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Abstrakt 
Cirka 800 000 svenskar behandlas med läkemedel för högt blodtryck, vilken 
minskar förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Dock uppnår endast 20 till 30 
procent av de svenskar som ordineras blodtryckssänkande läkemedel 
behandlingsmålen, dvs. blodtryck under 140/90 mm Hg. Syftet med denna studie 
var att belysa faktorer som bidrar till patientens följsamhet vid farmakologisk- 
och ickefarmakologisk behandling av högt blodtryck. Studien genomfördes som 
en litteraturöversikt, baserad på 15 vetenskapliga artiklar, sju kvantitativa och åtta 
kvalitativa, funna genom litteratursökning i databaserna PubMed (MedLine) och 
Cinahl. Databearbetning och analys genomfördes med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys enligt Granskär och Höglund-Nielsen. Faktorer påverkande 
följsamheten  delades vid analysering in i positiva respektive negativa faktorer. 
Faktorer med positiv effekt på följsamheten var; god livssituation, ålder, kön, 
etnicitet, hälsosam livsstil, insikt, bra relation till vården, rädsla för 
komplikationer samt tro på läkemedel. Faktorer med negativ inverkan; icke 
upplevd sjukdom, läkemedelsbiverkningar, tro på alternativa behandlingsmetoder, 
negativ kontakt med vården, oavsiktlig dålig följsamhet, praktiska begränsningar, 
ålder, kön, etnicitet samt negativ attityd gentemot läkemedel. Vi anser att viktiga 
omvårdnadsåtgärder för god följsamhet är att skapa välmående, involvera 
anhöriga, god rådgivning, information angående symtom och biverkan av 
läkemedel samt verka för kontinuitet till återbesök. 
 
 
Nyckelord:  förutsättningar, kunskap, innehållsanalys patient, upplevelse.  
 
 

Följsamhet vid 
 behandling av hypertoni 

− En litteraturöversikt 
 

ANDERSSON RIKARD 
LINDE JOHAN 

 
Mittuniversitetet, Östersund 

Institutionen för hälsovetenskap 
Omvårdnad Gr (C) 

Mars 2009 



 

  

BAKGRUND 1 

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom 1 

Högt blodtryck 1 
Orsaker till högt blodtryck 1 
Behandling 2 

Följsamhet 3 

Begreppsdefinitioner 4 

SYFTE 4 

METOD 5 

Design 5 

Litteratursökning och urvalsprocess 5 
Inklusions- och exklusionkriterier 5 
Urvalsförfarande 6 
Värdering 8 
Analys 8 
Etiska överväganden 10 

RESULTAT 12 

Faktorer med positiv inverkan 12 
Sociala och biologiska förutsättningar 12 
Kunskap och förståelse 13 

Faktorer med negativ inverkan på följsamheten 15 
Upplevelser 15 
Grundläggande förutsättningar 18 

Resultat från artiklar ej tillgängliga i fulltext 20 

DISKUSSION 21 

Metoddiskussion 26 

Förslag till framtida forskning 27 



 

ACKNOWLEDGMENT 28 

REFERENSER 29 
Elektroniska källor 34 

BILAGOR 34 
 

 



     

Vi har valt att skriva om högt blodtryck och följsamhet då detta är ett ämne av 

stor relevans i dagens sjukvård. Trots allmän kännedom om att hjärt- och 

kärlsjukdomar kan leda till förtida död och att behandlingen består av ändrade 

livsstilsförändringar, så ökar andelen svenskar med förhöjt blodtryck och så även 

hjärt- och kärlsjukdomar, varför? Under vår kliniska tjänstgöring inom 

primärvården stötte vi båda på en stor andel patienter med otillfredsställande 

blodtrycksbehandling. Den naturliga frågan blev vad som påverkar följsamheten 

till behandlingen och vilken roll vi som blivande sjuksköterskor har i denna?  
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Bakgrund 

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom  

De vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna är angina pectoris, förmaksflimmer, 

hjärtsvikt och stroke. Även vaskulär demens kan sägas vara en följd av 

kärlsjukdomar, då detta tillstånd orsakas av cerebrala infarkter och 

cirkulationsrubbningar (Lindgärde, Thulin & Östergren, 2005, s.11). Riskfaktorer 

för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom är bl.a. hög ålder, manligt kön, högt 

blodtryck, höga blodfetter, rökning, diabetes och övervikt, fysisk inaktivitet samt 

hög alkoholkonsumtion. Även psykosociala faktorer har en stor inverkan (SBU, 

2007, s.23; Persson, 2003). Orsakssambanden är komplexa och hjärt- och 

kärlsjukdomar har flertalet orsaker som var och en eller tillsammans, ger upphov 

till sjukdomen (bilaga 1). Dock är patologiska förändringar i artärväggen, 

åderförkalkning, en klart dominerande orsak till ischemisk hjärtsjukdom, d.v.s. 

hjärtsjukdom orsakad av syrebrist. En långt gången ateroskleros kan i värsta fall 

leda till en total igentäppning av kärlet med en infarkt som följd (Lindgärde et al., 

2005, s.23-24). 

Högt blodtryck 

Högt blodtryck (hypertoni, se bilaga 2) är, förutom för hjärt- och kärlsjukdom, 

även en riskfaktor för njursvikt hos både män och kvinnor. Höga blodtrycksnivåer 

har även ett starkt samband med lägre kognitiv funktion och innebär en ökad risk 

för utveckling av ischemisk demens. Dödligheten i hjärtsjukdomar och stroke 

ökar linjärt med blodtrycksnivåer redan från 115/75 mmHg (Gentofte et al., 

2007). I Sverige har cirka 12 till 15 procent av den vuxna befolkningen högt 

blodtryck, dock är detta ovanligt före 30 års ålder. Efter 70 års ålder är 

prevalensen mellan 30 och 40 procent. Ett förhöjt blodtryck är en tydlig 

indikation på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom (Lindgärde et al., 2005, s.119).  

Orsaker till högt blodtryck 

Rent fysiologiskt kan högt blodtryck sägas bero på ett ökat motstånd i de små 

kärlen. En mängd funktioner i kroppen kan påverka blodtrycket. Ett av de bäst 

kartlagda är renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Systemets uppgift är bl.a. att 
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reglera bildningen av angitension II som är kraftigt kärlsammandragande samt 

aldosteron som styr återupptag av salt och vatten i kroppen. Dessa båda faktorer 

höjer blodtrycket (Lindgärde et al., 2005, s.124).  

 

Högt blodtryck kan delas in i primär och sekundär hypertoni, där den första i 

huvudsak är relaterad till livstilsproblematik och den senare är orsakad av en 

sjukdom eller skada, ofta på njurarna. Hos patienter med hypertoni svarar primär 

hypertoni för 90 till 95 procent (Lindgärde et al., 2005, s.125). 

Behandling 

Cirka 800 000 svenskar behandlas med läkemedel för högt blodtryck. Denna 

behandling minskar förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar, framförallt stroke 

och sjukdom i hjärtats koronarkärl (Lindgärde, Thulin och Östergren, 2005, 

s.119). Dock uppnår endast 20 till 30 procent av de svenskar som ordineras 

blodtryckssänkande läkemedel behandlingsmålen, dvs. blodtryck under 140/90 

mm Hg (SBU, 2007, s.15).Riskbedömningen av högt blodtryck bör vara bred och 

leder oftast till kombinationsbehandling. Det viktigaste tycks vara att blodtrycket 

sänks och inte valet av läkemedel (Lindgärde et al., 2005, s. 136-140). Det är lika 

vanligt förekommande med högt blotryck bland båda könen och eftersom den 

faktiska risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom inte heller skiljer sig åt 

mellan könen finns det heller inte någon anledning till olika behandling. Det finns 

heller ingen motivering till olika behandling relaterat till skillnader i 

blodtrycknivåer (SBU, 2007, s. 24).   

 

Behandling av hypertoni kan enkelt delas in i farmakologisk respektive icke-

farmakologisk (Lindgärde et al., 2005, s.136). Det senare alternativet skall alltid 

vara grunden i behandling av högt blodtryck och handlar framförallt om 

livsstilsförändringar såsom fysisk aktivitet, kostförändringar, viktnedgång och 

minskat alkoholintag (Gentofte et al. 2007). Även hantering av stressproblematik 

och rökstopp är viktiga faktorer (SBU, 2007, s.28). Förebyggande åtgärder är 

avgörande för att minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Icke-

farmakologisk behandling i form av kost, motion och rökstopp är grunden 

(Lindgärde et al., 2005, s. 11). Den farmakologiska behandlingen utgörs oftast av, 

diuretikum, betablockerare, ACE-hämmare, kalciumantagonister och 
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alfablockerare. Vanliga biverkningar från dessa läkemedel är bland annat, 

hypotension, impotens, bradykardi, yrsel, muskeltrötthet, sömnproblem och kalla 

extremiteter, hosta, huvudvärk samt muntorrhet (Lindgärde, Thulin & Östergren, 

2005, s. 136-140).  

Följsamhet 

Låg följsamhet med ordinerad behandling är ständigt närvarande och i många fall 

en komplex problematik inom sjukvården. Detta gäller speciellt för patienter som 

behandlas under långa perioder. Med ett stort antal olika mediciner och andra 

typer av behandlingar, som ibland gör mer skada än nytta, är otillfredsställande 

följsamhet ett stort problem inom sjukvården (Vermeire, Wens, Van Royen, Biot, 

Hearnshaw & Lindenmeyer, 2009, s. 3).  

