
ABSTRAKT 
Bakgrund: Cirka hälften av de patienter som fått diagnosen psykos 
sjukdom fullföljer inte sin medicinering trots att psykofarmaka visat sig 
vara den mest effektiva behandlingen för att reducera symtom. För de som 
inte följer behandlingen kan symtomen förvärras. Syfte: Syftet med 
litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskornas roll i den 
medicinska behandlingen av patienter med psykos, deras uppfattningar om 
sjuksköterskans roll, samt beskriva olika arbetsmetoder som kan vara ett 
stöd för sjuksköterskor och patienter i att uppnå följsamhet av ordinerad 
behandling. Metod: Litteratur har sökts i databaserna PubMed, Cinahl, 
PsykINFO och Blackwell synergy. Elva artiklar analyserades med hjälp av 
latent och manifest innehållsanalys. Utifrån analysen framkom sex 
subkategorier och tre kategorier. Resultat: Det framkom att bristen på in-
formation till patienten, biverkningar av läkemedel samt sjuksköterskans 
behov av utbildning påverkade patienters följsamhet. Det visade sig att det 
fanns flera olika modeller att tillgå för hjälp i följsamhetsproblem. 
Modellerna ger mer eller mindre gott resultat i medicinsk följsamhet. 
Diskussion: Patienter ansåg att sjuksköterskor brast i att informera om 
läkemedelsbehandling och biverkningar. Sjuksköterskorna borde 
uppmärksamma och förändra detta för att uppnå medicinsk följsamhet hos 
patienter med psykos sjukdom. Slutsats: Sjuksköterskor är medvetna om 
patienters behov och vad som påverkar den medicinska följsamheten men 
de behöver riktlinjer.  
 
Nyckelord: biverkningar, compliance, förståelse, information, 
läkemedelsbehandling 
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INTRODUKTION 

Vanliga frågor som patienter med psykossjukdom ställer till sig själva och 

vårdpersonal är: Varför ska man som patient fortsätta med en medicinsk behandling 

som inte har gett något resultat? Varför fortsätta med att äta läkemedel när man för en 

gångs skull mår bra? Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat 

patienter som har avslutat sin medicinska behandling på grund av detta. 

Sjuksköterskans roll har varit att motivera patienten till att börja med den medicinska 

behandlingen igen och upprätthålla behandlingar som enligt patienten inte har givit 

några resultat. Vi upplevde det som en frustration hos sjuksköterskorna att försöka 

förklara vikten av behandlingen men samtidigt se att patienten inte tar åt sig 

informationen. Därför ville vi ta reda på hur sjuksköterskor kan hjälpa patienter med 

psykossjukdom att följa given ordination gällande psykofarmaka. 

BAKGRUND 

Enligt Mahone (2004) är det ett problem i vården hos människor med psykossjukdom 

att uppnå en bra medicinsk behandling. Eftersom psykofarmaka är den enskilt mest 

effektiva behandlingen för att reducera symtom vid psykoser, har Mahone 

sammanställt studier som genomförts för att undersöka följsamhetsfrekvensen. Trots 

att psykofarmaka har stor framgång i att reducera symtom hos människor med 

psykisk sjukdom är det endast 50% av patienterna som följer sin medicinska 

behandling. För människor med psykos sjukdom kan det vara förödande att inte följa 

sin medicinska behandling. Symtomen kan förvärras vilket kan medföra 

återinläggning på sjukhus, påfrestningar på de sociala relationerna och kan även 

resultera i social misär och kriminalitet. Mahone (2004) menar vidare att det är 

biverkningarna som är en andledning till att tre av fyra patienter inte följer den 

medicinska ordinationen. Däremot är medicinens administreringssätt, behandlingens 

varaktighet och samverkan inom nätverket runt patienten anledningar till att de följer 

sin behandling. 
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I en studie om schizofreni har Mahone (2004) funnit att motiverande samtal var en 

utav tre rekommenderade evidensbaserade sätt, för att specifikt öka följsamheten i 

medicinsk behandling. Behandling med motiverande samtal lägger grunden för ett 

bra terapeutiskt samarbete och undvikande av konfrontationer, men förutsätter att 

patienten har självinsikt, tar ansvar för och är mogen för att ändra sitt beteende. Detta 

i sin tur kan bidra till att hjälpa patienten att ta fram verktyg för att klara av sin 

sjukdom. Beteendeterapi är en form av motiverande samtal som har visat sig ha en 

positiv effekt. Syftet är att hjälpa psykiskt sjuka patienter att utveckla ett system med 

rutiner och strategier för att komma ihåg att ta sina mediciner regelbundet. Det har 

också visat sig att närvaron av sjuksköterskor har en terapeutisk effekt som leder till 

att fokus hamnar på att uppnå förbättring, samt att inkludera miljön och sociala 

faktorer för att uppnå en bättre livskvalitet. Till exempel kan dagverksamhet i form av 

aktiviteter utanför avdelningen och hemmet vara en del av den psykosociala 

rehabiliteringen samt omvårdnadsprocessen (Mahone, 2004). 

 

För att patienter ska kunna utföra hälsobefrämjande åtgärder krävs att deras 

självständighet motiveras. Att ta sin medicin kräver motivation. Motivationen är 

beroende av att man själv varit med och satt upp mål för sin egen behandling. För att 

förändring skall kunna ske måste patienten själv vara motiverad och känna sig redo. 

När patienter har förmågan att ta ställning till ordinerad behandling och själva utövar 

kontrollen, ligger beslutet att eventuellt avbryta även hos dem själva. För att uppnå 

medicinsk följsamhet kan ett sätt vara att vårdgivare utarbetar riktlinjer för hur de på 

bästa sätt kan stötta patienterna och få dem att känna sig delaktiga i vården, för en 

mer effektiv behandling (Mahone, 2004).  

 

I Sverige har det inte gjorts mycket forskning kring följsamhet i medicinsk be-

handling i samband med psykossjukdom. Men Andersson, Mellander, Svensson, 

Lind, och Nilsson (2005) har däremot forskat kring följsamhet generellt vid 

långtidsmedicinering och konstaterat att även där följer bara hälften av patienterna sin 

behandling. Åkerblad, Bengtsson, Ekselius och von Knorring (2003) har forskat om 

medicinsk följsamhet med inriktning på affektiva sjukdomar och följsamhet till 



 3 

antidepressiva läkemedel. De har funnit att patienterna som ingått i en 

interventionsstudie ökade sin följsamhet till den ordinerade behandlingen. 

 

Omvårdnadsaspekter 

Reynolds och Leininger (1995, s. 65-66.) har definierat omvårdnad (care) som ett 

substantiv med antydandet ”tillhandahållande av personliga och nödvändiga tjänster 

som hjälper människan att bevara sin hälsa eller tillfriskna från sjukdom”. Det lik-

nande verbet att ge omvårdnad (caring) definierades som ”en känsla av barmhärtighet 

med, intresse för och inlevelse i människor”. Att ge omvårdnad betraktas som en 

komponent som är central för att uppnå ett framgångsrikt botande. Allt eftersom har 

Leininger utvidgat denna tankegång och kommit fram till att ”Care (caring) is essen-

tial to curing and healing for there can be no curing without caring” (Reynolds & 

Leininger 1995, s. 66). Reynolds och Leininger (1995, s. 67) har uttryckt att ”omsorg 

är omvårdnadens centrala, unika, dominerande och förenande fokus” samt att 

”omvårdnad är att ge omsorg”. Kulturrelaterad omvårdnad är även den bredaste och 

mest holistiska metoden för att lära känna, förklara, tolka och förutsäga sådana 

omvårdnadsfenomen som ligger som grund för omvårdnadsutövningen. 

