
Abstract 
Bakgrund: Bristande följsamhet till behandling leder till sämre 
behandlingsresultat och står för en stor kostnad för samhället. Individens egen 
kunskap, erfarenhet och tro på området har betydelse för de beslut denne fattar 
rörande sin behandling. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa patientens 
syn på mediciner, medicinering och livsstilsförändringar. Metod: Studien 
baserades på 17 vetenskapliga artiklar som analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Patienternas syn på sina mediciner berodde på faktorer 
som sjukdomsacceptans, bedömning av medicinerna samt tillgång till och syn på 
information. När det gäller synen på livsstilsförändringar så var motivation till 
förändring den avgörande faktorn. Diskussion: Sjukdomsacceptans var en viktig 
faktor när patienterna fattade beslut om följsamhet till behandling och frånvaron 
av symtom kunde leda till sjukdomsförnekelse. Rädsla för negativa effekter hade 
stor betydelse för bedömningen av medicinerna. Livsstilsförändringar påverkade 
identiteten kraftigare än medicinering och upplevdes därför svårare att vara 
adherent till. Slutsats: Att få tillgång till patienternas åsikter på området är en 
grundläggande faktor för att kunna få till stånd en dialog om behandlingen. 
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Bakgrund 
Det har bedrivits forskning runt låg följsamhet till förskriven behandling under 

mer än trettio år och mer än 200 variabler har studerats. Man har inte funnit någon 

variabel som förutsäger följsamhet till medicinering, varken bland 

socioekonomiska eller sjukdomsrelaterade faktorer. Låg följsamhet till förskriven 

behandling är ett alltid närvarande och komplext problem, speciellt när det gäller 

patienter med kroniska sjukdomar. Låg följsamhet leder till sämre 

behandlingsresultat, står för en avsevärd ekonomisk kostnad för samhället samt 

medför även att medicinsk forskning blir mer svårutvärderad. (Vermeire, 

Hearnshaw, Van Royen & Denekens, 2001).  

Compliance definieras av Vermeire, Wens, Van Royen, Biot, Hearnshaw och 

Lindenmeyer (2005) och av Vermeire et al. (2001) som till vilken grad en persons 

beteende gällande medicinering, följande av diet eller i att genomföra 

livsstilsförändringar sammanfaller med medicinska råd och/eller hälsoråd. Enligt 

Vermeire et al. (2005) så är kanske dålig compliance inte mer avvikande än god 

compliance. Att inte vara compliant kan ses som en persons välgrundade beslut att 

inte följa en medicinsk behandling. Vermeire et al. (2001) skriver att patienter 

bestämmer betydelsen av compliance i termer av synbar god hälsa och söker 

behandlingsalternativ som är hanterbara, drägliga och ur egen synvinkel effektiva. 

Haynes, Yao, Degani, Kripalini, Garg och McDonald (2005) ser adherence, och 

compliance som synonymer. Avsikten med termen adherence är att den skall vara 

ickedömande, ett konstaterande av fakta snarare än skuldbeläggande av patient, 

förskrivare eller behandling. Världshälsoorganisationen definierar adherence som 

till vilken utsträckning en persons beteende – genom att ta medicin, följa en diet 

och/eller genomföra en livsstilsförändring överensstämmer med 

rekommendationer från hälso- och sjukvårdspersonal (World health organization 

[WHO], 2003). 

Concordance är ett begrepp som används alltmer. Vermeire et al. (2001) skriver 

att det står för överenskommelse och harmoni och att det viktiga i modellen för 

concordance är att den ser patienten som en beslutsfattare. Haynes et al. (2005) 

anser att concordance innebär att en gemensam överenskommelse om 

behandlingen träffas mellan patient och läkare. 
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På grund av svårigheter med att mäta compliance kan inga exakta siffror anges 

men låg compliance kan förväntas hos 30-50 % av alla patienter. Svårigheterna 

med att mäta compliance lägger hinder i vägen för att utvärdera metoder att öka 

compliance. Metoder som undersökts innefattar korttidsbehandlingar, färre doser 

per dag, lägre medicinkostnader, användarvänliga medicinförpackningar, 

påminnelser, patientutbildning och mätning av patienttillfredsställelse. Ingen av 

dessa faktorer är speciellt relevant, särskilt inte vid kroniska sjukdomar och 

sjukdomar utan framträdande symtom (Vermeire et al., 2001). 

Haynes et al. (2005) beskriver att nästan alla åtgärder som hade effekt vid 

långtidsbehandling var komplexa och innehöll kombinationer av flera olika 

interventioner. Inte ens de mest effektiva interventionerna ledde till stora 

förbättringar av adherence och behandlingseffekt. I sin undersökning fann de lite 

evidens både för att adherence kan förbättras långsiktigt med de resurser som 

vanligen finns i den kliniska verkligheten och att detta kan förutsättas leda till 

förbättringar i behandlingsresultaten. Många av de interventioner som gjorts med 

syfte på långtidsbehandling var mycket komplexa och arbetsintensiva, där fanns 

exempelvis olika kombinationer av mer lättillgänglig vård, information, 

påminnelser, egenmätning, familjeterapi och psykologisk terapi. Författarna har 

svårt att se hur detta skall kunna genomföras i den praktiska vården (Haynes et al., 

2005). 

Conrad (1985) har gjort kvalitativa intervjuer med patienter som använder 

antiepileptisk medicinering. Av resultatet framkom att de som lider av en sjukdom 

behöver kunna hantera sin dagliga tillvaro där medicineringen bara är en del. Med 

ett sådant perspektiv behöver meningen med medicinering som den visar sig i 

människors vardagliga liv undersökas. Författarna skriver att ju mer vi 

analyserade data, desto klarare blev det att från patientens perspektiv har läkaren 

väldigt lite inflytande på beslutet att ändra medicineringen. Det är i stället mycket 

mer en fråga om ett reglerande av kontrollen  

Vermeire et al., 2001) skriver att compliance är en prioritering för hälso- och 

sjukvårdspersonal men för patienten, speciellt om denne har en kronisk sjukdom, 

kan faktorer som att kunna kontrollera symtom, förebygga medicinska kriser, 

ekonomi och/eller livskvalitet istället vara viktigare. Patienterna ser inte alla 
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rekommenderade behandlingar som nödvändiga för sitt eget bästa utan åsikter och 

tro om medicineringen är det som har mest framträdande påverkan på compliance. 

Patienternas egen kunskap, idéer och erfarenheter såväl som anhörigas och 

vänners har visat sig statistiskt korrelera till compliance. Författarna anser att 

hälso- och sjukvårdspersonal behöver flytta tyngdpunkten från att försöka 

övertyga patienten att ta medicinen som förskrivs till att lära sig hur de kan bidra 

till de beslut som patienten ständigt gör angående sin behandling. Om åtgärder 

skall vidtas för att öka compliance bör dessa primärt baseras på en närmare 

förståelse av patienternas erfarenheter av sin sjukdom och medicinering. Det finns 

ett stort behov av att studera patienters attityder och subjektiva uppfattningar, som 

exempelvis upplevd ändamålsenlighet med medicinerna, balansen mellan fördelar 

och risker, hantering av vardagslivet och skillnader mellan läkarens och patientens 

riskuppfattning (Vermeire et al., 2001).  

WHO (2003) skriver att adherence är en grundläggande faktor för en behandlings 

effektivitet. Hög adherence ökar effektiviteten på interventioner som syftar till att 

främja en hälsosam livsstil. Adherence är ett multidimensionellt fenomen som 

bestäms av samspelet mellan olika faktorer som sociala och ekonomiska faktorer, 

hälso- och sjukvårdsrelaterade faktorer, sjukdomsrelaterade faktorer, 

behandlingsrelaterade faktorer och patientrelaterade faktorer. När det gäller 

patientrelaterade faktorer skriver WHO att patienternas kunskap och tro om sin 

sjukdom, motivation att hantera den, tro på sin förmåga att klara ett 

sjukdomsåtgärdande beteende och förväntningar som rör resultatet av 

behandlingen samt konsekvenserna av dålig adherence samspelar på ett sätt som 

ännu inte är klarlagt (WHO, 2003). 

Hansson Scherman (2005, s. 124,136) skriver att den viktigaste drivkraften hos en 

kroniskt sjuk person är att försöka behålla eller återskapa sin identitet vilket 

betyder att den sociala överlevnaden kan ha minst lika stor betydelse som den 

kroppsliga. Den sjuke gör ett ställningstagande, mer eller mindre medvetet, över 

om en medicinsk behandling eller förändrad livsstil påverkar försöken att behålla 

sin identitet positivt eller negativt. Bristande adherence kan ses som ett försök att 

behålla identiteten och egenvärdet genom att fortsätta leva som vanligt eller 

använda behandlingsmetoder som inte är förknippade med sjukdom. Författaren 

skriver även att språket som används och forskningen runt bristande följsamhet 
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till behandling visar att detta klassificeras som ett problem i sjukvården. Även 

patienterna riskerar att uppfattas som ett problem om de inte gör som de blivit 

rekomenderade (Hansson Scherman, 2005, s. 139). 

Genom att använda ett livsvärldsperspektiv i vårdsituationen betonas människors 

upplevelser och erfarenheter vilket gör att deras levda och komplexa verklighet 

uppmärksammas. Det innebär också att se, förstå, beskriva och analysera världen 

som människor upplever den (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 

Fagerberg, 2003, s. 24). Även om skillnaderna är stora mellan analyser med 

naturvetenskaplig metod och terminologi och de tolkningar som formas med hjälp 

av  livsvärldsperspektivet så tjänar de samma syfte, att hjälpa patienten att 

tillfriskna (Sveneus, 2003, s. 93).  

