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Sammanfattning    
Bristande compliance till läkemedelsordinationer vid kronisk sjukdom är idag ett 
vanligt förekommande problem inom sjukvården. Detta bidrar till ökade kostnader för 
sjukvården men hindrar också effektiv behandling, vilket kan utgöra hinder för 
patienters upplevelse av hälsa och välbefinnande. Syftet med denna uppsats är att 
utifrån patientens perspektiv beskriva faktorer bakom bristande compliance vid kronisk 
sjukdom. Uppsatsen är utförd genom en litteraturöversikt där både kvalitativa och 
kvantitativa studier jämförts och sammanställts. I resultatet framkommer sju teman 
vilka samtliga beskriver bakomliggande orsaker till bristande compliance. Dessa orsaker 
bottnar i de svårigheter som kan upplevas vid långtidsmedicinering. Rädsla för 
läkemedlets negativa effekter, kritisk inställning till läkemedel, upplevelse av förändrad 
identitet, känsla av begränsning i vardagen, förnekelse av sjukdom, misstro till 
sjukvården och avsaknad av kunskap och information är alla vanliga faktorer bakom 
bristande compliance. Diskussion förs gällande betydelsen av att ordination i så hög 
grad som möjligt anpassas efter varje patients förutsättningar och unika behov. Vikten 
av sjuksköterskans bidragande roll till ökade förutsättningar för compliance belyses 
också. Det framkommer att en god vårdrelation är av stort värde för att bidra till en 
bland patienter förbättrad compliance. Det är igenom denna som sjuksköterskan kan 
förse patienten med de resurser som krävs för en ökad compliance. Det kan handla om 
att ge stöd, motivation eller undervisning men framförallt om öppenhet och förståelse 
inför patientens livsvärld.   
 
 
Nyckelord: Bristande compliance, läkemedelsordination, kronisk sjukdom, upplevelse, 
patientperspektiv.
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INLEDNING 

Under perioder av arbetsplatsförlagda studier har vi uppmärksammat problem med att 
kroniskt sjuka patienter inte följer läkemedelsordinationer. Många gånger kan 
försämring av sjukdomstillståndet orsakas just av att patienten inte följt de ordinationer 
som givits. Denna bristande compliance tycks i vissa fall bero på patientens glömska 
eller fysiska oförmåga att följa ordinationen. Patienter beskriver exempelvis svårigheter 
med att öppna förpackningar, svälja tabletter eller att ta sig till apoteket. Dock verkar 
bristande compliance oftare orsakas av andra faktorer grundade i behandlingens 
påverkan på det vardagliga livet, faktorer som gör att bristande compliance blir ett aktivt 
och medvetet val.  
 
Eftersom läkemedelsordinationen tillkommit för att öka patientens välmående och 
motverka ohälsa kan bristande compliance ur sjuksköterskans perspektiv verka 
irrationellt och dumdristigt. För att förstå patientens agerande krävs att sjuksköterskan 
har insikt i de problem och svårigheter patienter kan uppleva vid långtidsmedicinering 
till följd av kronisk sjukdom. Läkemedelsbehandling innebär ofta hinder och svårigheter 
för individen. Att tvingas leva med biverkningar, att känna rädsla för beroende och att 
tvingas anpassa livet efter ordinationer är vanliga upplevelser och kan skapa känslor av 
att inte ha kontroll över den egna livssituationen. Vi vill genom denna uppsats belysa 
orsaker bakom bristande compliance och skapa en förståelse för patientens agerande. 
Om en sådan förståelse skapas kan också en ökad förståelse för patientens livsvärld 
komma till stånd, något som är viktigt för att vård utifrån individens unika behov skall 
kunna åstadkommas.  
 
BAKGRUND 

Compliance 
Compliance kan översättas till svenskans följsamhet och kan definieras som till vilken 
grad en persons beteende överrensstämmer med ordinationer rörande medicinering eller 
livsstilförändringar (Hansson Scherman, 1998). Andra synonymer till compliance är 
adherance och concordance. Trots mycket kritik kring begreppet compliance är detta det 
mest använda och vedertagna uttrycket i litteraturen. Således kommer detta att vara det 
ordval som används i denna litteraturöversikt.  
 