 

En del i omvårdnaden är enligt Mahone (2004) att sjuksköterskan värderar och an-

vänder individuella vårdplaner. Enligt Mahone är individanpassad vård viktigt för att 

uppnå livskvalitét för personer med psykotisk sjukdom. Sjuksköterskor arbetar med 

att fokusera på den enskilda patientens perspektiv och motivationsnivå för att få en 

uppfattning om hur patienten själv ser på sin medicinering. För att utveckla en plan 

som är framgångsrik bör sjuksköterskan börja med antagandet om att patientens 

medverkan är av betydelse. Rollen som lärare, ledare och moderator ingår i 

sjuksköterskors roll. Att sjuksköterskor förstår betydelsen av rollerna kan vara av vikt 

för patienters beslut angående medicinering, vilket kan resultera i ökad livskvalitét 

för personer med psykisk sjukdom. 
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Dearing (2004) och Happell, Manias och Pinikahana (2002) fann att sjuksköterskan 

har en betydelsefull roll i patientens liv och bör därmed vara en förebild för patien-

terna i hur deras övriga sociala interaktioner i samhället kan vara. En stor uppgift i 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten var att lösa dagliga problem som pati-

enten delade med sig av. Problemen löstes många gånger av att strukturera patienter-

nas tid och minska deras isolering. Att vara psykiskt sjuk kan upplevas som att stå 

utanför samhället på grund av den stigmatisering det innebär att vara psykiskt sjuk.  

 

Enligt Bunkholdt (2004, s.173-174) kan människor känna tillhörighet och re-

ferensgemenskap med en grupp, till exempel psykiskt sjuka. Ett negativt omdöme om 

gruppen blir en negativ bedömning av självbilden. För att komma till rätta med detta 

kan sjuksköterskor stärka patientens egenmakt (empowerment), vilket bygger på för-

utsättningar att varje människa har möjlighet att påverka sin egen situation. Man ut-

går ifrån problemet så som patienten själv upplever det och sen tar man hänsyn till 

patientens egna förslag på problemlösning. Ökad egenmakt leder till att patienter 

upplever sig själva som kompetent, förhindrar uppgivenhet och reducerar känslan av 

bristande kontroll. 

 

Dearing (2004) definierar ordet compliance, i förhållande till en behandling, som att 

patienten medverkar vid schemalagda individuella terapiträffar, infinner sig vid 

medicinkliniker, går på grupp terapi, involverar sig i daglig verksamhet, deltar i 

psykosocial rehabiliterings program och tar medicinen han/hon har blivit utskriven. 

 

Jacobs (2005) beskiver begreppet adherence, vilket innefattar en ide om att 

vårdgivaren har mindre inflytande och patienten har mer angående beslut som har 

med patientens behandling att göra än termen complinace. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående är det en utmaning för sjuksköterskan att med om-

vårdnaden som redskap skapa förutsättningar för patienten att fullfölja medicinska 

behandlingar som syftar till bättring. 
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SYFTE 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva: 

- sjuksköterskornas roll i den medicinska behandlingen av psykos sjuka, 

- patienternas uppfattningar om sjuksköterskans roll, samt  

- beskriva olika arbetsmetoder som kan vara ett stöd för sjuksköterskor och 

patienter i att uppnå följsamhet av ordinerad behandling. 

 

METOD 

Att göra en litteraturöversikt innebär att metodiskt söka artiklar, kritiskt granska och 

värdera dem för att se om de passar den egna studiens syfte. Litteraturstudier syftar 

till att sammanställa information och riktlinjer från vetenskaplig litteratur inom ett 

visst område utan att själv göra empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2003, 

s.29-30). 

 

Urval 

Avgränsningar i sökning och i val av vetenskapliga artiklar visas i bilaga 4. Här visas 

dessutom exempel på vilka databaser och sökord som använts, antal träffar samt antal 

artiklar som valdes ut. Till en början avgränsades sökningarna, artiklarna skulle inte 

ha publicerats tidigare än år 2000, men detta resulterade i att artiklar relevanta för 

syftet gick förlorade och därför togs avgränsningen bort. Sökningarna var även från 

början förutsättningslösa och inte inriktade på någon speciell psykisk sjukdom, men 

efterhand fann vi att de flesta studierna inkluderade patienter med psykossjukdom 

samt sjuksköterskor från den psykiatriska vården. De databassökningar som ej 

resulterade i att några artiklar valdes ut är inte redovisade eftersom samma sökord 

används men i andra kombinationer. Manuella sökningar utifrån referenslistor har 

gjorts och resulterat i fem artiklar. 

 

Vid sökningar i databaserna valdes artiklar ut vars titel verkade vara 

överensstämmande i förhållande till syftet. Efter det lästes abstraktet och det gjordes 
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en bedömning om artikeln kunde tillföra uppsatsen relevant information. De artiklar 

som var tillgängliga för Mittuniversitetets studenter och relevant för uppsatsen skrevs 

ut eller kopierades ur tidsskriften för vidare granskning och värdering. 

 

Inklutions och exklutionskriterier 

För att artiklarna skulle få inkluderas i uppsatsen skulle de vara skrivna på engelska, 

beröra vuxna människor i psykiatrisk vård. Exklusionskriterierna var reviewartiklar 

och artiklar med kvalitetsgrad lägre än II. 

 

Metod för värdering 

Alla artiklar poängsattes enligt fastställda kriterier i bedömningsmallen av Carlsson 

och Eiman (2003). Värderingen gav en poängsumma som sedan räknades om i pro-

cent och resulterade i en gradering I-III, där grad I avser hög kvalitet och grad III av-

ser låg kvalitet. För att en artikel ska få grad I krävs 80-100 procent av totalsumman 

47 poäng av bedömningsmallens poängsumma. För grad II krävs 70-79 procent och 

för grad III 60-69 procent. Det är olika bedömningsmallar för kvantitativa respektive 

kvalitativa studier (Carlsson & Eiman, 2003). Modifiering av bedömningsmallen har 

gjorts, en bedömningsfråga togs bort, eftersom den endast berörde patienter med 

lungcancer vilket ej ansågs relevant till studiens syfte. Bilaga 5 visar bedömd grad av 

vetenskaplig kvalitet av de inkluderade artiklarna. Enbart artiklar som har 

värderingsgrad I eller II inkluderades i litteraturöversiktens resultat. Efter värdering 

och bedömning kvarstod elva artiklar till resultatet. 

 

Analysmetod 

Resultat artiklarna i denna översikt har analyserats systematiskt med hjälp av 

innehållsanalys genom att hämta idéer från Graneheim och Lundman (2003) samt en 

artikel skriven av Downe-Wamboldt (1992). Innehållsanalys är en analysmetod som 

är ett systematiskt och objektivt verktyg. Meningen är att beskriva eller kvantifiera 
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specifika fenomen genom att fastställa aktuell vetenskap ifrån verbal, visuell och 

skriftlig data. Hon menar att det kan vara fruktbart att använda sig av såväl manifest 

som latent analys i samma arbete. Det innebär att i vissa delar av texten så söks den 

underliggande meningen, medan det i andra delar handlar om att söka det som är 

visuellt tydligt i texten (Downe- Wambolt, 1992). Analysarbetet inleddes med 

noggrann genomläsning av artiklarna för att få en helhetsbild av innehållet. Elva 

artiklar återstod efter kvalitetsbedömningen och ur de plockades meningsenheter från 

resultaten som var relevanta för vårt syfte. De engelska meningsenheterna skrevs in i 

en tabell och kondenserades, den kondenserade meningsenheten översattes till 

svenska som sedan tolkades. En manifest innehållsanalys utfördes i första hand, och 

utifrån denna analys formulerades kategorin som handlade om olika arbetsmetoder. 

Efter fortsatt genomläsning bestämde vi att en latent innehållsanalys skulle användas 

för att skapa en förståelse för den underliggande meningen i de delar av texten som 

handlade om sjuksköterskans roll och patienternas uppfattning. Utifrån analysen 

skapades sex subkategorier och tre huvudkategorier. Under processen har vi läst 

artiklarna igen för att förebygga en övertolkning i kategorierna. 
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Engelsk meingsenhet Kondencerad 

meningsenhet 
Underliggande 
mening i den 
kondencerade 
meningsenheten 

Sub-
kategori 

Kategori 

The theory, Getting It, 
Together is depicted as a 
model. Knowing the patient 
is core category and relates 
to the nurse as having a 
history of interacting with 
the patient and, as such 
having a working 
knowledge and 
understanding of the patient 
in several different contexts. 
Socializing, normalizing, 
and celebrating are 
categories directly related to 
the core category knowing. 

 
”Att känna 
patienten” är 
huvudkategorin i 
teorin. 
Socialisering och 
normalisering som 
ett sätt att hjälpa 
patienten anpassa 
sig till samhället. 
Samt att 
uppmärksamma 
framgångar. 

