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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Bristande följsamhet är ett vanligt problem bland personer med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd. Oönskade biverkningar, bristande sjukdomsinsikt och 

stigmatisering är faktorer som påverkar följsamheten. Bristande följsamhet kan leda till 

återfall, försämrad livskvalitet och ökad risk för missbruk och suicid. Syfte: Syftet med 

studien är att belysa omvårdnadsmetoder som sjuksköterskor kan använda för att förbättra 

följsamheten till läkemedelsbehandling hos patienter med schizofreni och schizofreniliknande 

tillstånd. Metod: En litteraturöversikt baserad på elva kvantitativa studier som undersöker 

metoder för förbättrad följsamhet vid schizofreni. Resultat: Tre olika kategorier av metoder 

identifierades: individcentrerade, familjefokuserade och läkemedelsfokuserade metoder. 

Individcentrerade metoder såsom motiverande samtal och adherence therapy fungerade bäst i 

kombination med varandra. Familjefokuserade metoder var effektiva, särskilt när de 

skräddarsyddes efter den kulturella kontexten. Läkemedelsfokuserade metoder var 

påminnelser, belöningar och möjligheten för patienten att själv påverka läkemedelsvalet. 

Slutsatser: Individcentrerade, familjefokuserade och läkemedelsfokuserade metoder kan alla 

vara effektiva hjälpmedel för sjuksköterskor i mötet med patienter med schizofreni eller 

schizofreniliknande tillstånd och bristande följsamhet till läkemedelsbehandling. Klinisk 

betydelse: Resultatet har visat att flera av metoderna är effektiva. De skulle, enskilt eller i 

kombination med varandra, kunna vara till nytta för sjuksköterskor i klinisk praxis.  

 

 

Nyckelord: Följsamhet, compliance, läkemedel, schizofreni, metoder, sjuksköterska 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Background: Poor compliance to medication is a common problem among patients with 

schizophrenia or schizophrenia spectrum disorders. Medication side effects, poor insight into 

illness and stigma are factors that affect compliance. Poor compliance can lead to relapse, 

decreased quality of life, and an increased risk of substance abuse and suicide. Aim: The aim 

of this study is to shed light on methods that nurses can apply in order to increase compliance 

to medication in patients with schizophrenia and schizophrenia spectrum disorders. Method: 

A literature review of eleven quantitative articles that examine methods for increased 

compliance in patients with schizophrenia. Results: Three different categories were 

identified: individualized, family focused and medicine focused methods. Individualized 

methods like motivational interviewing and adherence therapy worked best combined. Family 

focused methods were effective, especially when they were tailored according to the cultural 

context of the family. Medicine focused methods were reminders, rewards and the 

opportunity to choose your own medication. Conclusions: Individualized methods, family 

focused methods and medicine focused methods can be effective methods that nurses can use 

in the treatment of patients with schizophrenia or schizophrenia spectrum disorders, who are 

nonadherent to medication. Clinical significance: Several of these methods have proven to be 

effective. When used separately, or in combination with each other, they could be of use for 

nurses in clinical practice.  
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INLEDNING 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen på psykiatriska avdelningar kom båda 

författarna till detta examensarbete i kontakt med patienter med schizofrenidiagnos. Ett 

vanligt förekommande problem på avdelningarna visade sig vara att dessa patienter av olika 

orsaker inte ville ta sina läkemedel. Vanföreställningar om att de trodde sig bli förgiftade av 

personalen, hallucinationer och oönskade biverkningar utgjorde hinder för 

läkemedelsbehandlingen. Samtidigt upplevde författarna att det saknades konkreta 

omvårdnadsmetoder och åtgärder som personalen kunde använda sig av för att förbättra dessa 

patienters följsamhet till läkemedelsbehandlingen. 

 

BAKGRUND 

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 

Ungefär 15 av 100 000 personer drabbas av schizofreni i Sverige varje år (Socialstyrelsen, 

2013). Livstidsprevalensen uppskattas globalt till 0,4 procent (Saha, Chant, Welham & 

McGrath, 2005). 

 

I diagnosmanualen DSM-5 beskrivs schizofrenispektrum med olika diagnoser. Fem symtom 

beskrivs: vanföreställningar, hallucinationer, desorganiserat tal, påtagligt desorganiserat eller 

katatont beteende samt negativa symtom. Minst ett av de tre första symtomen ska förekomma 

och minst två symtom ska kvarstå i en månad. Kortvariga psykoser eller psykoser som uppstår 

av fysiologiska eller medicinska orsaker räknas inte som schizofreni (American Psychiatric 

Association, 2014). 

 

Svenska psykiatriska föreningen (SPF, 2009) beskriver att insjuknandet i schizofreni kan ske 

med tidiga tecken som successiv personlighetsförändring, sömnstörningar, känsloutbrott, 

passivitet, overklighetskänslor och social isolering. Symtomen delas in i positiva och negativa 

symtom, där de positiva kännetecknas av tilläggsbeteenden (hallucinationer, 

vanföreställningar och desorganiserat tal) medan de negativa symtomen innebär 

funktionsbortfall (passivitet, apati och avtrubbade affekter).  
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Nästan hälften av alla som lider av schizofreni gör någon gång ett suicidförsök (SPF, 2009). 

