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Abstrakt 
 

Introduktion: Hypertoni är ett stort och utbrett hälsoproblem världen över. Det krävs 

följsamhet i läkemedelsbehandlingen för att minska risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke 

samt renala sjukdomar. Omvårdnadsteoretikern Orem har sin teoretiska grund i egenvården. 

Enligt Orem är relationen mellan sjuksköterskan och patienten avgörande om sjuksköterskan 

skall kunna hjälpa patienten. Syfte: Syftet är att med utgångspunkt från Orems egenvårdsteori 

sammanställa aktuell forskning rörande faktorer som förbättrar följsamhet till 

läkemedelsbehandling hos patienter med hypertoni. Metod: En litteraturstudie gjordes. 

Sökorden som användes var patient compliance, medication adherence, hypertension och 

antihypertension agents. 15 artiklar inkluderas, samtliga analyserades med innehållsanalys. 

Resultat: Huvudresultatet visade att nyckeln till god läkemedelsföljsamhet är kunskap, 

information och socioekonomisk trygghet. Regelbundna samtal och hälsokontroller gav 

patienten tid att ta upp frågor om läkemedlet vilket främjar följsamheten. Socioekonomiska 

aspekter spelade dock roll för hur ordinationerna följdes. Låginkomsttagare och lågutbildade 

personer hade generellt en sämre följsamhet än de som hade det bättre ställt. De som hade 

sämre följsamhet angav glömska som den primära orsaken. Många var oroliga för 

biverkningar som kunde inträffa vilket ofta berodde på otillräcklig kunskap om läkemedlet. 

Slutsats: Information om läkemedlet och behandlingen är oerhört viktigt för ett gott resultat, 

att se till att patienten är införstådd men eventuella komplikationer och biverkningar som kan 

inträffa. 
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Abstract 

 

Introduction: Hypertension is a major and widespread health problem worldwide. It requires 

adherence to drug therapy to minimize the risk of cardiovascular disease, stroke and renal 

disease. Nursing theorist Orem has its theoretical foundation in self-care. According to Orem, 

the relationship between nurse and patient is crucial for the nurse to help the patient. 

Objective: The objective is based on the Orem self-care theory of compiling current research 

on factors that improve adherence to drug therapy in patients with hypertension. Method: A 

literature review was made. Keywords used were patient compliance, medication adherence, 

hypertension and antihypertensive agents. 15 items are included, all were analyzed by content 

analysis. Results: Information and knowledge was the key to medical adherence. Regular 

talks and health checks give the patient time to raise questions about the medicine and 

promotes compliance. Socio-economic aspects, however, play a role in how prescriptions are 

followed. Low income and less educated people generally had a poorer adherence than those 

who were better off. Those who had lack off adherence did oblivion as the primary cause. 

Many were worried about side effects that could occur as often due to inadequate knowledge 

of the drug. Conclusion: Information on the drug and the treatment is extremely important for 

good results, to ensure that the patient understands but possible complications and side effects 

that may occur.  

 

Keywords: Medication adherence, antihypertensive agents, nursing 
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Introduktion 

Hypertoni, högt blodtryck, är ett stort och utbrett hälsoproblem världen över.  År 2000 var 

972 miljoner drabbade, varav 333 miljoner i ekonomisk utvecklade länder. Vid år 2025 

beräknar man att 1,56 miljarder människor kommer vara drabbade av hypertoni (Jayasinghe 

2009). Hypertoni är en betydande och ofta asymtomatisk långvarig sjukdom. Det krävs 

följsamhet i läkemedelsbehandlingen för att minska risk för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke 

samt renala sjukdomar. Evidensbaserad behandling, riktlinjer samt effektiv medicinering är 

idag tillgängliga, trots detta är följsamheten inte optimal.  Låg följsamhet till 

blodtryckssänkande läkemedel är den viktigaste barriären att övervinna för att ta kontroll över 

blodtrycket. Komplexa läkemedelsordinationer, bekvämlighets aspekter, beteendemässiga 

faktorer och bristfällig förståelse för behandlingen av en asymtomstisk sjukdom är frekventa 

hinder för god medicinsk följsamhet (Krousel-Wood et al. 2009).  

Hypertoni 

Då blodtrycket uppmäts till 140/90 mmHg eller mer efter tio minuters vila, vid minst tre olika 

tillfällen inom loppet av några veckor, definieras detta som hypertoni. Blodvolymen hjärtat 

pumpar ut vid varje slag och kärlens motstånd fastställer det arteriella blodtrycket. Hypertoni 

ökar stressen på kärlväggen som kan generera en endotelskada vilket banar väg för 

aterosklerosutveckling. Ateroskleros i kärlväggen gör kärlet styvt och mindre elastiskt, detta i 

sin tur orsakar ett ännu högre motstånd för hjärtat att pumpa ut blodet mot (Ericson & Ericson 

2008). 

Riskfaktorer & Behandling 

Hypertoni kan till stor del vara livsstilsrelaterat och behandlingen bör ske därefter. Rökning, 

inaktivitet, metabolt syndrom och stress är faktorer vilka kan ge kärlpåverkan som leder till 

minskad elasticitet i kärlväggen och ett ökat motstånd för hjärtats arbete. Behandlingen bör i 

första hand gå ut på att behandla patienten, inte hypertonin. Individuella råd bör eftersträvas 

och hela patientens situation tas hänsyn till. Fysisk aktivitet, vikt reduktion, salt restriktion, 

rökstopp samt stressreduktion är de viktigaste livsstilsförändringarna att påtala. Föreligger 

hereditet kan patienten drabbas av hypertoni oavsett övriga riskfaktorer (Ericson & Ericson 

2008).  
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Ofta krävs medicinsk behandling i kombination med livsstilsförändringar. Syftet med 

hypertonibehandling är att minska risken för kardiovaskulära sjukdomar, stroke, njurskador 

och för tidigt död. Även om hypertonin är asymtomatisk bör den behandlas i preventivt syfte 

för att förebygga följdsjukdomar (Ericson & Ericson 2008).  

Följsamhet 

Patienters bristande följsamhet i läkemedelsbehandling kan bero på många olika faktorer, 

exempelvis bristfällig kunskap och förståelse för behandlingen. Det kan vara ett medvetet val 

av patienten att avstå från ordinerad läkemedelsbehandling, vilket är en aktiv process där 

patienten väljer att avvika från behandlingsordinationen. Efter att ha övervägt för- och 

nackdelar med behandlingen kan patienten finna sin inställning att frångå behandlingen 

rationell. Den passiva process där patienten omedvetet inte följer angivna råd och 

behandlingsplan visar på glömska eller oaktsamhet (Ho et al. 2009).  