 
 
 
 
 
En bra relation 
är grunden för 
god behandling. 

Knowing is impossible 
without socializing. The 
nurs/patient interaction is 
focusing verbally on what is 
happening in the patient’s 
life. // Socializing is defined 
as seeking the company of 
others, adapting to the needs 
of self and others, an 
sharing experiences. 

”Att känna 
patienten” är svårt 
utan sociala 
interaktioner med 
patienten. Med 
socialisering menas 
att söka kontakt 
med andra, anpassa 
sig och att dela 
erfarenheter. 

 
 
 
Sjuksköterskan 
bör vara 
engagerad. 

Understanding the person is 
defined as the nurse having 
an awareness of the day-to-
day events, needs, hopes, 
and dreams of the patients 
in their care a “personal 
knowing”. 

 
För att förstår 
patienten bör 
sjuksköterskan vara 
delaktig i 
patientens liv. 

 
 
 
Engagemang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att se hela 
människan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskans 
roll  

 

Etiska överväganden 

Eftersom de granskade artiklarna är skrivna på engelska har vi efter bästa förmåga 

översatt så nära texten som möjligt utan att förvanska författarnas budskap. Vi har 

kontaktat upphovsmännen till de figurer och tabeller som förekommer i resultatet och 

som bilagor och fått deras godkännande att använda oss av dessa. Författarna till 

artiklarna har gjort etiska överväganden och varit godkända av etisk kommitté.
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RESULTAT 
Utifrån analysen av artiklarna har det framkommit tre kategorier och sex 

subkategorier. 

 

Sjuksköterskans roll 

• Att se hela människan 

• Stödja patienten trots svårigheter 

• Information och vårdplanering 

 

Patienters uppfattning om sjuksköterskans roll 

• Skapa trygghet 

 

Olika arbetsmetoder som stöd för sjuksköterskan och patienter 

• Insikt 

• Normalisering 

 

Sjuksköterskans roll 

Att se hela människan 

Sjuksköterskorna ansåg att de borde ha förmågan att hjälpa patienten att uppnå 

medicinsk följsamhet, men i studien av Coombs, Deane, Lambert och Griffiths 

(2003) visade det sig att bara drygt en tredjedel av sjuksköterskorna trodde sig ha 

kunskapen att upprätthålla medicinsk följsamhet hos patienterna. Efter intervjuer fann 

författarna ett samband mellan sjuksköterskors antal år av yrkeserfarenhet och nivån 

på deras kunskap. Samband fanns även mellan sjuksköterskornas antal år av 

yrkeserfarenhet och självförtroende vid hantering av medicinska följsamhetsproblem 

(Coombs et al., 2003). 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur de försökte fokusera på tillfrisknande och utvecklandet 

av nya förmågor hos patienterna för att påverka den medicinska följsamheten. För att 
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göra patienterna medvetna om sin delaktighet i tillfrisknandet arbetade 

sjuksköterskorna med att se hela människan och ge dem styrkan att själv ta kontrollen 

över sina liv. Sjuksköterskorna utforskade också beteenden som kunde förbättra pati-

entens funktion i samhället och fanns där som ett stöd för patienten under hela proce-

ssen. De behövdes för att hjälpa patienten att införa ett hälsosamt leverne så som 

daglig motion och en väl sammansatt kost. Sjuksköterskorna beskrev att för att kunna 

förstå patienten måste de kunna se signaler och symtom på psykisk sjukdom. De 

bedömde patientens tillstånd utifrån vad de såg hos patienten när de träffades, till 

exempel hur välvårdad patienten var, såg han/hon utvilad ut, hade han/hon magrat? 

Beroende på vad sjuksköterskan såg ställde hon frågor angående patientens tillstånd 

(Dearing, 2004). 

 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara ansvariga för att kontrollera eventuella biverkningar 

hos patienten. För att de lättare skulle kunna observera biverkningar och påverka följ-

samheten, ansåg sjuksköterskorna att patienterna behövde grundläggande kunskap för 

biverkningarna av medicineringen. Sjuksköterskorna tyckte även att patienterna be-

hövde påminnas och uppmuntras om motivet till behandlingen, speciellt vid problem 

med biverkningar. Bristen på uppdateringen hos sjuksköterskorna av psykofarmaka 

på arbetsplatsen var ett problem. De tyckte att det var ett personligt ansvar att hålla 

sig ajour och ett exempel på hur de gick tillväga för att uppdatera sig, var att de tog 

hjälp av farmaceuten. Sjuksköterskorna beskrev att de förväntades försvara patienten, 

stödja, tillrättavisa när det behövs, föra patienters talan, uppmuntra, undervisa och 

medla mellan olika vårdinstanser. Detta kunde kännas som en svårighet ibland då 

uppgifterna upplevdes kollidera med varandra. Den största uppgiften enligt dem 

själva var att få patienten involverad i undervisningen om behandlingen, men trodde 

att deras insatser i undervisningen hade en lite betydelse i följsamheten för patienten 

efter utskrivning. (Coombs et al., 2003; Happell et al., 2002). 

 

Sjuksköterskorna i studierna var positivt inställda till att spendera mer tid på det 

utökade arbetet och ansvaret det innebar att följa en följsamhetsmetod. Men kände sig 

inte tillräckligt förberedda (Coombs, et al. 2003; Jordna, Hardy och Coleman 1999). 
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Stödja patienten trots svårigheter 

Enligt sjuksköterskorna avbröt patienter medicinsk behandling för att passa in i 

samhället, eftersom den psykiska sjukdomen gjorde patienten socialt handikappad. 

Det som kunde hindra patienterna att fullfölja den medicinska behandlingen hade att 

göra med sjuksköterskans arbetsmiljö. Det kunde exempelvis bero på stressad 

personal, begränsad information till patienten eller ständiga byten av personal. 

Bristande samarbete i nätverket runt patienten, konflikter mellan sjuksköterskor, soci-

alarbetare och konflikt med familjen var andra orsaker som indirekt påverkar medi-

cinsk följsamhet. (Happell et al., 2002; Jordna et al., 1999). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det fanns olika saker som påverkar följsamheten, till 

exempel patientens insikt. De kom fram till att bristande insikt var den största 

andledningen till att patienter inte fullföljde medicinsk behandling. Andra variabler 

som påverkade patientens följsamhet negativt var andra människors åsikter, stress 

och biverkningar av behandlingen. Det var av vikt att förhindra dålig följsamhet, ef-

tersom det kunde leda till försämring av psykossymtom längre fram i tiden (Coombs 

et al., 2003; Kozuki, Poupore & Schepp, 2005). Vissa utav sjuksköterskorna var 

rädda för att patienterna inte skulle fullfölja behandlingen om de visste om alla 

biverkningar och på grund av denna rädsla undanhöll de information om 

biverkningar. (Jordna et al., 1999). 

 

Information och vårdplanering 

Sjuksköterskorna ansåg att informerade patienter i större utsträckning kan vara med 

och ta beslut om sin medicinering vilket i sin tur ökar följsamheten, förhindrar åter-

inläggning och andra komplikationer. Annat som de ansåg bidrog till följsamhet och 

förhindrade återinläggning, var uppföljning och bevakning av biverkningar. De tyckte 

att patienterna hade rätt till regelbunden uppföljning för att identifiera biverkningar 

och påverka följsamheten. De uppgav också att de var dåliga på att dokumentera detta 

(Jordna et al., 1999). 
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Sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att individanpassa vårdplanen då de inte 

hade detaljer om patientens hemsituation. Den medicinska behandlingen var en del av 

vårdplanen och det låg därför i sjuksköterskans intresse att anpassa den efter patien-

tens livsstil för att uppnå medicinsk följsamhet efter utskrivning. Sjuksköterskor 

beskrev att de borde ge patienterna information om medicinsk behandling vid första 

insjuknandet och vid första inläggningen, eftersom patienterna då ansågs vara mest 

mottagliga för information. Sjuksköterskor ansåg att målet med vården borde vara att 

patienten blev utskriven och detta kunde underlättas genom ett gott samarbete mellan 

olika professioner (Happell et al., 2002). Bristen på information om biverkningar var 

den största bidragande orsaken till missnöje hos patienterna. Brukligt var att dela ut 

en broschyr med information om medicinen till patienten när ny behandling 

påbörjades. De ansåg dock att broschyren borde kompletteras med muntlig 

information för att försäkra sig om att informationen var förankrad hos patienten. De 

ansåg att sjuksköterskor borde bli mer medvetna om biverkningarna av medicinen för 

att lättare upptäcka och undervisa patienterna (Coombs et al., 2003; Jordna et al., 

1999). 