 
Begreppet compliance definieras som ett förmyndaraktigt synsätt gentemot 

patienten och dennes förhållande till att följa ordinerad behandling. Detta synsätt 

ser patienten som passiv till sin behandling. Begreppet adherence är snarlikt 

compliance, med tillägget att då patienten anses vara informerad kommer denna 

att följa sina ordinationer. Concordance däremot innebär en 

tvåvägskommunikation mellan patient och vårdare, vilka genom information och 

samtycke tillsammans kommer fram till det bästa sättet (Snowden, 2008). 

 

Concordance är det begrepp som således anses som det bästa gällande följsamhet 

till ordinationer. Begreppet ger utrymme för diskussion från den enskilde 

individens sida samt att denne inte anses motsträvig till att följa sina ordinationer. 

Det concordance vill tillföra är respekt för patienten och en bättre kommunikation 

som i slutänden skall leda fram till bättre behandlingsresultat. Detta till trots finns 

det inget som rättfärdigar en total utelämning av begreppen compliance och 

adherence då dessa med en personcentrad inställning kan vara användbara. 

Begreppen concordance, compliance och adherence används väldigt ofta 

synonymt i litteraturen, inte pga. missförstånd, utan för att de i slutändan oftast 

leder till samma slutsats (Snowden, 2008). Det gjordes därför inte någon 

åtskillnad mellan dessa begrepp i förevarande studie, utan alla tre inkluderades i 

litteratursökningen i syfte att bättre täcka in ämnesområdet. Vid översättning till 

svenska har ”följsamhet” använts synonymt för alla tre begreppen.  
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Som ovan beskrivits finns en rad olika behandlingsalternativ till högt blodtryck. 

Trots det uppnår en stor del av patienterna aldrig sina behandlingsmål. Av denna 

anledning synes det vara av betydelse att studera kunskapsläget inom detta 

område i syfte att förbättra förståelsen för problematiken och därmed öka 

möjligheten till optimala omvårdnadsåtgärder (SBU ,2007, s.38). 

 

Begreppsdefinitioner 

Patient: ”en person som p.g.a. sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt 

med hälso- och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, 

behandling eller omvårdnad. Begreppet bygger på en relation till 

någon eller något: man är patient hos en läkare, sjukgymnast etc. 

eller på ett sjukhus, en klinik eller mottagning. Ibland används 

termen felaktigt om personer inom äldreomsorg eller 

handikappområdet” (URL 1). 
 

Följsamhet: ”avser en persons vilja och förmåga att följa råd om behandling och 

att kontrollera sitt läkemedelsintag samt att infinna sig vid avtalade 

återbesök…” (SBU, 1998, s.19)  
 

Högt blodtryck: Högt blodtryck har tolkats såsom det definieras av 
Världshälsoorganisationen och Internationella hypertonisällskapet 
(Bilaga 1). 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa faktorer som bidrar till patientens 

följsamhet vid farmakologisk- och ickefarmakologisk behandling av hypertoni. 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt, vilken baserades på vetenskapliga 

artiklar i form av primärkällor.   

 

Litteratursökning och urvalsprocess 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed (MedLine) och Cinahl. 

Dessa databaser är de två mest vedertagna och använda då man söker information 

relaterad till omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 72). Då det 

föreligger en viss differens i hur artiklarna indexeras, URL 2 och 3,  skiljer sig 

sökorden åt mellan databaserna, se tabell 1. För att på ett så bra sätt som möjligt 

ringa in syftet och därmed optimera sökningen användes den booleska 

sökoperatorn AND (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 63-66). I Cinahl 

användes dessutom möjligheten att söka på Major Headings vilket innebär att 

man söker specifikt mot nyckelorden. 

Tabell 1. Redovisning av sökord i de olika databaserna 

PubMed Cinahl  

Hypertension 
Medication adherence  
Patient compliance  
Patient Perspective 

Hypertension 
Medication treatment 
Patient compliance 
Concordance 

Inklusions- och exklusionkriterier 

Syftet med inklusions- och exklusionskriterier är att avgränsa sökningen till en 

hanterbar mängd data (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.69-70). Kriteriernas 

utformning skall vara sådan att de olika delarna i syftet berörs (Carlsson & Eiman, 

2003, s.8). Inklusionskriterier i denna litteraturöversikt var kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar i form av primärkällor rörande patienters 

följsamhet vid hypertonibehandling. Artiklarna skulle vara publicerade de senaste 

tio åren. Motiveringen till det senare kriteriet är att det mellan åren 1992 och 2002 

skedde en fördubbling i försäljningen av blodtryckssänkande läkemedel och 

dessutom så har de senaste tio årens forskning tillfört mycket ny kunskap som 

stärker värdet av att behandla kvinnor och äldre med förhöjt blodtryck (SBU, 
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2007, s.18, 20). Sökningen avgränsades till de svenska, engelska, norska och 

danska språken. Artiklar med annat perspektiv än patientens, som i allt för stor 

utsträckning berörde medicinska aspekter, reviewartiklar samt artiklar som inte 

ansågs vara etiska (t.ex. deltagare som erbjudits betalning) exkluderades. Det 

gjordes inte någon skillnad mellan primär- och sekundär hypertoni i 

urvalsprocessen.  

Urvalsförfarande 

Efter att ha genomfört sju sökningar upplevdes en mättnad i materialet. Samma 

artiklar återkom oavsett vilken sökkombination som användes vilket även styrktes 

av den manuella sökningen. Slutligen inkluderades 15 vetenskapliga artiklar, 

varav sju kvantitativa och åtta kvalitativa (tabell 2). En genomläsning av samtliga 

abstrakt gjordes för att kunna avgöra huruvida informationen i fulltextartiklarna 

skiljde sig från dem som inte gick att tillgå i fulltext. 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökningen 090129-0902051 

Datum Databas Sökord Avgränsning
ar 

Träffar Förkasta
de 

Utvalda 

090129
-
090203 

PubMed 
(MedLin
e) 

Hypertensi
on, 
Patient 
compliance
, 
Medication 
adherence 

10 år, eng, 
sve, nor, 
dan, items 
with abstract 

196 *147 
**24 
***12 
****4 

Trivedi et al. ,2008 
Johnell et al. ,2005 
Gohar et al. ,2007 
Fongwa et al. ,2008 
Bane et al. ,2005 
Weir et al. ,2000  
Wang et al. ,2002  
Svensson et 
al.,2000  
Johnson et al. ,1999 
 

090204 Cinahl Hypertensi
on AND 
Medication 
compliance
, 
(α)Patient 
compliance 
 

10 år, eng, 
sve, nor, 
dan, 
abstratc 
available 

38 *32 
**3 
***1 
****1 

Gascón et al., 2004 
 

090204 Cinahl Hypertensi
on AND 
concordan
ce 

10 år, eng, 
sve, nor, 
dan, 
Abstract 
available 
 

27 *26 
**0 
***1 
****0 

 
 

090204 PubMed 
(MedLin
e) 

Hypertensi
on, patient 
compliance
, patient 
perspective 
 

10 år eng, 
sve, nor, 
dan, items 
with abstract 

18 *17 
**0 
***0 
****0 

Wetzels et al., 2005 
 

090204
-
090205 

Manuell 
 

Titlarna i 
referenslist
a 
till tidigare 
funna art. 

10 år 27 *19 
**0 
***4 
****0 

Lahdenpera et al., 
2000  
Nuesch et al., 2001  
Bovet et al., 2002  
Benson et al.,2002 
 

Totalt:   306 
 
 

*241 
**27 
***18 
****5 

15 
 
 
 

                                                 
1  * antal förkastade efter läsning av abstrakt och titel. 

** antal förkastade p.g.a. ej tillgång till fulltext 
*** antal förkastade efter naiv läsning 
**** antal förkastade efter värdering. 
(α) Major heading 
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Värdering 

Vid granskning av kvantitativ och kvalitativ forskning är det viktigt att bedöma 

syftets tydlighet, val av metod, urvalsförfarande, datainsamling, mätinstrument, 

analysmetod och dess tillförlitlighet, utvärdering av eventuella bias, om resultatet 

är rimligt och välgrundat (Forsberg & Wengström, 2008, s.93; Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s.94) samt frivillighet hos deltagarna (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, ss.94). Bedömningsmall utarbetad av Carlsson och Eimans 

(2003), bilagor 3 och 4, ansågs lämplig för att bedöma den vetenskapliga kvalitén 

i utvalda artiklar. Bedömningsmallen följdes på alla punkter bortsett från den som 

avsåg huruvida det förekom patienter med lungcancerdiagnos, vilket ändrades till 

det mer passande ”högt blodtryck”. Utformningen av mallen är sådan att den 

använder sig av ett antal frågeställningar/kriterier och beroende på hur väl artikeln 

svarar upp mot dessa så renderar det i en viss slutpoäng. Maximal poäng som kan 

uppnås är 48 och beroende på hur många procent av maximala poängen som 

artikeln når upp till graderas den till grad 1, 2 eller 3. Endast artiklar av grad 1 har 

inkluderats. 

Analys 

Bearbetning och analys av resultattexten i de utvalda artiklarna genomfördes 

utifrån innehållsanalys enligt metod beskriven av Lundman och Graneheim 

(2008). Meningsenheten är den bärande delen av texten, denna kan utgöras av 

ord, meningar, stycken och citat som hör ihop. Dessa textstycken utgör grunden 

för analysen. Meningsenheterna bör inte vara för stora, då finns det risk att 

multipla betydelser kan gå förlorade vid analysprocessen. Att ha för små enheter 

kan även det innebära problem då texten kan bli tagen ur sitt sammanhang och 

andemeningen då försvinner. Kondenseringen gör texten kortare och mer 

lätthanterlig. Under kondenseringen utförs abstrahering där innehållet lyfts till en 

högre logisk nivå, detta kontrolleras gentemot meningsenheterna. En kod skapas 

med hänsyn till meningsenheten och beskriver kortfattat dess innehåll. Koderna 

används för att lättare kunna arbeta med texten. En kategori utgörs av flera koder 

med liknande karaktär. Inga data som svarar på syftet skall utelämnas för att det 

inte finns någon lämplig kategori. En kategori består av flera olika subkategorier 

på olika abstraktionsnivåer och dessa kommer tillsammans att bilda den större 

kategorin (Lundman och Graneheim, 2008).  
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Det textnära analysförfarandet i denna studie baserades således på metoden 

beskriven av Lundman och Graneheim (2008, s.165; 180-182) och gick till enligt 

följande: Tabell 4 ger ett exempel på analysförfarandet. 