Den allmänna uppfattningen gällande sjukvård är att dess uppgift är att diagnostisera, 
förskriva och behandla. Patientens uppgift är att ta emot den vård som anses vara 
nödvändig (Playle & Keeley, 1998). Inom sjukvården finns det en allmän uppfattning 
om att patienterna följer de råd och ordinationer som givits. Så är dock inte alltid fallet 
(Sandén Eriksson, 2000). Patienter kan av olika skäl vara mer eller mindre benägna till 
att följa ordination. Bristande compliance kan innefatta att patienten inte följer 
läkemedelsordination, men också att patienten glömmer en eller flera doser, söker vård 
för sent, inte kommer på återbesök eller inte deltar i hälsoprogram (Vermeire, 
Hearnshaw, Van Royen och Denekens, 2001). Dock kommer denna uppsats enbart 
fokusera på bakomliggande orsaker till bristande compliance vid läkemedelsordination.   
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Compliancebegreppet har studerats inom många olika vetenskapliga discipliner, bland 
annat utifrån medicinskt-, omvårdnads-, ekonomiskt och sociologiskt perspektiv. Sedan 
70-talet, då forskningen kring begreppet på allvar tog fart, har dock forskningen 
dominerats av det medicinska perspektivet (Hansson Scherman 1998).  Enligt Kyngäs, 
Duffy och Kroll (2000) har denna spridda forskning inom olika vetenskaper lett till 
svårigheter när det gäller att uppnå konsensus kring begreppets betydelse, varvid ett 
flertal alternativa begrepp uppstått. Begreppen adherence och concordance används som 
tidigare nämnts ofta synonymt i litteraturen. Dessa begrepp anses vara mindre bärande 
av de föreställningar som compliancebegreppet innefattar. Vermeire, et al. (2001) menar 
att det implicit till definitionen av begreppet compliance finns ett antagande om att 
medicinska ordinationer är bra för patienten och att ett rationellt beteende innebär att 
med exakthet följa de medicinska råd som givits. Playle och Keeley (1998) menar på 
liknande sätt att begreppet innefattar föreställningar om sjukvårdspersonalens övertag 
och maktposition gentemot patienten. Patienten ses som passiv mottagare av vård och 
personalen som representanter för makt och kontroll. Författarna menar att det i och 
med begreppets innebörd finns ett skuldbeläggande av patienten och en syn på bristande 
compliance som ett irrationellt och avvikande beteende. Författarna argumenterar för att 
dessa underliggande föreställningar utgör hinder i de sammanhang då begreppet 
används utifrån ett omvårdnadsperspektiv.  
 

Kronisk sjukdom 
Kronisk sjukdom innebär ett långsamt fortlöpande, långvarigt, ihållande, eller obotligt 
sjukdomstillstånd (Nationalencyklopedin, 2008). För personen innebär kronisk sjukdom 
en bestående förändring, ständig anpassning och ett livslångt beroende till sjukvården. 
Den kroniska sjukdomen ger inte bara upphov till fysiskt lidande utan leder också ofta 
till lidande i form av oro och sorg (Kyngäs, 2000). Således kan lidande innebära 
observerbara symtom men också upplevelser av hot eller förlust av individens identitet. 
Samtliga förändringar kan innebära en ny syn på livet i stort. Sjuksköterskan har en 
viktig funktion att fylla gällande lindring av patientens lidande. Möjligheter för detta 
skapas i vårdrelationen, genom vilken patienten ges utrymme till att uttrycka begär, 
behov och problem. Denna relation bör präglas av tillit och respekt för att på så sätt 
möjliggöra att patienten förs mot en upplevelse av försoning med sjukdomstillståndet 
(Wiklund, 2003). 
 