 

Patienters uppfattning om sjuksköterskans roll 

Skapa trygghet 
När det gäller medicinsk behandling ansåg patienterna att sjuksköterskorna borde be-

akta deras erfarenheter och dra nytta av dessa. Patienterna anser att sjuksköterskorna 

inte får bortse ifrån att personer med psykisk sjukdom måste ses som människor med 

förmågor, möjligheter, drömmar och inte bara en diagnos (Phillips & McCann, 2007). 

 

Enligt Phillips och McCann (2007) tyckte patienterna att läkaren hade god kunskap 

om de biologiska effekterna av medicinering men att det var sjuksköterskorna som 

uttryckte det i ord så patienterna förstod. Patienterna upplevde också att det var lättare 

att prata med sjuksköterskorna om biverkningar som var genanta istället för att ta upp 

det med läkaren. Patienterna kände sig trygga på klinikerna och med 
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sjuksköterskorna, de beskrev att de kände sig sedda i relationen till sjuksköterskorna 

och att de hade tillit och förtroende för personal. Patienter upplevde det positivt om 

möjligheten fanns att möta samma sjuksköterska varje gång eftersom ständigt nya 

relationer påverkade följsamheten negativt. Vad patienterna ansåg att sjuksköterskan 

hade för roll hade de svårt att definiera. Men när patienterna refererade till 

sjuksköterskorna i andra frågor gav de henne många olika roller. En utav rollerna var 

att de skapade en trygg atmosfär för patienterna på kliniken och att de tog sig tid för 

dem (Phillips & McCann, 2007). 

 

Olika arbetsmetoder som stöd för sjuksköterskor och  
patienter 

Insikt 
Motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi som grund för en problemlösnings 

modell och undervisning till patienterna har visat sig ge ökad sjukdomsinsikt hos 

patienterna, som i sin tur leder till ökad följsamhet. Insikten ledde till att patienterna 

fick en mer positiv attityd till medicinerna vilket gjorde att det som var negativt med 

medicineringen föll i bakgrunden. Författarna såg också att följsamhetsterapin gav 

resultat på sikt genom att patienterna kunde minska sina doser av antipsykosmedicin 

(Kemp et al., 1996; Maneesakorn et al., 2007; Tay, 2007). Man såg också att äldre 

patienter hade generellt bättre attityd gentemot medicinerna. Likaså IQ-nivån som 

hos patienterna spelade en liten men viktig roll i hur väl de följde medicinsk be-

handling (Kemp et al., 1996). 

 

Kozuki et al:s (2005) modell ”Visual Feedback Therapy” ökade patienternas insikt 

om behovet av medicinering samt vilka sociala konsekvenser som kunde uppstå om 

de avbröt behandlingen. I studien visade det sig att följsamheten sjönk drastiskt efter 

följsamhetsterapin för patienterna i slutenvården under studiens gång, medan öppen-

vårdspatienterna låg omkring 80 % i följsamhet hela tiden. För två deltagare med låg 

följsamhetsfrekvens ökade följsamheten temporärt, för att sedan rasa. Detta tyder på 

att större insatser för att öka följsamheten behövs för individer med låg 

följsamhetsfrekvens. Vid jämförelse av självskattning och elektronisk registrering av 
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följsamheten visade det sig att patienterna själva skattade sin följsamhet lägre än 

egentligt värde. Detta visade på att patienterna själva inte uppfattade sig som 

följsamma till medicinsk behandling. 

 

Följsamhetsterapin ”Medication Alliance” bidrog till att sjuksköterskorna fick en mer 

positiv inställning till att arbeta med patienter med följsamhetsproblem. ”Medication 

Alliance” krävde träning, utav de som skulle utföra den, för att de genom kunskap 

skulle kunna identifiera anledningarna till patienternas bristande följsamhet. 

Uppföljningen visade på en förbättring i deltagarnas möjligheter att identifiera olika 

anledningar till brister i följsamhet (Byrne et al. 2004). 

 

Normalisering 
Normalisering handlar om att identifiera hinder som påverkade patienten att 

tillfriskna. Genom att införa dagliga rutiner så som att betala räkningar, hämta ut 

medicin och struktur kring intag och medicinadministration hjälpte sjuksköterskorna 

patienterna att öka följsamhet i medicinskbehandling, detta beskrevs som ett sätt att 

normalisera och göra det till en vana hos patienterna. Att som sjuksköterska 

uppmärksamma patienters framsteg gav ökad följsamhet. Uppmärksammandet 

handlade om att bekräfta framsteg, förstärka förändringar och berömma målupp-

fyllelse (Dearing, 2004; Azrin & Teicher, 1998). 

 
Nedan beskrivs de olika modeller som redovisats i de undersökta artiklarna: 

”Getting It Together” 

Dearing (2004) hade i sin studie kommit fram till en modell som kunde användas som 

vägledning vid följsamhetsproblem, som benämns ”Getting It Together”. Huvud ka-

tegorin i modellen var ”Att känna patienten” som byggde på tre principer, dessa var 

socialisering, normalisering och att uppmärksamma framgång. Kategorin “att känna 

patienten” definierades av att sjuksköterskan förstod patientens bakomliggande pro-

blem och hur de relaterade till nuvarande problem. De använde socialisering och nor-

malisering som ett sätt att hjälpa patienten anpassa sig till samhället. Att uppmärk-
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samma framgång var en del av denna process för att uppnå följsamhet. För att förstå 

patienten borde sjuksköterskorna vara delaktiga i händelser, behov och 

förhoppningar. 

 

”Compliance therapy” 

”Compliance therapy” var en intervention som Kemp, Hayward, Applewhaite, 

Everitt, och David (1996) använde sig av. Den bestod i huvudsak av motiverande 

samtal vilket används inom olika områden av kognitiv beteendeterapi, med en viss 

modifikation för att kunna användas på psykotiska patienter. Interventionen hade en 

aktiv terapeutisk ansats med problemlösningsmodell och undervisning. 

  

”Medication Alliance” 

Byrne, Deane, Lambert, och Coombs, (2004) har utvecklat ”Medication Alliance” 

som är ett tvärvetenskapligt träningsprogram. Interventionen byggde på ”compliance 

therapy” av Kemp et al. (1996). Till exempel kunde problemlösning användas för att 

hjälpa patienter som hade kognitiva brister, saknade förmågor eller saknade stöd att 

införa ett beteende som främjade medicinsk följsamhet. Där kunde motiverande 

samtal främja utvecklingen av livskvaliteten som inkluderade medicinsk följsamhet, 

se bilaga 1. 

 

”Visual Feedback Therapy” 

“Visual Feedback Therapy“ är en modell som Kozuki et al. (2005) använde sig av. 

Den var baserad på beteendeterapiprinciper som presenterade visuell återkoppling. 

Detta för att förbättra insikten hos patienter om sitt eget följsamhetsbeteende och för 

att betona samarbetet mellan patienten och vårdgivaren. ”Visual Feedback Therapy” 

bestod av olika komponenter: (1) visuell återkoppling av läkemedels användning som 

registreras och presenteras via en dataskärm; (2) terapisamtal, där patienten får sam-

tala om vad som helst som inte angår medicineringen och där vårdgivaren ska lyssna 
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uppmärksamt och svara medkännande; (3) läkemedelsundervisning och strategier för 

att hantera symtom.  

 

”Adherence therapy” 

”Adherence therapy” var enligt Maneesakorn, Robson, Gournay, och Gray’s (2007) 

en variant av kognitiv beteendeterapi som också hade sitt ursprung i Kemp et al:s 

(1996) modell ”compliance therapy”. Det var ett samarbetsvilligt, flexibelt och 

strukturerat sätt att arbeta på som byggde på kognitiv beteendeterapi och motiverande 

samtalstekniker. Nyckelteknikerna som används var: utbyte av information, utveckla 

skiljaktighet och effektivt arbeta med motstånd och problem hos patienterna.  