• Inledningsvis gjordes en naiv genomläsning av samtliga artiklar i syfte att 

finna meningsenheter som svarade mot syftet. Dessa enheter markerades 

med olika färger.  

• Därefter översattes och kondenserades dessa meningsenheter. 

• Vidare gjordes en indelning i meningsenheter som beskrev faktorer som 

verkar för följsamhet respektive meningsenheter som beskriver faktorer 

som motverkar följsamhet. På det sättet skapades en god grund för analys 

av resultatet. 

• Därefter kodades hela materialet, vilket resulterade i 80 koder. Till 

skillnad från Granskär och Höglund-Nielsen (2008, s.163) kodades i 

denna studie hela materialet separat av författarna. 

• Utifrån dessa koder skapades sedan underkategorier. Även detta utfördes 

separat av de båda författarna, vilket kan ses som en form av triangulering 

i syfte att validera analysen (Forsberg & Wengström, 2008, s.147).  

• Slutligen skapades fyra kategorier utifrån underkategorierna, varav två 

visar på faktorer som verkar för följsamhet och två på det motsatta (bilaga 

5). 

 

På några punkter skiljer sig dock ovanstående metod från den beskriven av 

Granskär och Höglund-Nielsen (2008, s.163):   

• Data av både kvalitativ och kvantitativ metod ingick i studien. 

• Preliminära kategorier skapades inte. 

• Begreppet domäner ersattes med ”positiv inverkan” och ”negativ 

inverkan”.  

• Enbart kategorier och subkategorier användes då utvalda artiklar bestod av 

både kvalitativ och kvantitativ data. Teman innebär en högre 

tolkningsgrad, vilket inte var möjligt med detta dataunderlag. 

• Reflektion över innehållet genomfördes separat av författarna för att 

därefter enas om det huvudsakliga innehållet. 
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Tabell 3 Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Översättning/ 
kondensering 

Kod Subkategori Kategori 

”Before 
informants 
became 
adherent to 
medication-
taking, it was 
important for 
them to 
determine 
whether 
medications 
would prevent 
complications 
and promote 
health and well-
being.” (Johnson 
et al. 1999) 
 

 
 
 
Viktigt att veta 
huruvida 
medicineringen 
förebygger 
komplikationer 
och främjar 
hälsa innan de 
blev följsamma. 
 

 
 
 
 
 
 
Att veta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Livsstil 
 

”Some patients 
considered 
hypertension a 
serious illness, 
and 
patients had 
changed their 
attitude because 
hypertension 
had caused 
some other 
disease or even 
death to a close 
relative” 
(Lahdenperä et 
al. 2000). 

 
 
 
 
Högt blodtryck 
sågs som 
allvarlig 
sjukdom, vissa 
ändrade 
inställning då de 
fått 
följdsjukdomar 
eller sett 
närstående dö.  
 

 
 
 
 
 
 
Sett 
närstående 
dö 

Rädsla för 
komplikationer av 
högt blodtryck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunskap och 
förståelse 
 

 

Etiska överväganden 

I en litteraturöversikt är det viktigt att överväga en del etiska aspekter, framförallt 

gällande urval och presentation av resultatet. Särskilt viktigt är att artiklarna som 

ingår är granskade av en etisk kommitté och att alla resultat redovisas, även de 

som inte stödjer hypotesen (Forsberg & Wengström, 2008, s.77). Grunden för all 

forskningsetik utgörs av forskarens (författarens) eget etiska ansvar. En etisk 

reflektion skall vara en naturlig del av forskningsprocessen (URL 4). Till god sed 
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i forskningen hör att inte hitta på data, att inte plagiera eller stjäla annans data 

samt att använda metoden på ett korrekt och icke förvanskande sätt (URL 5). 

 

De flesta artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt hade ett 

godkännande av etisk kommitté. Om inte, gjordes överväganden huruvida artikeln 

var etiskt godtagbar. Översättning från originalspråk till svenska gjordes innan 

någon analys påbörjats, då översättningen kan innebära en viss tolkning. Det 

gjordes inte någon skillnad på artiklar som talade för eller emot följsamhet vid 

behandling av högt blodtryck. Alla artiklar som berörde ämnesområdet och som i 

övrigt uppfyllde kriterierna inkluderades. 
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Resultat 

Resultatet presenteras under fyra kategorier och 15 underkategorier. I bilaga 5 

redovisas en översikt av dessa.  

Faktorer med positiv inverkan 

Sociala och biologiska förutsättningar 

Livssituation 

 
Följsamheten visade sig vara högre hos individer med ett kvalificerat arbete 

(Bovet, Burnier, Madeleine, Waeber & Paccaud, 2002). Det visade sig innebära 

en lägre risk att drabbas av högt blodtryck och en högre sannolikhet att vara 

följsam till behandlingen för gifta jämfört med ogifta. Detta visar på betydelsen 

av ett socialt nätverk (Trivedi, Ayotte, Edelman & Bosworth, 2008). Det sociala 

nätverket kan utgöras av olika individer men beskrivs bland annat som personer i 

samma hushåll, i terapigrupper eller i vissa fall Gud. Individerna i det sociala 

nätverket kan även utgöra ett direkt skäl till att vara följsam ”…I do want to se all 

my kids get to be 18 years old” (Fongwa et al., 2008, s.160). 

Ålder, kön och etnicitet 

Följsamhet till medicinering, motion och träningsrekommendationer beskrevs 

vara bättre hos äldre än hos yngre (Gohar, Greenfield, Beevers, Lip & Jolly,  

2007; Trivedi et al. 2008). De äldre följde dessutom oftare upp sitt blodtryck hos 

sjukvården, däremot så var ”egenmätning”2 och livsstilsförändringar vanligare 

förekommande hos välutbildade personer under 45 år (Weir et al., 2000). 

Förmågan att följa motions/träningsrekommendationer visade sig vara högre hos 

män än hos kvinnor. Däremot hade kvinnor i högre grad än män god följsamhet 

till medicinering. Avseende etnicitet, beskrevs att kaukasier3 vara mer följsamma 

än icke-kaukasier i sin blodtrycksbehandling (Trivedi et al. 2008).  

                                                 
2 Att mäta sitt blodtryck hemmavid 
3 Av västerländsk härkomst 
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Kunskap och förståelse 

Livsstil 

Patienter med högt emotionellt välmående visade sig ha mindre svårigheter med 

att följa rekommendationerna om diet och motion/träning än de med lågt 

välmående (Trivedi et al. 2008). Det framkom även att de som kände till sitt 

blodtryck innan diagnos och ansåg att livsstilen var viktig för hälsan hade en 

högre följsamhet. Angående alkoholkonsumtion beskrevs att personer med lågt 

alkoholintag hade högre följsamhet (Bovet et al. 2002). Dock beskrevs även att 

detta inte hade någon betydelse för följsamheten (Nuesch, Schroeder, Dieterle, 

Martina & Battegay, 2001). Likaså beskrevs att patienter med en vilja att sänka 

sitt blodtryck, att höja sin livskvalitet, att ha klara mål för sin behandling och 

egenvård uppvisade en högre följsamhet. De agerade i överensstämmelse med 

sjukvården och kände fullt ansvar för sin behandling (Bane, Hughes, Cupples & 

McElnay  2007; Fongwa et al. 2008; Lahdenperä & Kyngaé, 2000; Weir et al. 

2000; Wetzels, Nelemans, Wijk, Broers, Schouten & Prins, 2005). Det visade sig 

vara viktigt att veta huruvida medicineringen verkade förebyggande för 

komplikationer och främjade för hälsa och först när individen upplevde detta 

inträdde följsamhet fullt ut (Johnson, Williams & Marshall, 1999). 

Kontroll 

Personer som ansåg att händelser är styrda av faktorer utanför dem själva (extern 

locus of control) var i högre grad följsamma till hypertonibehandling (Wang, 

Bohn, Knight, Glynn, Mogun & Avorn, 2002). Detta visade sig även genom att 

vissa patienter sökte en second opinion
4, bl.a. genom information på 

läkemedelsförpackningen, media eller genom Internet (Bane et al. 2007). En stor 

del menade att de inte skulle låta sitt höga blodtryck begränsa deras liv (Weir et 

al. 2000). Följsamhet visade sig vara starkt förknippat med rutiner. Patienter som 

var följsamma sågs ofta ta sina mediciner i samband med regelbundna dagliga 

aktiviteter, på speciella platser eller vid specifika tider. Rutinen kunde ses som en 

del av livsstilen (Bane et al. 2007; Johnson et al.1999). 

 

                                                 
4 En annan persons åsikt kontra en första 
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God relation till sjukvården 

Att kontinuerligt följa upp sitt blodtryck visade sig ha stor betydelse för graden av 

följsamhet. Blodtrycksmätningen i sig kunde sägas vara en motiverande faktor. 

Mätvärden bekräftade ofta behovet av att ta medicinerna eller visade att dessa var 

effektiva (Bovet et al. 2002; Lahdenperä et al. 2000 ; Johnson et al. 1999). Höga 

mätvärden kunde bidra till att patienterna kände sig skyldiga eller skrämda, vilket 

i sin tur bidrog till ökad följsamhet (Johnson et al 1999). Det fanns dock 

indikationer på att behandlingsresultat inte hade något samband med graden av 

följsamhet (Nuesch et al. 2001). 