Mellan åren 2006 och 2011 vårdades 831 schizofrenipatienter för suicidförsök och 222 avled 

efter fullbordat suicid (Socialstyrelsen, 2013). De fullbordade suicidförsöken sker oftast inom 

de första fem åren efter insjuknandet, och risken är även förhöjd under de första tre 

månaderna efter utskrivning från slutenvård. Missbruk är vanligt vid schizofreni, främst av 

alkohol och därefter cannabis. Missbruk försvårar behandling och förknippas med bland annat 

försämrad läkemedelsföljsamhet och ökad suicidalitet (SPF, 2009). 

 
Behandling 

Socialstyrelsen (2011) har i de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni 

prioriterat åtgärder från vården. Högst prioritet får gemensam patient- och anhörigutbildning, 

familjeinterventioner och integrerad psykologisk terapi, som innebär kognitiv träning och 

psykosocial träning. Även i världshälsoorganisationens rekommendationer får 

psykoedukation och familjeinterventioner högsta prioritet (WHO, 2012). Socialstyrelsens 

nästa prioritet är modellen Ett självständigt liv, som är inriktad på medicinering, 

konfliktlösning och symtom. Bland prioritet tre finns bland annat modellen shared decision 

making, delat beslutsfattande, som ger patienten en aktiv roll i sin behandling genom 

inflytande och delaktighet. I prioritet tre finns även kognitiv beteendeterapi för kvarstående 

symtom, samt att erbjuda anhöriga utbildning i de fall patienten inte deltar (Socialstyrelsen, 

2011). Kognitiv beteendeterapi får också en stark rekommendation av WHO, förutsatt att en 

person med adekvat utbildning håller i terapin (WHO, 2012). 

 

Schizofrenidiagnosen är påfrestande för både patient, familj och närstående. Även om 

familjen kan vara ett stort stöd för patienten är det vanligt att den ökade stressnivån leder till 

en ond cirkel, där vardagslivet i familjen präglas av kritiska kommentarer, fientlighet och 

överdrivet känslomässigt engagemang. Denna process brukar sammanfattas med begreppet 

expressed emotions, EE. Familjeinterventioner är ofta inriktade på att sänka känslotrycket 

samt konfliktnivån i familjen (Pharoah, Mari, Rathbone & Wong, 2010; Sellwood, Tarrier, 

Quinn & Barrowclough, 2003; SPF, 2009). Familjeinterventioner har visat sig minska antalet 

återfall och sjukhusinläggningar, öka följsamheten till läkemedelsbehandling och förbättra 

den sociala funktionsförmågan (Pharoa et al., 2010). 
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Motiverande samtal, MI, är en samtalsmetod där terapeuten undersöker patientens motivation 

genom samtal kring ambivalens utifrån patientens riskbeteende (Miller & Rollnick, 2002). 

Tillämpning av MI för att öka följsamhet till läkemedel vid schizofreni används sällan som en 

egen metod. Istället används en kombination av MI-tekniker med kognitiva beteendetekniker 

(Drymalski & Campbell, 2009). 

 

En metod där MI-tekniker har införlivats är adherence therapy, AT. Metoden är 

ursprungligen framtagen för patienter med schizofreni, och syftet med AT är att öka 

samstämmigheten mellan sjuksköterska och patient i beslut rörande läkemedel. I AT används 

principer från MI och kognitiva beteendetekniker som är anpassade utifrån patientgruppen, 

där terapeuten har en aktiv roll genom problemlösning och psykoedukation. Under AT-

sessionerna diskuteras tankar, fördomar och ambivalens till läkemedel (Gray et al., 2006). 

 

En litteraturöversikt från 2014 går igenom befintliga metoder för främjande av 

läkemedelsföljsamhet hos patienter med schizofreni (Haddad, Brain & Scott, 2014). Förutom 

psykosociala interventioner nämns även påminnelser via elektroniska hjälpmedel, ekonomisk 

ersättning samt långverkande depåinjektioner som befintliga interventioner vid dålig 

följsamhet hos patienter med schizofreni (ibid.).  

 
Läkemedelsbehandling 

Personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd ska erhålla antipsykotisk 

läkemedelsbehandling, vilket minskar risken för suicid samt för akuta skov. De antipsykotiska 

läkemedlem brukar delas in i första respektive andra generationens antipsykotiska läkemedel, 

eller FGA (first generation antipsychotics) och SGA (second generation antipsychotics). 

Läkemedlen skiljer sig åt både i fråga om effekt och biverkningsprofil. Vid behandling med 

FGA, såsom perfenazin, zuklopentixol och haloperidol, är vanliga biverkningar stelhet, 

skakningar och krypningar, så kallade extrapyramidala biverkningar. Vid behandling med 

SGA, som exempelvis olanzapin och klozapin, förekommer metabola biverkningar, där 

viktuppgång är ett tidigt tecken (Socialstyrelsen, 2014). 
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Följsamhet 

Vid behandling med antipsykotiska läkemedel är bristande följsamhet ett välkänt problem 

(Lacro, Dunn, Dolder, Leckband & Jeste, 2002). Följsamhet är en term som brukar definieras 

som hur väl en person efterlever medicinska föreskrifter som ordinerats av läkare, 

sjuksköterskor eller dietister, som till exempel ordination av läkemedel, dietråd eller liknande 

(Cramer et al., 2008). Synonymt med följsamhet används ibland termen compliance på 

svenska (Statens beredning för social och medicinsk utvärdering [SBU], 2004). Compliance 

används också internationellt, tillsammans med synonymerna adherence, concordance och 

ibland även fidelity (Cramer et al., 2008). Följsamhet till medicinering är den term som 

Socialstyrelsen (2011, 2014) använder sig av. I detta arbete används formuleringen följsamhet 

till läkemedelsbehandling.   