Enligt Socialstyrelsen har vårdpersonal i öppen hälso- och sjukvård ett ett ansvar 

att vid återbesök höra efter hur patienten tar sina mediciner (SOSFS 1993:20). 

Detta innebär att det ligger i sjuksköterskans ansvar att skapa en dialog runt detta 

ämne med patienten. 

Bristande följsamhet till behandling och livsstilsförändringar är ett ständigt 

närvarande problem i den öppna hälso- och sjukvården. Forskning runt 

compliance, adherence och concordance visar att det är ett mycket mångfacetterat 

och svåråtgärdat problem (Haynes et al., 2005; Vermeire et al., 2001; Vermeire et 

al., 2005; WHO, 2003). Genom att sammanställa kunskap som finns om 

patienternas syn på mediciner, medicinering och livsstilsförändringar samt om 

dessa kan kopplas till adherence finns möjlighet att öppna nya vägar för att nå 

större förståelse för patienternas ställningstaganden vid omvårdnad och 

behandling. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien är att belysa patientens syn på mediciner, 

medicinering och livsstilsförändringar.  

Frågeställning 
Hur påverkar patientens syn på mediciner, medicinering och livsstilsförändringar 

följsamhet till ordinerad behandling. 



 

5 
 

Metod 
Litteratursökning 
Litteratursökningen genomfördes i de tre databaserna Pubmed, Cinahl och 

Psychinfo, samt genom manuell sökning i utvalda artiklars referenser. Enbart 

artiklar med kvalitativa forskningsmetoder togs med eftersom syftet var att få 

fram artiklar som redovisade en fördjupad kunskap om patientens syn på 

mediciner, medicinering och livsstilsförändringar. För att resultatet skulle vara 

överförbart till svenska förhållanden valdes enbart artiklar som rör patienter i 

västvärlden. Artiklarna skulle vara inriktade på långvarig behandling och eftersom 

syftet var att utforska patienternas egen syn på området begränsades sökningarna 

till artiklar rörande vuxna. Artiklar rörande HIV/AIDS och cancer valdes bort 

eftersom bedömningen var att dessa sjukdomar uppfattas så livshotande att detta 

påverkar patienternas syn på behandlingen. Även artiklar rörande patienter med 

psykisk sjukdom uteslöts eftersom materialet bedömdes bli alltför omfattande 

annars. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. För att få tillgång 

till så aktuell forskning som möjligt begränsades sökningarna till artiklar 

publicerade efter 2000-01-01. Sökningarna i databaserna utfördes enligt tabell 1 

och 2 (bilaga 1). Dessa resulterade i 1179 artiklar där titlar och om så behövdes 

sammanfattningar lästes igenom, jämför med Forsberg och Wengström (2003, s. 

86).  

Klassificering och värdering av studier 
En kvalitativ studie är en studie där data samlas in i form av intervjuer, berättelser 

eller observerade beteenden och sedan analyseras och presenteras för att få en 

fördjupad förståelse för individers upplevelser och erfarenheter (Berg, Dencker, & 

Skärsäter, 1999). Värdering av artiklarnas vetenskapliga kvalitet har genomförts 

enligt SBU:s  riktlinjer för utvärdering av kvalitativa studier som den redovisas av 

Berg, Dencker och Skärsäter (1999), se bilaga 3. 

Etiska överväganden 
I litteraturstudien har enbart material från etiskt granskade studier, alternativt 

studier där noggranna etiska överväganden gjorts, använts. Alla artiklar som ingår 

i litteraturstudien kommer att redovisas liksom samtliga resultat av betydelse. 

Artiklar som ingår litteraturstudien kommer att arkiveras på ett säkert sätt i 10 år, 

jämför med Forsberg och Wengström (2003, s. 73-74).  
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Bearbetning 

Fas 1 

En första bedömning gjordes genom att läsa igenom titlar och om så behövdes 

sammanfattningar på de 1179 artiklarna. Vid denna genomgång valdes de 

kvalitativa artiklar ut som rörde compliance, concordance eller adherence och som 

handlade om rätt patientgrupper samt belyste patienternas syn på området. Under 

denna genomgång plockades även dubbletter bort.  Efter detta återstod 44 artiklar 

som gick vidare till fas 2. Dessutom hittades tre artiklar genom studier av 

referenslistorna till utvalda artiklar. En artikel tillkom senare under 

granskningsperioden genom en bevakning lagd i Pubmed på sökningen patient 

compliance AND qualitative research. Det slutliga antalet artiklar blev därmed 48. 

Fas 2 

De 48 artiklar från fas 1 lästes sedan i sin helhet. De artiklar som inte rörde rätt 

patientgrupper eller inte hade som huvudsaklig inriktning att belysa patienternas 

syn på mediciner, medicinering eller livsstilsförändringar gallrades bort. En av 

artiklarna som inkluderats via referenslistorna befanns även vara från en 

kvantitativ studie. Efter denna granskning återstod 21 artiklar. 

Fas 3 

De 21 artiklar från fas 2 kvalitetsgranskades utifrån en granskningsmall utformad 

av Hellzén, Pejlert och Johansson, se bilaga 5, samt kvalitetskriterier för 

kvalitativa studier som redovisas i bilaga 3. Fyra artiklar som bedömdes vara av 

låg kvalitet (III) uteslöts ur studien. Dessa redovisas i bilaga 4. De 17 artiklar som 

sedan återstod presenteras i bilaga 3. En del artiklar förekom i flera sökningar och 

flera databaser, därför är antalet artiklar som redovisas under utvalda i tabell 1 och 

2 (bilaga 1) högre än det faktiska antalet artiklar som ingår i studien. Jämför 

fasindelningen med Stoltz, Udén och Willman (2004). 

Analys 
Artiklarna lästes först igenom i sin helhet, sedan analyserades resultatdelen. De 

avsnitt som rörde patienternas syn på mediciner, medicinering och 

livsstilsförändringar delades in i meningsenheter som sedan kodades. De kodade 

meningsenheterna fördes sedan samman i två domäner: patienters syn på 

mediciner och medicinering samt patienters inställning till och syn på 

livsstilsförändringar. Därefter delades de kodade meningsenheterna in i 
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subkategorier som efter vidare analys sammanfördes till mer övergripande 

kategorier (jämför med Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Ett exempel på 

hur analysförfarandet har utförts redovisas i analysprotokoll (bilaga 2). Därefter 

analyserades artiklarna igen och relevanta meningsenheter sorterades in under 

respektive subkategori/kategori. Vid analysen har även gjorts en utvärdering av 

vilken påverkan de kodade meningsenheterna har på adherencenivån eller på 

motivationen till adherence i de fall studien är upplagd så att det går att bedöma 

detta.  

Resultat 

I litteraturstudien ingår resultatet från 17 kvalitativa studier. Fem av dessa är från 

USA, fem från Storbritannien, tre från Kanada, två från Sverige samt en vardera 

från Belgien och Frankrike. I resultatredovisningen anges inte värderingen av 

artiklarna utan läsarna hänvisas till bilaga 3, där även övrig information om 

artiklarna finns angiven. Analysen av domänen: patienters syn på mediciner och 

medicinering ledde fram till de tre kategorierna: accepterande av 

sjukdom/diagnos, bedömning av mediciner, individrelaterade orsaker. Domänen: 

patienters inställning till och syn på livsstilsförändringar befanns vid analysen 

innehålla de två kategorierna: motivation och hjälpande faktorer. Domäner, 

kategorier och subkategorier visas i tabell 3. 

Tabell 3. Domäner, kategorier och subkategorier 

Domän Kategori Subkategori 

 
 
 
Patienters syn på 
mediciner och 
medicinering 

 

Accepterande av 
sjukdom/diagnos  

Syn på medicinering 
Förtroende för sjukvårdspersonal 

Förändrad identitet 
Sjukdomskänsla  

 

Bedömning av mediciner 

Bedömning av medicinens effektivitet 

Negativa effekter av medicinerna 

Utvärdering av egna strategier  

 

Individrelaterade orsaker  

Informationsbehov 

Glömska 

 
 
Patienters inställning till 
och syn på 
livsstilsförändringar 

 

Motivation  

Syn på livsstilsförändringar 

Somatiska signaler 

Frestelser som överstiger motivationen 

 

Hjälpande faktorer 

Stöd 

Rutiner 
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Patienters syn på mediciner och medicinering 
Kategorin accepterande av sjukdom/diagnos är tillsammans med bedömning av 

mediciner de största kategorierna inom domänen patienters syn på mediciner och 

medicinering. 

Accepterande av sjukdom/diagnos 

Under denna kategori presenteras subkategorierna syn på medicinering, 

förtroende för sjukvårdspersonal, förändrad identitet och sjukdomskänsla. 

Syn på medicinering 

Att se medicineringen som effektiv mot sin sjukdom och som förebyggande mot 

framtida komplikationer påverkade patientens motivation till adherence positivt. 

Här ingår både egna och närståendes kunskaper och erfarenheter i bedömningen, 

detta visar studierna av Benson och Britten (2002); Gordon, Smith och Dhillon 

(2007); Hall, Rubin, Hungin och Dougall (2007); Nair, Levine, Lohfeld och 

Gerstein (2007); Proulx, Leduc, Vandelac, Grégoire och Collin (2007) och 

Tolmie, Lindsay, Kerr, Brown, Ford och Gaw (2003). 