När följsamhet i läkemedelsordinationer inte efterlevs händer det att patienten döljer det för 

ordinerande läkare. Detta på grund av att patienten vill uppfattas som en angenäm klient. Att 

ordinationen inte följs beror på obalans mellan patientens upplevda behov av medicin och 

oron för biverkningar (Hahn 2009). 

Patientens medicinska följsamhet påverkar läkemedlets effekt samt eventuella biverkningar 

och därmed patientens hälsa. Trots ödestigna konsekvenser av minskad följsamhet fortsätter 

antalet patienter som avviker som ordinerad behandling att öka (Lehane & McCarthy 2009).   

Följsamhet av läkemedelsbehandling räknas idag som en av de största utmaningarna för 

sjukvården (Lehane & McCarthy 2009). Trots effektiva och beprövande läkemedel avviker 

fler än 50% från ordinerad behandling efter ett år och 75% av alla hypertonipatienter uppnår 

aldrig optimalt blodtryck på grund av dålig följsamhet i läkemedelsordinationen. 

Sjuksköterskor representerar en stor och ovärderlig kraft när det gäller att förbättra följsamhet 

i medicinsk behandling hos patienter med hypertoni (Jayasinghe 2009). 

Orems egenvårdsteori 

Omvårdnadsteoretikern Orem har sin teoretiska grund i egenvården.  Begreppen 

egenvårdskapacitet samt egenvårdsbegränsning är essentiella i teorin. Egenvårdsbegränsning 

är knuten till individens bristande kunskap, förmåga att bedöma och fatta beslut samt att 

utföra handlingar som ger resultat (Kirkevold 2000; Orem 2001). 
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Attityd, kunskap och färdighet har anknytning till individens egenvårdskapacitet och dennes 

förmåga att utföra omvårdnad. Vid avsaknad av denna egenvårdsförmåga krävs hjälp från 

professionell vårdare (Kirkevold 2000; Orem 2001). 

Enligt Orem är relationen mellan sjuksköterskan och patienten avgörande om sjuksköterskan 

skall kunna hjälpa patienten. Genom möten och samverkan mellan dessa två bör 

sjuksköterskan ta hänsyn till patientens befintliga tillstånd, omvårdnadsdiagnoser och samlad 

information om vad patienten upplever, hur denne uppfattar sina behov av vård och skattar sin 

hälsostatus. (Orem 2001). 

Problemformulering  

Bristande följsamhet i läkemedelsbehandling är ett av de största hindren i patienters väg till 

bättre hälsa. Dålig följsamhet leder till fler biverkningar och utebliven läkemedelseffekt. 

Forskning visar att asymtomatiska sjukdomar och långtidsbehandlingar har sämst prognos vad 

gäller medicinsk följsamhet.  Sjuksköterskan har en viktig funktion i arbetet för att förbättra 

följsamheten i läkemedelsbehandlingen hos patienter med hypertoni. Av denna anledning har 

författarna valt att fördjupa oss i patienter med hypertoni, deras följsamhet i 

läkemedelsbehandling och deras egenvårdskapacitet kopplat till Orems egenvårdsteori. 

Förhoppningen med detta arbete är att identifiera de faktorer som leder till god följsamhet i 

läkemedelsbehandlingen vid hypertoni. Genom att belysa dessa faktorer är syftet att hjälpa 

allmänsjuksköterskan i sitt arbete med att främja följsamheten i läkemedelsbehandlingen hos 

patienter med hypertoni. 

Syfte 

Syftet är att med utgångspunkt från Orems egenvårdsteori sammanställa och beskriva aktuell 

forskning rörande faktorer som förbättrar följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter 

med hypertoni.  

 

Frågeställning 

Frågeställning: Hur kan sjuksköterskan hjälpa patienter med hypertoni att förbättra 

följsamheten i läkemedelsbehandling? 

Vilken ansatts har inkluderade artiklar använt sig av? 
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Metod 

 

Design  

Deskriptiv litteraturstudie 

 

Litteratursökning 

Genom databasen Pubmed söktes artiklar i Medline. Till en början gjordes manuell sökning, 

träffarna blev inte tillfredsställande gällande innehåll i förhållande till syftet. I svenska Mesh 

hittades relevanta termer som gav bakgrund till uppsatsens syfte. Sökord som användes var 

patient compliance, medication adherence, hypertension och antihypertension agents. Genom 

att komplettera med AND blev träffarna mer preciserade, antalet träffar blev färre (tabell 1).  

 

Tabell 1. Utfall av litteratursökning 

Söktermer 

120124  kl. 16,00 

Antal träffar 

Pubmed 

(full free text) 

Urval 

1. Medication Adherence 2221  

2. Antihypertensive Agents 15746  

3. Hypertension 37529  

4. Patient compliance 7613  

5. 1 AND 2 180 (180)  1 (146*,  33**) 

6. 1 AND 3 239 (238) 5 (208*,  22**,  3***)  

7. 1 AND 2 AND 3 143 (143) 1 (116*, 26**) 

8. 1 AND 2 AND 3 AND 4 141 (139) 8 (117*,  8**,  6***) 

9.  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 

Nursing 

4 (4) 0 (0*,  4**) 

10. 1 AND Nursing   113 (113) 0 (108*,  5**)  

* Förkastad efter läst titel 

** Förkastad efter läst abstrakt 
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*** Förkastad efter läst artikel 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa artiklar relevanta till studiens syfte och 

frågeställning. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2001 och 2011, skrivna på engelska, 

vara kostnadsfria samt finnas i fulltext.  Artiklarna skulle behandla ämnen om patienter över 

18 år med hypertoni och medicinsk följsamhet.  

 

Artiklar som inte svarade på studiens syfte eller frågeställning exkluderades samt artiklar 

publicerade före år 2001 exkluderades, se exkluderade artiklar bilaga 2.  

 

Sökning och urval 

 

Bearbetning 

Fas 1 

Författarna läste igenom 820 titlar. De 695 titlar som inte föll inom inklusionskriterierna 

förkastades. De övriga 81 artiklarnas abstrakt lästes. Av dessa uppfyllde 81 artiklar 

kriterierna. Då 57 stycken var kopior togs 24 stycken artiklar hem för vidare granskning.  