 

Det finns både direkta och indirekta metoder för att mäta följsamhet. Direkta metoder kan 

vara att mäta koncentrationen av läkemedel i blod eller urin. Indirekta metoder är intervjuer, 

kontroll av receptuttag, kontroll av antal återstående tabletter, elektronisk registrering av hur 

många gånger läkemedelsförpackningen eller dosetten har öppnats (Arbetsgruppen för bättre 

läkemedelsanvändning, 2001).  

 

Mellan hälften och tre fjärdedelar av alla patienter som behandlas med antipsykotiska 

läkemedel tar inte sina mediciner enligt ordination (Byerly, Nakonezny & Lescouflair, 2007; 

Lacro et al., 2002). En mycket vanlig faktor bakom dålig följsamhet är att patienten vill 

undvika biverkningar såsom kraftig viktuppgång, men även dålig terapeutisk allians, i 

synnerhet misstänksamhet mot den förskrivande läkaren, bristande sjukdomsinsikt samt låg 

livskvalitet spelar in (Hon, 2012; Moritz et al., 2013). Andra bidragande orsaker till dålig 

följsamhet är stigmatisering och en allmänt negativ inställning till läkemedel. Ytterligare en 

orsak kan vara att patienten inte vill vara utan de positiva sidorna av sin sjukdom, såsom 

makt- och fullkomlighetskänslor, röster etc. (Moritz et al., 2013).  

 

Det sociala stödet från närstående, och framför allt från familjen, har visat sig avgörande för 

hur följsam patienten är till sin läkemedelsbehandling. Patienter som bor med sina släktingar 

eller som får hjälp av närstående med sina läkemedel har högre följsamhet än patienter som 
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saknar detta stöd (Fenton, Blyler & Heinssen, 1997; Rabinovitch, Cassidy, Schmitz, Joober & 

Malla, 2013). 

 

Bristande följsamhet till läkemedel vid schizofreni leder till längre tid av inneliggande vård, 

mer användning av akutpsykiatri, ökar våldsbenägenheten och risken för missbruk (Ascher-

Svanum, 2006). Bristande följsamhet kan även leda till ökad risk för återinsjuknande och 

suicidförsök (Novick et al. 2010). Ett flertal studier har visat att det finns ett samband mellan 

följsamhet till läkemedelsbehandling och god livskvalitet (Acher-Svanum, 2006; Coldham, 

Addington & Addington, 2002; Novick et al. 2010). 

 

Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning (ABLA, 2001) skriver i en rapport om 

professionernas roll och ansvar gentemot patienter med dålig följsamhet till 

läkemedelsbehandling. I arbetet med att förbättra förutsättningarna för dessa patienter har 

sjuksköterskan enligt ABLA ett särskilt ansvar för att erbjuda stöd och motivera patienten att 

ta sina läkemedel, men också för att följa upp läkemedelsanvändningen. ABLA anser att 

sjuksköterskans roll för att förbättra patienternas läkemedelsanvändning kan förtydligas 

(ibid.). Även om problemet med bristande följsamhet för patienter med schizofreni nämns i 

både Socialstyrelsens riktlinjer (2011, 2014) och i Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer 

(2009) saknas dock tydliga rekommendationer för hur olika professioner inom vården kan 

arbeta med problemet. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är en patientgrupp som har dåliga 

förutsättningar att följa läkemedelsbehandling. I sjukdomsbilden ingår att personerna har en 

dålig eller till och med total avsaknad av sjukdomsinsikt. Stigma, biverkningar och 

ambivalens inför de positiva symtomen gör att många patienter avbryter behandlingen med 

antipsykotiska läkemedel i förtid. Bristande läkemedelsföljsamhet kan leda till ytterligare 

psykoser, som i sin tur kan leda till onödigt lidande och i värsta fall öka risken för missbruk 

och suicidförsök. De nationella riktlinjerna för behandling specificerar inte vilken yrkesgrupp 

som utför insatserna, och det framgår inte vilka omvårdnadsmetoder som sjuksköterskor kan 

använda för att främja följsamheten till läkemedelsbehandling hos dessa patienter. 



6 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att belysa omvårdnadsmetoder som sjuksköterskor kan använda för att 

förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling hos patienter med schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd. 

 

METOD 

Design 

Föreliggande studie är en litteraturöversikt över befintliga metoder för ökad följsamhet till 

läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Studien baseras på 

vetenskapliga artiklar med kvantitativ design. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) innebär evidensbaserad vård att man i varje vårdhandling utgår från de 

bästa bevisen för att resultatet ska bli optimalt. Segesten (2012) skriver att empiriska studier 

brukar anses ha särskild tyngd som bevis. Kvantitativ forskning bygger på mätningar och 

jämförelser, och på så sätt kan de användas till att jämföra vårdhandlingar och 

omvårdnadsmetoder med varandra för att se vilken som är mest effektiv (ibid.). Då syftet med 

denna studie är att undersöka omvårdnadsmetoder för att förbättra följsamhet blir en 

kvantitativ design lämplig som utgångspunkt. 