Det kroniska sjukdomstillståndet kan karaktäriseras av ett oförutsägbart förlopp, 
förändrad fysisk förmåga och en förändrad uppfattning av den egna kroppen (Kyngäs, 
2000). Öhrn (2000) menar att insjuknande i kronisk sjukdom påverkar olika individer på 
olika sätt. Hur en person hanterar diagnosen beror på hur denne tolkar och bedömer 
situationen, något som i sig har att göra med individens tidigare livssituation, synen på 
nuet och synen på framtiden. Insjuknandet i kronisk sjukdom innebär ett liv med nya 
praktiska krav och begränsningar, förändringar som många gånger kräver tid och 
utrymme i vardagen. Insjuknandet kan också innebära en förändrad syn på den egna 
identiteten, en förändring som innebär ett hot mot upplevelsen av att vara frisk och av 
att inneha hälsa. Många har svårt att acceptera tillståndet som sjuk. Wiklund (2003) 
beskriver vikten av att individen innehar hälsa. Hälsa innebär känslor av sundhet, 
friskhet och välbefinnande. Dessa känslor är inte nödvändigtvis beroende av 
sjukdomstillståndet utan är något som i hög grad grundar sig i individens upplevelse av 
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den egna livsvärlden. Livsvärlden är den verklighet vi dagligen lever i och ständigt tar 
för given. Genom livsvärlden betonas människors individuella upplevelser och 
erfarenheter. För att uppleva hälsa är således inte frånvaro av sjukdom nödvändigt. Att 
praktiskt skapa ett nytt sätt att leva och att samtidigt bevara den personliga identiteten är 
enligt Öhrn (2000) viktiga aspekter i accepterandet av en kronisk sjukdom. I de fall då 
sjukdomen upplevs som ett hot mot identiteten kan en rädsla för att uppfattas som 
annorlunda uppstå. Sjukdomen kan samtidigt innebära ett hot mot möjligheten att leva 
livet som önskat och planerat. Sjukdomen och dess inverkan på vardagen blir då mer 
tung och tvingande än om ett accepterande har skett. Även Öhman, Söderberg och 
Lundman (2003) beskriver liknande känslor som kan uppkomma till följd av den 
kroniska sjukdomen eller behandlingen av denna. Många patienter beskriver hur smärta, 
svaghet och trötthet har en begränsande inverkan på det dagliga livet och hur kroppen 
på så sätt kan upplevas som ett hinder.  
 
PROBLEMFORMULERING 

Ett vanligt problem inom vården idag är att en stor del av kroniskt sjuka patienter inte 
följer ordinationer gällande medicinering och rekommendationer. En svensk studie 
uppskattar att endast 50 % av långtidsbehandlade patienter följer de ordinationer och 
anvisningar som givits (Andersson, Melander, Svensson, Lind & Nilsson, 2005). Detta 
hindrar effektiv behandling liksom bidrar till ökade kostnader, men kan framförallt 
medföra hinder för patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Mycket forskning 
kring orsaker till bristande compliance har gjorts men få konkreta förslag till hur 
sjuksköterskan och övrig personal kan bemöta problemet har framkommit. En av 
sjuksköterskans primära uppgifter är att lindra patienters lidande och främja hälsa och 
välbefinnande utifrån ett livsvärldsperspektiv. För att möjliggöra denna uppgift krävs 
kunskap utifrån patientens perspektiv kring de faktorer som kan orsaka bristande 
compliance. Med en ökad förståelse kring detta kan förutsättningarna för en individuellt 
anpassad vård och medicinering möjliggöras. 
 

SYFTE 

Syftet är att utifrån patientens perspektiv beskriva faktorer bakom bristande compliance 
till läkemedelsordination vid kronisk sjukdom. 

 
METOD 

Då vald litteratur är av både kvalitativ och kvantitativ art är uppsatsen utförd genom en 
litteraturöversikt så som metoden är beskriven av Friberg (2006). En litteraturöversikt 
görs genom analys av publicerad kvalitativ och kvantitativ forskning. En överblick över 
vilka kunskaper som finns inom det aktuella forskningsområdet skapas på så sätt. 
Litteraturöversikten tar sin början i en undran eller en fråga som ligger till grund för ett 
problemområde. För att avgränsa forskningsproblemet och skapa en 
problemformulering görs en inledande litteratursökning. Här skapas också en överblick 
över befintlig litteratur kring området. I denna första del av litteratursökningen studeras 
forskningsområdet med en vidsynthet och öppenhet. Kartläggning angående vilka typer 
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av studier som gjorts och vilka sammanhang som är mest representerade görs. När en 
första översikt skapats sker en avgränsning då vissa artiklar utses att ingå i 
litteraturöversikten och andra utesluts.  De artiklar som skall ingå i litteraturstudien 
granskas sedan för att säkerställa att studier av god kvalité kommer att användas. De 
artiklar som anses uppnå god kvalité sammanställs i ett översiktsregister och analyseras 
sedan. Analysen sker genom att studierna läses upprepade gånger för att skapa en 
uppfattning om innehåll. Nästa steg innebär att studiernas likheter och/eller skillnader 
gällande teoretiska utgångspunkter, metod, analys, resultat och resultattolkning 
identifieras. Vanligtvis väljs enbart några av dessa områden för analys. Meningsbärande 
enheter urskiljs i resultatet och sammanställs i olika teman.  
 