 

Fas  2 

De 24 artiklar från fas 1 lästes i sin helhet. 15 artiklar stämde väl in på studiens syfte. De 

resterande 9 artiklarna uteslöts då de inte uppfyllde kriterierna eller var orginalstudier. 

Sammanlagt 15 artiklar granskades av författaren med hjälp av SBU:s granskningsmall 

(Hellzén et al. 1999). 

 

Fas 3 

Artiklarna värderades med hjälp av SBU:s mall för artikelgranskning till hög (Ι), medel (ΙΙ) 

eller låg (ΙΙΙ) kvalitet, se bilaga 4. De inkluderade artiklarna redovisas i bilaga 1. 
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Dataanalys 

De inkluderade artiklarna analyseras genom att författarna läste igenom dem ett flertal gånger 

för att få en korrekt och god förståelse för innehållet. De innehåll som svarade på syftet 

markeras och valda artiklar kategoriserades sedan enligt Orems omvårdnadsteori om 

egenvårdsbrist, se bilaga 3. Författarna läste enskilt igenom valda artiklar för att sedan 

tillsammans värdera artiklarnas kvalitet enligt SBU/SSF:s mall nr 4 (1999, s. 39). Vad som 

anses med låg respektive hög kvalitet framgår i bilaga 4.  Författarna läste enskilt igenom 

valda artiklar för att tillsammans gå igenom kvalitetsgranskning. Artiklarnas kvalitet gällande 

ansats granskades i sin helhet, därefter analyserades artiklarna och diskuterades av författarna 

för att se om det var relevant till syftet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Valda artiklar ska vara etiskt övervägda enligt rådande riktlinjer (Forsberg & Wengström, 

2003). För att få en rättvis bild av samlat material har etiska överväganden gjorts vid urval 

och presentation av resultat. Egna värderingar och åsikter ska inte färga arbetets resultat eller 

granskandet av det insamlade materialet, utan syfta till att eftersträva objektivitet (Polit & 

Beck, 2004).  
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Resultat 

I resultatet presenteras 15 artiklar, av dessa är 13 artiklar av kvantitativ ansatts och 2 av 

artiklarna var kvalitativ. Valda artiklar speglar både män och kvinnors upplevelse kring 

följsamhet i läkemedelsbehandlingen vid hypertoni. Resultatet är indelat under två rubriker, 

egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar, se vidare indelning bilaga 3. 

Egenvårdskapacitet 

I en kvalitativ studie (ΙΙ) gjord i USA var syftet att undersöka hur vårdgivare pratade med sina 

patienter om läkemedelsföljsamhet vid hypertoni. I resultatet framkom det att vårdarna med 

hjälp av öppna frågor kunde få fram mer information om hur patienten tar sina mediciner samt 

vad patienten hade för information om läkemedlet. Vid användning av slutna frågor kunde 

viktig information gå förlorad, t ex om patientens bristande följsamhet var avsiktlig eller ej. 

Resultatet visade också på att regelbundna blodtryckskontroller och samtal gav bättre 

följsamhet och förståelse om läkemedlet (Berlowitz et al. 2006).  

Aggarwal & Moska undersökte i sin kvantitativa studie (ΙΙ) från USA de faktorer som bidrog 

till låg följsamhet av hypertoniläkemedel. Resultatet visade att depression, nedstämdhet, 

dåliga kostvanor och rökning ökade risken för låg följsamhet av läkemedelsordinationer vid 

hypertoni (Aggarwal & Moska 2010).   

I en kvantitativ studie (ΙΙ) från Storbritannien hade författarna som mål att undersöka 

förekomsten av egenvård bland hypertoniker. I resultatet kunden man läsa om patienter som 

både använde alternativa läkemedel, ordinerade läkemedel och blodtrycksmätare. De patienter 

som hade en egen blodtrycksmätare hemma följde själv sitt blodtryck och hur det påverkades 

av läkemedlet, dock hade de sällan fått information från sjukvården om hur de skulle använda 

mätaren korrekt. Det var även väldigt få som hade blivit rekommenderade av sin läkare att 

använda sig av en blodtrycksmätare hemma. Bland dem som gjorde det kunde man se 

livsstilsförändringar gällande kost och motion (Beevers et al. 2008).  

I en kvalitativ studie (ΙΙ) gjord i USA undersökte författarna faktorer associerade med 

läkemedels följsamhet hos afrikanska kvinnor. I resultatet framkom det att kvinnorna ibland 

kände sig negligerade av sjukvårdspersonalen när de hade problem med t ex biverkningar från 

läkemedelsbehandlingen(Cowan et al. 2008).  
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I en kvalitativ studie (ΙΙ) från USA undersökte författarna sambanden mellan användningen av 

alternativa- och blodtryckssänkandeläkemedel hos svarta kontra vita medborgare. En stor del 

av patienterna åt någon slags alternativ medicin utöver den blodtryckssänkande medicin som 

de hade utskriven. Ett lågt antal av deltagarna hade diskuterat detta med sin läkare. Hos de 

mörkhyade deltagarna kunde man se ett samband mellan låg följsamhet av förskrivna 

läkemedel och samtidigt intag av alternativa mediciner, man diskuterade om det kunde ha 

med kultur och religion att göra (He et al. 2010).  

Egenvårdsbegränsningar 

I en kvantitativ studie (ΙΙ) gjord i Skåne, Sverige, hade författarna undersökt sambandet 

mellan socialt nätverk samt låg ekonomisk standard med låg läkemedelsföljsamhet vid 

hypertoni. Resultatet visade att personer med begränsat socialt nätverk och låg ekonomisk 

standard följde sin läkemedelsordination sämre än de som hade ett större socialt närverk och 

bättre ekonomisk standard. Studien beskrev vidare att deltagarna i den utsatta gruppen 

skattade sin fysiska och psykiska hälsa sämre än den grupp som hade det bättre ställt.  

Slutsatsen som drogs var att nedsatt hälsa kunde vara ett hinder för att vara delaktig i 

samhället vilket påverkade följsamheten till läkemedelsordinationen. Låg social status kunde 

vara ett tidigt tecken på patientens medicinska beteende. Sociala nätverk som var kopplade till 

delaktighet kunde främja normer kring levnadsvanor, som t ex följsamhet i 

läkemedelsbehandling. Detta kunde förklara sambandet mellan sociala nätverk och påverkan 

på hälsan (Johnell et al. 2005).  