 

Urval 

Urvalskriterier säkerställer relevansen i det material som ligger till grund för studien (Rosén, 

2012). Ett antal inklusions- och exklusionskriterier bestämdes före sökningen. Artiklarna 

inkluderades om de hade kvantitativ ansats, var skrivna på engelska, var peer reviewed och 

publicerade mellan 2006 och 2016. Artiklarna exkluderades om de var reviewartiklar samt om 

följsamhet i studien inte syftade till läkemedelsbehandling utan till andra typer av 

behandlingar eller interventioner. Om artikeln hade för svag anknytning till omvårdnad, till 

exempel om studien jämförde följsamhet hos två olika typer av läkemedel eller riktade sig till 

helt andra professioner, uteslöts den också. 
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Datainsamlingsmetod 

Urvalet av artiklar skedde systematiskt i databaserna Cinahl, Medline och Cochrane, som 

innehåller tidskrifter och publikationer inom fältet omvårdnad (Karlsson, 2012). Inledningsvis 

gjordes breda sökningar i dessa databaser för att få en översikt över ämnet och ringa in 

möjliga sökord. I och med att dessa inledande sökningar resulterade i ett mycket stort antal 

träffar var det nödvändigt att göra sökningen så exakt som möjligt. Karlsson (2012) beskriver 

att ämnesord såsom MeSH-termer och Cinahl Headings avgränsar sökningen och säkerställer 

träfflistans relevans. Utifrån syftet och databasernas ämnesordlistor valdes följande sökord till 

den systematiska litteratursökningen: psychosis, psychotic disorders, compliance, medication 

compliance, medication adherence och patient compliance. I Cinahl och Medline användes 

ämnesorden vid sökningen, medan samma ord användes som fritextord i sökningen i 

Cochrane. Enligt William et al. (2016) kan en boolesk sökning begränsa en sökning och öka 

träffsäkerheten, vilket leder till att relevansen i sökresultaten ökar. De booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes för att kombinera ovanstående ämnesord respektive 

sökord på olika sätt (se tabell 1). 

 
Tabell 1. Sökmatris 

 
Databas 
och datum 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

Artikelnummer 

CINAHL 
2016-02- 
08 

Cinahl headings:  
Psychotic Disorders 
AND Medication 
compliance OR 
Patient compliance 

2006-2016 
Engelska 
Peer Review 
Research article 
Randomized 
controlled trials 
Search mode: 
Boolean phrase 

54 23 23 4 10, 7, 6, 3 

MEDLINE 
2016-02-
08 

Cinahl headings: 
Psychotic Disorders 
AND Medication 
adherence 

2006-2016 
Engelska 
Randomized 
controlled trial 

8 8 5 3 5, 11, 9 
 

Cochrane 
2016-02-
08 

Psychosis AND 
Compliance 

2006-2016 
Trials 

156 70 10 3 4, 1, 8 
 

Manuell 
sökning 

     

1 2 

 

 

Urvalet skedde sedan genom att alla artikelrubriker lästes och en första sållning efter relevans 

gjordes. Om en artikel bedömdes intressant utifrån inklusionskriterierna och syftet lästes 
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abstract. Om artikeln uppfyllde alla inklusionskriterier och svarade mot syftet lästes hela 

artikeln. Forsberg och Wengström (2013) hävdar att värdet av en litteraturstudie beror på hur 

väl man har identifierat och värderat relevanta studier. Artiklarna i detta arbete 

kvalitetsbedömdes därför utifrån ett granskningsprotokoll för artiklar med kvantitativ metod, 

hämtat från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), där artikelns syfte, design, metod, urval, 

datainsamling, dataanalys och resultat vägs in. För att öka reliabiliteten granskades artiklarna 

först av båda författarna var för sig, och rangordnades enligt kvalitetsnivåerna LÅG, MEDEL 

och HÖG. Därefter jämfördes och diskuterades resultaten. Artiklar som bedömdes ha låg 

kvalitet ansågs ha för bristande beviskraft och exkluderades. Elva artiklar inkluderades i 

studien, varav tio var randomiserade kontrollerade studier och en observationsstudie. Åtta av 

de randomiserade studierna hade hög kvalitet, övriga hade medelhög. Artiklarna som valdes 

till dataanalysen sammanställdes i en artikelmatris (Bilaga 1). 

 

När ett verk förekommer som referens i flera artiklar i arbetet med en litteraturstudie kan det 

vara nödvändigt att göra en manuell sökning på den artikeln (Willman et al., 2016). En av de 

artiklar som ingår i dataanalysen tillkom efter den systematiska sökningen, då det framkom att 

flera artiklar hänvisade till en studie med anknytning till litteraturöversiktens syfte. Denna 

studie söktes fram manuellt, granskades utifrån ovan nämnda inklusions- och 

exklusionskriterier och genomgick kvalitetsgranskningen. Då artikeln bedömdes som relevant 

och av god kvalitet inkluderades den i analysen.   

 
Dataanalys 

Dataanalysen av de elva artiklarna utgick från den modell i tre steg som Friberg (2012) 

utformat för litteraturöversikter. I det första steget närlästes alla artiklar av båda författarna ett 

flertal gånger för att förstå innehållet och minimera risken för missuppfattningar. Artiklarna 

sammanställdes i en omfattande artikelmatris som hade syftet att underlätta analysarbetet. 