De deltagare som enligt egna uppgifter tog sina mediciner som ordinerat de sista 

två veckorna innan intervjutillfället såg medicinerna som effektiva och 

livräddande. Enbart medvetenheten om att okontrollerad hypertoni kan ge fatala 

konsekvenser räckte inte som motivation för att patienterna skulle ta medicinerna 

enligt föreskrift, däremot ledde erfarenheter av komplikationer till sjukdomen hos 

närstående till mer regelbunden medicinanvändning (Tolmie et al., 2003). Proulx 

et al. (2007) fann i sin studie av patienter som stod på medicinering mot högt 

blodtryck och där deltagarna i studien själva identifierat sig som icke adherenta, 

att även om en del deltagare såg sjukdomen som en risk på grund av nära 

anhörigas handikapp eller död som resultat av sjukdomen, så var tvivel på 

behandlingen central hos nästan alla deltagare, tvivlet kunde röra antingen 

diagnosens riktighet eller effektiviteten hos medicinen.  

Accepterandet av nödvändigheten att ta medicinen kom med tiden och var kopplat 

till accepterandet av sjukdomen (Hall et al., 2007). Ett förnekande av diagnosen 

förhindrade adherence (Scotto, 2005). Tron om och erfarenheter av medicinernas 

effektivitet, säkerhet och värde för hälsan låg som grund för hur deltagarna 

modifierade doser och dosintervall (Gordon et al., 2007).  
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Bajcar (2006)  fann att patienterna för att uppfatta medicintagandet som 

okomplicerat, vilket ökade motivationen till adherence, först måste se sjukdomen 

och diagnosen som logisk. Hur logiskt deltagarna såg sjukdom och diagnos 

påverkades av exempelvis kunskapen om sjukdomen och erfarenhet av sjukdomen 

genom närstående. I samma studie har forskaren även funnit att patienter kan 

hamna i en chockfas där medicineringen ter sig helt ologisk. Vanligen inträffade 

detta i samband med sjukdomsdebut, när patienterna fick information om behovet 

av medicinering, vid större förändring i medicineringen eller i samband med 

sjukdomsförsämring. Chockfasen kunde röra en speciell medicin medan andra 

inte berördes. Denna chockfas minskade motivationen till adherence.  

Wu, Moser, Lennie, Peden, Chen och Heo (2008) fann att om deltagarna hade 

kunskap om symtom på hjärtsjukdom, kunde uppfatta fysiska symtom och sedan 

känna igen dessa som symtom på hjärtsjukdom så var detta en mycket viktig 

faktor för adherence.  

Förtroende  för sjukvårdspersonal 

Patienter med förtroende för sjukvårdspersonalen hade en ökad motivation till 

adherence (Benson & Britten, 2002; Wu et al., 2008). Vermeire, Van Royen, 

Coenen, Wens och Denekens (2003) har i sin studie funnit att anledningarna till 

att diabetespatienterna själva bestämde hur de skall ta sina mediciner dels var att 

de ville göra läkaren nöjd, dels rädsla att få för lågt blodsocker.   

De deltagare som tog medicinerna regelbundet föreföll att ha en hög tilltro till sin 

läkare, dessa deltagare var även nöjda med att läkaren fattade beslut om 

behandlingen för deras räkning och ifrågasatte inte dessa beslut (Tolmie et al., 

2003). Även Proulx et al. (2007) fann att de deltagare som uppgav att de bara i 

undantagsfall lät bli att ta medicinerna hade ett stort förtroende för sin läkare. Nair 

et al. (2007) såg att de flesta deltagarna i studien uppfattade att det var läkaren 

som fattade beslut om aktuella behandlingar och att de tyckte detta var 

tillfredsställande.  Bajcar (2006) fann att en stor tilltro till sjukvårdssystemet ledde 

till att det krävdes mindre information för att deltagarna skulle uppfatta 

medicineringen som logisk.   

I studien av Hansson Scherman och Löwhagen (2004) fann de att några deltagare 

(4 av 30) misstrodde förskrivarna på grund av att man ansåg att 
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läkemedelsindustrins största intresse var ekonomiska vinster och inte att bota 

människor. I Benson och Brittens (2002) studie kom det även fram att om 

deltagarna tyckte att läkarna skrev ut mediciner i ett för tidigt skede ledde detta till 

en minskad motivation till adherence.  

Förändrad identitet 

I tre av studierna har forskarna hos deltagarna funnit synen att medicinering stod 

för sjukdom, detta ledde i sin tur till en rädsla för en förändrad identitet. I två av 

dessa studier, Hansson Scherman & Löwhagen (2004) och Nair et al. (2007) finns 

ingen koppling till påverkan på adherence medan Benson och Britten (2002) fann 

att denna inställningen till mediciner minskar motivationen till adherence.  

Sjukdomskänsla 

Att inte ha några symtom från sin sjukdom gör det svårt för patienten att 

bestämma sig för att vara adherent (Vermeire et al., 2003). De deltagare som helt 

avbrutit behandlingen hade det gemensamt att frånvaron av symtom ledde till att 

de uppfattade sig själva som friska (Tolmie et al., 2003). Gascon, Sánchez-

Ortuno, Llor, Skidmore och Saturno (2004) såg att många av deltagarna 

uppfattade medicineringen som beroende av sjukdomssymtom och därför inte tog 

mediciner om de inte märkte av några symtom. Hall et al. (2007) fann att tack 

vare sjukdomens cykliska natur sågs den ibland som periodisk och i dessa fall 

togs medicinerna under sjukdomsperioderna men inte när deltagarna var 

symtomfria.  

Tolmie et al. (2003) samt Viswanathan och Lambert (2005) fann att de patienter 

som varit allvarligt sjuka i en följdsjukdom hade en ökad motivation till adherence 

och ett mer regelbundet medicinintag. I Viswanathan och Lamberts (2005) studie 

såg forskarna även att patienter med komplikationer till sjukdomen var mer 

påverkade av risken för allvarliga konsekvenser av sjukdomen än av upplevda 

biverkningar. Detta ledde till en ökad motivation till adherence.  

Att få komplikationer till sin diabetes ledde till en större önskan att kontrollera 

blodsockret effektivt och därmed en ökad motivation till adherence (Nair et al., 

2007). Oro för biverkningar eller negativ inställning till mediciner uteslöt inte 

åsikten att  medicinerna var nödvändiga för att kontrollera symtom eller 

sjukdomsförsämringar (Hall et al., 2007). En stark motivation att ha en så bra 
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livskvalitet som möjligt och hålla sig utanför sjukhuset ledde till att deltagarna tog 

sina mediciner. Det kom även fram att upplevda fysiska symtom fungerade som 

påminnelse att ta medicinerna (Wu et al., 2008).  

Bedömning av mediciner 

Under denna kategori presenteras följande subkategorier, bedömning av 

medicinens effektivitet, negativa effekter av medicineringen och utvärdering av 

egna strategier. 

Bedömning av medicinens effektivitet 

I deltagarnas bedömning av medicinerna ingick en bedömning av deras 

effektivitet (Bajcar, 2006). Att uppleva en minskning av symtom, förhöjt 

välmående och/eller få förbättrade värden ledde till ökad motivation för adherence 

(Benson & Britten, 2002 ; George, Freedman, Norfleet, Feldman & Apter 2003; 

Hall et al., 2007; Hansson Scherman & Löwhagen, 2004; Viswanathan & 

Lambert, 2005; Wu et al.,2008) I studien av Hansson Scherman och Löwhagen 

(2004) framkom även att patienterna upplevde mediciner som de inte behövde ta 

kontinuerligt och snabbt verkande mediciner speciellt positivt. Vermeire et al. 

(2003) fann att de flesta diabetespatienterna uppgav att de inte kände någon 

skillnad med eller utan mediciner. George et al. (2003) såg även att en del 

deltagare slutade att använda medicinerna om de inte märkte någon effekt av dem. 

Negativa effekter av medicineringen 

Upplevda eller möjliga negativa effekter av medicineringen var en annan del av 

deltagarnas bedömning av mediciner (Bajcar, 2006; Gordon et al., 2007). Att 

mediciner av deltagarna uppfattades som potentiellt farliga för kroppen, att de 

förde med sig risk för biverkningar och kunde vara beroendeframkallande 

påverkade motivationen till adherence negativt (Benson & Britten, 2002; Gascon 

et al., 2004; George et al., 2003; Proulx et al., 2007; Viswanathan & Lambert, 

2005).  

Nödvändigheten att ta medicinerna varje dag ledde till en känsla av beroende även 

om medicinen inte var beroendeframkallande. Detta gav i sin tur en motvilja till 

att ta medicinerna. I studien framkom även att direkta erfarenheter av 

biverkningar ledde till att deltagarna tog kontakt med läkare och att det sedan ofta 

blev ett byte av medicin. Forskarna fann inte att detta verkade vara kopplat till 

sämre adherence (Viswanathan & Lambert, 2005). Detta står i motsats till fynden 
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i artikeln av Wu et al. (2008) där deltagarna slutade vara adherenta om de 

upplevde svåra biverkningar. Nair et al. (2007) fann att deltagare med tidigare 

erfarenheter av biverkningar gjorde en  medveten skattning av om riskerna med 

behandlingen var värda dess potentiella nytta.Om bedömningen var att riskerna 

översteg den möjliga nyttan så avbröt deltagarna behandlingen.  

Hos deltagare med kontinuerligt låg adherence var en riskbedömning den 

motiverande faktorn, de motsatte sig starkt att ta mediciner utan ansåg det farligt 

(Proulx et al., 2007).  Biverkningar var en fråga av stor vikt för deltagarna, 

författarna fann att de trots detta var motvilliga att ta upp dessa till diskussion, de 

fördröjde detta avsiktligt eller undvek att ta upp ämnet (Gordon et al., 2007). I 

studien av Vermeire et al. (2003) framkom att diabetespatienter ofta reglerade sin 

medicinering själv på grund av rädsla att få för lågt blodsocker. 