 
”when somebody monitors your blood pressure, you have to take care of 

yourself. If nobody did that, you whould not be so careful with your weight 

and exercise”. (Lahdenperä et al. 2000, s.192) 
 

Patienter som var aktiva i sin behandling ställde högre krav på hälso- och 

sjukvården, vilket förutsatte ett samarbete som var styrt av patientens behov. Det 

fanns dock en risk att detta samarbete blev ensidigt och att patienten mekaniskt 

följde förskrivarens råd utan att ifrågasätta dem (Lahdenperä et al. 2000). 

Generellt beskrevs dock en hög tilltro till förskrivaren och relationen angavs som 

positiv, dock ansågs det viktigt att ha överblick över medicinering, mätning av 

blodtryck samt feedback av pågående behandling. Relationen till 

förskrivaren/hälso- och sjukvården sågs som en viktig del av behandling. Positiva 

upplevelser, såsom ögonkontakt kunde vara avgörande för följsamheten (Bane et 

al. 2007; Benson & Britten,  2002; Svensson, Kjellgren, Ahlner, Säljö,   2000; 

Wetzels et al. 2005). En stor del av personerna med god följsamhet angav sin 

läkare som huvudsaklig informationskälla och menade att de var säkra på att 

kunna ta sina läkemedel såsom läkaren hade förskrivit dem (Weir et al. 2000). 

”…I trust the doctors…I never take any extra drugs like, for example, 

stimulating herbal remedies or anything like that, …I don’t know what’s in 

them and how it would go together…the doctors will know it works out…” 
(Svensson et al. 2000, s. 160) 

Rädsla för komplikationer 

Många som ogillade att ta sina mediciner ansåg dock att det var en nödvändighet 

för att behandla det höga blodtrycket. I de flesta fall handlade deras inställning om 

rädsla för komplikationer, t.ex. stroke eller hjärtinfarkt (Bane et al. 2007; Benson 

& Britten 2002; Svensson et al. 2000; Fongwa et al. 2008). De flesta ansåg sig 

även väl medvetna om riskerna med de vanligaste följdsjukdomarna till högt 
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blodtryck (Weir et al. 2000). Många som inte betraktade högt blodtryck som en 

sjukdom med allvarliga följder ändrade uppfattning efter att de fått 

följdsjukdomar eller de sett närstående dö. Den ändrade uppfattningen påverkade 

även följsamheten positivt (Lahdenperä et al. 2000; Johnson et al. 1999). “I just 

keep taking the drugs because it’s fear of having a stroke if I don’t” (Bane et al. 

2007). 

Tro på läkemedel 

Hög följsamhet visade sig ha ett samband med patienter som upplevde att 

medicineringen: sänkte blodtrycket, hjälpte dem att må bättre samt skyddade dem 

från följdsjukdomar (Benson & Britten 2002; Fongwa et al. 2008; Johnson et al. 

1999). Vissa menade dock att de tog mediciner för att det saknades alternativa 

behandlingsmetoder (Benson & Britten 2002). En patientgrupp, till större delen 

bestående av kvinnor, identifierades i USA. Dessa litade nästan uteslutande på 

läkemedel för att kontrollera sitt blodtryck. De trodde i stor utsträckning att om de 

inte tog sina mediciner var det ett hot mot hälsan och de rapporterade i låg grad 

svårigheter med att ta sina mediciner som föreskrivits. Däremot hade de stora 

svårigheter att följa den icke-farmakologiska behandlingen (Weir et al. 2000). 

 

Faktorer med negativ inverkan på följsamheten 

Upplevelser 

Icke upplevd sjukdom 

En orsak till dålig följsamhet visade sig vara bristen på symtom (Lahdenperä et al. 

2000; Svensson et al. 2000; Johnson et al. 1999). Att inte uppleva sig som sjuk 

skapade heller ingen oro för konsekvenser. Patienter som inte hade några 

specifika mål med sin behandling följde i lägre utsträckning de råd som gavs och 

kände sig inte heller ansvariga för sin behandling. Deras samarbete med 

sjukvården var ofta inkonsekvent (Lahdenperä et al., 2000). Dessa patienter 

ifrågasatte ofta nödvändigheten av behandlingen (Benson et al., 2007). För många 

verkade det som om frånvaro av symtom var liktydigt med frånvaro av sjukdom 

(Fongwa et al. 2008; Gascón, Sánchez-Ortuñob, Llor, Skidmore &  Saturno, 

2004). 
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”…I use my blood pressure pill after how I feel. So when I’m relaxed and not 

under any stress like in summer when it’s nice weather and vacation, I’ve never 

taken any blood pressure pills.”  (Svensson et al. 2000, s.160). 
 
Sänkt blodtrycksnivå beskrevs vara en förutsättning för att fortsätta sin 

medicinering. (Johnson et al. 1999). Att inte uppleva sin sjukdom som allvarlig 

gjorde att en del patienter fick skuldkänslor gentemot förskrivaren då de inte 

ansåg sig vara sjuka. De upplevde att de upptog tid som förskrivaren kunde 

använda till att behandla andra mer akuta åkommor. (Bane et al. 2007). 

Läkemedelsbiverkningar 

Ett ökat antal biverkningar bidrog starkt till sämre följsamhet vid medicinering 

(Trivedi et al., 2008; Johnson et al., 1999; Svensson et al., 2000). Symtom som 

trötthet, svullnad i ansikte, hosta, yrsel eller klåda beskrevs vara tillräckligt för att 

sluta ta sina läkemedel (Weir et al., 2004). I vissa fall handlade det om att 

godtyckligt ändra ordinationen eller gå tillbaka till tidigare använda läkemedel 

(Fongwa et al. 2008). Även s.k. ”drugholidays” förekom, d.v.s. dagar eller veckor 

utan medicin (Bane et al., 2007), vilket ofta var grundat i en oro att långa 

behandlingstider ger biverkningar, interaktioner med andra läkemedel, resistens 

eller skapar ett beroende (Bane et al. 2007; Benson & Britten 2002; Fongwa et al. 

2008). Vissa uppgav sig inte tycka, ofta utan någon förklaring till varför, att 

läkemedel inte är till för dem och att mediciner är bäst att undvika (Benson & 

Britten, 2002).  

 
”I don’t like them, they have a lots of side effects, they can make you sick…I 

think that I might get worse instead of better” (Gascón et al. 2004, s. 127). 

Tro på alternativa behandlingsmetoder 

Följsamheten till medicinsk behandling beskrevs som låg hos dem som använde 

sig av alternativa mediciner och behandlingsmetoder (Benson & Britten 2002; 

Gohar et al. 2007; Fongwa et al. 2008). I vissa fall förekom en större följsamhet 

till örter och naturmedicin, framförallt beroende på större kunskap om dessa än 

om hypertoniläkemedel (Gascón et al. 2004). 

 
”I am feeling well but I still didn’t used to taking my medication because I 

didn’t believe. I took home remedies… boiled garlic, ginger and lime…”  

(Fongwa et al. 2008, s.161). 
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Negativ vårdkontakt och informationsbrist 

Patienter som kontinuerligt uteblev från återbesök eller ofta var försenade hade 

avsevärt sämre följsamhet (Bovet et al. 2002). Vissa patienter upplevde en 

frustration då de inte såg någon framgång i behandlingen trots att de, enligt sig 

själva, hade behandlat sig väl (Lahdenperä et al. 2000). Vissa förskrivare beskrevs 

inte vara öppna för diskussion eller att få sina beslut ifrågasatta, något som kunde 

inverka negativt på följsamheten (Bane et al. 2007; Gascón et al. 2004). Andra 

beskrev hur de i mötet med förskrivaren blev nervösa och inte frågade vad de ville 

veta (Gascón et al. 2004). En stor del ansåg att förskrivaren satt in 

blodtrycksmedicin för generöst och godtyckligt (Benson & Britten 2002). Många 

patienter upplevde att konsultationstiderna var för korta och i många fall angavs 

att förskrivaren inte gav någon spontan information. Den information som gavs 

upplevdes många gånger som generell och inte individanpassad (Fongwa et al. 

2008; Gascón et al. 2004). Kunskapen om hypertoni kommer ofta från andra 

källor än från sjukvården, t.ex. från tidningar, tv-program om hälsa eller vid 

samtal med andra personer (Gascón et al. 2004). 

 
”anything I know about blood pressure I’ve read in books, the doctor tells me 

absolutely nothing…I want him to tell me where high blood pressure comes 

from.” (Gascón et al. 2004, s. 127). 
 
I konsultationerna förekom ofta livsstilsråd, t.ex. minskat saltintag och ökad 

motion, men det gavs sällan någon vettig förklaring till varför dessa förändringar 

skulle vidtas (Gascón et al. 2004). 

 

”they told med hundreds of times that I have to lose weight and I just don’t 
know how because they never explain how to do it.” (Gascón et al. 2004, s.128).  

 

Något tvetydigt visade det sig att vissa patienter upplevde sig få för lite 

information, vilket kunde leda till förvirring och oro. Däremot fanns det de som 

ansåg att för mycket information kunde skapa oro (Bane et al. 2007) 

Att inte kunna tillgodogöra sig information om sin behandling motverkade 

följsamheten. Vissa patienter menade att informationen på läkemedelsför-

packningen var skrämmande och svår att förstå (Gascón et al. 2004). 