Urvalsdel 
Vår inledande informationssökning gjordes via databasen Cinahl. Sökorden compliance 
samt non-compliance användes för att skapa en överblick över befintlig litteratur kring 
området.  Det framkom att en mängd studier har genomförts av både kvalitativ och 
kvantitativ art inom området. Dock var mängden studier utifrån ett patientperspektiv 
begränsade. När denna första översikt skapats skedde en avgränsning genom 
kombination av olika sökord på olika databaser. Sökorden som användes var 
compliance, non-compliance, adherence, concordance, patient perspective, experience, 
nursing, medication-related problems och compliance to treatment. Databaser som 
ingick var Blackwell Synergy, Cinahl, MedLine, Academic Search Elite och SveMed+. 
Genom granskning av artiklarna utsågs vissa till att ingå i litteraturöversikten och andra 
uteslöts. Artiklarna som valdes ut baserades på studier som kunde knytas an till 
uppsatsens syfte. Av de nio artiklar som valdes ut var sju stycken av kvalitativ art och 
två stycken var av kvantitativ art. Valda artiklar sammanställdes i ett översiktsregister 
och analyserades sedan. De kriterier som utgicks ifrån var att studierna var utförda på 
patienter med kronisk sjukdom och tog upp svårigheter med läkemedelsanvändning 
samt möjliga orsaker till bristande compliance. Ytterligare inklusionskriterier var att 
artiklarna skulle baseras på intervjustudier av kvalitativ art med ett patientperspektiv 
och vara utförda inom de senaste 10-15 åren. Då ett begränsat antal kvalitativa artiklar 
utifrån ett patientperspektiv hittades valdes också ett par kvantitativa studier med detta 
perspektiv ut. Studierna som använts i analysen är utförda under åren 1994-2007 och 
representerar patienter i västerländska länder med olika kroniska sjukdomar. Studierna 
fokuserar främst på de problem patienter kan uppleva i samband med bruk av 
läkemedel. De representerade sjukdomarna är astma/allergi, bipolär sjukdom, cancer, 
diabetes mellitus, epilepsi, hjärt-kärlsjukdomar, multipel skleros, njursvikt, reumatoid 
artrit, schizofreni/schizoaffektiv sjukdom och systemisk lupus erythematosus. 
 

Analysdel 
Analysen inleddes med att studierna lästes upprepade gånger för att på så sätt skapa en 
uppfattning om innehållet. Nästa steg innebar att studiernas likheter i resultatet 
identifierades. Detta gjordes genom att meningsbärande enheter plockades ut. Enheterna 
markerades i olika färg och sammanställdes till olika teman.  
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RESULTAT 

En mängd olika faktorer har visat sig påverka patienters compliance vid kronisk 
sjukdom. I resultatet presenteras dessa faktorer i sju övergripande teman. Samtliga 
speglar patienters upplevelser av långtidsmedicinering vid kronisk sjukdom och hur 
dessa upplevelser kan ha en negativ inverkan på compliance. 
 

1. Att känna rädsla för läkemedlets negativa effekter 
2. Att ha en kritisk inställning till läkemedel 
3. Att uppleva förändrad identitet 
4. Att känna begränsning i vardagen 
5. Att förneka sjukdomen 
6. Att känna misstro till sjukvården 
7. Att sakna kunskap och information 

 
 

Att känna rädsla för läkemedlets negativa effekter 
Det mest dominerande temat som framkommit ur analysen av valda studier är 
patienternas rädsla för olika typer av negativa effekter till följd av långvarig 
läkemedelsanvändning. Många av studiernas deltagare har en överhängande rädsla för 
medicineringens biverkningar. Ofta uppges dessa vara värre, eller jämställbara, med 
sjukdomens effekter. Även oro över att utveckla ett beroende eller en ökad toleransnivå 
är vanliga orsaker till bristande compliance.  
 