Denna matris kondenserades sedan till den form som återfinns i Bilaga 1. I det andra steget 

jämfördes artiklarna, och likheter och skillnader lyftes. Fokus lades på de metoder för 

förbättring av följsamhet till läkemedelsbehandling som artiklarna berörde, och liknande drag 

i metoderna markerades med olika färger i artiklarna. I och med detta framträdde tre tydliga 

kategorier av metoder (se Figur 1), som i det tredje och sista steget fick utgöra rubriker i 

resultatdelen. Under dessa rubriker jämförs likheter och skillnader mellan metoderna, med 

utgångspunkt i arbetets syfte. 
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Etiska aspekter 

Eftersom man i litteraturöversikter analyserar redan analyserat material är det viktigt att ha ett 

kritiskt förhållningssätt under både urvalsprocessen och analysarbetet. På så sätt undviks ett 

selektivt urval och subjektiva analyser (Friberg, 2012). Med detta i åtanke har författarna 

kontinuerligt strävat efter objektivitet, framför allt i resultatdelen. Samtliga studier som 

inkluderades i arbetet har erhållit ett etiskt godkännande. Studiernas deltagare är över 18 år 

och har alla gett sitt godkännande till medverkan. 

 

RESULTAT 

De tre kategorier av metoder som framträdde under analysarbetet var individcentrerade 

metoder, familjefokuserade metoder och läkemedelsfokuserade metoder (se Figur 1).  

 

 
Figur 1. Resultatkategorier 
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Individcentrerade metoder 

Barkhof, Meijer, de Sonneville, Linszen och de Haan (2013) har undersökt hur effektivt MI 

kan vara hos patienter med schizofreni och schizoaffektivt syndrom. Trots att antalet 

sjukhusinläggningar minskade efter interventionen syntes ingen signifikant skillnad i 

följsamheten till läkemedelsbehandling. I en studie från 2013 undersöker Schulz et al. AT, en 

annan individcentrerad metod, som förutom en motivationshöjande komponent innehåller 

kognitiva beteendetekniker. Inte heller denna intervention ledde till några signifikanta 

förbättringar av vare sig följsamhet, funktionsförmåga eller attityder till behandlingen. 

Däremot hade personerna i interventionsgruppen signifikant förbättrade resultat i fråga om 

symtomskattning. Följsamheten förbättrades alltså inte i någon av dessa studier, men i båda 

uppnåddes positiva resultat i fråga om andra parametrar, som symtomskattning och antal 

sjukhusinläggningar. 

 

Både MI och AT fokuserar på individens problematik och på problemlösning. I båda 

metoderna undersöker sjuksköterskan eller terapeuten patienternas ambivalens till läkemedel 

(Barkhof et al., 2013; Schulz et al., 2013). Två studier undersökte metoder som utgår från en 

kombination av MI och AT. Staring et al. (2010) har utvecklat AT till något de har valt att 

benämna Treatment Adherence Therapy, TAT. Metoden består av en individanpassad 

kombination av MI, läkemedelsoptimering och beteendeträning, och sessionerna leds av 

sjuksköterskor. Deltagarna som ingick i interventionsgruppen hade en signifikant förbättrad 

följsamhet till läkemedelsbehandlingen efter interventionen, och resultaten var fortfarande 

signifikanta efter sex månader (Staring et al., 2010). 

 

Att MI i kombination med AT kan vara en effektiv omvårdnadsmetod stöds även av Chien, 

Mui, Cheung och Gray (2015). En modifierad form av AT med tyngdpunkt på MI-tekniker 

gav goda resultat. Patienterna i interventionsgruppen hade signifikant förbättrad följsamhet 

efter sex månader jämfört med kontrollgruppen. Dessutom hade de signifikant förbättrad 

sjukdomsinsikt, psykosocial funktionsförmåga, samt lindrigare symtom. 
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Familjefokuserade metoder 

En kategori som framkom under analysen av artiklarna var familjefokuserade metoder. 

Gemensamt för denna kategori är att familj och närstående deltar i behandlingen. I två av 

studierna var ett av inklusionskriterierna att en familjemedlem eller en närstående kunde delta 

i interventionen tillsammans med patienten (Kopelowicz et al., 2012; Sari, Suttharangsee, 

Chanchong & Turale, 2014). 

 

Behandlingsprogrammet Self-management Family Participation Program (SMFPP) har visat 

sig effektivt för personer med schizofreni (Sari et al., 2014). Den närståendes roll under 

interventionen var att, med hjälp av stöd och utbildning från en sjuksköterska, uppmuntra 

patienten att ta sina läkemedel, att hjälpa patienten utvärdera sitt beteende och sina problem, 

samt att aktivt delta i arbetet med att sätta upp mål, planera och sträva mot självständighet 

(ibid.).  

 

Även i Kopelowizc et al. (2012) studie deltar familjemedlemmarna aktivt i själva 

behandlingen. Syftet med denna amerikanska studie var att undersöka om en kulturellt 

anpassad gruppterapi för familjer kan öka följsamheten till läkemedelsbehandling hos 

schizofrenipatienter med mexikanskt ursprung. Den anpassade familjeterapin jämfördes med 

en familjeterapi utan kulturell anpassning samt med en kontrollgrupp. Efter ett års behandling 

hade gruppen som fått kulturellt anpassad familjeterapi signifikant förbättrad följsamhet 

jämfört med de andra två grupperna, och effekten kvarstod även vid 18 månader. Gruppen 

som fått familjeterapi utan kulturell anpassning hade bättre resultat än kontrollgruppen vid 

alla mätningar, men skillnaden var inte signifikant (ibid.).  

 

I en norsk studie visade sig en familjefokuserad metod inte ge några signifikanta förbättringar 

av följsamheten (Morken, Grawe & Widen, 2007). Däremot syntes ett tydligt samband mellan 

expressed emotion, EE, det vill säga familjens attityder till och känslomässiga engagemang i 

familjemedlemmen med schizofreni, och personens benägenhet att ta sina läkemedel. 