 

“I read the whole leaflet but I don’t understand anything, and even the doctor 

doesn’t explain it”. (Gascón et al. 2004, s.127) 
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Grundläggande förutsättningar 

Oavsiktligt dålig följsamhet 

Dålig följsamhet förekom även i många fall hos patienter som var beslutna att 

följa sin behandling, i vissa fall pga. av avbrott i rutiner och brist på 

påminnelser(Gascón et al. 2004; Johnson et al. 1999). Även sjukdom, fysisk som 

psykisk, kunde orsaka oavsiktligt dålig följsamhet. Glömska uppgavs vara en stor 

anledning till att inte ta sina mediciner (Johnson et al. 1999; Weir et al. 2000), 

framförallt hos män och lågutbildade (Weir et al. 2000). Likaså att bli upptagen, 

få mediciner utanför måltiderna5 (Johnson et al. 1999) och i flera doser över 

dygnet (Gascón et al. 2004; Johnson et al. 1999; Nuesch et al. 2001) var faktorer 

av betydelse. Det visade sig finnas ett samband mellan ”brist på disciplin” och 

dålig följsamhet (Wetzel et al. 2005).  

Praktiska begränsningar 

Följsamhet visade sig inte bara vara beroende av beslutet av att ta medicinerna 

utan även av tillgången på dessa, t.ex. rent fysiskt eller ekonomiskt. Försäkringar 

och tillräckligt god ekonomi framkom då vara centrala faktorer (Johnson et al. 

1999, Fongwa et al. 2008). Vissa patienter beskrev stressen som det kunde 

innebära att vara inskriven vid socialtjänsten och att denna bidrog till ett 

okontrollerat blodtryck. Andra exempel på stress kunde vara från den egna 

familjen, t.ex. kunde barn och barnbarn bidra till denna stress (Fongwa et al. 

2008).  

 

Depression var något som bidrog till dålig följsamhet. Det fanns ett samband 

mellan graden av depressionssymptom och låg följsamhet (Fongwa et al. 2008; 

Wang et al. 2002). Personer med ett lågt socialt deltagande, låg utbildningsnivå, 

låg självskattad hälsa respektive dålig psykisk hälsa visade oftare låg följsamhet 

till blodtrycksmedicinering än de som klassificerades att ha ett högt socialt 

deltagande, hög utbildningsnivå, hög självskattad hälsa respektive god psykisk 

hälsa (Johnell, Råstam, Lithman, Sundquist & Merlo, 2005). 

                                                 
5 D.v.s. förskrivning av läkemedel på andra tider än vid huvudmålen 
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Negativ attityd till läkemedel 

Upplevelser från andra människor visade sig kunna påverka individers beslut om 

och åsikter till medicinering (Bane et al., 2007; Benson et al., 2002) och detta 

kunde påverka attityden i högre grad än sjukvården (Bane et al., 2007). 

 
”Well I used to be an home help with older people and they used to have many 

bottles of pills to take, you know, I think half the time they didn’t know what 

they were doing. I used to say, I’m never going to be a pill taker” (Benson et al. 

2002, s. 2). 

 
Ofta var det aktiva beslut som låg bakom icke-följsamhet och många gånger 

kunde en i grunden negativ attityd till läkemedel bidra till detta (Svensson et al. 

2000, Wetzels et al. 2005). Vissa patienter slutade ta sina mediciner för att de 

ville vara säkra på att det var dessa som orsakat det lägre blodtrycket (Johnson et 

al. 1999). Vissa menade att själva medicineringen signalerade sjukdom (Benson et 

al. 2002). 

 

“I suppose the underlying problem is that if you’re not on medicines there’s 

nothing wrong with you” (Benson et al. 2002, s.2). 

 
I vissa fall beskrevs den långa behandlingen och rutinerna skapa trisstes och 

därmed uppstod en vilja att avbryta behandlingen. Vissa patienter försökte få 

personlig erfarenhet av medicinerna genom att experimentera och därmed se hur 

de kände sig utan dem (Gascón et al. 2004). “I take lemons…that’s what helps me 

the most but the doctors don’t tell you that.”(Gascón et al. 2004, s.127). 

Ålder, kön och etnicitet 

Kvinnor upplevde sig ha svårare att kontrollera sin vikt och motionera än vad män 

hade. Det visade sig finnas en patientgrupp bestående till största delen av män i 

yngre medelåldern som hade dålig kunskap om hypertoni och var lite engagerade 

i sin behandling. Stora delar av gruppen hade avslutat eller ändrat sin behandling 

utan att ha kontaktat läkaren (Weir et al. 2000). Icke-kaukasier och etniska 

minoriteter visade sig vara mindre följsamma till blodtrycksbehandling (Trivedi et 

al. 2008; Gohar et al. 2007).  
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Resultat från artiklar ej tillgängliga i fulltext 

Efter genomläsning av abstrakten till de artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext 

fann vi att dessa i stort överensstämde med ovanstående resultatpresentation. De 

skilde sig dock på några punkter.  

 

Att uppleva kontroll över sin sjukdom (Patel & Taylor. 2002) eller ha en hög 

känsla av sammanhang (KASAM) visade sig kunna bidra till en bättre följsamhet. 

Faktorer som är karakteristiska för KASAM, dvs. kunskap, hanterbarhet och 

meningsfullhet visade sig vara viktiga för att förstå innebörden av att vara följsam 

(Nabi et al. 2008). Det beskrevs att det inte fanns ett motsatsförhållande mellan 

användandet av alternativa behandlingsmetoder och bra följsamhet. Alternativa 

behandlingsmetoder visade sig vara ett tecken på positiv egenvård (Tilburt, Dy, 

Weeks, Klag & Young, 2008). 

 

Följsamheten visade sig kunna vara bättre hos patienter med en svårare grad av 

hypertoni (Lagi A, Rossi A, Passaleva, Cartei & Cencetti, 2006). Även de facto 

att vara stadsbo, att ha en långvarig kontinuerlig behandling samt att behandlas av 

en och samma läkare visade sig kunna bidra på ett positivt sätt till följsamheten 

(Yiannakopoulou, Papadopulos, Cokkinos & Mountokalakis., 2005). 
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Diskussion 
Syftet med denna studie var att belysa faktorer som bidrar till patientens 

följsamhet vid farmakologisk- och ickefarmakologisk behandling av hypertoni. 

Huvudfynden i våran analys visade främst att faktorerna livsstil, relation till 

vården och rädsla för komplikationer bidrar till en högre följsamhet. Däremot att 

inte uppleva sig sjuk, biverkningar av läkemedel, negativ kontakt med vården, 

glömska och brist på rutiner samt praktiska begränsningar skapade en sämre 

följsamhet.  

 

Vår analys visade att patienter som ansåg sig vara vid god hälsa visade sig ha 

färre svårigheter att följa behandlingsrekommendationer om kost och motion. De 

som ansåg livsstilen vara viktig för hälsan hade en större vilja att sänka sitt 

blodtryck och hade därmed högre följsamhet. Det verkade vara viktigt för 

patienter, och därmed följsamheten, att känna till om medicineringen motverkar 

komplikationer och förebygger hälsa. Detta kan styrkas då det har visat sig 

framgångsrikt att inkludera familjemedlemmar i behandlingen av högt blodtryck. 

Genom att låta dem vara delaktiga förbättrades följsamheten till behandlingen 

avsevärt (Elliot, 2003). I Hendersons omvårdnadsmodell framgick att 

omvårdnadens mål är att tillgodose patientens universella behov för att på så sätt 

uppnå hälsa. Sjuksköterskan bör därför fokusera på individens behov i syfte att 

bygga upp en livsstil som främjar hälsa (Kirkevold, 2000, s.121). Vi är av åsikten 

att patienten inte bara innefattas av en individ utan även dess närstående. 

Livsstilen och närstående synes således vara två viktiga aspekter som påverkar en 

individs följsamhet till behandling och därmed att beakta i omvårdnaden.  

 

I vår analys framkom att kontinuerligt följa upp sitt blodtryck visade sig vara av 

betydelse för följsamheten. Dels kan blodtrycksmätningen i sig kan vara 

motiverande och dels kan relationen till hälso- och sjukvården vara viktig, 

positiva upplevelse av densamma kan vara avgörande för behandlingen. 

Henderson beskriver människans grundläggande behov, mat, husrum, kläder, 

kärlek, känsla av att vara till nytta samt samhörighet (Kirkevold, 2000, s.117). Vi 

tolkar detta som att  sjukvården i allmänhet och sjuksköterskan i synnerhet skall 
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tillgodose varje människas unika behov av uppmärksamhet. Grundpelaren i 

sjuksköterskans omvårdnadsfunktion bör vara att just tillgodose individens känsla 

av trygghet och medmänsklighet. 

 

Vår analys visade att patienter i många fall tar sina mediciner mer av rädsla för 

komplikationer än på grund av att de tror på läkemedlen i sig. Detta, tror vi, delvis 

kan förklaras genom den rådgivning som patienterna får i samband med 

insättandet av ett nytt läkemedel. I många fall fokuserar rådgivningen på de 

negativa effekterna av att inte ta sina läkemedel (Kjällgren, Svensson, Ahlner och 

Säljö, 1998). I Florence Nightingales omvårdnadsmodell sätts sjuksköterskans 

arbetsuppgifter i förhållande till vilket sammanhang patienten befinner sig i. Allt i 

omgivningen som hotar läkeprocessen skall avlägsnas (Kirkevold, 2000, s.104). I 

denna kontext tolkar vi ”hotet” som bristande information. Att enbart ta sina 

läkemedel av rädsla för komplikationer innebär, enligt oss, en något begränsad 

syn. Även här har sjuksköterskan en viktig funktion att fylla genom att förmedla 

det djupare syftet, att upprätthålla hälsa, med att behandla sitt höga blodtryck. 