 

”Guidelines to Taking Medication” 

Azrin och Teicher (1998) har använt sig av ”Guidelines to Taking Medication” som 

byggde på att jämföra tre olika grupper. En grupp fick traditionell behandling och in-

formation, medan de andra två grupperna fick information och riktlinjer för att öka 

följsamheten, se bilaga 2, varav patienterna i den ena gruppen fick information ihop 

med en familjemedlem. 

  

”Compliance therapy” Tay’s version 

Tay’s (2007) följsamhetsmodell bygger på Kemp et al:s (1996) modell ”compliance 

therapy”. Nyckelprinciper var att: uppmuntra personliga val och ansvar, skapa en 

okritisk atmosfär, fokusera på att få fram patientens funderingar, uttrycka empati och 

stödja patientens självbevarelsedrift. Nyckelteknikerna var att: använda sig av 

reflekterande lyssning, göra en regelrätt resumé och härleda frågor för att upptäcka 

ambivalens; använda normaliserings principer och tydliggöra skillnader mellan 

nuvarande beteende och framtida mål, se bilaga 3.  
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas roll i den medicinska 

behandlingen av psykos sjuka, patienternas uppfattningar om sjuksköterskans roll, 

samt att beskriva olika arbetsmetoder som kan vara ett stöd för sjuksköterskor och 

patienter i att uppnå följsamhet av ordinerad behandling. Huvudfynden var: bristen på 

information till patienten, biverkningar av läkemedel, normalisering, holistiskt 

synsätt, stöd till patienten trots svårigheter, insikt hos patienter och sjuksköterskans 

behov av utbildning i medicinska följsamhetsfrågor.  

 
I resultatet i denna studie uppgav sjuksköterskorna att de ibland inte informerade 

patienterna om alla biverkningar eftersom de trodde att patienterna inte skulle 

fullfölja den medicinska behandlingen om de var medvetna om alla eventuella 

biverkningar. Enligt Happell, Manias och Roper (2004) uppgav patienterna att 

informationen om biverkningar är knapphändiga. I studien av Happell et al. (2004) 

upplevde patienterna att de gånger de fått fullständig information om biverkningar 

var de bättre förberedda och mer motiverade att fortsätta med behandlingen.  

 

Det är för patienterna i dagens samhälle lättare att ta reda på hur läkemedel fungerar 

och vilka biverkningar man kan förvänta sig. Som sjuksköterska bör man ha detta i 

åtanke och att vara rak och ärlig från första början. 

 

Enligt resultatet i denna studie upplevde sjuksköterskorna att de hade dålig kunskap 

om de aktuella medicinerna, men att det var deras egen skyldighet att hålla sig 

uppdaterade. Detta i sin tur upplevdes som ett problem för att de inte kunde informera 

patienten, vilket påverkade patientens följsamhet. Happell et al. (2004) menade att 

patienter upplevde i första hand farmaceuter som extremt hjälpsamma. Av dem blev 

de informerade om varför de förskrivits läkemedlen och de förväntade 

biverkningarna. Patienterna upplevde att farmaceuten gav dem den mest relevanta 
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och aktuella informationen om deras mediciner i form av broschyrer som 

kompletterades med verbal information. Patienterna tyckte att farmaceuterna var de 

mest hjälpsamma inom hälso- och sjukvårdspersonal när det gällde att ge information 

och undervisning. 

 

Patienterna beskrev det som ett problem att fråga sjuksköterskorna om information 

om läkemedlen då de hänvisade till läkarna. De upplevde inte sjuksköterskorna som 

speciellt hjälpsamma när det gällde information om läkemedel (Happell et al., 2004; 

Harris, Lovell & Day, 2002).  I resultatet framkom det däremot att patienterna ansåg 

att sjuksköterskorna var de som förklarade läkemedel på ett sätt som patienterna 

förstod. Här ses en motsättning mellan vad patienterna säger. Å ena sidan säger de att 

sjuksköterskorna ger bristfällig information å andra sidan att sjuksköterskorna 

förklarar bäst. Hur kan vi förstå det här? Kan det kanske ha att göra med, som vårt 

resultat visar, att sjuksköterskorna inte kände sig uppdaterade om patienternas 

läkemedel och dess eventuella biverkningar. Vi tror att detta kan vara en anledning 

till att sjuksköterskorna hänvisade patienterna till läkarna. 

 

Enligt resultatet i denna studie ansåg sjuksköterskorna att skriftlig information alltid 

måste kompletteras med muntlig information så att de fick bekräftelse på att patienten 

hade förstått. Vi tycker att sjuksköterskorna borde anamma detta mera eftersom 

information och bristen på den tydligen är ett problem hos patienterna. Vi anser att 

man borde ta hjälp och dra nytta utav farmaceuternas kunskap, då de många gånger 

har ett lättare sätt att förklara hur läkemedlen och biverkningarna fungerar än vad som 

går att läsa sig till i en bok. Ett tips kan vara att ha regelbundna träffar där 

farmaceuten går igenom olika läkemedelsgrupper, detta ger en kontinuerlig lättsam 

uppdatering. För att relatera till oss själva och vår utbildning förstår vi att 

sjuksköterskorna inte har tillräcklig kunskap om farmakologin. Vi kan läsa FASS 

(farmaceutiska specialiteter i Sverige) men det krävs mer än att kunna läsa för att 

kunna förklara på ett sätt som patienterna förstår. Vår konklusion om varför 

patienternas intryck av farmaceuterna är så positivt anser vi bero på att farmaceu-

ternas arbete fokuserar på läkemedel, biverkningar och information. Som 
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sjuksköterska har man däremot fokus på omvårdnad som innefattar många olika om-

råden med mindre spetskunskap på läkemedel och dess biverkningar.  

 

I resultatet belyses vikten av att som sjuksköterska se hela patienten och inte endast 

som en sjukdom. Att man skall se patientens drömmar och mål och alternativa sätt att 

ta sig dit. Sjuksköterskan bör komma ihåg att ta tillvara patientens egna resurser och 

erfarenheter av medicinsk behandling. Happell et al. (2004) menar att när patienterna 

ville diskutera sin medicinska behandling upplevde de att de inte blev tagna på allvar 

på grund av att de hade en psykisk sjukdomsdiagnos och man tog inte vara på deras 

erfarenheter. En del av patienterna hade turen att få vara med i ett hälsoteam där 

fokus låg på det icke farmakologiska. I den gruppen använde man sig av olika 

strategier, exempelvis: att behålla en hälsosam diet, träna regelbundet, kognitiv 

beteendeterapi och deltagande i stödgrupper, vilket är en annan typ av omsorg. 

 

Enligt Leininger (Reynolds & Leininger, 1995, s.85-87) finns det en skillnad mellan 

naturlig och professionell omsorg. Den naturliga omsorgen är den som sker mellan 

medmänniskor medan den professionella är kognitivt inlärd vid vårdutbildningar. Om 

klyftan mellan den professionella och den naturliga omsorgsutövningen blir alltför 

stor, kan det ha dålig inverkan på patientens tillfrisknande, hälsa och välbefinnande. 

Leiningers mål var att koppla samman den naturliga och professionella omsorgen. Att 

ha kännedom om: kulturellt betingade värderingar, religiösa övertygelser, 

ekonomiska aspekter, attityder till teknologin, släktband, utbildningsintresse och 

verklighetsuppfattning kan påverka omsorgsutövningen och därmed även 

patienternas hälsa och välbefinnande. 

 

Enligt resultatet i denna studie avbröt patienter medicinsk behandling som ett sätt att 

passa in i samhället. Vi tror att detta är ett sätt för psykiskt sjuka att ge uttryck för 

känslan av att inte vara accepterad i samhället. Att ha en psykiatrisk diagnos kan vara 

stigmatiserande, det kan ge svårigheter i arbetslivet och i sociala relationer. Vi tycker 

att detta är ett stort problem, men som vi anser att det skulle gå att ändra på. 
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Sjuksköterskor borde tillsammans hjälpas åt att försöka normalisera uppfattningarna 

om psykisk sjukdom oavsett vart de arbetar.  

