialdini 

(2005, sid 12 ) redovisar hur olika tekniker kan användas för att uppnå ett önskat 

mål. Det kan röra sig om social påverkan såsom grupptryck, (t.ex. Tupperware-

partyn), eskalerande påverkan, så som Borges och Ostwald (2008) använde i sin 

väntrumsintervention, belöningssystem, eller ren skrämseltaktik vilket 

förhoppningsvis ej ska förekomma inom vården. Bergman och Berterö (2001) 

fann vid en intervjustudie med åtta personer som led av hjärtproblem, att patienter 

kunde uppleva ett socialt tryck att ställa upp på grund av alla de resurser som 

satsades på denne. Vidare drog dessa författare slutsatsen att patientens självbild, 

egenskaper, fömågor och upplevda hinder var av avgörande betydelse för 

compliance. Där kunde sjuksköterskan vara den som stöttade i förändringsarbetet. 

 

Begreppet standardiserad återkommer ofta vad gäller information, utbildning, 

broschyrer mm. Standardiserad kan dock variera högst betydligt mellan olika 

vårdgivare (Fitzpatrick & Hyde, 2005). Ofta visar sig interventionerna ha bättre 

effekt än nämnda standardinformation. Av detta måste slutsatsen kunna dras att 

det vi idag kallar standard bör kunna utvecklas och förbättras till fromma för 

patientens bästa. Interventionen bör då bli morgondagens standard, om resurserna 

räcker för detta. 

 

Flera av artiklarna belyser det fakta att även kontrollgrupp kan uppvisa bättre 

värden än kohort om det finns möjlighet att jämföra. S k studieeffekt av att veta 
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att man deltar i en studie kan förbättra även kontrollgruppens värden. Deltagaren 

blir sedd och respekterad vilket leder till en högre egenkraft (Klang Söderkvist, 

2008, sid. 109). 

 

Vissa studier kan populationsmässigt synas långt ifrån svenska förhållanden, men 

en del av studierna beskriver situationer hos minoritetsgrupper och andra mer 

socialt utsatta grupper. En situation som väl kan anpassas på vissa förhållanden 

även i Sverige. 

 

. 

Metoddiskussion 

Först något om sökorden: Compliance beskrivs i Svenska MeSH-termer som 

patientens frivilliga samarbete att följa en föreskriven ordination. Adherence 

definieras som anpassning till krav, riktlinjer, rekommendationer, anvisningar 

osv.(URL 4). Ordet concordance har på senare tid inom vårdforskning börjat 

användas som synonymt med compliance och adherence. Concordance översätts i 

parlörer med ordlista, en ordlista som ofta visar ords och frasers sammanhang. 

Troligen är ordet inom vårdforskningen en parafras på ordet concord, som kan 

betyda endräkt, harmoni, överenskommelse. Vid sökning på Wikipedia (2008) 

anges medical concordance som att patienten involveras i beslutsfattande som rör 

dennes hälsa (URL 5). Ekman, Schaufelberger, Kjellgren, Swedberg och Granger 

(2007) definierar concordance som en gemensam överenskommelse mellan 

patient och vårdpersonal. Enligt Latter, Maben, Myall och Young (2007) är 

concordance det fördjupade, likvärdiga samarbete och samförstånd som bör finnas 

mellan patient och sjuksköterska för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt 

mål. Patienten skall inte ensidigt ta emot order och råd av sjuksköterskan, utan 

känna sig involverad i beslut, vilket naturligtvis kräver en välutbildad och aktiv 

patient.  

 

Syftet och frågeställningar i denna studie blev, trots raffinering, av ganska allmänt 

hållen karaktär och spänner över ett brett forskningsområde. De funna resultaten 

är relevanta, men en ytterligare raffinering till att endast undersöka compliance 

bland en viss patientgrupp eller av en viss påverkansmodell är kanske möjligt att 

genomföra. Viss fördjupning skedde inom området SMS och anpassat 
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informationsmaterial, då detta hade relevans i ämnesområdet. Resultaten visar på 

vilken viktig roll sjuksköterskan har för patientens välbefinnande. 

 

Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall för artiklar är ett gott stöd för att 

finna de essentiella delarna i en artikel, men mallen känns ändå, trots anpassning,  

ha vissa brister. Poängsumman kan bli snedfördelad om t. ex. forskaren redovisar 

en utförlig metod och analys, men ej konkretiserar resultat och syfte. Därför har 

en del artiklar som fått låg poäng även granskats efter Forsbergs och Wengströms 

(2003, sid 119-121) kvalitetsvärderingskriterier. Efter sådan granskning valdes ex 

Mohammadi et al. (2006) samt Borges och Ostwald (2008) in i resultatets 

underlag.   