En del deltagare såg medicinerna som potentiellt farliga för kroppen och 

identiteten eftersom de inte botade sjukdomen och dessutom medförde risk för 

biverkningar. Kopplat till detta fanns åsikten att kroppens motståndsförmåga 

förstördes av medicinerna genom att dessa skämde bort kroppen och hindrade den 

från att ta hand om sjukdomen själv. Här fanns även åsikten att medicinerna dolde 

sjukdomen och vad som pågick i kroppen och att detta ledde till att deltagarna 

tappade kontroll över sjukdomen (Hansson Scherman & Löwhagen, 2004).  

Att se mediciner som onaturliga produkter och att andra alternativ är säkrare för 

kroppen leder till sämre motivation för adherence (Benson & Britten, 2002; 

Gascon et al., 2004; Nair et al., 2007). Att uppleva sig ha många mediciner 

påverkar även detta adherence negativt (Hall et al., 2007; Nair et al., 2007; Wu et 

al., 2008). Wu et al. (2008) fann även att obekväma medicineringsscheman, tät 

dosering, om medicinerna är svåra att svälja samt kostnaderna för mediciner 

uppfattades som hinder till adherence av deltagarna.  

I sex av studierna har forskarna sett att deltagarna balanserar reservationer mot 

mediciner med anledningar till att ta dem och fattar beslut om medicinanvändning 

utifrån denna bedömning (Bajcar, 2006; Benson & Britten, 2002; Gordon et al., 

2007; Hansson Scherman & Löwhagen, 2004; Nair et al., 2007; Viswanathan & 

Lambert, 2005).  
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Utvärdering av egna strategier 

En del deltagare testade mediciner för att utvärdera om de hade några märkbara 

positiva eller negativa effekter (Bajcar, 2006; Tolmie et al., 2003; Viswanathan & 

Lambert, 2005). Om deltagarna inte såg några praktiska alternativ till sina 

mediciner så ledde detta till en ökad motivation till adherence (Benson & Britten 

2002). Vermeire et al. (2003) fann att diabetespatienter testade sig själva genom 

att anpassa sin behandling. De gjorde detta för att känna att de var i kontakt med 

sin egen kropp och för att få reda på hur den fungerade utan behandling.  

Strategin att själva utvärdera tillståndet på sin sjukdom utifrån symtom och sedan 

bestämma sig för hur medicinen skall tas användes av deltagare i studierna av 

George et al. (2003), Gordon et al. (2007) samt Hall et al. (2007). Gascon et al. 

(2004) fann att bland de deltagare som inte märkte av några sjukdomssymtom, var 

det en del som testade hur de mådde utan medicinerna.  

Om deltagarna upplevde problem med sin behandling kände de sig tvungna att 

agera på egen hand, en del försökte förhandla med förskrivaren men hälften valde 

att själva justera sin medicinering utan kontakt med sjukvårdspersonal (Bajcar, 

2006). Gordon et al. (2007) och Nair et al. (2007) fann att deltagarna var villiga 

att tolerera biverkningar under en period för att se om de skulle försvinna av sig 

själv. Gordon et al. (2007) såg även att om biverkningarna fortsatte hade 

deltagarna olika sätt att hantera dem, som att justera doser, dosintervall eller helt 

upphöra med medicineringen. 

Individrelaterade orsaker 

Under denna kategori presenteras subkategorierna informationsbehov och 
glömska. 

Informationsbehov 

Om deltagarna kände att de hade tillgång till den information de behövde och om 

alla bitarna av information uppfattades som konsekventa och välordnade blev 

situationen väldefinierad och logisk. Då upplevdes inget behov av mer 

information och att ta medicin kändes inte som ett problem. Om däremot 

medicintagandet inte framstod som logiskt upplevde deltagarna antingen att de 

saknade information eller att informationen var motsägelsefull mot annan 

information de fått, mot vad de förväntat sig, mot egna erfarenheter eller mot egen 

tro om mediciner och sjukdom (Bajcar, 2006).  
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Att deltagarna har tillräckligt med information om en behandling var en viktig del 

i den uppskattning de gjorde av fördelar och risker med den samma. Brist på 

information om sjukdom eller behandling ledde till sämre adherence (Nair et al., 

2007; Vermeire et al., 2003; Wu et al., 2008). För att deltagarna skulle uppleva 

informationen som effektiv behöver den skräddarsys till deras speciella situation 

och förnyas över tid (Gordon et al., 2007). Samma forskare fann även att brist på 

information var en nyckelfråga för många deltagare. Bristen på information ledde 

till sämre adherence  på grund av att den var upphov till en rad problem, 

missförstånd och handlingar angående mediciner.  

Glömska 

Att bli distraherad av händelser, stress eller trötthet kunde leda till att deltagarna 

glömde bort att ta medicinerna (George et al., 2003; Wu et al., 2008). Mediciner 

som behöver tas många gånger om dagen är speciellt lätta att glömma bort ibland 

(Gascon et al., 2004). Gordon et al. (2007) fann att detta att glömma ta 

medicinerna var ett av de vanligaste förekommande problemen som rapporterades 

av deltagarna. Förutom distraktion av dagliga aktiviteter och användandet av 

många olika mediciner så såg forskarna även att brist på sammankoppling med 

symtom var en bidragande orsak till glömska. Att uppleva medicinen som oviktig 

eller bekymra sig för biverkningar påverkade även det  motivationen att komma 

ihåg. Bland de deltagare som uppgav att de bara i undantagsfall lät bli att ta 

medicinerna så var glömska den huvudsakliga anledningen till detta. Glömskan 

kunde bero på tidspress, distraktioner och/eller brutna rutiner (Proulx et al., 2007). 

Patienters inställning till och syn på livsstilsförändringar 

I domänen patienters inställning till och syn på livsstilsförändringar finns 
kategorierna motivation samt hjälpande faktorer. 

Motivation 

Under denna kategori presenteras subkategorierna syn på livsstilsförändringar, 

somatiska signaler samt frestelser som överstiger motivationen.  

Syn på livsstilsförändringar 

Individens egen insikt var en faktor som underlättade ett aktivt beslut om att 

genomföra en förändring eller om att fortsätta med en hälsosam livsstil. Insikten 

om att sjukdomen var allvarlig, med därmed följande rädsla för hälsoproblem och 

död var en grund till förändring (Kärner, Tingström, Abrandt-Dahlgren & 
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Bergdahl, 2005). Personliga erfarenheter av allvarlig sjukdom eller dödsfall hos 

närstående ökade motivationen till livsstilsförändringar, det gjorde även tidigare 

upplevd framgång med diet och motion (Daily et al., 2006). De flesta deltagarna 

var medvetna om vikten att vara adherenta till rekomenderade 

livsstilsförändringar som regelbunden motion, hälsosam kost och rökstopp. Det 

upplevdes dock som svårt att fortsätta vara  adherent över en lång tidsperiod. 

Deltagarna såg tidsbrist, bristande motivation, uttråkning och stress som hinder till 

adherence. De upplevde även en motsättning mellan att försöka förstå och följa de 

råd de fått och att försöka lägga sjukdomen bakom sig och leva ett normalt liv 

(Gregory, Bostock & Backett-Milburn, 2006). 

 Genomförda livsstilsförändringar förknippades med positivare självsyn och ökat 

välmående (Nair et al., 2007; Viswanathan & Lambert, 2005). Insikten om nya 

förmågor och begränsningar ledde till att deltagarna antog nya beteenden som var 

överensstämmande med deras nya verklighet. Önskan att uppnå ett resultat som 

värderades högt av deltagaren ledde till större ansträngningar att engagera sig i 

livsstilsförändringar (Scotto, 2005).  

Upplevda fördelar med tidigare ohälsosam livsstil, känslor av begränsning på 

grund av hälsofrämjande aktiviter eller synen att sjukdomen var av mindre 

betydelse ledde till minskad motivation till livsstilsförändringar. Att förändra 

beteenden som använts under årtionden sågs som mycket svårt. En del deltagare 

kände en rädsla för att fysisk aktivitet skulle utlösa ett nytt tillfälle av 

hjärtsjukdom, detta ledde även det till sänkt motivation till adherence. Att uppleva 

en sänkt självuppskattning, som till exempel en känsla av minskat värde som 

person när deltagaren inte klarade av viktiga livssituationer som tidigare, 

påverkade adherence till livsstilsförändringar negativt (Kärner et al., 2005). 

Upplevelsen av förlust beroende på den nya dieten samt att deltagarna inte 

upplevde någon omedelbar vinst av livstilsförändringarna ledde även detta till 

sämre motivation till förändringar (Daily et al., 2006). Att förändra matvanor sågs 

av en del deltagare som svårt även om de insåg vikten av förändringen 

(Viswanathan & Lambert, 2005). Deltagare med låg adherence hade inte 

förtroende för råd om livsstilsförändringar utan såg dessa som ombytliga eller av 

cyklisk natur (Tolmie et al., 2003).   



 

16 
 

Deltagarna upplevde ett eget ansvar för egenvården och för åtgärder som 

påverkade hälsan (Kärner et al., 2005; Nair et al., 2007). Nair et al. (2007) fann 

dock att vetskapen om vikten av eget engagemang i behandlingen inte alltid ledde 

till adherent beteende samt att en del deltagare inte var beredda att göra 

förändringar när de fick diagnosen utan dessa deltagare beskrev att förändringarna 

blev möjliga först sedan något ”klickat till” för dem. I samma studie kom det fram 

att deltagarna såg sig som användare av bara en sorts behandling även om de hade 

två eller flera, detta ledde till att många deltagare måste övertalas att diskutera om 

de var engagerade i dietförändringar eller motion. När deltagarna fick en mer 

intensiv behandling, som oral diabetesbehandling eller insulin, ledde detta till en 

minskad förväntan på att den tidigare behandlingen skulle ha bra effekt.   