 

Patienterna i denna studie ansåg att de fick för lite information om läkemedel och 

eventuella biverkningar. Sjuksköterskorna däremot tycker att de hade för lite kunskap 

för att kunna undervisa patienterna om det farmakologiska och därmed uppnå följ-

samhet. Arbetsmodeller i form av följsamhetsterapier kan hjälpa sjuksköterskorna 

med ett tillvägagångssätt för att identifiera variabler som kan göra att patienten väljer 

att avbryta sin behandling.  

 

Vi har sett återkommande variabler i de olika följsamhetsterapierna som författarna 

tror påverkar följsamheten. Att identifiera bakomliggande problem, kognitiv beteen-

deterapi, motiverande samtal och ökad undervisning skall tillsammans fungera som 

en problemlösningsmodell vid följsamhetsproblem och detta skall i sin tur ge patien-

ten ökad insikt och ett bättre samarbete mellan patienten och vårdgivaren. 

 

 I resultatet i denna studie resonerar sjuksköterskorna om hur de agerade för att öka 

följsamheten. Det fanns saker sjuksköterskorna gjorde som liknade de saker som 

följsamhetsterapierna anser att de ska göra för att uppnå medicinsk följsamhet. De 

uttryckte att de hjälpte patienterna att strukturera sin vardag, anpassas till samhället, 

de bedömde patienternas hälsotillstånd utifrån hur patienterna såg ut och de försökte 

individanpassa vårdplanen. Detta härleder vi till att de försökte identifiera 

bakomliggande problem och sedan använda dessa som problemlösningsmodell. 

Sjuksköterskorna försökte påminna och uppmuntra patienterna om motivet till varför 

de fick behandlingen, detta tror vi är en del av motiverande samtal. Enligt Leininger 

(Reynolds & Leininger, 1995, s.85-87) bör sjuksköterskor systematiskt utforska 

begreppskomponenter, så som kulturellt betingade värderingar, ekonomi, 

utbildningsintresse och verklighetsuppfattning hos patienterna. Genom detta kommer 

de att bli varse den mänskliga omsorgens inflytande på hälsa och välbefinnande hos 

individer, familjer, samhällen och institutioner, och få nya insikter genom dessa rön. 
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Vi tycker det är oroväckande att så få sjuksköterskor trodde att de hade förmågan att 

hjälpa patienter uppnå följsamhet och att det verkade brista i kunskap och utbildning. 

Följden av bristen på kunskap hos sjuksköterskorna blev att patienterna inte fick den 

information om läkemedel och sjukdomen de behövde för att kunna fortsätta med be-

handlingen trots besvärande biverkningar. Sjuksköterskorna själva beskrev att 

patienternas insikt om sjukdomen var en utav de största anledningarna till att 

patienter fullföljde medicinsk behandling. Enligt Björvell (2001, s. 23) är en del i 

empowerment att förstärka patientens självständighet och få honom/henne att ta eget 

ansvar. Genom detta ökar känslan av delaktighet och i sjukvårdssammanhang 

minskar klyftan mellan vårdpersonal och patient. Det säger sig självt att patientens 

egen kunskap, förståelse för och upplevelse av sin sjukdom och emotionella kapacitet 

får stor betydelse för hur egenvården kan påverkas.  

 

I resultatet i denna studie uppgav patienterna att relationen till sjuksköterskorna var 

betydelsefull för dem och gav dem en känsla av trygghet. Samtidigt tyckte 

patienterna att det var lättare att prata med och få information av sjuksköterskorna än 

en läkare. Detta borde sjuksköterskor ta fasta på då följsamheten många gånger faller 

på att patienterna får för lite information. Det fanns också små indikationer på att 

sjuksköterskorna hade ett holistiskt synsätt, men vi anser att det kan bli bättre. Utan 

ett holistiskt synsätt kan vården aldrig bli fulländad och trots att vi är väl medvetna 

om detta glöms det bort. En bidragande orsak kan vara att sjuksköterskor är 

förvirrade i sin yrkesroll och det speglar sig hos patienterna. I resultatet hade 

patienterna svårt att precisera vad sjuksköterskan hade för roll. Vår huvuduppgift som 

blivande sjuksköterskor är patientens omvårdnad vilket kan vara svårt att definiera 

för utomstående och för oss själva. Om bilden av sjusköterskan (hos sjuksköterskorna 

själva) mestadels handlar om att han/hon administrerar läkemedel och inte gör något 

annat, blir det svårt att se vilka andra uppgifter som är viktiga för sjuksköterskans 

roll. Som sjuksköterskestudenter tror vi att ett problem kan vara att utbildningen är så 

teoretisk och lite vikt läggs vid det praktiska.  
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Det finns inga enkla lösningar på problem gällande medicinsk följsamhet, alla 

människor är unika och det som fungerar på en patient kanske inte fungerar på nästa. 

Som sjuksköterska ligger utmaningen i att inte känna frustration över detta utan ha 

tålamod och prova sig fram, övning ger färdighet! 

 

Metoddiskussion 

Vi har genom arbetets gång valt att använda ordet följsamhet istället för compliance, 

trots att compliance är ett vedertaget begrepp. Detta för att följsamhet är ett svenskt 

ord som vi känner oss mer säker på innebörden av. 

 

Under analysarbetets gång hade vi problem med en av våra artiklar som uppnådde 

kvalitets grad II. Den handlade om traditionell terapi jämfört med något som kallas 

för ”Split-terapi”. Problemet i denna artikel var att vi inte kunde utröna vad ”split-

terapi” var för något och vad som skiljde dessa terapier åt. Detta gjorde att vi var 

tvungna att utesluta hela artikeln från resultatet. Detta kan ha haft betydelse för 

resultatet då den värderades till grad II. 

 

I de undersökta artiklarna har man använt sig av olika interventionsstudier för att 

undersöka modellers effektivitet gällande medicinsk följsamhet. Eftersom en del av 

vårt syfte var att beskriva olika arbetsmetoder som kan vara ett stöd för 

sjuksköterskor och patienter i att uppnå följsamhet till ordinerad behandling, har vi 

valt att i resultatet kort beskriva dessa. 

 

I flera av artiklarna hade författarna jämfört en intervention mot traditionell terapi för 

att se vad interventionen gav för resultat. Vad traditionell terapi innebär är dock 

väldigt knapphändigt beskrivet. Detta ledde till svårigheter i att tydligt se vad det var 

som de gjorde annorlunda i och med interventionen. Det hade varit av intresse att 

veta vad sjuksköterskorna gör i dagsläget och vi anser att det finns behov av ytterli-

gare forskning kring detta i den traditionella terapin. 

 



 23 

När vi analyserade resultatet hade vi svårigheter att indela i subkategorier eftersom vi 

tyckte att meningsenheterna passade in under flera kategorier. Därför har kategorierna 

blivit relativt vida och det kan kännas som om vi upprepar oss i resultatet, men vi an-

ser att delarna har olika infallsvinklar och innebörd.  

 

Begränsningar med uppsatsen var att artiklarna vi analyserade i resultatet var skrivna 

på engelska och därmed finns en risk för misstolkningar. I och med denna risk har vi 

var för sig bearbetat texten och dubbelkollat med varandra att vi har översatt texten 

korrekt. Resultatet går dock inte att generalisera men det kan ge en god övergripande 

bild av vilka strategier som finns att tillgå för att uppnå medicinsk följsamhet. Syftet 

med studien var att beskriva sjuksköterskornas roll i den medicinska behandlingen av 

psykos sjuka, patienternas uppfattningar om sjuksköterskans roll, samt att beskriva 

olika arbetsmetoder som kan vara ett stöd för sjuksköterskor och patienter i att uppnå 

följsamhet av ordinerad behandling och det tycker vi att vi har uppnått. 

 

Slutsatser 

Sjuksköterskorna är medvetna om patienternas behov och vad som påverkar den 

medicinska följsamheten men de behöver riktlinjer för hur de ska strukturera och gå 

tillväga för att öka den. Vi önskar genom denna studie att sjuksköterskor inser vikten 

av kunskap och utbildning som ett sätt att uppnå följsamhet hos patienterna. 
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Bilaga 1. Byrne, Deane, Lambert och Coombs (2004) Outline of the Medication 
Alliance training program. 