 

Detta arbetes resultat leder till ytterligare frågeställningar, men där är författaren i 

gott sällskap, då nästan alla ingående studier har som avslutningsord att 

”ytterligare forskning behövs”. Få av författarna  har dock en tydligt föreslagen 

forskningsfråga. 

 
 
Slutsats 
 
Resultaten visar på att vårdtagarens kunskaper och compliance ej alltid går hand i 

hand. Ökade kunskaper om sin situation är bra, men leder inte alltid till ökad 

compliance. Följsamhet till behandling och rekommendationer kan genom 

sjuksköterskans insatser ökas betydligt, men interventionens effekt är helt 

beroende av flera olika aspekter, bl.a. vilken sjukdomstyp och patientgrupp det 

gäller, interventionens utformning och hur väl den uppfyller basala behov hos 

både patient och sjuksköterska. Utformningen av patientrelationen behöver ej vara 

traditionell med utbildning, samtal, broschyrer utan kan utformas individualistiskt 

och att det finns plats för stor idérikedom här, t.ex att ta det lilla tillfället när 

patienten väntar i väntrummet, eller kanske en blänkare på baksidan av 

mjölkpaketet, eller startsidan på jobbets dator.  Dagens rökare är kanske något 

abstrakt den grupp som får mest hälsoinformation, då de får läsa texten på 

cigarettpaketet ofta. 
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                                                                                                                     Bilaga 1 
081014    Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
Titel  
Författare  
Poängsättning  0     1 2 3  
Abstrakt (syfte, metod, resultat Saknas 1/3 2/3 Samtliga 
 
Introduktion 

 
Saknas 

 
Knapphändig 

 
Medel 

 
Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
Frågeställning Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 
 
Metod 
Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (metod, antal, beskrivning, 
representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% < 5 % 
Bortfall med betydelse för 
resultatet 

Analys 
saknas / Ja 

Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   
 
Resultat 
Frågeställning besvarad Nej Ja  
Resultatbeskrivning 
(redovisning, tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 
(beräkningar, metoder, 
signifikans) 

Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   
Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 
 
Diskussion 
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion av 
egenkritik och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

Överenstämmelse med resultat 
(resultatets huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel  God 

Ogrundade slutsatser- Finns Saknas   
Total poäng (max 47 p)  P : 
Grad I: 80% = 38p  
Grad II: 70% = 33p  Grad: 
Grad III: 60% = 28p  
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Innehålls- och kvalitetsöversikt av artiklar medtagna i resultatet     Bilaga 2 
 

Författare 
Årtal  
Land 

Data-
bas 

Studiens syfte 
 

Design/ 
ansats 

Deltagare 
Bortfall 

Huvudresultat Studiedesign 
kvalitet 

Albert, 
Buchsbaum & 
Li  
2007   
USA 

Pub-
Med 

Att undersöka om patientutbildning 
med komplettering av video (IG), i 
jämförelse med standardiserad 
utbildning (KG) reducerar behov av 
akutsjukvård, ger större vaksamhet för 
sjukdomssymtom samt förbättrar 
egenvård och livsstilsvanor 

RCT KG: 53 (39) 
IG:  59 (37) 
21 % bortfall 

Vissa av de i förväg specificerade akutvårdsinsatserna reducerades, i övrigt 
lika. Patient i IG visade även på en större egenförmåga i att bedömma symtom 
och reagera på dessa. Slutsatsen var att en utbildning som accentueras av 
video-hjälpmedel har en större effekt än traditionell muntlig och skriftlig 
utbildning. Ju fler sinnen som berörs i utbildningen, desto större effekt. 

Grad 1: 

Borges & 
Ostwald 
2008 
USA 

Pub-
Med 

Att undersöka om en kort 
utbildningsinsats (15min) kan 
förbättra diabetes-pat egenfotvård. 
 

RCT 167 uppdelat på 
2 IG och 1 KG 
Bortfall ca 7  i 
resp grupp 

En kort intervention, i form av en liten, språk- och kulturanpassad 
utbildningsinsats, har en verkan på fotvårdens resultat. För patienter med låg 
utbildning kan en kort insats göra stor skillnad.  