 

Bristande symtom visade sig vara en anledning till dålig följsamhet. Detta visade 

sig innebära, i många fall, att patienter inte hade några specifika mål med sin 

behandling vilket ledde till lägre följsamhet. Att använda sig av motiverade 

intervjuer och/eller rådgivning i grupp kan vara effektivt i syfte att inleda och 

bibehålla beteendeförändringar i samband med blodtrycksbehandling. Även 

blodtrycksnivåer och motivation har visats bli förbättrade med denna metod 

(Ogedegbe et al.  2007; Fernandez, Scales, Pineiro, Schoenthaler & Ogedegbe, 

2008). Det har även visat sig att då patienten efter initial diagnostisering och 

insättande av behandling inte längre behöver träffa en läkare så ökar betydelsen 

av sjuksköterskans roll vid den kontinuerliga behandlingen. Jämfört med 

traditionell behandling, som i större utsträckning leds av läkare, finns flera 

fördelar med sjuksköterskeledd behandling: den blir mer tillförlitlig, mer 

användarvänlig, mer tillgänglig och mindre stressande (Oakeshott, Kerry, Austina 

& Cappuccio, 2003). Förutom detta så upplevdes den mer förstående, mer 

uppmuntrande till att leva hälsosamt samt att skapa en bättre relation med 

patienten.  Den viktigaste vinsten beskrevs dock vara att följsamheten till 

behandlingen och antalet återbesök ökade (Oakeshott, et al., 2003). Det finns 
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emellertid de som menar att ”sjuksköterskeledd” rådgivning, jämfört med konven-

tionell vård, inte märkbart förbättrar följsamhet samt att den dessutom är dyrare 

och mindre kostnadseffektiv (Schrodera, Faheyb, Hollinghursta & Peters, 2005). 

Vi anser dock detta som ett lämpligt ämnesområde för sjuksköterskan. Som ovan 

beskrivet så menar vi att sjuksköterskan bör sträva efter att hjälpa patienten uppnå 

en nivå där denna upplever sig ha hälsa. Människan är i grunden självständig och 

aktivt handlande, i samband med sjukdom kan dock autonomin bli satt ur spel. En 

av de viktigaste uppgifterna inom omvårdnad är att främja patientens oberoende. 

Genom sin funktion kan sjuksköterskan hjälpa patienten att själv klara av sin 

vård.  

 

Vårat resultat visade att ett ökat antal läkemedelsbiverkningarbiverkningar starkt 

bidrog till sämre följsamhet. Att godtyckligt ändra ordinationen, gå tillbaka till 

tidigare ordinationer eller att ta längre uppehåll visade sig vara vanligt. I vissa fall 

förekom en rädsla för biverkningar som ännu inte framträtt. Att sjuksköterskan 

idag är allt mer delaktig i vården av patienter med högt blodtryck medför högre 

krav på evidensbaserad omvårdnad som en del i behandlingen vilket kräver ökad 

förståelse för både farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsprinciper. 

För att sänka blodtrycket och sedan hålla det på en hälsosam nivå krävs 

engagemang från både patienten och sjuksköterskans sida (Khan, 2005). 

Nightingale menade att symtom inte måste vara orsakat av något utan även kan 

grunda sig i en brist på de förutsättningar som krävs för att hälsa skall kunna 

upprätthållas. Detta innebär att symtom lika gärna kan signalera bristande 

omvårdnad vilket betyder att inte själva sjukdomen bör vara i fokus utan dess 

orsak eller konsekvenser (Kirkevold, 2000, s.100). Vi menar att även 

läkemedelsbiverkningar kan ses som symtom och bör således behandlas precis 

som ovan beskrivet. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar omfattar följaktligen att 

förebygga och informera patienter om eventuella biverkningar.  

 

I vårat resultatet beskrevs att patienter som kontinuerligt uteblev från återbesök 

eller ofta var försenade hade en avsevärt sämre följsamhet. Men att enbart närvara 

på återbesöken är ingen garant för ökad följsamhet då vissa förskrivare inte är 

öppna för diskussion eller gillar att få sina beslut ifrågasatta. Den information som 

ges är generell och ej individanpassad. Ofta ges ingen förklaring till varför 
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eventuella förändringar skall vidtas vilket kan skapa förvirring och oro. Att innan 

konsultationerna bistå läkaren med personlig och skräddarsydd information 

angående patienten och dennes behandling har visat sig vara ett effektivt sätt att 

förbättra följsamheten (Goldstein, Lavori, Coleman, Pharm, Advani & Hoffman, 

2005). Även här anser vi att sjuksköterskan har en viktig funktion att fylla. 

Genom sin nära kontakt till och goda kunskap om patienten bör sjuksköterskan 

kunna leverera denna information. Travelbee beskrev i sin omvårdnadsmodell att 

varje människa är en unik och oersättlig varelse som är helt olik alla andra 

människor som någonsin levat eller lever (Kirkevold, 2000, s. 130-134). Av den 

anledningen anser vi det vara olämpligt att tillämpa ett generaliserat synsätt. 

Travelbees modell beskriver även hur generalisering av människor sätter etiketter 

på dem och därmed överskuggar individens unika egenskaper. Sjukdomen är i 

allra högsta grad en personlig upplevelse vilket skapar konsekvenser för 

omvårdnaden (Kirkevold, 2000, s. 130-134). Just därför menar vi att det är viktigt 

som sjuksköterska att kunna förse läkaren med unik information om varje individ. 

På så sätt skapas bästa möjliga förutsättning för en god vård. 

 

I våran annalys framkom att dålig följsamhet i många fall är oavsiktlig och 

orsakad av exempelvis avbrott i rutiner, oförmåga att få tag på medicinen, brist på 

påminnelser och sjukdom. Glömska beskrevs vara en av de största anledningarna 

till oavsiktligt dålig följsamhet, i många fall hos patienter som annars anses vara 

motiverade till sin behandling. Telefonrådgivning har i flera fall visat sig vara 

mycket framgångsrikt då det gäller att förbättra dålig följsamhet som grundar sig i 

bl.a. glömska (Bosworth et al. 2007a; Bosworth et al. 2007b; Rudd et al. 2004). 

Grunden i hypertonibehandling menar vi är egenvård. I vissa fall kan det dock 

vara svårt att bedriva denna och som ovan beskrivits kan en rad faktorer motverka 

egenvården. Stödjande telefonsamtal, i syfte att stödja patienter i egenvården, 

lämpar sig mycket väl för sjuksköterskans yrkeskompetens inom omvårdnad att. 

Detta beskrevs bland annat av Orem (Kirkevold, 2000, s.148-154) som menade att 

när egenvårdsbrist uppstår, vilket grundar sig i bristande egenvårdskapacitet, finns 

ett behov av sjuksköterskans omvårdnadskapacitet. 

  
I analysen framkom att depression var en betydande faktor till  dålig följsamhet 

och det visade sig finnas ett samband mellan graden av depressionssymptom och 
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låg följsamhet. Omfattningen av detta samband verkade inte vara orsakat av en 

enskild faktor utan snarare av en kombination av flera variabler. En studie har 

visat att genom att samtidigt behandla depression och högt blodtryck har både 

blodtrycksnivåer och följsamhet till behandlingen visats kunna förbättras. Denna 

typ av behandling har flera fördelar, dels för att båda sjukdomarna synes ha 

liknande behov (ex. beteendeförändringar) och dels för att det sparar resurser 

(Bogner & de Vries, 2008).  Som tidigare nämnts är egenvård grunden i all 

behandling av högt blodtryck. Dock krävs det ett visst mått av 

”egenvårdkapacitet” för att patienten skall kunna utföra en bra egenvård. 

Egenvård är en komplex, inlärd förmåga att tillgodose sina behov av vård och 

grundläggande för denna kapacitet är individens ålder, hälsotillstånd, kunskaper, 

utbildning, livserfarenheter, kultur och resurser (Kirkevold, 2000, s.154). 

Slutligen anser vi att sjuksköterskan i sin yrkesroll har en unik funktion att fylla. 

Genom att lotsa patienten genom vårdkedjan och stötta denna i sin autonomi, 

d.v.s. Empowerment, bidrar sjuksköterskan till grunden för den fundamentala 

plattform som kallas egenvård. 

 

Sammanfattningsvis har vi i Figur 1 åskådliggjort sjuksköterskans roll i, det vi ser 

som, den komplexa vägen till god följsamhet  
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Figur 1. "Vägen till god följsamhet" en översikt av omvårdnaden av patienter med högt blodtryck. 
Figuren utläses nedifrån och upp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metoddiskussion 
Huruvida man skall inkludera artiklar av både kvalitativ och kvantitativ metod i 

samma studie är omtvistat. Det kan dock inom vårdforskning vara en fördel då 

vissa områden inte är särskilt utforskade samt att man kan belysa ett problem från 

flera vinklar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s.174; Forsberg & Wengström, 

2008, s.34-35). Vi valde därför att inte göra någon urskiljning av artiklar beroende 

på ansats. Det kan inte uteslutas att resultatet blivit annorlunda om enbart 

kvalitativa eller kvantitativa artiklar inkluderats. Vi valde dock att analysera 

resultatet med textnära innehållsanalys inspirerad av Granskär och Höglund- 

Nielsen. En fördel med denna metod är att den kan anpassas till många olika 

syften, datamaterial och forskare (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008, s.165-

168).  
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I inledningen av arbetet var vi relativt övertygade om att ordet compliance bäst 

beskriver följsamhet samt att det är minst begränsande att använda i en 

databassökning. Efterhand upptäckte vi att både compliance, adherence och 

concordance många gånger används nästintill synonymt. Vi använde samtliga 

termer i litteratursökningen, dock kan det inte uteslutas att resultatet blivit något 

annorlunda om fokus från början inte legat på compliance. 