 

Table 1. Outline of the Medication Alliance training program 

 
Background issues 
1 Why is the taking of medication important 
2 Language and misconceptions 
3 How do we know if people are taking 
medications 
4 Why people don’t take their medications 
 
Developing a medication alliance 
1 Empathy 
2 Individualized assessment 
3 Illness timeline 
4 Individualized treatment 
 
General skills supporting engagement 
1 Normalizing Illness 
2 Involving carers 
 
Core skills in Medication Alliance 
1 Motivational interviewing 
2 Problem solving 
3 CBT for irrational beliefs 
 
Skills that facilitate effective therapy 
1 Agenda setting 
2 Homework 
 
Additional considerations 
1 Active therapeutic stance 
2 Ethical behaviour and risk assessment 
 
Integration of core concepts 
Relapse prevention and planning 



 
 

Bilaga 2. Azrin och Teichners (1998) Guidelines to taking medications’ 

GUIDELINES TO TAKING MEDICATIONS’: 

(1) to use a transparent 28-compartment pill box, which was given them, consisting of 4 

compartments designating 4 time periods for each of the 7 designated days in a week in 

which to store the pill medications. The subject and family member together were 

instructed in its use by (a) displaying a sample pill box filled with various pills, (b) then 

demonstrating the proper use of the pill box given to the subject with their own 

medications in the appropriate compartments for the first day and (c) having the subject 

place the medication in the appropriate compartments for the remaining 6 days. The other 

guidelines beside (1) use of the compartmentalized pill box were:  

(2) taking medications at the same time, place, or occasion each day.  

(3) Taking medications in the presence of the family member.  

(4) Having both the subject and the family member check the pill box, which was to be 

located in a visible location, throughout the day to ensure that medications were actually 

taken.  

(5) Having both the subject and the family member take their respective medications 

together when possible.  

(6) The family member giving compliments to the subject for taking medications.  

(7) Identifying and stating to oneself the positive consequences of pill tking (e.g “I feel 

less tense when I take all my medications”).  

(8) Refilling the prescription 1 week before medications were used up.  

(9) Calling the clinic for an appointment, or for a prescription refill, well in advance, or 

for the psychiatrist to authorize the patient´s pharmacy to refill the prescription. (10) 

Seeking financial assistance to help pay for medications if this was a burden (a list of 

clinic-affiliated agencies providing free or discounted prescribed medications was 

provided).  

(11) Speaking to the pharmacist to obtain information regarding possible precautions and 

a medication description sheet.  

(12) Jointly refilling the pill box at the start of each week with all medications.  

(13) Taking the pill box with them when away from home.  

(14) Discussing side effects, effectiveness, symptoms and expense of the drugs with the 

psychiatrist by means of (ii) writing down symptoms, side effects, questions and so forth 

on a provided sheet of paper to be given immediately to the psychiatrist at the start of each 

visit. 



 
 

Bilaga 3. Tays (2007) The guidelines of practice of compliance therapy 

THE GUIDELINES OF PRACTICE OF COMPLIANCE THERAPY 
 

1. Invite the patient to review his or her illness history to ascertain 
conceptualization of the illness and stance toward the problem and 
treatment. 

2. Attempt to link medication cessation with relapse. 
3. Acknowledge the patient´s negative treatment experiences. 
4. Gently inquire about the patient´s denial of illness. 
5. Ask the patient why others think there is a problem. 

6. Ask the patient how he or she evaluates similar behaviors in others. (If there 
is strong resistance to the notion of having a problem, drop the issue.) 

7. Gently inquire about the patient´s need for treatment. 

8. Gently inquire about the ensuing social consequences. 
9. Gently inquire about the ensuing lifestyle disruption. 
10. Provide basic information about psychotic symptoms. 
11. Explore the patient´s ambivalence toward treatment. 

12. Ask the patient to comment on common causes for resistance to 

treatment. 
13. Discuss the patient´s misgivings regarding treatment and the pros and 

cons of treatment. 

14. Openly predict certain common misgivings about treatment, such as fears 
of addiction, loss of control, and loss of personality. 

15. Correct any misconceptions if the patient confuses symptoms and side 

effects, when necessary. 
16. Discuss the natural tendency to stop medication when one feels well. 
17. Explore the patient´s own meaning attached to medication, such as 

identity as a ”sick person”. 

18. Invite the patient to weigh the benefits and drawbacks of treatment. 
19. Highlight the benefits of treatment, especially when they emerge 

spontaneously. 
20. Provide feedback about treatment side effects reported by the patient. 

21. Highlight the indirect benefits of medication, such as getting along better 
with people. 

22. Use metaphors, such as medication as a ”protective layer”, to create a 

degree of cognitive dissonance in the patient that poor adherence is 
disadvantageous in terms of his or her needs, lifestyle, and goals. 

23. Use normalizing rationales to adress stigma, when necessary. 
24. Suggest analogies with physical illnesses, such as hypertension or diabetes, 

requiring maintenance treatment. 
25. Reframe the use of medication as a freely chosen strategy to enhance 

quality of life. 

26. Emphasize the importance of staying well to reach certain self-identified 
goals and maintain valued sources of fulfillment. 

27. Predict the consequences of stopping medication. 
28. Identify the characteristic prodromal symptoms, when early intervention 

could prevent a full-blown episode.  



 

Bilaga 4. Översikt av litteratursökningar till resultatdelen. 

Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Utvalda för 
vidare 
granskning 

Använda i resultatet 

071129 Pubmed  “medication 
adherence”, 
“psychiatric 
nursing” 

5 2 Happell, B., Manias, E., & Pinikahana, J. 
(2002). The role of the inpatient mental 
health nurse in facilitating patient adherence 
to medication regims 
 
Combs, T., Deane, F.P., Lambert, G., & 
Griffiths, R. (2003). What influences pa-
tients medication adherence? Mental health 
nurse perspectives and a need for education 
and training 

071217 Cinahl Peer reviewed 
Publication 
year from 2000 

“psychiatric 
nursing”, “pa-
tient compli-
ance” 

10 1 Dearing, K.S. (2004). Getting it, together: 
How the nurse patient relationship influ-
ences treatment compliance for patients with 
schizophrenia. 

071217 PsycINFO English only psychiatric 
nursing, drug 
therapy, adher-
ence, patient 
compliance 

7 1 Kozuki, Y., Poupore, E.,& Schepp, K. 
(2005). Visual feedback therapy to enhance 
medication adherence in psychosis. 



 

 
Fortsättning 
 

Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Utvalda för 
vidare 
granskning 

Använda i resultatet 

080118 Blackwell 
synergy 

 Compliance, 
concordance 

5 1 Maneesakorn, S., Robson, D., Gournay, K., 
& Gray, R. (2006). An RCT of adherence 
therapy for people with schizophrenia in 
Chiang Mai, Thailand. 

080118 Blackwell 
synergy 

 Pyschiatric 
nursing, 
medication 

2 1 Phillips, L., & McCann, E. (2007). The 
subjective experiences of people who 
regularly recive depot neuroleptic medi-
cation in the community. 

080202 PsycINFO  “motivational 
interviewing” 
“compliance 
therapy” 
adherence, 
concordance 

6 1 Byrne, M.K., Deane, F.P., Lambert, G., & 
Coombs, T. (2004) Enhancing medication 
adherence: clinician outcomes from the 
Medication Alliance training program. 

080202 Cinahl  “motivational 
interviewing”, 
“compliance 
therapy” 

4 1 Tay, S-E.C (2007) Compliance Therapy An 
Intervention to Improve Inpatients Attitudes 
Toward Treatment. 

080202 PubMed  “compliance 
therapy” 
psychotic pa-
tients 

9 1 Kemp, R., Hayward, P., Appelwhaite, G., 
Everitt, B., & David, A. (1996) Compliance 
therapy in psychotic patients: randomised 
controlled trial. 



 

Fortsättning 
 

Datum Databas Avgränsningar Sökord Antal 
träffar 

Utvalda för 
vidare 
granskning 

Använda i resultatet 

080202 PubMed  “mental ill-
ness”,medica-
tion, compli-
ance, nursing 

7 1 Jordan, S., Hardy, B., & Coleman, M. 
(1999) Medication management: an ex-
ploratory study into the role of community 
mental health nurses. 

080204 PsykINFO  Health educa-
tion, compli-
ance, crhonic 
mental ilness, 
“drug therapy” 

8 1 Azrin, N.H., & Teichner, G. (1998) Evalua-
tion of an instructional program for im-
proving medication compliane for chroni-
cally mentally ill outpatients. 