Grad 2: 
Slutsatser 
redovisas svagt. 
Metoddiskussio
n saknas 

Bosworth, 
Olsen, Neary, 
Orr, Grubber, 
Svetkey, 
Adams & 
Oddone 
2008 
USA 

Pub-
Med 
adher 

Att undersöka om läkemedels-
compliance och blodtryckssänkande 
livsstil/förhållningssätt påverkas 
positivt av erhållen telefon-support (ca 
18min) varannan månad under två års 
tid från en ssk. 
 

RCT KG: 317 
IG: 319 

Telefoninterventionen hade god effekt enligt författarna. Bl.a. compliance att 
ta sina läkemedel ökade med 9% 

Grad 1: 

Gallegos, 
Ovalle-
Berumen & 
Gomez-Meza, 
2006 
Mexico 

Pub-
Med 

Att undersöka om en DMT2 patients 
metaboliska självkontroll och 
sänkning av HbA1c kunde stimuleras 
genom grupp-utbildning följt av 
rådgivningar vid hembesök. 
 

Kvasi-exp KG 28 (8)  
IG: 29 (4) 
21% bortfall  

Interventionen var lyckad då IG uppvisade en betydligt bättre nivå av 
egenvård, samt bättre HbA1C-värden än KG 

Grad 1: 
Välgjord 
redovisning, 
men 
bortfallsanalys 
saknas 

Kim & Oh 
2003 
Syd-Korea 

Cinahl 
 

Att undersöka om en intensifierad 
telefonkontakt (1-2 ggr/vecka) till 
diabetespatient i hemmet, samt en 
kost-dagbok kunde leda till sänkt 
HbA1C och ökad följsamhet till kost- 
och motionsråd. 
 

RCT KG: 25 (16) 
IG: 25 (20) 
28 % bortfall 

Interventionen utföll med förbättrade HbA1C-värden (1-2%) och ökad 
följsamhet till rådgivning vad gäller diet och egen kontroll av blodsocker 
kontra kontrollgruppen. Dock märktes ingen förbättring på de ”tråkigare” 
sakerna, såsom träning, fotvård, ta sina mediciner. 

Grad 1: 



 26 

Koelling, 
Johnson, Cody 
& Aaronson 
2005 
USA 

Pub-
Med 
adher 

Att undersöka om en fördjupad  en-
timmes information i enrum, 
tillsammans med en utvecklad 
patientbroschyr, kunde minska 
hjärtpatienters återbesök och förbättra 
deras egenvård. 

RCT KG 116 (0) 
IG: 107 (0) 
0 % bortfall 

Det dröjde signifikant längre innan IG-patienterna gjorde ett återbesök på 
sjukhuset. De rapporterade också positivare värden vad gäller egenvård. 

Grad 1: 
Introduktion och 
syfte något 
knapphändigt. 

Lawson, 
Cohen, 
Richardson, 
Orrbine & 
Pham 
2005 
Kanada 

Pub-
Med 
 

Att bland tonåriga diabetiker 
undersöka om ett standardiserat 
telefonsamtal 1/vecka från 
sjuksköterskan kunde motivera 
patienten till bättre metabolisk 
kontroll och högre QOL 
 

RCT KG: 23 (23) 
IG: 23 (23) 
0 % bortfall 

Interventionen gav ingen effekt under studietiden på HbA1c och QOL-värden, 
dock kunde en förbättring av IG HbA1c-värden ses 6 mån efter studiens 
avslutning. 

Grad 1: Vissa 
ogrundade 
slutsatser dras 
om tonåringars 
beteende. 

Leonhardt et al. 
2008 
Tyskland 

Pub-
Med 

TTM (genomteoretiserad inlärning)-
baserad rådgivning och utbildning, 
anpassad till patienten, skall ge bättre 
motivation för egen-träning bland 
patienter med ryggsmärtor.  
 

RCT KG: 410 (365) 
IG 1: 479 (425) 
IG 2: 489 (421) 
Bortfall: 
167 = 12,% 

Interventionerna hade ingen särskild effekt jämfört med kontrollgrupp. Studien 
ger utrymme för stort bias och därmed svårt att dra slutsatser. Författarna har 
en god metoddiskussion över detta, men drar ändå vissa slutsatser som kan 
vara tveksamma. Skälet till den uteblivna effekten skulle vara att tyska 
sjuksköterskor är mer tränade i administration än patientutbildning. 

Grad 1: 
Välgjord 
redovisning men 
med vissa 
tveksamheter i 
resultat o dissk. 