Rädslan för bieffekter är en vanlig orsak till att patienterna minskar intaget av 
läkemedel (De Geest, Abraham, Gemoets & Evers, 1994; Horne & Weinman, 1999). 
Tanken på möjliga bieffekter tycks helt och hållet uppfylla flertalet patienter. Vissa 
uttrycker att själva sidoeffekterna är värre, eller likvärdiga med sjukdomens symtom. 
Det framkommer att många patienter också har kraftigt negativa föreställningar kring de 
bieffekter medicineringen kan komma att innebära, även om dessa ännu inte upplevts. 
Exempel på sidoeffekter som ges av deltagarna i denna undersökning rörande 
astmamedicinering är ökad aptit, viktuppgång, osteoporos och en ökad tendens till 
uppkomsten av hematom. De mest skrämmande bieffekterna tycks dock vara av 
psykologisk karaktär så som oro och ångest, irritabilitet och depression, effekter som i 
stort påverkar patienternas relationer och dagliga liv (Gamble, Fitzsimons, Lynes & 
Heaney, 2007). En patient beskriver detta på följande sätt: 
 
”Oh even the children know now when I’m on them, they say ´Mummy’s back on her 
drugs´. I am really bad tempered and wicked, just really, it’s like if I’m pre-menstrual, 
it’s even worse, I just go upstairs and sit in a room to get away from them all rather 
than say things that I’d regret, and I know, it’s as if there’s some wee voice inside you. 
Somebody’s telling me don’t say it and somebody else is saying do say it, do you know 
that? And it’s horrible!” (Gamble, et al. 2007, s. 64) 
 
En annan effekt av regelbunden läkemedelsanvändning är rädslan för att utveckla ett 
läkemedelsberoende. Många patienter ger uttryck för denna rädsla och associerar en 
frekvent medicinering med risken att framkalla ett beroende (Adams, Pill & Jones, 



 6

1997; Benson och Britten, 2002; Hansson Scherman & Löwhagen, 2004; Horne & 
Weinman, 1999). En patient uttrycker denna rädsla på följande sätt: 
 
”I’ve never touched drugs or anything and I look on all tablets as drugs, and… I 
wouldn’t like to become addicted to anything really.” (Benson & Britten, 2002, s. 325)  
 
Även oron över att utveckla tolerans mot läkemedlet kommer till uttryck i artiklarna. 
Denna oro rör föreställningen om att medicineringen på så sätt skulle bli mindre 
verksamt. Detta tas upp i artikeln av Hansson Sherman (2004), där patienterna uttrycker 
att ju mer läkemedel som tas, desto mindre effektiva blir de. Även i artikeln av Gordon, 
Smith och Dhillon (2007) återspeglas oron för toleransutveckling samt de åtgärder som 
vidtas av patienterna för att förhindra att en sådan uppstår. En patient uttrycker hur 
denne själv reglerar intaget av läkemedel för att på så sätt motverka uppkomsten av en 
toleransutveckling: 
 
”What I mean, the aspirins, I kind of cut them down. Tomorrow, I won’t take one at all. 
Shift a day, maybe next week I’ll shift two, cut it down like that because I know that you 
get acclimatized to the medicine if you continue doing it.” (Gordon, et al. 1997, s. 410) 
 

Att ha en kritisk inställning till läkemedel 
Att läkemedel är skadligt och ohälsosamt är en vanlig föreställning bland patienter. Det 
förekommer en generell strävan efter att undvika läkemedel. Denna föreställning tycks 
komma ur patienters tidigare erfarenheter.  
 