 

Då vi hade gjort den manuella sökningen fann vi fyra artiklar som inte tidigare 

återfunnits. Att det var så många kan tyckas bekymmersamt och tyda på att 

sökningen inte varit metodisk nog. Vi anser dock att det snarare beror på de 

ämnesord som användes i artiklarna. Ämnesorden i de fyra artiklarna skilde sig 

något mot dem i de andra elva, varför de troligen inte föll inom ramen för våra 

sökningar. Sökningen avgränsades förutom till engelska även svenska, norska och 

danska, detta gjorde dock ingen skillnad då endast artiklar på engelska hittades.  

 

Litteratur inkluderad i denna studie kommer från hela världen. Det går inte att 

utesluta att förhållandena skiljer sig åt så pass mycket att resultatet blivit ett annat 

om endast svenska studier inkluderats. Dock är endast två av femton artiklar i 

denna studie svenska, vilket vi tolkar som att underlaget är för litet för att enbart 

inkludera svensk forskning. 

Förslag till framtida forskning 

Denna studie belyser patientens perspektiv och beskriver förslag på 

omvårdnadsåtgärder gentemot denna. I en mer holistiskt tillämpning skulle det 

vara av värde att även inkludera sjuksköterskans men framförallt de närstående 

perspektiv  på problematiken. I denna studie inkluderades all typ av behandling 

vilket innebär att vissa bitar faller under läkarens ansvar. En studie enbart 

fokuserad mot den icke-farmakologiska behandlingen och faktorer som påverkar 

följsamheten till densamma vore av intresse. Detta skulle i ännu större 

utsträckning betona sjuksköterskans kunskapsområde, omvårdnad. Slutligen vore 

studier syftande till att undersöka hur trender och dogmer i samhället påverkar 

individers följsamhet till behandling vara intressant. Exempelvis kan olika dieter 

och motionsmetoder tänka sig vara intressanta faktorer att belysa.  
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The authors note that “Despite
the apparent complexity of this

diagram, it is undoubtedly an
oversimplification and will

certainly be modified by further 
study.” (p. 5).

Web of Causation for Myocardial Infarction (Heart Attacks)

Taken from Friedman, G. D. (1994).
Primer of Epidemiology (5th Ed.).
New York: McGraw-Hill, p.4.

Figur 3.  ”Spindelvävsmodell” som visar möjliga orsakssamband vid uppkomst av hjärtinfarkt (enligt Freidman, 1994) 



    

 

Bilaga 2. Definition av högt blodtryck enligt WHO och ISH 
 

Tabell 4 Definition av blodtrycksnivåer enligt WHO och ISH. (Lindgärde, Thulin och Östergren, 
2005). 

Blodtrycksgrupper                      systoliskt blt(mmHg)                       diastoliskt blt(mmHg) 

Optimalt <120 <80 
Normalt <120 <85 
Högt-normalt 130-139 85-89 
 
Mild hypertoni  140-159 90-99 
 
Undergrupp: 
   Gränsvärdesblodtryck 140-149 90-94 
 
Måttlig hypertoni 160-179 100-109 
Svår hypertoni <180 <110 
 
Isolerad systolisk hypertoni >140 <90 
 
Undergrupp: 
    Gränsvärdesblodtryck 140-149 <90 



    

 

Bilaga 3. Exempel på bedömningsmall för kvantitativ metod 
 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 
metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat 
till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  
Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 
möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Urval(antal, 
beskrivning, 
representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 
lungcancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

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 Saknas Låg Medel God 



    

tidigare forskning 

Slutsatser     
Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade 
slutsatser Finns Saknas   

 

Total poäng (max 
47 p) p p p P 

P 
Grad I: 80% % 
Grad II:70% Grad 
Grad III:60% 

   
Titel: 

Författare 

Enligt Carlsson och Eiman, 2003. 

 
 
 
 



    

Bilaga 4. Exempel på bedömningsmall för kvalitativ metod 
Poängsättning  0 1 2 3 
Abstrakt (syfte, 
metod, resultat=3p)  Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion  Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte  Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     
Metodval adekvat till 
frågan  Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet 
möjlig)  Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Triangulering  Saknas Finns   
Urval(antal, 
beskrivning, 
representativitet)  Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med 
lungcancerdiagnos  Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

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, 
kodning etc)  Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Tolkning av 
resultatet (citat, 
kod, teori etc)  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     
Överensstämmelse 
med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses)  Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser  Finns Saknas   



    

 

Total poäng (max 48 
p) p p p P 

P 
Grad I: 80% % 

Grad II:70% Grad 

Grad III:60% 

   
Titel: 

Författare 

Enligt Carlsson och Eiman, 2003 



    

 

 Faktorer med positiv inverkan Faktorer med negativ inverkan 

 
Kategorier 

Sociala och 
biologiska 
förutsättningar 

Kunskap och 
förståelse 

Upplevelser Grundläggande 
förutsättningar 

Livssituation Livsstil Icke upplevd sjukdom Oavsiktligt dålig 
följsamhet 

Kontroll Läkemedelsbiverkningar Praktiska 
begränsningar 

God relation till 
sjukvården 

Tro på alternativa 
behandlingsmetoder 

Negativ attityd 
till läkemedel 

Rädsla för 
komplikationer 

 
 
 
 
Underkategorier 

Ålder, kön och 
etnicitet 

Tro på läkemedel 

Negativ vårdkontakt och 
informationsbrist 

Ålder, kön och 
etnicitet 

 

Bilaga 5. Översikt av resultatet 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 4 Resultatdelens kategorier och under-kategorier 
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Bilaga 6. Översikt av resultatdelens artiklar.  
Författare 
Årtal 
Land Studiens syfte 

Design  
intervention Deltagare Analysmetod Resultat 

Vetenskaplig - 
kvalitet 

Bane 
2005 
UK 

Patientens 
upplevelser av 
concordance vid 
hypertoni 
behandling. 

Kvalitativ, 
fokusgrupper 
med semi- 
strukturerade 
intervjuer 

n=27. Ingen 
kognitiv 
nedsättning, 
insatt på 
hypertoni-
behandling >1 
år. Bortfall 82 %. 

Konstant 
jämförande 
innehållsanalys 

Patienterna var villiga att delta i beslut 
om deras medicinering men de behöver 
stöd från sin läkare för att få svar på sina 
bekymmer. Då läkaren har tid och visar 
förståelse så blir patienten mer delaktig. 
Patienter var medvetna om att livsstils-
förändring kunde bidra till mindre 
medicinering. 
 

Grad 1 
 

Fongwa 
2008 
USA 

 
Att undersöka 
faktorer som 
associeras med 
adherence till 
hypertoni-
behandling hos 
afro-
amerikanska 
kvinnor 

Kvalitativ studie 
Fem stycken 
fokusgrupps-
intervjuer 
genomfördes. 

n=20, bortfall ca 
50%. 
Afroamerikanska 
kvinnor 
diagnostiserade 
med hypertoni. 
35-68 år, 
huvudsaklig utb. 
high-school, låg-
inkomsttagare. 
 

Konstant 
jämförande 
innehållsanalys 

Faktorer som påverkar följsamheten hos 
dessa kvinnor kan delas in I tre 
kategorier: föreställningar om hypertoni, 
stöd till följsamhet och hinder mot 
följsamhet. 

Grad 1 
 

Gohar 
2008 
UK 

 
Att avgöra 
förekomsten av 
själv-
behandlings-
metoder hos 
patienter som är 
knutna till en 

 
Tvärsnitt, 
frågeformulär 
med öppna 
frågor om hur de 
använt CAM( 
komplimenteran
de och 

n=153. 
Polikliniska 
hypertonipatient
er som kunde 
engelska 
tillräckligt bra för 
att fylla  
frågeformuläret. 

Logistisk 
regressions-
analys. Chi-två 
test 
och Fishers 
Exact test. 

 
CAM användning senaste året hade 
gjorts av 43,1 %, perfekt följsamhet till 
medicinering var 44,8 % bland CAM 
användare och 60,5 % bland icke-CAM 
användare. Att vara kvinna och använda 
CAM var synonymt med sämre 
följsamhet. Äldre vita britter var de som 

Grad 1 
 



    

Författare 
Årtal 
Land Studiens syfte 

Design  
intervention Deltagare Analysmetod Resultat 

Vetenskaplig - 
kvalitet 

hypertoniklinik. 
 

alternativa 
behandlings-
metoder) under 
det senaste året. 
En lätt 
modifierad 
variant av Hill-
Boone 
compliance to 
high 
blood pressure 
therapy scale 
användes för att 
bedöma 
följsamheten till 
medicinering. 
 

Bortfall 21 %. var mest troliga att ha bra följsamhet. 
Blodtrycksmätning i hemmet användes 
av 43,8 % av de deltagande och de 
fanns inget samband mellan detta och 
kön, ålder eller följsamhet. 

Johnell 
2005 
Sweden 

Finns det ett 
samband mellan 
lågt socialt 
engagemang 
och dålig 
följsamhet till 
medicinering? 
 

Värdering av 
tidigare 
folkhälso-
undersökning. 

n=1288. 
Deltagare från 
en tidigare 
studie. 

Flerstegs 
regressionsanaly
s 

Låg följsamhet till medicinering var 
relaterat till lågt socialt engagemang, 
oberoende av låg utbildningsnivå. Viss 
variation fanns dock. 