Att vara adherent till livsstilsförändringar upplevdes som svårare än att vara det 

till medicinering (Tolmie et al., 2003; Vermeire et al., 2003). Hoppet att kunna 

sluta med medicinerna spelade en viktig roll när det gällde motivationen till att 

genomföra livsstilsförändringar (Viswanathan & Lambert, 2005). Deltagarna såg 

det som möjligt att minska eller utesluta medicindoser genom att undvika 

utlösande faktorer, vila tillräckligt eller ändra dieten (George et al., 2003). 

Somatiska signaler 

Somatiska signaler ökade medvetenheten om kroppens biologiska tillstånd. 

Behovet av att minska smärta och öka välmående var av stor vikt för att 

uppmuntra adherent beteende vid livsstilsförändringar. Signalerna kunde 

stimulera till positiva beteendeförändringar oavsett om signalen uppfattades som 

negativ (exempelvis smärta) eller positiv (exempelvis välmående). Somatiska 

signaler som fysisk oförmåga eller biverkningar från mediciner kunde fungera 

som hinder till beteendeförändringar. Indirekta somatiska signaler, exempelvis 

testresultat som visade på antingen förbättrad eller försämrad hälsa kunde leda till 

beteendeförändringar likaväl som de kunde fungera som hinder till förändring 

(Kärner et al., 2005).  

Insjuknandet upplevdes som en chock och var en grundläggande faktor till att 

deltagarna engagerade sig i livsstilsförändringar (Gregory et al., 2006). Att inte ha 

symtom från sjukdomen eller från de skador som inträffade ledde till att 

livsstilsförändringar inte sågs som viktiga (Kärner et al., 2005; Nair et al., 2007).  
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Frestelser som överstiger motivationen 

Frestelser som översteg motivationen till livsstilsförändringar ledde till bristande 

adherence (Daily et al., 2006; Kärner et al., 2005; Scotto, 2005). Scotto (2005) 

fann även att en inre överläggning alltid föregick beslutet att inte vara adherent 

och att deltagarna då gav sig själva tillstånd till avsteg från behandlingen.  

Hjälpande faktorer 

Under denna kategori presenteras subkategorierna stöd och rutiner.  

Stöd 

Stöd från närstående gjorde det lättare för individen att göra positiva 

livsstilsförändringar medan avsaknaden av stöd minskade motivationen till 

adherence (Kärner et al., 2005; Scotto, 2005). De flesta manliga deltagare 

upplevde att hjälp från familjemedlemmar, vanligen frun, för att kunna förändra 

och sedan behålla en hälsosam livsstil var mycket viktigt. De kunde dock även 

uppleva att familjen var överbeskyddande. Ingen av kvinnorna upplevde 

omsorgen från familjen som något negativt. Många kvinnor upplevde det däremot 

negativt att behöva förlita sig på att andra familjemedlemmar gjorde sådant 

hushållsarbete som de kände de borde göra själva (Gregory et al., 2006). Om 

deltagarna upplevde sig ha förståelse och stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

uppfattades detta som en hjälp för att fortsätta med egenvården, medan känslan att 

vara oförstådd och utan stöd ledde till en större risk för icke adherent beteende 

(Scotto, 2005). Rådgivning och/eller krav från sjukvårdspersonal ökade 

motivationen till adherent beteende. Minskade krav genom förändringar i 

arbetsvilkor eller inom familjen ledde till ökad känsla av kontroll och till ökad 

motivation till adherence (Kärner et al., 2005).  

Deltagare som hade låg adherence upplevde sig inte ha fått förklaringar till varför 

de skulle göra livsstilsförändringar, de såg informationen de fått som alltför 

allmän och inta anpassad till individen (Gascon et al., 2004). Upplevelsen av att 

sakna kunskap om diet, motion, kolesterol samt inte ha fått klara råd från läkarna 

ledde till sänkt motivation till adherence (Daily et al., 2006).  Kunskap om hur 

mediciner, rökstopp och fysisk träning kunde påverka sjukdomen var 

underlättande för en förändring eller för att fortsätta med ett hälsosamt beteende 

(Kärner et al., 2005).  
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Rutiner 

Att skapa rutiner, som exempelvis att schemalägga aktiviteter som gynnade 

hälsan, underlättade förändringar. Tillåtelse att bryta dessa rutiner på ett planerat 

sätt stödde uthålligheten i förändringarna (Kärner et al., 2005). Ovanliga 

situationer eller avbrott och distraktion kunde leda till bristande adherence trots att 

deltagarna var inställda på att vara adherenta (Scotto, 2005). Motion införlivades 

sällan som en egen rutin utan deltagarna motionerade (promenerade) genom sina 

dagliga göromål (Viswanathan & Lambert, 2005). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att enbart kvalitativa studier ingår i resultatet har upplevts som en fördel eftersom 

det lett till en säkrare analys med möjlighet till jämförelse mellan de olika 

studierna. Detta har ökat tillförlitligheten i denna studies resultat.  

Sökorden upplevdes som relevanta och gav bra träffar, om begränsningar lagts 

som uteslutit HIV/AIDS och cancer så hade sannolikt materialet minskat och 

antalet titlar och sammanfattningar att läsa igenom hade minskat utan att för den 

skull relevanta artiklar missats. Användandet av ett analysförfarande med en 

första indelning i domäner och sedan vidare uppdelning i kategorier/subkategorier 

ledde till att arbetet blev strukturerat och överskådligt.  

De flesta artiklar som ingår i resultatet använder begreppet adherence eller 

compliance. Concordance nämns i en del av artiklarna men har inte använts som 

forskningsbegrepp i någon av artiklarna. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patientens syn på mediciner, 

medicinering och livsstilsförändringar. Resultatet av studien visar att patienternas 

syn på sina mediciner beror på om de accepterar sjukdomen eller diagnosen och 

på hur de bedömer sina mediciner, även faktorer som tillgång till och syn på den 

information de fått, påverkar synen på medicineringen. När det gäller synen på 

livsstilsförändringar, är den avgörande faktorn vilken motivation till förändring 

som patienten har.  
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Av resultatet framkom att det finns en koppling mellan adherence och 

accepterande av sin sjukdom. Om patienterna upplever medicinerna som effektiva 

mot sin sjukdom så har de lättare att följa den givna ordinationen. En 

grundförutsättning för detta är att de accepterar sin sjukdom/diagnos. (Benson och 

Britten 2002; Gordon et al., 2007; Hall et al., 2007; Nair et al., 2007; Proulx et al., 

2007; Tolmie et al., 2003). Liknande resultat fann Pound et al. (2005) i sin review 

där forskarna skriver att eftersom medicintagande kan ses som liktydigt med att 

vara sjuk så är det osannolikt att patienter som inte accepterat sin sjukdom 

accepterar behandlingen. Det framgick även i reviewen att temat med bristande 

sjukdomsacceptans var speciellt starkt i de studier som rörde astma. WHO (2003) 

anser att de patientrelaterade faktorer som påverkar adherence bland annat är 

patienternas kunskap och tro om sin sjukdom, motivation att hantera den samt 

förväntningar på resultatet av behandlingen. Detta är i överensstämmelse med 

studiens resultat.  

Studien visar att frånvaron av sjukdomssymtom ger sämre motivation för 

adherence (Gascon et al., 2004; Hall et al., 2007; Kärner et al., 2005; Nair et al., 

2007; Tolmie et al., 2003; Vermeire et al., 2003). De patienter som däremot själva 

varit allvarligt sjuka i en följdsjukdom eller har komplikationer till sin sjukdom är 

mer motiverade till adherence (Hall et al., 2007; Nair et al., 2007; Tolmie et al., 

2003; Viswanathan och Lambert, 2005). Jag tolkar detta som att frånvaron av 

symtom leder till ett förnekande av sjukdom medan upplevda komplikationer 

leder till sjukdomsacceptans. Pound et al. (2005) fann att frånvaron av symtom 

vid högt blodtryck ledde till tvivel på nödvändigheten av medicinering och på 

diagnosens riktighet. Detta kan jämföras med Vermiere et al. (2001) som skriver 

att patienter bestämmer betydelsen av compliance utifrån sin synbara hälsa.  

Resultatet visar att om patienterna upplever konkreta bevis på medicinernas 

effektivitet genom att de till exempel får minskade symtom eller mår bättre så 

leder detta till att synen på medicinerna blir positiv och de blir mer motiverade till 

adherence (Benson & Britten, 2002; George et al., 2003; Hall et al., 2007; 

Hansson Scherman & Löwhagen, 2004; Viswanathan & Lambert, 2005; Wu et al., 

2008).  
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Rädsla för negativa effekter av medicinerna påverkar den bedömning som 

patienter gör av sin medicinering (Bajcar, 2006; Benson & Britten, 2002; Gascon 

et al., 2004; George et al., 2003; Gordon et al., 2007; Proulx et al., 2007; 

Viswanathan & Lambert, 2005). Detta resultat stöds av Pound et al. (2005) som 

fann att negativa effekter av medicinerna samt oro för sådana var ett 

nyckelkriterium i patienternas utvärdering av behandlingen.  