Baysan et al. (2009) undersökte i sin kvantitativa studie (ΙΙΙ) vikten av kunskap kring 

följsamhet av läkemedelsordinationer vid hypertoni.  Av dem som hade den bästa 

följsamheten var kunskapen kring läkemedel och hypertoni bäst.  De som hade god kunskap 

om varför hypertoni uppstod hade också en god följsamhet av läkemedlet. Likaså de patienter 

som blivit informerade av receptskrivaren om hur läkemedlet ska tas. Forskarna var 

överraskade av att patienternas följsamhet inte ökade när de visste vad hypertoni kunde 

resultera i. Patienterna var mer intresserade av komplikationer som kunde ske på kortsikt, t ex 

biverkningar. De som hade mycket information om biverkningarna hade sämre följsamhet av 

läkemedlet (Baysan et al. 2009).  

I en artikel som presenterades ovan visade resultatet på att kvinnorna hade mycket 

information om hypertoni. Att kvinnorna hade god följsamhet berodde ofta på rädsla för vad 
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som skulle hända om de slutade ta medicinerna. De råd som gavs av läkaren tog de på största 

allvar, t ex inte äta för mycket salt. Kvinnorna uppgav att familjen var ett stort stöd. Vissa av 

kvinnorna fann stöd i att be till en högre makt. Faktorer som bidrog till låg följsamhet kunde 

vara att hon/han inte trodde på att hon/han hade hypertoni. Den ekonomiska situationen, att 

inte ha råd att köpa hälsosam mat och att inte ha råd att hämta ut medicinerna bidrog till 

försämrad följsamhet (Cowan et al. 2008).  

Abbas et al., mäter i sin kvantitativa studie (Ι) gjord i Pakistan läkemedelsföljsamhet och 

faktorer kopplade till följsamhet bland 460 hypertonipatienter. I resultatet framgår att 

kunskapen om hypertoni samt behandling generellt var väldigt låg. Endast tre procent av de 

tillfrågade tog sin medicin när de upplevde symtom av hypertonin. De som hade bättre 

följsamhet hade också bättre kunskap om hypertoni, behandling och komplikationer (Abbas et 

al. 2007). 

I en kvantitativ studie (ΙΙ) från USA ville författarna undersöka om deltagarnas låga 

följsamhet av hypertoniläkemedel vara avsiktliga eller ej. Resultatet visade att det primära 

skälet till den låga följsamheten berodde på glömska. Andra orsaker var att patienterna ibland 

var upptagna av andra saker, var på resa och glömt att packa ner medicinerna, att oavsiktliga 

saker hade hänt, att de somnat eller var försenade till jobbet.  De dagliga rutinerna var viktiga 

för att patienterna skulle komma ihåg att ta medicinerna. Hände något som inte tillhörde 

rutinerna var det lätt att medicinen glömdes bort. Vissa uppgav att familjen var ett viktigt stöd 

för att komma ihåg medicinen (Allen et al. 2011).  

I en kvantitativ studie (Ι) gjord i Finland undersökte författarna sambandet mellan arbetsmiljö 

och läkemedelsföljsamhet. Man fann dock inga självklara samband. Emellertid kan det vara 

så att arbetet främjar regelbundna hälsokontroller som i sin tur utmynnar i bättre följsamhet. 

När patienten väl har påbörjat en behandling kan faktorer som ålder, livsstil och psykiskt 

mående som påverkar följsamheten. Forskarna fann dock att högre ålder, fetma och andra 

cardiovaskulära sjukdomar bidrog till bättre följsamhet (Kawachi et al. 2011).  

I en kvantitativ studie (ΙΙ) från USA undersöktes sambandet mellan uppskattad livskvalitet 

och läkemedels följsamhet. De deltagare som bedömde sin upplevda livskvalitet som låg var 

ofta kvinnor som varit diagnostiserade med hypertoni i mer än tio år. De var ofta överviktiga, 

led av fetma, hade fler diagnostiserade sjukdomar och/eller åt olika sorters 
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blodtryckssänkande mediciner. Kvinnornas följsamhet var i regel låg och författarna såg ett 

samband med den uppskattade livskvalitén (Joyce et al. 2010).  

Berlowitz et al (2007) studerade i sin kvantitativa artikel (ΙΙ), gjord i USA, sambandet mellan 

patienters etnicitet, erfarenheter, attityder, tro om hypertoni samt läkemedelsföljsamhet. De 

patienter som hade god följsamhet hade som förväntat också ett bättre blodtryck. De deltagare 

som hade bäst följsamhet av läkemedlen och tog sjukdomen på allvar var de som fått mycket 

information om komplikationer och vad hypertoni kan leda till. När det kom till etniska 

skillnader visade resultatet på att de mörkhyade patienterna var mer mån om att sköta sin egen 

vård, dock finns ingen förklaring till varför. Resultatet visade att patientens föreställning om 

sjukdomen speglar sig i patientens läkemedels följsamhet (Berlowitz et al. 2007).  

Toverud et al. (2011) undersökte i sin kvalitativa studie (Ι) erfarenheter och attityder mot 

synonympreparat mot hypertoni. Patienterna berättade om en oro och osäkerhet mot att ta 

synonympreparat och valde därför att avstå. Vissa av patienterna var rädd för att bli beroende 

av blodtrycksmedicinen eftersom de har många biverkningar. Någon patient berättade att han 

glömde tabletterna eftersom han inte ansåg sig själv vara sjuk.  Synonympreparat hade viss 

effekt på patienternas följsamhet. Många blev förvirrade av att tabletterna ständigt bytte 

utseende och form. Andra glömde bort att ta dem eftersom de inte var van vid tabletten och 

kartongens utseende. En av deltagarna berättade att tabletterna ibland kunde vara så stora att 

de inte passade i dosetten och på så vis glömdes bort när dosetten plockades fram. Deltagarna 

önskade mer information från sjukvårdspersonal om synonympreparat så de kunde vara 

förberedda nästa gång de fick en okänd tablett på apoteket (Hogstad et al.2011).   