 

Bilaga 5. Översikt av resultatdelens analyserade litteratur. 

Författare 
Land 
Årtal 
 

Studiens syfte Design/ansats 
och analysmetod 

Deltagare Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Happell, 
Manias, 
Pinikahana  
Australien 
2002 
 

Beskriva sjuksköterskors, i 
slutenvård, uppfattning om 
deras roll i relation till medi-
cinering, och vilka hinder de 
upplevde. 

Kvalitativ studie. 
Fokusgrupper. In-
nehållsanalys 

Sjuksköterskor 
n=22 

Fyra teman framkom: 
Sjuksköterskans ansvar vid 
medicinsk behandling, olika 
metoder om psykofarmaka 
som sjuksköterskor var ut-
bildade i, hinder för effektiv 
medicinsk behandling, hin-
der för effektiv medicinsk 
följsamhet 

Grad I 

Combs, 
Deane,  
Lambert, 
Griffiths  
Australien 
2003 

Det finns lite data om 
sjuksköterskornas utbildning, 
träning och kompetens i 
relation till 
följsamhetsstrategier. Syftet är 
att belysa dessa aspekter och 
komma fram till en be-
skrivning om 
psykiatrisjuksköterskors syn 
om varför patienter misslyckas 
med att fullfölja behandling. 

Kvantitativ studie. 
Kvasiexperimen-
tell. Konsekutivt 
urval. Statistisk 
analys 

Sjuksköterskor 
n=76 

Man fann en rangordning i 
andledningar angående vad 
sjuksköterskorna ansåg på-
verka den medicinska följ-
samheten mest. 

Grad II 



 

Fortsättning. 
 

Författare 
Land 
Årtal 
 

Studiens syfte Design/ansats 
och analysmetod 

Deltagare Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Dearing  
USA 
2004 

Att förstå den sociala proces-
sen som 
psykiatrisjuksköterskor i öp-
penvården använder sig av för 
att utveckla en 
sjusköterske/patient relation 
som förespråkar behandlings 
följsamhet hos Schizofrena 
patienter. 

Kvalitativ studie. 
Observationer och 
uppföljnings in-
tervjuer med 
sjuksköterskorna. 
Grounded theory 

Sjuksköterskor 
n=5 
Patienter n=15 

De har kommit fram till en 
modell som bygger på att 
”känna patienten” med hjälp 
av begreppen, socialisering, 
normalisering, uppmärk-
samma framgångar. 

Grad II 

Kozuki, 
Poupore, 
Schepp  
USA 
2005 

Tre syften med studien: 1. 
Primärt testa hur utförbart 
detta protokoll är hos popula-
tionen med psykisksjukdom. 
2. Att testa effektiviteten visu-
ell feedback terapi. 3. 
Undersöka kontinuerlig medi-
cinsk följsamhet utifrån bete-
endemönster för det tre måna-
derna under studieperioden av 
EM (electric monitoring). 

Kvantitativ studie. 
Kvasiexperimen-
tell, klusterurval 

Patienter n=23 Via EM kan patienten få vi-
suell feedback som hjälper 
patienten att öka följsamhe-
ten. De fann ett samband 
mellan insikt om sjukdom, 
insikt om nödvändighet av 
medicinering, insikt om soci-
ala konsekvenser och hur det 
påverkade följsamhet i medi-
cinering. 

Grad II 



 

Fortsättning. 
 

Författare 
Land 
Årtal 
 

Studiens syfte Design/ansats 
och analysmetod 

Deltagare Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Phillips, 
McCann 
Storbritanni
en 
2007 
 

Två syften: 1. Att förklara 
subjektivt upplevelsen av att 
få depåinjektioner. 2. Förfat-
tarna vill undersöka den för-
väntade rollen och ansvaret 
som sjuksköterskan har enligt 
patienten. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerad 
intervju. 

Patienter n=10 Fem teman framkom: tera-
peutiskt relation, 
sjuksköterskans roll i öppen-
vård, kunskap och informa-
tion, återfallsprevention, al-
ternativt stöd.  

Grad I 

Azrin, 
Teicher,  
USA 
1998 

Att se om det är någon skill-
nad mellan att få (1) traditio-
nell terapi, (2) traditionell te-
rapi + riktlinjer för medicin-
administration, (3) traditionell 
terapi + riktlinjer för medicin-
administration ihop med en 
familjemedlem. 

Kvantitativ studie. 
Kvasiexperimen-
tell. Konsekutivt 
urval. 

Patienter n=39 Studien visar ökad följ-
samhet. Interventionen hjäl-
per patienten med specifika 
strategier angående medicin-
administrationen. Den medi-
cinska följsamheten är bättre 
när man har en involverad 
familjemedlem. 

Grad II 



 

Fortsättning. 
 

Författare 
Land 
Årtal 
 

Studiens syfte Design/ansats 
och analysmetod 

Deltagare Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Tay 
Singapore 
2007 

Att undersöka effektiviteten 
av följsamhetsterapi som an-
vänds vid patientutbildnings 
tillfällen med en 
psykiatrisjuksköterska och om 
detta påverkar patientens atti-
tyd angående psykofarmaka. 

Kvantitativ studie. 
Deskriptiv statis-
tisk analys. T-test, 
ANOVA, Multipel 
linjär regression. 

Patienter n=69 Patienters attityder till be-
handlingen förbättras efter 
följsamhetsterapin. 

Grad II 
 

Byrne, 
Deane, 
Lambert, 
Coombs 
Australien 
2004 
 

Utvärdera resultatet av ”Medi-
cin Allians programet”. 

Kvantitativ studie. 
Kvasiexperimen-
tell. Deskriptiv 
statistisk analys. 
T-test 

Sjuksköterskor 
n=18, psykolo-
ger n=2, social-
arbetare n=2 

Grundtanken i ”Medicinsk 
Allians” är att försöka för-
ändra: vårdarnas kunskap, 
vårdarnas attityder och vår-
darnas färdigheter. Studien 
visar förändring inom alla tre 
områdena. 

Grad II 

Maneesako
rn, Robson, 
Gournay, 
Gray 
Thailand 
2007 
 

Utvärdera effekten av följ-
samhetsterapi- en studie som 
bygger på medicinsk följsam-
het och motiverande samtals 
tekniker. 

Kvantitativ studie. 
Experimentell de-
sign. Deskriptiv 
statistisk analys.  

Patienter n=32 Efter nio veckor hade expe-
rimentgruppen mindre psy-
kotiska symtom, bättre atti-
tyd gentemot medicinerna 
och var mer nöjd med den 
medicinska behandlingen än 
kontrollgruppen. 

Grad I 



 

Fortsättning. 
 

Författare 
Land 
Årtal 
 

Studiens syfte Design/ansats 
och analysmetod 

Deltagare Huvudresultat Studiedesign 
- kvalitet 

Kemp, 
Hayward,  
Applewhait
e,  
Everitt, 
David  
Storbritanni
en 
1996 
 

Att kartlägga om följsamhets-
terapi eller kognitiv beteen-
deterapi kunde förbättra medi-
cinsk följsamhet och om det 
fortfarande har effekt efter sex 
månader. 

Kvantitativ studie. 
Experimentell de-
sign. BMDP:5V 
analys. 

Patienter n=47 Studien visar att följsamhets 
terapi ger effekt i insikt, at-
tityder och kortsiktig följ-
samhet. IQ och extrapyrami-
dala biverkningar påverkar 
patientens inställning till 
medicinen vilket i sin tur på-
verka följsamheten. 

Grad I 

Jordna, 
Hardy, 
Coleman 
Storbritanni
en 
1999 
 

Beskriva sjuksköterskors 
åsikter om medicinövervak-
ning och patientutbildning. 

Kvalitativ studie. 
Innehållsanalys 
associerat med 
grounded theory.  

Sjuksköterskor 
n=14 

Sjuksköterskor ansåg att 
kunskap om medicinerna 
vara av stor betydelse, för att 
bland annat kunna upptäcka 
biverkningar och andra orsa-
ker som påverkar följsam-
heten. Samt att det finns risk 
för att medicinerna inte tas 
alls om patienten bara får 
kunskap om biverkningarna 
och inte hur medicinerna 
fungerar och hjälper. 

Grad II 



 

 
 
 