Pound et al. (2005) fann även att det vanligaste sättet att utvärdera mediciner var 

genom att testa dem och väga fördelar med att ta dem mot nackdelar. Detta stöder 

fynden som gjorts i denna studie, att patienter balanserar reservationer mot 

mediciner med anledningar till att ta dem och fattar beslut om medicinanvändning 

utifrån denna bedömning (Bajcar, 2006; Benson & Britten, 2002; Gordon et al., 

2007; Hansson Scherman & Löwhagen, 2004; Nair et al., 2007; Viswanathan & 

Lambert, 2005). Vermeire et al. (2005) anser att låg adherence kan ses som en 

persons välgrundade beslut att inte följa en medicinsk behandling medan 

Vermeire et al. (2001) ser det som att patienter söker behandlingsalternativ som är 

hanterbara, drägliga och ur egen synvinkel effektiva. Hansson Scherman (2005 s. 

136) skriver att bristande adherence kan ses som ett försök att behålla sin identitet 

och därmed sitt egenvärde genom att fortsätta leva som vanligt eller genom att 

använda behandlingsmetoder som inte är sammankopplade med sjukdom. 

Samtliga ståndpunkter har stöd av fynden i denna studie.  

Studien visar att tillräckligt hög motivation är en grundförutsättning för att 

framgångsrikt genomföra livsstilsförändringar. En hög motivation kan bero på 

förståelsen av att sjukdomen är allvarlig eller på att fysiska symtom leder till ett 

behov av att må bättre eller minska smärta (Kärner et al. 2005). Erfarenheter av 

allvarlig sjukdom eller död hos närstående eller att individen tidigare haft 

framgång med livsstilsförändringar leder även detta till en högre motivation till 

förändring (Daily et al., 2006). Detta är överensstämmande med fynden av Cable, 

Meland, Søberg och Slagsvold (1999) som visar att närvaron av symtom, rädsla 

orsakad av symtomen samt närståendes erfarenheter av sjukdom ledde till en stark 

motivation till livsstilsförändring.  

 

De patienter som lyckades med att göra livsstilsförändringar får en positivare syn 

på sig själva och på sin förmåga (Nair et al., 2007; Viswanathan & Lambert, 



 

21 
 

2005) medan en lägre självkänsla på grund av minskad förmåga även påverkar 

viljan till livsstilsförändringar negativt (Kärner et al., 2005).  

 

Fyndet hos Nair et al. (2007) där patienter med diabetes såg sig som användare av 

bara en sorts behandling, tabletter eller insulin, fast livsstilsförändringar är en 

grundläggande del i all diabetesbehandling är tankeväckande. Kopplat till detta är 

fyndet att en intensivare behandling ledde till minskad tilltro till tidigare åtgärder. 

Kanske upplevelsen av nederlag för behandling med livsstilsförändring ledde till 

att den övergavs helt av dessa deltagare.  

 

Att det är svårare att vara adherent till livsstilsförändringar än till medicinering 

(Tolmie et al., 2003; Vermeire et al., 2003), kan ses som att livsstilsförändringar 

påverkar identiteten kraftigare än medicinering eftersom det krävs en förändring 

av stora delar av den invanda livsstilen för att nå framgång.  

 

Ovan nämnda fynd belyser vikten av att i mötet med patienten ha en genomtänkt 

uppläggning av samtalet så att dennes åsikter kommer fram och värderas som 

viktiga. Det är en stor utmaning för mig som sjuksköterska att få patienterna 

känna förtroende, så att de vågar vara öppna angående åsikter och handlingar som 

de är medvetna om inte är i överensstämmelse med förskriven behandling. Att 

använda ett livsvärldsperspektiv i patientmötet är en grund för en sådan hållning 

(jämför med Dahlberg et al., 2003, s. 24).  Det behövs vidare forskning om hur 

vårdpersonal i mötet med patienten, på bästa sätt skapar förutsättningar för att få 

ta del av dennes åsikter.  
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Bilaga 1 
 Tabell 1. Fritext sökning. Sökord och antal träffar i respektive databas. Utförda 2008-01-26 - 2008-01-28. Talen skrivna med fetstil är de där 
titel och ev. sammanfattning lästes igenom, antal därav utvalda artiklar anges inom parantes. 
 
Sökning 
nummer 

Sökord Avgränsningar Pubmed Cinahl Psychinfo 

1 complian* OR concordan* OR adheren* 2000-2008, abstract available, 
peer-reviewed, all adult, english, 
swedish 

24428 4574 19128 

2 patient* experienc* OR patient* perception* OR 
patient* perspective* 

som ovan 37892 12256 4638 

3 content analys* OR grounded theory OR 
qualitative 

som ovan 11436 12726 352 

4 1 AND 2 AND 3 som ovan 232(12) 191(3) 184(1) 

5 Life style som ovan 44843 2467 245 

6 1 AND 3 AND 5 som ovan 43(2) 23(1) 3(0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Bilaga 1. Fortsättning 

Tabell 2. Ämnesordsökningar (MESH-termer, headings och thesarus). Utförda 2008-02-02. Titlar och ev. sammanfattning lästes igenom på 
samtliga träffar, antal därav utvalda artiklar anges inom parantes. 
 
Databas Avgränsningar Sökord Träffar  
Pubmed 2000-2008, abstract available, 

peer-reviewed, all adult, english, 
swedish 

patient compliance AND qualitative research 56(3) 

Pubmed som ovan treatment refusal AND qualitative research 15(4) 

Pubmed som ovan life style AND patient compliance AND qualitative research 4(1) 

Pubmed som ovan diet therapy AND patient compliance AND qualitative research 1(0) 

Cinahl 2000-2008, abstract available, 
peer-reviewed, all adult 

patient compliance AND qualitative studies 221(4) 

Cinahl som ovan treatment refusal AND qualitative studies 25(0) 

Cinahl som ovan life style changes AND qualitative studies 26(1) 

Psychinfo 2000-2008, adulthod, qualitative 
studie 

treatment compliance 135(1) 

Psychinfo som ovan treatment refusal 20(0) 
 

Psychinfo som ovan lifestyle changes 18(2) 

 



 

 

Bilaga 2 
Analysprotokoll 

Författare  
Årtal 
Land 

Meningsenhet Kodning Domän 
 

Subkategorier Kategorier  Adherencenivå/ 
Påverkan på 
adherence  

Viswanathan 
m.fl. 
2005 
USA 

All participants expressed belief 
that the medication prescribed to 
them was ‘‘effective,’’ except one 
woman with arthritis. Medications 
were perceived as very important 
primarily because participants 
believed that the medication was 
helping them in their pursuit of 
‘‘illness control.’’ 

Medicinerna är viktiga 
för de hjälper mot 
sjukdom 

Patienters syn 
på mediciner 
och 
medicinering 

Sjukdomskänsla Accepterande av 
sjukdom/diagnos 

 

Participants who believed that the 
medication was ‘‘effective’’ in 
controlling hypertension and 
believed that it was ‘‘lifesaving’’ 
also stated that they were taking 
the medication as prescribed 
during the prior 2-week period 

Patienter som ser 
mediciner som 
effektiva tar 
medicinerna 
regelbundet  

Patienters syn 
på mediciner 
och 
medicinering 

Syn på 
medicinering 

Accepterande av 
sjukdom/diagnos 

Ökar motivationen 
till adherence 

‘‘fear of side effects,’’ ‘‘fear of 
becoming dependent,’’ the 
perception that taking medication 
was a ‘‘hassle,’’ and experience 
of ‘‘sexual side effects’’ were 
related to not taking the 
medication regularly 

Rädsla för negativa 
effekter relateras till att 
inte ta medicinen som 
ordinerat 

Patienters syn 
på mediciner 
och 
medicinering 

Negativa effekter 
av medicinerna 

Bedömning av 
mediciner 

Minskar 
motivationen till 
adherence 

Perceptions regarding 
effectiveness of the medication 
were found to be based on 
reduction in symptoms, the most 
common being headaches and 
dizziness as well as the actual 
blood pressure reading 

Medicinerna är 
effektiva när dom 
minskar symtom eller 
förbättrar 
blodtrycksvärdet 

Patienters syn 
på mediciner 
och 
medicinering 

Bedömning av 
medicinernas 
effektivitet 

Bedömning av 
mediciner 

 

 



 

 

Bilaga 3 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ metod 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

 

K 

Väldefinierad frågeställning. Relevant 
och tydligt beskrivet urval. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analysmetod. Logiskt och begripligt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. 
God kommunicerbarhet och 
replikerbarhet.  

                
 
                       _ 

Vagt definierad frågeställning. Otydligt 
beskrivet urval. Otillräckligt beskriven 
datainsamling och analysmetod. Vagt 
beskrivna tolkningar och slutsatser. 
Oklar kommunicerbarhet och 
replikerbarhet.  

Källa: Berg, Dencker & Skärsäter, 1999, s. 39. 

 

 

 

I litteraturstudien ingående studier 
Författare  
Årtal 
Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Bajcar 
2006 
Kanada 

Att från patientens 
synvinkel beskriva 
uppgiften att använda 
långtidsmedicinering 
samt relatera detta 
till patienternas 
informationsbehov 

Grounded Theory 
Halvstrukturerade 
intervjuer 

Utbildade, 
ickepensionerade 
individer med 
kronisk sjukdom 
41-64 år, 
medelålder 51,7 år. 
N= 10  
3 kvinnor/ 7 män 

Grounded theory 
 

4 tematiska kategorier: förstå 
meningen med medicineringen, 
handlingar för att ta medicin, 
egen bedömning av 
medicinering, sammanhang 

 
 
 
K-II 

 



 

 

I litteraturstudien ingående studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Benson & 
Britten, 2002 
Storbritannien 

Beskriva hur patienter 
som tar 
blodtrycksmedicin 
balanserar negativa 
känslor mot 
anledningar till att ta 
medicinen. 