Uzun et al. (2009) undersöker i sin kvantitativa studie (ΙΙ) vikten av individanpassad 

behandling vid hypertoni. Författarna mätte följsamhet av rekommendationer från läkaren. I 

undersökningen fanns följande rekommendationer; kost, träning, läkemedel, rökstopp och 

blodtrycksmätning. Resultatet visade att följsamheten av dessa rekommendationer delvis 

handlade om socioekonomiska aspekter. De deltagare som tjänade bättre hade högre 

följsamhet av kostordinationen. De som tränade regelbundet och rörde på sig flitigt var väl 

informerade och hade bättre följsamhet till kostordinationen. De deltagare som rökte och inte 

tränade regelbundet kunde relateras till låg ekonomiskstandard och låg utbildningsnivå. 

(Baysan et al. 2009).  
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I en kvantitativ studie (ΙΙ) från Storbritannien undersökte författarna orsaken till låg 

följsamhet samt relationen mellan vårdgivare och vårdtagare. I resultatet framkom att över 

hälften av deltagarna som hade låg läkemedelsföljsamhet kände sig nedstämd eller 

deprimerade. Dom förklaringar deltagarna hade för att inte ta sin medicin var; att de inte hade 

några hemma, att medicinen just tagit slut, oro över biverkningar och att det hade blivit störda 

i de dagliga rutinerna. Deltagarna tillfrågades om deras erfarenheter av hälsokontroller. 

Majoriteten upplevde besöken som positiva medan några, de som hade låg följsamhet, tyckte 

att besöken var stressframkallande. Majoriteten tyckte det kändes olustigt att fråga sin läkare 

frågor som rörde dem själva (Andrews et al. 2009). 

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att nyckeln till god läkemedelsföljsamhet är kunskap, information och 

socioekonomisk trygghet. Regelbundna samtal och hälsokontroller gav patienten tid att ta upp 

frågor om läkemedlet vilket främjar följsamheten. Socioekonomiska aspekter spelade dock 

roll för hur ordinationerna följdes. Låginkomsttagare och lågutbildade personer hade generellt 

en sämre följsamhet än de som hade det bättre ställt. De som hade sämre följsamhet angav 

glömska som den primära orsaken. Många var oroliga för biverkningar som kunde inträffa 

vilket ofta berodde på otillräcklig kunskap om läkemedlet. 

 

Metoddiskussion 

Artikelsökningen begränsades genom att endast använda artiklar utgivna mellan år 2001-

2011. Denna avgränsning gjordes för att få så färsk fakta som möjligt. Ingen begränsning 

gällande språk användes. De olika sökordskombinationer som användes inkluderade alla 

samma artiklar som används i studien, vilket ger författarna en känsla av att bästa tänkbara 

sökord har använts.  

Att författarna först läst och analyserat artiklarna var för sig för att sedan jämföra analysen 

tillsammans är till fördel för studiens trovärdighet. En svaghet är att författarna inte har 

engelska som modersmål då alla artiklar är skrivna på engelska. 
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 De 15 artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie passar väl in för syftet. Majoriteten av 

de inkluderade artiklarna är kvantitativa vilket kan ses som en nackdel, då de inte ger någon 

ingående information om vad patienter känner eller tycker.  

En av de inkluderade artiklarna har getts en låg (ΙΙΙ) kvalitetsbemärkning. Dock inkluderades 

artikeln ändå på grund av det rika innehållet i artikeln. Övriga artiklar är av medel (ΙΙ) och 

hög (Ι) kvalitet.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att med utgångspunkt från Orems egenvårdsteori sammanställa 

aktuell forskning rörande faktorer som förbättrar följsamhet till läkemedelsbehandling hos 

patienter med hypertoni. Utifrån Orems egenvårdsteori har resultatet delats in under två 

kategorier; egenvårdsbegränsningar och egenvårdskapacitet. Huvudresultatet visar på att 

nyckeln till god läkemedelsföljsamhet är kunskap, information och socioekonomisk säkerhet, 

vilket talar om var sjuksköterskan bör lägga fokus i arbetet för bättre följsamhet. 

Regelbundna samtal och hälsokontroller ger patienten tid att ta upp frågor om läkemedlet och 

främjar följsamheten. Socioekonomiska aspekter spela dock roll för hur ordinationerna följs. 

Låginkomsttagare och lågutbildade personer hade generellt en sämre följsamhet än de som 

hade det bättre ställt. De som hade sämre följsamhet angav glömska som den primära orsaken. 

Många var oroliga för biverkningar som kunde inträffa vilket ofta berodde på otillräcklig 

kunskap om läkemedlet.  

Av de inkluderade artiklarna handlade sex stycken artiklar om vikten av information om 

hypertoni samt behandling. De som hade otillräcklig information om hypertoni och 

behandling hade också sämre följsamhet i läkemedelsbehandlingen.  Det vittnar om 

sjuksköterskans bristande kunskap om vikten av information. Möjligtvis kan tidsbrist och 

stress vara bakomliggande orsak (Baysan et al. (2009), Hogstad et al. (2010), Berlowitz et al. 

(2006), Abbas et al. (2007), Cowan et al. (2008) och Baysan et al. (2009). 

Socioekonomiska aspekter som dålig ekonomi och låg levnadsstandard tillsammans med låg 

utbildningsnivå har ett samband med bristande läkemedelsföljsamhet. Patienterna med låg 

social standard kände sig ofta utanför samhället och mådde oftast sämre än de med högre 

standard (Johnell et al. 2005). Depression och nerstämdhet var en inte sällan bidragande orsak 

till bristande följsamhet (Andrews et al. 2009). Människan är en komplex individ och en 
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holistisk bedömning bör ligga till grund vid vård och medicinering. Författarna anser att 

sjuksköterskan måste vara uppmärksam och känna till patientens sociala bakgrund för att 

kunna hjälpa denne på bästa sätt, patienten skall känna sig sedd och integrerad i sin egen vård. 

Sjuksköterskan står inför en utmaning vad gäller att förbättra den medicinska följsamheten 

hos denna grupp. Detta kan fordra ett utökat ansvar för sjuksköterskan och ett gemensamt 

arbete mellan andra instanser.  

Orem påpekar att relationen mellan sjuksköterska och patient är essentiell för att främja 

egenvård och god hälsa. Samverkan mellan patienten, dennes betydande närstående och 

sjuksköterskan bör eftersträvas. Hänsyn skall tas till patientens befintliga tillstånd och diagnos 

samt dennes upplevda hälsa och vårdbehov för att gynna välbefinnande och egenvård. 

Patientens egenvårdkapacitet och egenvårdsbegränsning för identifieras (Orem 2001). 