Personer i familjer med låg EE, det vill säga där familjemedlemmarna var mindre engagerade 

i personens sjukdom, visade sig ha sämre följsamhet än personer från familjer med hög EE 

(ibid.). 
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Läkemedelsfokuserade metoder 

Den tredje kategorin som identifierades under analysen utgörs av metoder som fokuserar på 

läkemedelsbehandling och faktorer som direkt kan kopplas till detta. Metoderna var 

påminnelser, belöningar och patientstyrt läkemedelsval (Priebe et al., 2013; Valenstein et al., 

2011; Velligan et al., 2013; Wilder, Elbogen, Moser, Swanson & Swartz, 2010).  

 

Påminnelser är ett gemensamt drag i flera av de undersökta interventionerna, och det har visat 

sig effektivt för att förbättra följsamheten. I Valenstein et al. (2011) var målet att minska de 

upplevda barriärerna mellan patient och läkemedel, samt att stimulera till handling genom 

påminnelser om receptuttag och dosettpåfyllning. Personer som fick påminnelser hade bättre 

följsamhet än kontrollgruppen vid mätningarna vid både 6 och 12 månader (ibid.). I en annan 

studie jämfördes en elektronisk dosett med larmfunktion (Med-eMonitor, MM) med en metod 

som bygger på kognitiv adaptionsträning med inriktning på följsamhet till 

läkemedelsbehandling (PharmCAT), där skyltar, lappar, dosetter och checklistor ska påminna 

patienten om att ta sin medicin. Båda interventionerna jämfördes också med en kontrollgrupp 

där patienterna fick standardbehandling. Både PharmCAT och MM gav en signifikant 

förbättring av följsamheten jämfört med kontrollgruppen, vilket visar att påminnelser är en 

effektiv metod. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan PharmCAT och MM 

(Velligan et al., 2013). Påminnelser var också en viktig beståndsdel i två av de 

familjefokuserade metoder som nämndes ovan (Kopelowizc et al., 2012; Sari et al., 2014).  

 

En av studierna undersöker möjligheten att använda belöning i form av ekonomiska 

incitament för att öka följsamheten hos patienter med psykossjukdom (Priebe et al., 2013). De 

patienter som fick en liten ekonomisk ersättning vid varje depåinjektion under ett års tid hade 

en signifikant förbättrad följsamhet jämfört med kontrollgruppen. Andelen deltagare som 

uppnådde i det närmaste total följsamhet (95 %) var också signifikant större i gruppen som 

fick ekonomisk ersättning än i kontrollgruppen (ibid.). Även i Sari et al. (2014) utgjorde 

belöning en viktig beståndsdel av metoden. Patienten uppmuntrades att ge sig själv belöningar 

när han eller hon förändrade sitt beteende.  

 

Läkemedelsoptimering och möjligheten att påverka val av preparat har visat sig effektivt för 

att förbättra följsamheten (Staring et al., 2010). Detta har även Wilder et al. (2010) visat i en 
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studie där patienter fick lämna önskemål om behandling vid akut försämring. De patienter 

som fick minst ett av de läkemedel de hade önskat hade en signifikant förbättrad följsamhet 

vid uppföljningen efter 12 månader. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Under arbetet med datainsamlingen sorterades artiklar med för svag anknytning till 

omvårdnad bort redan under genomläsningen av abstracts. Under denna sållning läste 

författarna varje abstract enskilt och diskuterade därefter sinsemellan med syftet i åtanke för 

att få så hög validitet som möjligt. Författarna valde medvetet att inte läsa Socialstyrelsens 

och Svenska psykiatriska föreningens riktlinjer om behandling före artikelsökningen. Detta 

val gjordes för att inte bli påverkade om vilket material som skulle inkluderas i 

litteraturstudien. 

 

I ett senare skede insåg författarna att studiens omvårdnadsfokus borde förtydligas ännu mer, 

och efter noggrann övervägning omformulerades studiens problemformulering och syfte så att 

sjuksköterskans roll framhävdes redan där. Detta innebar att författarna på ett tydligare sätt 

kunde lyfta omvårdnadsrelaterade ämnen i resultat och diskussion. Samtidigt uppstod en 

svaghet med studien, i och med att sökord som “nurse” eller “nursing” inte hade använts 

under artikelsökningen.   

 

Ett inklusionskriterium var att studien måste vara publicerad mellan 2006 och 2016. Detta 

begränsade tidsspann kan ha medfört att relevanta studier inte fångades upp. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är det dock viktigt att endast inkludera aktuell forskning. 

Urvalskriterierna kan med avseende på tidsspannet stärka validiteten.  

 

Under dataanalysen framkom att granskningsprotokollet som valts saknade poäng för hur 

artiklarna skulle rangordnas. Innan protokollet användes kom författarna överens om hur de 

skulle poängsätta artiklarna samt vad som skulle innebära låg, medel och hög kvalitet. I och 

med att författarnas bedömningar ligger till grund för poängsättningen finns risk för 
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subjektivitet under kvalitetsgranskningen. Enligt Willman et al. (2016) bör dock 

granskningsprotokoll modifieras och anpassas inför varje granskning.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det bästa sättet att uppnå god intern och extern 

validitet att utgå från randomiserade kontrollerade studier. Denna litteraturöversikt utgår från 

tio randomiserade kontrollerade studier och en kohortstudie som är en del i en randomiserad 

kontrollerad studie, vilket tyder på hög generaliserbarhet.  