Gordon, et al. (2007) beskriver patienternas rädsla för att läkemedlen kan ha en skadlig 
effekt på kroppen i stort, i synnerhet då ett flertal olika läkemedel kombineras. Även 
andra studier påvisar att patienter många gånger upplever läkemedel som skadliga för 
kroppen, snarare än botande. Det finns en generell bild av läkemedel som något 
onaturligt och ohälsosamt. Detta är en grundläggande inställning hos många patienter 
som i hög grad påverkar compliance (Benson & Britten, 2002; Horne & Weinman, 
1999). En patient beskriver en generell motvilja till läkemedelsbruk: 
 
”I didn’t want to take anything that interfered with nature really. I’d rather let nature 
take it’s course, than to take any sort of medication at all…it was just going against my 
whole upbringing really.” (Benson & Britten, 2002, s. 876) 
 
En annan patient uttrycker hur tidigare erfarenheter påverkar inställningen till 
läkemedel: 
 
”Well I used to be an home help with old people and they used to have that many bottles 
of pills to take, you know, I think half the time they didn’t know what they were doing. I 
used to say, ´I’m never going to be a pill taker`.” (Benson & Britten, 2002, s. 874) 
 
Den kritiska inställningen till läkemedel är många gånger en bidragande faktor till ett 
reducerat intag av läkemedel. I vissa fall avvaktar patienter med medicinering, trots 
besvär av symtom, i väntan på att dessa skall avklinga spontant. Vissa patienters ser på 
läkemedlet som ett kamouflage vilket upplevs dölja processer i kroppen. En osäkerhet 
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över kroppens egen förmåga kan uppstå och en känsla av att läkemedlet döljer 
sjukdomens påverkan på kroppen kan skapas. Sjukdomen upplevs ha ett eget liv, dolt av 
medicineringen (Hansson Scherman & Löwhagen, 2004). En patient uttrycker detta på 
följande vis:  
 
”But if you take the medicine you never learn your limitations and that’s not god either, 
it’s better to feel it: this is my limit.” (Hansson Scherman & Löwhagen, 2004, s. 7)  
 

Att uppleva förändrad identitet 
Många av deltagarna i de olika undersökningarna uttrycker att långvarig och 
regelbunden läkemedelsanvändning påverkar den egna självbilden på ett negativt sätt. I 
detta ligger svårigheterna med att uppleva en förändrad identitet till följd av kronisk 
sjukdom och långtidsmedicinering.  
 
Carder, Vuckovic och Green (2003) belyser hur daglig läkemedelsanvändning många 
gånger inte anses överrensstämma med den personliga identiteten. Patienterna beskriver 
hur upplevelsen av att vara en läkemedelsanvändare inte är förenlig med synen på det 
egna jaget och bidrar till en negativ självbild. Även enligt Hansson Scherman och 
Löwhagen (2004) är känslan av förändrad identitet i samband med långtidsmedicinering 
en vanligt förekommande upplevelse. En patient uttrycker detta på följande sätt:  
 
”You’re not really yourself when you’re on medication” (Hansson Scherman & 
Löwhagen, 2004, s. 6).  
 
Upplevelsen av förändrad identitet beskrivs även av Adams, et al. (1997) vilka belyser 
patienternas rädsla för att verka svaga eller annorlunda. Många gånger undviker 
patienterna att medicinera inför andra genom att på olika sätt undangömma bruket av 
läkemedel i de situationer då andra är närvarande. Användandet av läkemedel sker ofta 
på avskilda platser där risken för att bli sedd är så liten som möjligt. Något som kan 
påverka compliance och resultera i utebliven medicinering. Upplevelsen av förändrad 
identitet beskrivs också av Gamble, et al (2007). Även här belyses känslan av att 
uppfattas som annorlunda. Ofta kan en genans upplevas vid bruk av läkemedel inför 
andra. En patient beskriver detta vid användandet av astmainhalator: 
 
”I wouldn’t take them in work; I’d wait till I’m on my own. Sometimes I would have 
climbed the stairs and went in and everybody was sitting and I would have thought ”oh 
God I need my inhaler”, but I would have held off. It’s just silly really, but I think it’s 
an awful kind of weakness on somebody if they need an inhaler.” (Gamble, et al. 2007, 
s. 64) 
 