De som hade god följsamhet var ofta patienter som var väl informerade, tränade regelbundet 

och var icke-rökare. Patienterna med god följsamhet tjänade också mer pengar och skattade 

sin livskvalitet högre (Baysan et al. 2009).  

Besöken på hälsocentralen visade sig vara en trygghet och ett positivt möte för många 

patienter. En del patienter upplevde dock besöken som ansträngande och stressframkallande. 

Dessa tyckte att det kändes olustigt att fråga läkaren om hälsofrågor relaterat till dem själva. 

De patienter som upplevde läkarbesöken som stressframkallande var de personer med låg 

följsamhet. (Andrews et al. 2009). Återigen tar författarna upp teorin om att känslan av 

utanförskap i samhället kan bidra till låg följsamhet vilket kan leda till skam, olust och stress 

vid läkarbesök . Resultatet visar ett samband mellan känsla av utanförskap och dålig ekonomi 

(Andrews et al. 2009). 

Resultatets helhet visar på att ansvaret ligger både på sjuksköterskan och på vårdtagaren. 

Författarna tror att ett stort bakomliggande problem kan vara bristande kommunikation. 

Samtidigt som patienterna kan vara villig att ta ansvar för sin egenvård är det sjuksköterskans 

ansvar att förse dem med den information som de behöver för att uppnå fullgod effekt.  

Slutsats 

Sjuksköterskan är oftast den sjukvårdspersonal som träffar patienten mest. Det är därför 

viktigt att hon är lyhörd och är observant på eventuella problem och frågor hos patienten. 

Information om läkemedlet och behandlingen är oerhört viktigt för ett gott resultat, att se till 

att patienten är införstådd men eventuella komplikationer och biverkningar som kan inträffa. 

Berätta för patienten att fortsätta ta medicinen även om hon/han börjar känna sig bättre.  
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Bilaga 1 

Inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal       

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Analys-metod Huvudresultat 

 

Studie-

design/ 

kvalitet 

Abbas, 

Afridi, 

Ahmad,  

Ambreen, 

Frossard, 

Hashmi, 

Ishaq, 

Sajwani & 

Saleheen 

(2007) 

Pakistan 

Syftet var att mäta 

följsamhet hos 

hypertoni 

patienter samt 

faktorer kopplade 

till följsamhet. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär 

Deltagare 

= 460 

SPSS version 

13.0 användes 

för att 

sammanställa 

data. 

Bristande kunskap 

hör samman med låg 

följsamhet av 

blodtrycks-sänkande 

läkemedel. 

Hög   

(Ι) 

Aggarwal & 

Moska 

(2010)     

USA 

Undersöka 

bidragande 

faktorer  till låg 

följsamhet av 

läkemedel vid 

hypertoni. 

Kvantitativ Deltagare 

= 371 

Deskriptiv 

analys. P-värden 

räknades ut. 

Orsak till låg 

följsamhet till 

ordination var ofta 

depression, 

nedstämdhet, rökning 

och mycket snabbmat. 

Medel 

(ΙΙ) 

Allen, 

Belletti, 

Doyle, 

Griend, Jan, 

McQueen, 

McQueen, 

Nair, Patel, 

Saseen & 

Vande 

(2011)  USA 

Att undersöka om 

den låga 

följsamheten var 

avsiktlig eller ej. 

Kvantitativ. 

Enkät över 

telefon. 

Deltagare 

= 2451 

Deskriptiv 

metod. SAS 

version 9.2 

användes för att 

samanställa 

data. P-värde 

räknades ut 

Många avgav 

glömska och 

oavsiktliga 

förändringar av de 

dagliga rutinerna som 

orsak. Familjen 

viktigt stöd. 

Medel 

(ΙΙ) 

 

Andrews, 

Clarke, Kim, 
Kohler, 

Kratt, 

Litaker, 
Martin,      

Pisu,      

Undersöka 

anledningen till 

låg följsamhet 

samt relationen 

mellan 

Kvantitativ. 

Telefon 

intervju med 

patienter efter 

deras besök 

hos 

Deltagare 

= 434 

SAS version 9.1 

användes för att 

sammanställa 

data.  

T-test. Chi-två 

Deltagare med låg 

följsamhet kände sig 

ofta nedstämda. De 

upplevde också 

läkarbesök som 

stressframkallande. 

Medel 

(ΙΙ) 
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Prayor-

Patterson & 

Schoenberger          
(2009)        

UK 

patient/vårdgivare.  hälsocentralen. test. Majoriteten upplevde 

dock besöken som 

positiva. 

 

Baysan, 

Kara, 

Karaeren, 

Kırılmaz, 

Köz, Naharc, 

Pınar, Uzun, 

Uzun, 

Yılmaz & 

Yokuşoğlu 

(2009) 

Turkiet 

Påvisa vikten av 

individuell 

anpassad 

hypertoni 

behandling. 

Kvantitativ.  

 

 

Deltagare 

= 150 

 Koständringar, 

regelbunden träning 

och rökstopp passar 

inte alla. Information 

är en viktig del i 

läkemedelsföljsamhet. 

Socioekonomiska 

aspekter kan relateras 

till 

ordinationsföljsamhet. 

Medel 

(ΙΙ) 

Baysan, 

Kara, 

Karaeren, 

Kırılmaz, 

Köz, Naharc, 

Pınar, Uzun, 

Uzun, 

Yılmaz & 

Yokuşoğlu, 

(2009) 

Turkiet 

Undersöka vikten 

av kunskap kring 

läkemedels 

följsamhet vid 

hypertoni 

 

  

Kvantitativ. 

Enkätfrågor 

tillsammans 

med 

sjuksköterska 

Deltagare 

= 277 

Data 

programmet 

SPSS version 

13.0 användes. 

God information om 

hypertoni = god 

följsamhet. De med 

god information om 

biverkningar hade 

sämre följsamhet. 

Låg 

(ΙΙΙ) 

Beevers, 

Gohar, 

Greenfield, 

Lip & Jolly 

(2008)     UK 

Undersöka 

förekomsten av 

egenvård  vid 

hypertoni. 

Kvantitativ. 

Frågeformulär 

Deltagare 

= 153 

 

Bortfall  

= 37 

Data 

programmet 

SPSS version 

13.0 användes 

för att 

samanställa 

data. Chi-test 

Med egen 

blodtrycksmätare 

hemma kunde pat 

själv hålla koll på 

trycket. Det ökade 

läkemedels 

följsamheten.  