 

En problematik som framkom ett flertal gånger under studien var hur följsamhet mättes i de 

olika artiklarna. Blodprov har visat sig vara det mest pålitliga mätinstrumentet men har även 

visat göra det svårare för forskarna att rekrytera deltagare (Roberts, Fredrick, Carr & 

Velligan, 2011). En tänkbar förklaring till att flera av studierna inte uppmätte signifikanta 

förändringar av följsamheten trots att symtomen reducerades (Schulz et al., 2013) eller antalet 

sjukhusinläggningar minskade (Barkhof et al., 2013) kan vara att mätinstrumenten inte var 

tillräckligt sensibla. 

 
Resultatdiskussion 

Följsamhet till läkemedelsbehandling vid psykossjukdom är en komplicerad fråga med många 

aspekter. Syftet med föreliggande studie var att belysa metoder som sjuksköterskor kan 

använda sig av för att förbättra följsamheten hos patienter med schizofreni och 

schizofreniliknande tillstånd. Under analysarbetet identifierades tre grupper av metoder: 

individcentrerade, familjefokuserade och läkemedelsfokuserade metoder. I flertalet av 

studierna har sjuksköterskor en aktiv roll i interventionen (se Bilaga 1). I de fall där 

sjuksköterskor inte har nämnts i artikeln har författarna gjort ett noggrant avvägande om 

metoden skulle kunna användas inom ramen för sjuksköterskans ansvarsområde. Samtliga 

metoder som analyseras i resultatdelen bedöms vara tillämpbara i klinisk praxis för 

sjuksköterskor. 

 
Svenska psykiatriska föreningen (2009) rekommenderar motiverande tekniker för att öka 

patientens vilja att förändra sitt beteende. Resultatet visar att varken MI eller AT gav 

signifikant effekt var för sig. Däremot uppmättes signifikant resultat på reducerade symtom 

samt minskade antal sjukhusinläggningar. Eftersom symtom är en viktig anledning till att 
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patienter med schizofreni inte vill ta sina läkemedel (Moritz et al., 2013), skulle reducerade 

symtom kunna leda till förbättrad följsamhet på sikt.  

 

En kombination av MI och AT visade sig dock ha en bättre effekt på följsamheten än 

metoderna var för sig. Detta tyder på att MI och beteendeträning tillsammans kan förstärka 

effekten av varandra. Tidigare forskning har visat att MI i de flesta fall kombineras med andra 

metoder och tekniker (Drymalski & Campbell, 2009). I en litteraturöversikt betonas att just 

kombinationen av olika psykosociala interventioner, såsom MI och kognitiva 

beteendetekniker, är mer effektiva när det gäller att förbättra följsamhet till läkemedel än 

metoderna var för sig (Haddad et al., 2014). En hypotes är att det är lättare att ta till sig till 

exempel AT om man samtidigt får stöd via motivationshöjande samtal. 

 

Familjefokuserade metoder visade sig i flera studier ge god effekt på följsamheten. Detta går i 

linje både med nationella och internationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 2012), 

samt med tidigare forskning (Fenton et al., 1997; Pharoah et al., 2010). När 

familjeinterventionen inte ledde till en signifikant förbättring av följsamheten fanns ett tydligt 

samband mellan patienternas benägenhet att ta sina läkemedel och deras familjemedlemmars 

attityd till sjukdomen och engagemang i behandlingen, det vill säga familjer med hög EE. 

Tidigare forskning har genererat motstridiga resultat, då hög EE, och därmed ett fientlig och 

överengagerat känsloläge i familjen, har förknippats med dålig följsamhet till 

läkemedelsbehandling (Sellwood et al., 2003). Samtidigt har det visat sig att patienter i 

familjer med hög EE som bor hemma ofta har hög följsamhet (ibid.). Detta skulle kunna bero 

på att överengagerade och kritiska familjemedlemmar i högre grad övervakar sin närståendes 

läkemedelsintag när patienten bor hemma, medan familjer med en mer avslappnad och 

accepterande inställning (låg EE) inte gör det i samma utsträckning. 

 

Målet med familjeinterventioner vid schizofreni är bland annat att sänka känslotrycket i 

familjen (Pharoah et al., 2010; SPF, 2009). Eftersom sambandet mellan familjens attityder 

och engagemang och patientens läkemedelsföljsamhet är så komplicerat, är det rimligt att anta 

att skräddarsydda familjeterapier skulle vara effektiva. I resultatet framkom vikten av 

individuell anpassning av familjeinterventioner. Familjegruppterapi som skräddarsytts efter 

patienternas individuella och kulturella förhållanden gav signifikanta resultat. 
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Rekommendationerna bakom familjeinterventioner är starka både nationellt och 

internationellt (Socialstyrelsen, 2011; WHO, 2012), men alla patienter har inte kontakt med 

eller stöd från sin familj. Det finns dock studier som visar att socialt stöd i allmänhet är av 

vikt för personer med schizofreni (Rabinovitch et al., 2013). Bland annat har Boardman, 

McCann och Kerr (2014) visat att kamratstöd från andra patienter har en positiv inverkan på 

följsamhet för personer med schizofreni. Här finns stor potential för sjuksköterskan att 

organisera stödgrupper för samtal.  