Strukturerade 
intervjuer  

Patienter som fått 
upprepade 
förskrivningar av 
blodtrycksmedicin 
Från yngre än 50 år 
till äldre än 80år.  
N=38.  
47 % kvinnor/53 % 
män 

Kvalitativ 
innehållsanalys  

Teman förknippade med adherence: 
positiva erfarenheter med läkare, 
upplevda fördelar med medicinering, 
praktiska överväganden. Teman 
förknippade med icke adherence: 
reservationer mot mediciner, 
misstroende mot läkare, förändrad 
identitet. Balanserar fördelar mot 
nackdelar 

 
 
 
K–II 

Daily et al. 
2006 
USA 

Att utforska de 
utmaningar som 
Afro-amerikanska 
primärvårdspatienter 
och deras läkare 
möter rörande 
terapeutiska 
livsstilsförändringar. 

Fokusgrupper Patienter från en 
vårdcentral, med 
höga lipidnivåer 
eller under 
behandling mot 
detta.  
40-77 år, 
medelålder 58.  
N=23  
13 kvinnor/ 10 män 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Barriärer för patienterna: kunskap om 
kolesterol, motion avskräckande, 
oförmåga att följa en diet eller ett 
motionsprogram. Drivfjädrar för 
patienterna: personliga erfarenheter, 
synbara resultat, rädsla. 

 
 
 
K-II 

Gascón et al. 
2004 
Spanien 

Att identifiera 
faktorer som är 
förknippade med 
dålig följsamhet hos 
patienter med 
behandling mot högt 
blodtryck. 

Fokusgrupper Patienter mellan 
18-80 år, med högt 
blodtryck som ätit 
blodtrycksmedicin i 
mer än 3 mån och 
bedöms ha låg 
följsamhet.  
N=44 
20 kvinnor/24 män 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Compliance påverkas av: tro och 
attityder angående mediciner, tro och 
åsikter angående högt blodtryck, 
glömska. Testar medicinerna. 
Upplever sig sakna information om 
livsstilsförändringar. 

 
 
 
K-II 

 

 



 

 

I litteraturstudien ingående studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

George et al. 
2003 
USA 

Att hos 
låginkomstgrupper 
utforska hinder till 
adherence med 
inhalerade 
kortikosteroider hos 
patienter med astma, 
patienternas tro om 
astma och dess 
behandling samt 
åsikter om 
förskrivarna.  

Fokusgrupper Vuxna med astma, FEV1 
<80 % och 15 % 
förbättring efter 
inhalation av 
korttidsverkande 
bronkvidgande medicin 
minst 1 gång på sista 3 
åren.  
33-82 år, medelålder 53 
år.  
N=15  
80 % kvinnor/ 20 % män 

Kvalitativ 
innehållsanalys  

Teman som rör barriärer mot 
inhalerade kortikosteroider är: 
patienten litar mer på sin 
skattning av astman än på 
förskrivarens, distraktioner i 
vardagslivet, rädsla för negativa 
effekter, problem med tillgång 
till medicinen. 

 
 
 
 
 
K – II  

Gordon et al. 
2007 
Storbritannien 

Att utforska kroniskt 
sjuka patienters 
medicinrelaterade 
problem ur 
patienternas synvinkel 
och identifiera 
möjligheter att stödja 
dem i sin medicinering 

Djupintervjuer 
med öppna 
frågor 

Patienter med 
hjärtmedicin, som 
upplevde/inte upplevde 
medicinrelaterade 
problem.  
32-89 år, medelålder 67. 
N=98  
57 kvinnor/41 män 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

5 breda kategorier: uppfattningar 
om och rädsla för biverkningar 
samt hanterande av dessa, 
åsikter och handlingar rörande 
användandet av mediciner, 
kognitiva, fysiska och 
känslomässiga problem, 
bristande information, problem 
med tillgänglighet och 
organisation av vården 

 
 
 
 
K-I 

Gregory et al. 
2006 
Storbritannien 

Att identifiera åsikter 
och erfarenheter från 
individer som haft 
hjärtinfarkt, speciellt 
rörande barriärer och 
stödjande faktorer till 
livsstilsförändringar 

Fokusgrupper 
och intervjuer 

Individer i arbetsför ålder 
som haft hjärtinfarkt 
N=53 
18 kvinnor/35 män 

Grounded 
theory 
 

Insjuknandet starkt motiverande 
till livsstilsförändringar, svårt att 
vidmakthålla förändringarna 
över längre tid, brist på 
motivation negativt, stöd från 
familjen positivt, spänningar 
mellan att leva ett normalt liv 
och att följa råd om 
livsstilsförändringar 

 
 
 
 
K-II 



 

 

I litteraturstudien ingående studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Hall et al. 
2007 
Storbritannien 

Att analysera synen på 
och åsikterna om 
medicinering hos 
patienter med 
inflammatorisk 
tarmsjukdom samt 
bestämma hur detta 
påverkar 
medicinanvändning 
och andra relaterade 
hälsoåtgärder. 

Grounded theory 
Intervjuer och 
fokusgrupper 

Patienter med 
inflammatorisk 
tarmsjukdom som 
uppskattades ha en låg 
nivå av 
sjukdomsrelaterad 
livskvalitet 
26-79 år 
N=31  
19 kvinnor/ 12 män 

Grounded 
theory  

Huvudteman: accepterande 
och upplevd nödvändighet av 
medicinering, relation till och 
rädsla för mediciner, upplevd 
påverkan av faktiska och 
möjliga symtom, önskan till 
egenbehandling. 

 
 
 
 
K-II 

Hansson 
Scherman  & 
Löwhagen 
2004 
Sverige 

Att utforska 
upplevelsen av 
förskriven medicin och 
medicinering hos 
patienter med 
astma/allergi samt se 
om inställningen 
förändrar sig över tid 

Prospektiv 
Fenomenografisk 
Intervjuer med 
öppna frågor 

Patienter som blivit 
remitterade till en 
specialist klinik p.g.a. 
misstänkt astma/allergi.  
18-62 år, medelålder 33 
år. 
N=30  
14 kvinnor/16 män 

Fenomeno-
grafisk 

3 kategorier: Tillgång till 
medicin är viktigt för att 
minska obehag och undvika 
rädsla, mediciner skadar din 
kropp och identitet utan att 
bota, produktion och 
distribution av mediciner är en 
kommersiell verksamhet som 
inte har som huvudsyfte att 
bota patienten. 

 
 
 
 
K-I 

Kärner et al. 
2005 
Sverige 

Att utforska hur 
patienter i 
rehabiliteringsfasen av 
hjärtsjukdom upplever 
underlättande och 
begränsande faktorer 
relaterade till 
livsstilsförändringar 

Fenomenografisk 
Halvstrukturerade 
intervjuer 

Patienter med ett nyligt 
inträffat tillfälle av 
hjärtsjukdom .  
Grupp 1: medelålder 
59,1 N=73,  
25 % kvinnor/75 % 
män.  
Grupp 2: medelålder 
57,3 N=40  
28 % kvinnor/72 % män 
 

Fenomeno-
grafisk 
innehållsanalys 

4 huvudkategorier som rör 
patienternas erfarenheter av 
underlättande eller 
begränsande stimuli relaterade 
till livsstilsförändringar: 
somatiska stimuli, 
sociala/praktiska stimuli, 
kognitiva stimuli, 
känslomässiga stimuli 

 
 
 
 
K-I 



 

 

 

I litteraturstudien ingående studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Nair et al. 
2007 
Kanada 

Att beskriva 
uppfattningen av 
risker och fördelar 
hos typ 2 diabetiker 
när de fattar beslut 
som rör 
behandlingen 

Grounded  
theory  
Halvstrukture-
rade intervjuer 

Engelskspråkiga 
individer, äldre än 18 år 
med typ 2 diabetes. 
Medelålder 60 år 
N=18 
10 kvinnor/8 män 

Grounded 
theory 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

4 teman: personlig uppfattning 
om fördelar och risker med en 
behandling, påverkan på 
sjukdomen och livsstilen, 
förväntningar och erfarenheter 
av beslutsfattande, behov av och 
källor till 
behandlingsinformation 

 
 
 
 
K-I 

Proulx et al. 
2007 
Kanada 

Att identifiera 
anledningar till att 
individer inte tar 
blodtryckssänkande 
medicin regelbundet 

Djupintervjuer Deltagare i en annan 
studie som identifierat 
sig själva som inte 
följsamma till 
medicinering samt 
individer som talat om 
för läkare att de inte tog 
medicinen regelbundet. 
40-70 år 
N=27, 15 kvinnor/ 12 
män 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

3 huvudområden: socialt 
sammanhang ex. stress eller 
upplevd känslighet för eller 
immunitet mot högt blodtryck, 
attityder mot hälso- och 
sjukvårdssystemet, subjektiv 
riskuppfattning rörande högt 
blodtryck eller medicinering 

 
 
 
 
K-II 

Scotto 
2005 
USA 

Att utforska 
patienternas 
erfarenhet av att leva 
med hjärtfel när de 
försöker vara 
följsamma till en 
förskriven 
behandling. 

Fenomenologisk. 
Intervjuer med 
öppna frågor 

Patienter med hjärtfel 
som besöker en 
hjärtklinik och 
dessförinnan varit 
inlagda p.g.a. 
sjukdomsförsämring. 
42-84 år, medelålder 63. 
N=14  
5 kvinnor/9 män  

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Teman som påverkar adherence: 
personliga åsikter och 
värderingar, stöd från 
omgivningen och hälso- och 
sjukvårdspersonal, ovanliga 
omständigheter, frestelser som 
överskrider motivationen. 