Grad 1 
 

Trivedi 
2008 
USA 

 
Hur påverkar 
känslomässigt 
välmående och 
att vara gift 

Sekundär 
tvärsnittsanalys 
av patienter i 
TCYB( Take 
control of your 

n=636. 
Hypertonipatient
er i kontakt med 
öppenvården. 
Farmakologisk 

Regressionsanal
ys: Pearson’s 
test, 
Multipel linjär 
regression 

Låga poäng på MCS innebar en större 
sannolikhet för sämre följsamhet vid diet 
och motionsråd. Att vara gift innebar 
större sannolikhet för att följa 
medicineringen. Varken låga MCS 

Grad 1 
 



    

Författare 
Årtal 
Land Studiens syfte 

Design  
intervention Deltagare Analysmetod Resultat 

Vetenskaplig - 
kvalitet 

blodtrycket samt 
följsamheten till 
medicinering och 
livststilsråd.  

blood pressure)-
studien. MCS 
(mäter 
livskvalitet och 
välmående) och 
SF-12 
frågformulär. 
 

behandlade. 
Bortfall ca 40%. 

analys, 
post hoc 
analyses,  Sobel 
test. 

poäng eller att vara ogift påverkade 
nivån på blodtrycket. 

Weir et al. 
2000 
USA 

Att identifiera 
olika subgrupper 
av patienter som 
kan ha klinisk 
betydelse. 

Longitudinel 
design. 
Telefonintervju. 

n=727. 
hypertoni, >18 år 
från tidigare 
studie. Bortfall 
22,5 %. 

Klusteranalys på 
nyckelvärden. 
Beskrivande 
statistik. 

 
Deltagarna delades in i fyra subgrupper 
(A-D). A Använde både medicin och 
livsstilsråd. B Mest medicin och bra 
följsamhet. C Dålig följsamhet och ofta 
överviktiga/feta. D Sämst följsamhet. 
Ofta män. Tror i lägre grad på 
medicinering och livsstilens påverkan. 
 

Grad 1 
 

Johnson 
1999 
USA 

Att undersöka 
faktorer som 
påverkar äldre 
patienters 
följsamhet till 
medicinering.  

Kvalitativ 
deskriptiv ansats 
med intervjuer. 

n=21. >65 år, 
medicin för 
hypertoni, även 
patienter med 
dålig följsamhet, 
tills en mättnad 
var funnen.  
Inget bortfall. 

Innehållsanalys 
med teman. 

Två faktorer för positiv följsamhet: att 
medicinen kändes meningsfull att ta för 
att sänka BT samt att skapa och 
upprätthålla ett mönster för 
medicintagningen. Två för icke-
följsamhet: medveten och oavsiktlig. 
Beslut att ta, tillgång till medicin samt 
förmåga att börja och fortsätta med 
behandlingen. 
 

Grad 1 
 

Svensson 
2000 
Sweden 

 
Att undersöka 
hypertonipatient

Kvalitativ analys 
av semi-
strukturerade 

n=33. Patienter 
behandlade för 
hypertoni 

Kvalitativ analys 
m.h.a 
programvara 

 
Anledningar till följsamhet: förtroende för 
läkaren, rädsla för komplikationer av 

Grad 1 
 



    

Författare 
Årtal 
Land Studiens syfte 

Design  
intervention Deltagare Analysmetod Resultat 

Vetenskaplig - 
kvalitet 

ers själv-
rapporterade 
anledningar till 
att följa eller 
ignorera 
behandlingsråd 
angående 
antihypertensiv 
medicin. 
 

intervjuer. polikliniskt. 
Bortfall 25 %. 

(qsr nud isd 
3,04) 

hypertoni och att vilja ha kontroll över 
sjukdomen.  För icke-följsamhet: kunde 
vara ett beslut, ofta missförstånd och låg 
delaktighet i behandlingen. Inget 
speciellt samband mellan följsamhet och 
blodtrycksnivån. 

Gascón 
2003 
UK 

Att identifiera 
faktorer 
relaterade till 
icke-följsamhet 
hos patienter 
som behandlas 
för hypertoni. 

Kvalitativ studie 
med fokus-
gruppsintervjuer. 

n=44. 18-80 år, 
behandlad för 
hypertoni mer än 
3 månader. Ha 
dålig följsamhet 
till behandling 
samt ha 
tillräckligt god 
fysisk och 
psykisk hälsa för 
att delta. 
 

Induktiv 
innehållsanalys. 

Rädsla och negativa tankar om 
medicinen. Patienterna var dåligt insatta 
inom bakgrunden till hypertoni. Även 
behandlingslängden, dålig information 
från läkaren samt en otillfredsställande 
patient-läkarrelation. 

Grad 1 
 

Wetzels 
2006 
Nederländerna 

Att identifiera 
patienter med 
dålig följsamhet, 
upptäcka möjliga 
faktorer till detta. 

Kvalitativa semi-
strukturerade 
intervjuer. 

n=255. Patienter 
som stod under 
hypertoni 
behandlig 
rekryterades från 
två andra studier 
med liknande 
syfte. 

Explorativ 
faktoranalys. 
 

Fyra faktorer påverkar compliance. 
Positiv attityd gentemot sjukvård och 
medicinering; Dålig disciplin; Olust att ta 
medicin samt att aktivt hantera sin 
hälsa/ohälsa. 

Grad 1 
 



    

Författare 
Årtal 
Land Studiens syfte 

Design  
intervention Deltagare Analysmetod Resultat 

Vetenskaplig - 
kvalitet 

 
Lahdenperä 
2000 
Finland 

Att beskriva 
hypertoni 
patienters 
compliance 
genom att reda 
ut vad 
compliance, 
intention, 
aktivitet, ansvar 
och samarbete 
betyder i 
behandlingen av 
dessa patienter. 

Kvalitativ. 
Tematiska 
intervjuer. 

n=21.(12 kvinnor 
och 9 män. 32-
63 år gamla. 4 st 
hade 
universitetsutbild
ning. Två st 
medicinerades 
för högt blod-
tryck. Samtliga 
hade 
diagnostiserats 
med högt 
blodtryck inom18 
månader. 
 

Innehållsanalys. Fyra nivåer av compliance identifierades: 
Omedveten-, medveten-, agerande- och 
attitydnivå. Det fanns dessutom fyra 
olika sätt som patienterna kände inför sin 
hypertoni och behandling: vissa brydde 
sig inte, vissa var seriösa, vissa 
anpassade sig väl och vissa var 
frustrerade. 

Grad 1 
 

Wang et al. 
2002 
USA 

Att undersöka 
faktorer 
bidragande till 
dålig följsamhet. 

Tvärsnittsstudie 
med 
strukturerade 
intervjuer. 

n=496. hypertoni 
patienter som 
behandlades 
genom 2 stycken 
olika större 
program. 
Deltagarna var > 
40 år, 
medicinerade för 
högt blodtryck, 
diagnostiserade 
med hypertoni. 
Bortfall ca 50%. 
 

Regressionsanal
ys samt flernivå 
regressionsanaly
s. Chi-två test. 

Det fanns ett signifikant samband mellan 
icke-följsamhet  och depression 
Följsamhet var bundet till känslan av att 
kunna påverka. Och att vad som sker är 
beroende av faktorer utanför ens person. 

Grad 1 
 



    

Författare 
Årtal 
Land Studiens syfte 

Design  
intervention Deltagare Analysmetod Resultat 

Vetenskaplig - 
kvalitet 

Nuesch 
2001 
Schweiz 

Att jämföra 
följsamheten till 
hypertonibehand
ling hos 
patienter med en 
hypertoni som 
svarar på 
behandling med 
dem som inte 
svarar på 
behandling 
 

Kvantitativ. 
Prospektiv case-
kontroll studie. 

n= 110. 
Patienter som 
behandlades 
med minst två 
antihypertensiva 
läkemedel och 
varit behandlade 
i minst 4 veckor. 
Bortfall 5. 

Deskriptiv 
statistik. 
Gruppmedlevärd
en och 
standardavvikels
er har beräknats 
med hjälp av 
Fischer´s exact 
test och t-test. 

Av de 49 patienterna med hypertoni 
resistent mot behandling följde 40st 
(82%) sin ordination. I gruppen med 
behandlingsbar hypertoni följde 46 av 54 
(85%) sin behandling. 

Grad 1 
 

Benson 
2002 
UK 

Att beskriva 
hur/varför 
hypertoni 
patienter tar sina 
mediciner kontra 
skäl till att inte 
göra det. 
 

Kvalitativ studie 
med 
djupintervjuer. 

n=38. Urval 
gjordes för att få 
en maximal 
variation av kön, 
ålder, tid av 
behandling och 
antal läkemedel. 

Innehållsanalys. Patienter hade en negativ inställning till 
sina läkemedel, speciellt de för 
hypertoni. Skäl för att ta: positiv relation 
med läkare, positivt upplevda effekter av 
medicinering. Patienterna vägde 
fördelarna mot nackdelarna att ta 
medicinerna. 

Grad 1 
 

Bovet 
2002 
Schweiz 

Att undersöka 
följsamheten till 
medicinering hos 
nydiagnostiserad
e 
hypertonipatient
er på 
Seychellerna. 

Kvantitativ. 
Patienterna fick 
under tolv 
månader 
använda en 
elektronisk 
dosett som 
visade när man 
tagit sin medicin.  

n= 50. 
Patienterna 
valdes ut från en 
tidigare 
hälsoundersökni
ng. Samtliga 
behandlades för 
hypertoni. Inget 
bortfall. 

Variansanalys. 
T-test samt 
ANOVA 
användes. P 
under 0.05 
ansågs 
signifikant. 

Följsamheten var bättre bland de 
patienter, n=23, som regelbundet gick på 
återbesök.. Det fanns ett direkt samband 
mellan bra compliance och: hög 
utbildning, hög hälsomedvetenhet och 
regelbundna läkarbesök. I motsats fanns 
det ett omvänt förhållande mellan hög 
alkoholkonsumtion och compliance. 

Grad 1 
 

 