Miaskowski, 
Dodd, West, 
Schumacher, 
Paul, Tripathy  
& Koo 
2004 
USA 

Pub-
Med 

Att undersöka om en intensifierad 
utbildning, coaching och hembesök 
enlig ett utvecklat  program, PRO-
SELF, för cancerpatienter i 
hemsjukvård, var effektivare än 
standardvård. 
 

RCT KG: 97 (81) 
IG: 115 (93) 
18 % bortfall 

Patienterna bättre smärtlindrade (VAS-skala). Patienterna vågade använda mer 
analgetika 

Grad 1: 

Miller, 
Kimberly, Case 
& Wofford 
2005 
USA 
 

Pub-
Med 

Att undersöka om datorbaserad 
utbildning (CAI) var effektivare än 
sjuksköterskans traditionella 
information om colorectalcancer och 
vikten av att utföra eget fekalt 
blodprov 
 

RCT KG: 101 (71) 
IG: 93 (63) 
30 % bortfall 

CAI gav inget bättre resultat än sjuksköterskans traditionella information vad 
gäller compliance att lämna in blodprov. Kunskapsnivån hos IG var dock 
något större än hos KG, vilket visar på det normala i att budskap kan förstärkas 
med olika hjälpmedel. Det framgår ej av studien om patienten, som överlag 
hade låg-ingen datorvana, hade egen dator och kunde upprepa programmet, 
eller om det var en engångs-intervention.  

Grad 1: 

Mohammadi, 
Abedi, Jalali, 
Gofranapour & 
Kazemnejad. 
2006 
Iran 

Pub-
Med 

”partnership care model” Att 
vårdpersonal och patient ingår ett 
fördjupat ”partnerskap” för att  få 
patienter med högt blodtryck att följa 
livsstilsrekommendationer. 
 

RCT KG: 75 
IG: 75 
Bortfall: 0  

Ett fördjupat socialt förhållande, förtroende och ömsesidig förståelse mellan 
vårdperonal och patient skapar en större följsamhet hos patienten att följa 
givna råd. ”Bli vän med patienten” (Påtryckning) 

Grad 2. Etiska 
aspekter och 
bortfallsanalys 
saknas 
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Rami, Popow, 
Horn . 
Waldhoer & 
Schober 
2006 
Österike 

Fri sök Att undersöka om ett sms-baserat 
kontaktsätt mellan diabetiker ock 
sjukvården kunde öka deras 
compliance för egen metabolisk 
kontroll 
 

RCT KG: 18 
IG:  18 
0 % bortfall 
 

Studien visade på en god effekt på HbA1c och hög grad av belåtenhet med 
systemet. 

Grad 1: 

Rimer et al 
1998, USA 

Pub-
Med 

Att undersöka om en stegvis ökande 
intervention, i form av påstötningar 
om mammografi och Pap-test, även 
stegvis ökade IG compliance för att 
utföra undersökningen 
 

RCT KG 296 (202)  
IG1: 296 (204) 
IG2: 296 (213) 
30 % bortfall 
 

En stegrande och individanpassad information och utbildning har en positiv 
effekt på patienternas följsamhet. Studien är särskilt intressant då den bör 
kunna appliceras på utsatta gruppers tillstånd även i Sverige. 

Grad 1: Stort 
bortfall, men enl 
bortfallsanalys 
påverkar detta ej 
resultatet. 

Stokamer, 
Tenner, 
Chaudhuri, 
Vazquez & Bini 
2005 
USA 

Pub-
Med 

Att undersöka om en intensifierad, 
privat information och utbildning om 
fekalt blodprov var effektivare än 
standardiserad information(broschyr) 
 

RCT KG: 392 
IG: 396 
Bortfall ej 
aktuellt 

Interventionen med en engångs intensifierad utbildning, ca 13,2 min lång, 
under mer privata former (one-to-one) gav större adherence att skicka in 
prover än i KG, som erhöll en standardiserad information om ca 8,6 min. 

Grad 1: 

Strömberg, 
Dahlström & 
Fridlund  2006 
Sverige 

Pub-
Med 

Att undersöka om en engångs 
interaktiv multimedia-baserad 
utbildning om hjärtsjukdomar har 
någon effekt på patientens QOL, 
kunskap och compliance. 
 

RCT med 
stratifiering 

KG: 65 
IG: 72 

Interventionen gav en viss effekt, särskilt då på patientens kunskapsnivå om 
sin situation, men att det ej ledde till ökad QOL och compliance. Författarna 
anser att ytterligare forskning behövs, exempelvis av multi-session 
multimedia-utbildning 

Grad 1: 

 
 
 