En annan patient beskriver på liknande sätt hur upplevelsen av en förändrad identitet 
kan uppkomma ur känslan av att inte kunna leva upp till omgivningens eller till 
personliga förväntningar. Innan diagnosticeringen som astmatiker var patienten aktiv i 
många idrottssammanhang och hade en hög social status i och med ett stort engagemang 
inom idrottsverksamheter. Patienten hade även i det yrkesmässiga livet en hög position. 
Patienten uttrycker oro över att andras vetskap om sjukdomen skall påverka den sociala 
identiteten och har svårigheter med att sammanföra denna sociala identitet med 
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identiteten av att ha en kronisk sjukdom. Dessa svårigheter leder till bristande 
compliance då medicinering i vissa fall uteblir (Adams, et al. 1997). Patienten beskriver 
problematiken kring upplevelsen av förändrad identitet: 
 
”It’s just not the way people see me. It’s not the way I see myself.” (Adams, et al. 1997, 
s. 194) 
 

Att känna begränsning i vardagen 
Läkemedelsbehandling kan många gånger innebära begränsningar i vardagen och 
inkräkta på patienters livsstil. Detta kan bidra till bristande compliance då patienter 
många gånger vill upprätthålla den vardag som fanns innan läkemedelsföreskrifter kom 
att inverka på det dagliga livet. Patienterna tycks många gånger sträva efter att anpassa 
medicinering till vardagen, hellre än att låta medicinerna styra och hindra vardagsliv 
och aktiviteter.  
 
Regelbunden läkemedelsbehandling kan på olika sätt innebära en förändrad livsstil. 
Många gånger handlar detta om att tvingas till begränsningar i dagliga aktiviteter till 
följd av avbrott för medicinering. Effekterna av läkemedelsbruket kan på så vis leda till 
att det som tidigare ansågs vara självklarheter måste omvärderas (De Geest, et al. 1994; 
Kyngäs, 2000). I en artikel av Gordon, et al. (2007) beskrivs läkemedlens inverkan på 
den dagliga livsföringen. Patienter beskriver exempelvis hur diuretikamedicineringens 
vätskedrivande effekt inskränker möjligheterna till att utföra vardagliga aktiviteter. På 
grund av oro för urinläckage upplever vissa patienter ett tvång av att antingen inte delta 
i aktiviteter, eller att välja bort medicinering. Det kan vara svårt för patienten att 
kombinera upprätthållandet av en normal vardag med att vara compliant. Även Gamble, 
et al. (2007) belyser de inverkningar läkemedelsanvändning har på vardagen. Här 
beskrivs de anpassningar och ändringar av vardagliga rutiner som anses vara 
nödvändiga. Många patienter upplever att familjeliv och arbetssituation påverkas 
negativt av den tid och planering medicineringen kräver, något som kan påverka graden 
av compliance. En patient beskriver den stress som kan upplevas i samband med 
inhalation av läkemedel: 
 
”The nebuliser takes up quite a lot of time in the mornings when you are getting ready 
with the kids and things like that for school.” (Gamble, et al. 2007, s. 64)  
 
En annan patient beskriver hur läkemedlets effekt påverkar aktiviteter som skall utföras: 
 
”I find when I’m on them – I’m hyper. I couldn’t even cook meals, like I couldn’t even 
stand at the cooker to cook the meals. I’m all ´go`- I can’t concentrate.” (Gamble, et al. 
2007, s. 63) 
 
Ett sätt för patienterna att känna kontroll och inte uppleva vardagen som styrd av 
läkemedelsföreskrifter är att själva avgöra under vilka omständigheter läkemedlet skall 
tas (Gamble, et al. 2007; Horne & Weinman, 1999). En patient uttrycker hur denne 
väger läkemedlets fördelar mot dess nackdelar och hur detta påverkar graden av 
compliance: 
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”It’s the lesser of two evils – it depends on how badly I’m suffering and if it gets really 
bad and affects my life-style and my work, then I do take them.” (Gamble, et al. 2007, s. 
63) 
 
I artikeln av Hansson Scherman och Löwhagen (2004) uttrycks patienternas frustration 
över att ständigt behöva ha tillgång till läkemedel. Patienterna tvingas ta hänsyn till 
behovet av medicinering och kan uppleva att dagliga aktiviteter styrs av 
läkemedelsföreskrifter. En patient uttrycker: 
  