 
 
 
K-I 

 



 

 

I litteraturstudien ingående studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Tolmie et al. 
2003 
Storbritannien 

Att utforska patienters 
syn på compliance med 
blodfettssänkande 
mediciner 

Djupintervjuer Patienter över 18 år 
som förskrivits 
statinbehandling 
sedan minst 3 
månader och med 
hjärtsjukdom eller 
med risk för 
hjärtsjukdom  
N=33 
13 kvinnor/20 män 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Förtroende/bristande förtroende 
påverkar adherence. Märkbara 
symtom eller hälsokris ger ökad 
motivation till adherence, 
frånvaro av symtom leder till 
sämre adherence. Lättare att ta 
medicin än att följa diet. 
Erfarenheter och tro påverkar 
adherence. Testar mediciner för 
att utvärdera effekten. 

 
 
 
 
K-I 

Vermeire  
et al. 2003 
Belgien 

Att utforska typ-2 
diabetikers åsikter om 
hälsa, kommunikation, 
problem vid behandling 

Fokusgrupper Patienter med typ-2 
diabetes.  
N=46  
25 kvinnor/21 män 

Kvalitativ 
innehållsanalys  

Oklara instruktioner hinder till 
adherence. Symtomlöshet gör 
det svårare att vara adherent. 
Modifierar behandlingen som 
test för att inte tappa kontakten 
med sin kropp. Svårare med 
adherence till 
livsstilsförändringar än till 
mediciner.  

 
 
 
 
K – I 

Viswanathan 
& Lambert  
et al. 
2005 
USA 

Att utforska 
uppfattningarna om 
meningen med 
medicinering, sjukdom, 
identitet och biografiskt 
avbrott hos personer 
med högt blodtryck. 

Grounded 
theory 
Halv-
strukturerade 
intervjuer 

Engelskspråkiga 
patienter med högt 
blodtryck, som har 
medicinsk 
behandling för 
sjukdomen. 
25 år – äldre än 75 år  
N=20  
10 kvinnor/10 män 

Grounded 
theory 
 

Positiva teman förknippade med 
medicinering: effektiva, 
livräddande, del av livet, 
påminnelse om behandling.  
Negativa teman: rädsla för 
biverkningar, rädsla för 
beroende, glömska, irriterande, 
sexuella biverkningar. 

 
 
 
K-I 

 

 



 

 

I litteraturstudien ingående studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Wu et al.  
2008 
USA 

Att utforska faktorer 
som påverkar adherence 
till förskriven 
medicinering hos 
patienter med hjärtfel 

Djupintervjuer Engelskspråkiga 
patienter med 
kroniskt hjärtfel.  
41-84 år    
medelålder 60,4 
N=16  
7 kvinnor/ 9 män 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

Förmågan att se samband 
ökar adherence. Teman 
som rör spärrar till att se 
samband: begränsad 
kommunikation med 
vårdpersonal, glömska, 
medicinrelaterade, 
medicinkostnader. Teman 
som rör underlättande till 
att se samband: 
symtomförståelse, att 
uppfatta fysiska symtom 
och koppla dom till hjärtfel, 
medicinens förmåga att 
minska symtom, 
utvecklande av vanor, 
positiva relationer till 
sjukvårdspersonal och en 
stödjande familj 

 
 
 
 
 
 
 
 
K-II 

   
 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 
Uteslutna studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Bane et al. 
2007 
Storbritannien 

Att ur 
patientperspektivet 
utforska områden 
som rör 
concordance vid 
förskrivning hos 
patienter med högt 
blodtryck 

Fokusgrupper och 
halvstrukturerade 
intervjuer 

Patienter som 
varit förskriven 
medicinering mot 
högt blodtryck i 
mer än ett år och 
som inte stod på 
mer än en annan 
medicin för någon 
övrig sjukdom 
37-75 år. N= 27 
varav 13 män 

Grounded 
theory  

Huvudteman: engagemang i 
läkarbesöken, informationsbehov, 
attityder till medicinering och 
livsstilsförändringar.  
Drar slutsatser som det inte finns 
redovisat grund för i resultatet. 
Ytligt redovisat resultat och långt 
dragna slutsatser. 

 
 
 
 
K-III 

Lahdenperä  
et al.  
2000 
Finland 

Att beskriva 
compliance och 
sjukdomssyn hos 
patienter med högt 
blodtryck 

Tematiska intervjuer Individer som 
ingick i en 
långtidsinterventi
on. 32-63 år, 
medelålder 46. 
N=21 varav 9 
män 

Innehållsanalys  4 olika nivåer på compliance och 4 
olika kategorier av syn på 
sjukdomen.  
Redovisar inte deltagarnas syn på 
medicinering mm. Deltagare och 
intervjuer dåligt beskrivna. 

 
 
K - III 

Svensson  
et al. 
2000 
Sverige 

Att undersöka 
patienternas 
egenrapporterade 
anledningar till att 
följa eller ignorera 
medicinska råd och 
behandlingar. 

Halvstrukturerade, 
intervjuer med öppna 
frågeställningar + 
kvantitativ 
undersökning av 
blodtryck och 
serumhalter av vissa 
relevanta substanser 

Patienter vars 
huvuddiagnos var 
hypertension och 
som kom på ett 
reguljärt 
återbesök. 
40-78 år, 
medelålder 58. 
N=33 varav 18 
män 

Innehållsanalys.  Teman adherence: förtroende för 
läkare, rädsla för komplikationer av 
sjukdomen, önskan att kontrollera 
blodtrycket. Teman icke adherence: 
Misstroende mot mediciner, 
biverkningar, frånvaro av 
sjukdomssymtom. 
Redovisar den kvalitativa delen av 
resultatet dåligt. 

Kvalitativ och 
delvis 
kvantitativ 
 
K-III 

 
 



 

 

 
 
Uteslutna studier 
Författare, 
Årtal, Land 

Syfte med studien Design/Metod Deltagare Analysmetod Resultat Studiedesign 
och kvalitet 

Unson et al. 
2003 
USA 
 

Att utforska hur tron 
om mediciner i 
allmänhet och 
speciella 
behandlingar 
påverkar hur kvinnor 
väljer behandling om 
flera finns 
tillgängliga 

Fokusgrupper Kvinnor över 60 
som inte äter 
medicin mot 
osteoporos. 
60-91 år, 
medelålder 74,8 
N=54 

Grounded theory Teman förknippade med 
följsamhet: konsekvenser av 
icke-följsamhet, fördelar av att 
ta medicinen. Teman 
förknippade med  icke 
följsamhet: Bristande tilltro till 
mediciner, tvivel på läkarens 
kompetens, 
informationssökning. 
Inget etiskt resonemang 

 
 
 
K-III 
 



 

 

Bilaga 5 
Artikelgranskningsmall  
 
Artikel nr: ......... Granskare: …………………………….  
 
Författare: ....................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
Titel:............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 
Årtal: ……………..            Tidskrift:......................................................................................... 
 
Land där studien utfördes: ......................................................................................................... 
 
Typ av studie:    □ Original            □ Review        □ Annan ................................................ 

                      □ Kvalitativ        □ Kvantitativ             
 
Område:  
1. .................................................        □ 
2. .................................................        □  
3. ................................................         □  
4. ................................................         □  
 
 
Fortsatt bedömning     Ja □      Nej □ 
 
Motivering:......................................................................................................................................... 

Kvalitetsbedömning:  Hög (I) □     Medel (II) □       Låg (III) □ 

Kommentar:........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kvalitetsbedömning  
 
Frågeställning/hypotes: .................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................  
 
Typ av studie:  
Kvalitativ:    □ Deskriptiv      □ Intervention       □ Annan ........................................ 
 
Kvantitativ:   □ Retrospektiv           □ Prospektiv  
 

                        □ Randomiserad        □ Kontrollerad  
                          

                        □ Intervention            □ Annan ..............................  
 
Studiens omfattning:   Antal försökspersoner (N):.............. Bortfall (N):........................... 
 
Tidpunkt för studiens genomförande: .....................................  Studiens längd: ..............................  
 
Beaktas:         Könsskillnader: □ Ja   □ Nej                        Åldersaspekter: □ Ja   □ Nej  
 
Kvalitativa studier:  
Tydlig avgränsning/problemformulering?                           □ Ja    □ Nej  

Är perspektivet/kontext presenterade?                                 □ Ja    □ Nej  

Finns ett etiskt resonemang?                                                □ Ja    □ Nej  

Är urvalet relevant?                                                              □ Ja    □ Nej  

Är försökspersonerna väl välbeskrivna?                               □ Ja    □ Nej  

Är metoden tydligt beskriven?                                              □ Ja    □ Nej  

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultatet?              □ Ja    □ Nej  
Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt i  

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttig?          □ Ja    □ Nej



 

Kvantitativa studier  
 

Urval:        Förfarandet beskrivet               □ Ja      □ Nej  

                   Representativt                          □ Ja      □ Nej  

                   Kontext                                    □ Ja       □ Nej  
 

Bortfall:     Analysen beskriven                  □ Ja       □ Nej  

                   Storleken beskriven                  □ Ja       □ Nej  
 

Interventionen beskriven                             □ Ja       □ Nej  
 

Adekvat statistisk metod                             □ Ja       □ Nej  
             
Vilken statistisk metod är använd? ......................................................................................  
.............................................................................................................................................. 
  

Etiskt resonemang                                      □ Ja        □ Nej  
 
Hur tillförlitligt är resultatet?  
 

Är instrumenten  - valida                            □ Ja       □ Nej  

                            - reliabla                          □ Ja       □ Nej  
 

Är resultatet generaliserbart?                      □ Ja       □ Nej  
 
Huvudfynd:  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
 
 
 

 

 

 