 

Påminnelser har visat sig vara ett effektivt sätt att få patienter med schizofreni att få en bättre 

följsamhet till läkemedelsbehandling (Haddad et al., 2014). Betydelsen av påminnelser var 

framträdande i flera av de analyserade studierna. Intressant nog brukar inte glömska ses som 

en vanlig anledning till dålig följsamhet bland patienter med schizofreni. I en studie av Moritz 

et al. (2013) uppgav endast 20 procent av deltagarna att anledningen till att de inte tagit sin 

medicin var glömska. En tänkbar anledning skulle kunna vara att passiviteten har att göra med 

de negativa symtom som tillhör sjukdomsbilden hos många patienter med schizofreni. Nedsatt 

funktionsförmåga och passivitet skulle kunna göra att patienten inte kommer sig för att ta sina 

läkemedel, och påminnelsen blir då den exekutiva gnistan som sätter i gång handlingen.  

 

Belöningar i form av ekonomisk ersättning för depåinjektioner med antipsykotiska läkemedel 

är en kontroversiell men effektiv metod. Resultatet visar att den är effektiv när det gäller att 

förbättra följsamheten till läkemedelsbehanding. Dessutom har ekonomiska incitament visat 

sig vara kostnadseffektiva för hälso- och sjukvården (Henderson et al., 2015). Metoden väcker 

dock etiska frågor. Vad händer med den terapeutiska alliansen när patienten får mutor för att 

ta emot nödvändig behandling? Vilka patienter ska erbjudas detta? Kan den ekonomiska 

ersättningen öka risken för missbruk, som redan är vanligt i patientgruppen? I en 

intervjustudie från 2015 undersöker Highton-Williamson, Barnicot, Kareem och Priebe 

attityder till ekonomiska incitament inom vården av patienter med schizofreni. De 

psykiatriker som intervjuas rapporterar att följsamheten till behandling förbättrades avsevärt, 

och att endast ett fåtal patienter reagerade negativt på metoden. Forskarna drar dock slutsatsen 

att det krävs noggranna etiska avväganden vid användandet av denna metod (ibid.), vilket 

även är slutsatsen i Haddad et al. (2014). Eftersom det finns etiska frågetecken kring denna 

form av belöning, men den ändå visat sig vara så pass effektiv, är frågan om det skulle gå att 

få samma typ av positiva resultat genom mindre kontroversiella typer av belöning. Resultatet 
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visar att när patienter får belöna sig själva och på så sätt förstärka sina positiva beteenden 

förbättras också följsamheten. Denna typ av belöningar skulle vara mer etiskt försvarbara än 

de ekonomiska incitament som diskuteras ovan och lättare att implementera för 

sjuksköterskor. 

 

Delat beslutsfattande lyfts fram som prioritet tre i Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer. 

Ett sätt att som patient bli delaktig i sin vård är genom att kunna påverka vilka läkemedel man 

behandlas med. Antipsykotiska läkemedel medför ofta oönskade biverkningar, och en av de 

vanligaste anledningarna till att personer med schizofreni inte vill ta sina läkemedel är att de 

vill undvika dessa (Hon, 2012; Moritz et al., 2013). Därför vore det rimligt att anta att 

patienterna skulle vara mer benägna att ta sina mediciner om de kunde undvika just de 

läkemedel de upplevt oönskade biverkningar av. Resultatet visar att just möjligheten för 

patienten att själv påverka val av läkemedel eller dosering leder till förbättrad följsamhet. 

Frågan om patientstyrt läkemedelsval är förhållandevis enkel för sjuksköterskor att ta upp till 

diskussion vid exempelvis vårdplanering.  

 

SLUTSATS 

Individcentrerade, familjefokuserade och läkemedelsfokuserade metoder kan alla vara 

effektiva hjälpmedel för sjuksköterskor i mötet med schizofrenipatienter med bristande 

följsamhet till läkemedelsbehandling. Individcentrerade metoder som MI och AT fungerar 

bäst i kombination med varandra. Familjefokuserade metoder är effektiva, särskilt när de 

skräddarsys efter individuella behov. Olika typer av påminnelser och belöningar är effektiva 

omvårdnadsmetoder för att öka följsamheten hos patienten. Sjuksköterskor kan också göra 

patienten delaktig i sin vård genom att tillämpa patientstyrt läkemedelsval. 

 

KLINISK BETYDELSE 

Denna litteraturöversikt belyser och analyserar olika typer av omvårdnadsmetoder som 

sjuksköterskor kan använda sig av för att förbättra följsamheten till läkemedelsbehandling hos 

patienter med schizofreni. Resultatet har visat att flera av metoderna är effektiva. De skulle, 
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enskilt eller i kombination med varandra, kunna vara till nytta för sjuksköterskor i klinisk 

praxis.  

 

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Trots att bristande följsamhet är ett stort problem för den aktuella patientgruppen är evidensen 

för flera av metoderna som diskuteras bristfällig. Dessutom är resultaten i några av studierna 

som behandlar samma metod motstridiga. Det finns därför ett stort behov av randomiserade 

kontrollerade studier av samtliga ovan nämnda omvårdnadsmetoder, men också av kvalitativ 

forskning för att undersöka attityder och kunskap om följsamhet. Ett särskilt intressant 

område skulle vara sjuksköterskors upplevelse av arbete med denna patientgrupp. 

 

FÖRFATTARNAS INSATSER 

Christina Stalby och Rebecca Jansson har bidragit lika mycket till denna litteraturöversikt. 

Allt arbete har skett i samråd med varandra. 
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