 

Medel 

(ΙΙ) 

Berlowitz, 

Bokhour, 

Kozak, 

Kressin, 

Kroupa, 

Long, Orner, 

Pharm, 

Reddy, 

Undersöka 

samband mellan 

patientens 

etnicitet, 

erfarenhet, attityd 

och tro om 

hypertoni kontra 

följsamhet. 

Kvantitativ. 

Korta 

intervjuer med 

vardera patient 

efter deras 

läkarbesök.  

Deltagare 

= 793 

SAS version 

9.1.3 användes 

för att 

sammanställa 

data.  

Information om 

sjukdomen ger bättre 

följsamhet då 

patienten tog det hela 

mer på allvar. 

Patientens 

föreställning om 

sjukdomen speglar sig 

Medel 

(ΙΙ) 
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Rothendler & 

Wang (2007)  

USA 

i läkemedels 

följsamheten.  

 

Berlowitz, 

Bokhour, 

Kressin & 

Long  (2006)  

USA 

Undersöka hur 

vårdgivare pratar 

med sina pat. om 

medicinsk 

följsamhet. 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

Deltagare 

= 47 

Innehållsanalys. Regelbundna samtal 

kring hypertoni och 

läkemedelsintag gav i 

större utsträckning 

bättre följsamhet. 

Medel 

(ΙΙ) 

Cowan 

Elashoff, 

Evangelista, 

Fongwa, 

Hays, 

Martins, & 

Morisky 

(2008)  USA 

Undersöka 

faktorer 

associerade med 

läkemedels 

följsamhet. 

Kvalitativ. 

Fem 

ljudinspelade 

fokusgrupper 

Deltagare 

= 20 

Innehållsanalys. Information ger god 

följsamhet. 

Kvinnorna kände sig 

ibland negligerade av 

sjukvårdspersonal när 

de berättade om 

problem med 

läkemedlet.  

Medel 

(ΙΙ) 

He, Holt, 

Islam, 

Krousel- 

Joyce, 

Morisky  

Muntner, 

Stanley, 

Webber & 

Wood, 

(2010)  USA 

Syftet var att 

jämföra 

sambandet mellan 

alternativa 

läkemedel och 

hypertoni 

läkemedel hos 

svarta/vita vuxna. 

Kvantitativ. 

Telefon 

intervjuer.  

Deltagare 

= 2194 

Dataprogrammet 

SAS version 9.1 

användes för att 

sammanställa 

data. P-värde 

räknades ut. 

Intag av både 

förskrivna läkemedel 

och alternativa 

mediciner påverkade 

följsamheten av 

förskrivna läkemedel. 

Medel 

(ΙΙ) 

 

Hogstad, 

Roise, 

Toverud & 

Wobe. 

(2010) Norge 

Undersöka 

erfarenheter och 

attityder mot 

synonympreparat 

för hypertoni 

patienter. 

Kvalitativ. 

Fem 

fokusgrupper. 

Deltagare 

= 22 

Innehållsanalys.  Deltagarna kände oro 

och osäkerhet för 

synonympreparat. De 

glömdes ibland bort 

då pat inte kände igen 

förpackningen 

hemma. Information 

önskades från 

vårdpersonalen.  

Hög   

(Ι) 

Johnell, 

Lithman, 

Merlo, 

Råstam & 

Undersöka 

sambandet mellan 

låg social status 

och låg 

Kvantitativ Deltagare 

= 1288 

Data 

programmet 

MLwiN, 

Version 1.1 

Låg social status och 

utbildningsnivå har 

samband med låg 

läkemedels följsamhet 

Medel 

(ΙΙ) 
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Sunquist 

(2005) 

Sverige 

läkemedels 

följsamhet. 

användes för att 

samanställa 

data. 

vid hypertoni. 

Joyce, 

Krousel-, 

Munter, 

Wood 

Winter-Holt 

& Webber 

(2010)  USA 

Undersökte 

sambandet mellan 

uppskattad 

livskvalitet och 

läkemedels 

följsamhet. 

Kvantitativ. 

Intervju över 

telefon. 

Deltagare 

= 2180 

SAS version 9.1 

användes för att 

sammanställa 

data. 

Ju högre upplevd 

livskvalitet ju bättre 

följsamhet. De som 

skattade sin 

livskvalitet som låg 

var ofta kvinnor med 

flera sjukdomar, 

överviktiga och åt 

många olika 

mediciner. 

Medel 

(ΙΙ) 

Kawachi, 

Kivimäki, 

Kouvonen, 

Oksanen, 

Pentti, 

Sjösten, 

Suzuki, 

Takao, 

Vahtera, & 

Virtanen 

(2011) 

Finland 

Undersökte om 

arbetsmiljön har 

samband med 

läkemedels 

följsamhet. 

Kvantitativ. 

Data 

insamling med 

hjälp av 

journaler. 

Deltagare 

= 3515 

Bortfall  

= 1023 

Data 

programmet 

SAS version 

9.13 användes. 

Inga samband mellan 

arbetsmiljö och 

följsamhet. Dock kan 

arbetet främja 

regelbundna 

hälsokontroller. 

Hög   

(Ι) 
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Bilaga 2 

Exkluderade artiklar 

 
Författare, årtal, land Titel Orsak 

Bramley, Gerbino, 

Nightengale & Frech-Tamas 

(2006) USA 

Relationship of blood pressure 

control t adherence with 

antihypertensive monotherapy 

in 13 managed care 
organizations 

Ej vetenskaplig 

Lynch, Markosyan, 

Melkonian, Pesa & 

Kleinman, 2009, USA 

Effect of antihypertensive 

medication adherence 

among employees with 
hypertension. 

Ej vetenskaplig 

Steiner et al., 2009, Kanada Sociodemographic and clinical 
characteristics are not clinically 

useful predictors of refill 

adherence in patients with 
hypertension 

Ej relevant för studien 

 

Heisler et al., 2008, USA When more is not better - 

Treatment intensification 

among hypertensive patients 
with poor medication adherence 

Ej relevant för studien 

 

Leiva et at., 2010, Spanien Efficacy of a brief 

multifactorial adherence-based 
intervention on reducing the 

blood pressure of patients with 

poor adherence: protocol for a 
randomized clinical trial 

Ej vetenskaplig 

 

Pladevall et al. 2010 Spanien Multicenter cluster-randomized 

trial of a multifactorial 
intervention to improve 

antihypertensive medication 

adherence and blood pressure 
control among patients at 

high cardiovascular risk. 

Ej relevant för studien 

Schroeder, Hollinghurst & 

Peters, 2005, UK 

Nurse-led adherence support in 

hypertension: a randomized 

controlled trial 

Ej relevant för studien 

Guirado, Ribela, Huergo & 

Borras, 2011, Spanien 

Knowledge and adherence to 

antihypertensive therapy in 

primary care: results of a 

randomized trial 

Ej relevant för studien 
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Ortega et al. 2010, Brasilien How to avoid discontinuation of 

antihypertensive treatment. The 

experience in Sa˜o Paulo, Brazil 

Ej relevant för studien 

 

 

Bilaga 3 

Kondenserad text 
 

Författare Resultat Subkategori Kategori 

Berlowitz et al. Regelbundna samtal 

kring hypertoni och 

läkemedelsintag gav i 

större utsträckning bättre 

följsamhet. 

Uppföljning och 

information 

Egenvårdskapacitet 

Aggarwal & 

Moska  

Orsak till låg följsamhet 

till ordination var ofta 

depression, 

nedstämdhet, rökning 

och mycket snabbmat. 

Självuppfattning 

och självkänsla 

Egenvårdskapacitet 

Johnell et al. Låg social status och 

utbildningsnivå har 

samband med låg 

läkemedels följsamhet 

vid hypertoni. 

Socioekonomiska 

faktorer 

Egenvårdsbegränsningar 

Beevers et al. Med egen 

blodtrycksmätare 

hemma kunde pat själv 

hålla koll på trycket. Det 

ökade läkemedels 

följsamheten. 

Att ta ansvar för 

sin egen hälsa 

Egenvårdskapacitet 

Allenet al Många angav glömska 

och oavsiktliga 

förändringar av de 

dagliga rutinerna som 

orsak.  

Faktorer som 

påverkar 

följsamhet 

Egenvårdsbegränsningar 

Familjen var ett viktigt 

stöd. 

Vänner och 

familj 

Egenvårdskapacitet 

Kawachi et al.   Inga samband mellan 

arbetsmiljö och 

följsamhet. Dock kan 

arbetet främja 

Faktorer som 

påverkar 

följsamhet 

Egenvårdsbegränsningar 
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regelbundna 

hälsokontroller. 

Baysan et al. God information om 

hypertoni gav god 

följsamhet. De som hade 

god information om 

biverkningar hade sämre 

följsamhet. 

Vikten av 

information 

Egenvårdsbegränsningar 

Cowan et al. Information ger god 

följsamhet.  

 

Vikten av 

information 

Egenvårdsbegränsningar 

Kvinnorna kände sig 

ibland negligerade av 

sjukvårdspersonal när de 

berättade om problem 

med läkemedlet. 

Att känna sig 

tagen på allvar 

Egenvårdskapacitet 

He et al. Intag av både förskrivna 

läkemedel och 

alternativa mediciner 

påverkade följsamheten 

av förskrivna läkemedel. 

Tillit till 

läkemedel 

Egenvårdskapacitet 

Abbas et al.       Bristande kunskap hör 

samman med låg 

följsamhet av 

blodtryckssänkande 

läkemedel. 

Vikten av 

information 

Egenvårdsbegränsningar 

 

Joyce et al. Ju högre upplevd 

livskvalitet ju bättre 

följsamhet. De som 

skattade sin livskvalitet 

som låg var ofta kvinnor 

med flera sjukdomar, 

överviktiga och åt 

många olika mediciner. 

Självkänsla Egenvårdsbegränsningar 

Berlowitz et al. Information om 

sjukdomen ger bättre 

följsamhet då patienten 

tog det hela mer på 

allvar. Patientens 

föreställning om 

sjukdomen speglar sig i 

läkemedels 

Vikten av 

information 

Egenvårdsbegränsningar 
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följsamheten. 

Hogstad et al. Deltagarna kände oro 

och osäkerhet för 

synonympreparat. De 

glömdes ibland bort då 

pat inte kände igen 

förpackningen hemma. 

Information önskades 

från vårdpersonalen. 

Vikten av 

information 

Egenvårdsbegränsningar 

Andrews et al. Deltagare med låg 

följsamhet kände sig 

ofta nedstämda. De 

upplevde också 

läkarbesök som 

stressframkallande. 

Majoriteten upplevde 

dock besöken som 

positiva. 

Faktorer som 

påverkar 

följsamhet 

Egenvårdsbegränsningar 

Baysan et al. Koständringar, 

regelbunden träning och 

rökstopp passar inte alla. 

Information är en viktig 

del i 

läkemedelsföljsamhet. 

Socioekonomiska 

aspekter kan relateras till 

ordinationsföljsamhet. 

Faktorer som 

påverkar 

följsamhet 

Egenvårdsbegränsningar 
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Bilaga 4 

Klassificering och värdering av studier  
 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU och indelats i följande grupper:  

 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) dvs en prospektiv studie där man gjort en slumpvis 

fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

 

 • Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning.  

 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material, med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar.  

 

• Litteraturöversikt (L). Dessa studier bygger på en litteraturgenomgång, i bästa fall genom en 

systematisk litteraturgranskning, där resultatet redovisas i en analyserande 

kunskapssammanställning. De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts 

utifrån en tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III), 

se Tabell 1a [54].  

 

Inom omvårdnadsforskning har kvalitativa forskningsmetoder en lång tradition. Därför har 

även studier med kvalitativ metodik inkluderats, klassificerats och värderats. Kriterier för 

bedömning av kvalitativa studier har utarbetats av författarna, se Tabell 1b. 

  

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som insamlats genom intervjuer, 

berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex 

personens upplevelser och erfarenheter  

 

Tabell 4. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4(199, s 48). 

 

                       Hög    Medel                          Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder inkl. 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen.  

 

 

         - 

 

Randomiserad studie med för 

få patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, 

otillräckligt beskrivet eller stort 

bortfall  

 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

 Litet antal patienter, 

tveksamma statistiska metoder  
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frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder.  

        -  

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.).  

 

 

        - 

 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder  

 

 

 Tabell 5. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

                 Hög     Medel              Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven 

och genomförd, resultatet är logiskt 

och begripligt, god 

kommunicerbarhet  

 

 

 

     - 

 

 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning  

 

 

 