”I don’t want to be a tablet taker, dependent on my medicines, because then you have to 
have your box with you everywhere you go and always be scared and think twice before 
you do anything.” (Hansson Scherman & Löwhagen, 2004, s. 6) 
 
En annan patient beskriver hur upplevelsen av beroendet till ständig läkemedelstillgång 
styr tillvaron: 
 
”I don’t want to be on pills and shots. I want to be in control of my own destiny, my own 
health. I don’t want to be dependent on a pill or a shot.” (Carder, et al. 2003, s. 413)  
  

Att förneka sjukdomen  
Många gånger är patientens förnekelse av det kroniska sjukdomstillståndet en orsak till 
bristande compliance. Bruket av läkemedel är dels inget som anses nödvändigt, men 
medicinering undviks också på grund av att det innebär en bekräftelse av sjukdomens 
existens. 
 
Bristande compliance kan vara en följd av att patienter ifrågasätter det faktum att de är 
sjuka. Detta gäller framförallt personer med sjukdomstillstånd vars symtom periodvis är 
helt eller delvis frånvarande (Carder, et al. 2003; Horne och Weinman, 1999). Det finns 
ibland en misstanke om att medicinera i onödan. Denna tycks många gånger vara 
starkare än övertygelsen om att medicineringen verkligen behövs (Benson & Britten, 
2002). En patient uttrycker detta på följande sätt: 
 
”I just felt that I didn’t need them… I thought, well, taking tablets if you don’t really 
need them…” (Benson & Britten, 2002, s. 875) 
 
Då patienten inte accepterat tillståndet som sjuk upplevs medicinering som en 
påminnelse av sjukdomen. På så sätt strider läkemedelsanvändning mot patientens 
upplevelse av att inneha hälsa (Hansson Scherman och Löwhagen, 2004). Att acceptera 
behovet av medicinering är således att acceptera sig själv som sjuk. Genom att undvika 
medicinering kan bilden av att vara frisk upprätthållas (Adams, et al. 1997; Carder, et al. 
2003). Detta belyses även av Benson och Britten (2002) vilka beskriver hur 
användandet av läkemedel associeras med erkännandet av att vara sjuk: 
 
”I suppose the underlying problem is that if you’re not on medicines there’s nothing 
wrong with you.” (Benson & Britten, 2002, s. 874) 
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I artikeln av Adams, et al. (1997) belyses patienternas inställning till att ha en astmatisk 
sjukdom. Även här framkommer att patienter förnekar sjukdomstillståndet och därmed 
också behovet av medicinering. Vissa tar helt avstånd från den av läkaren givna 
diagnosen. Detta uttrycks i studien genom kommentarer som:  
 
”He didn’t actually use the word asthma.” (Adams, et al. 1997, s. 192) 
 
”She said I had bronchial asthma, so it’s bronchial I am.” (Adams, et al. 1997, s. 192) 
 
Somliga patienter talar om sjukdomen som enbart ett tillfälligt tillstånd och förnekar att 
sjukdomen skulle vara av kronisk art. En patient förnekar allvaret i astmadiagnosen och 
bagatelliserar sjukdomen som ett tillfälligt tillstånd. Patienten hänvisar istället till 
övergående bröstbesvär: 
 
”It (his ”bad chest”) isn’t an illness. It’s a condition like having a bad knee. It’s going 
to play you up sometimes but you’re not ill.” (Adams, et al. 1997, s. 193)  
 
En annan patient beskriver hur regelbundet bruk av läkemedel bekräftar den kroniska 
sjukdomen. Genom att enbart medicinera vid akuta tillstånd kan sjukdomen ses som 
något övergående. Patienten uttrycker: 
  
”The ventoline is something I use when I need to sort out a problem. But the other one, 
taking it every day… well, it’s really admitting to yourself that you are an asthmatic 
with a real problem here.” (Adams, et al. 1997, s.194) 
  

Att känna misstro till sjukvården 
Att uppleva tvivel och misstänksamhet mot sjukvårdens avsikter är en annan aspekt av 
problemen kring bristande compliance vid långtidsmedicinering. Bristande förtroende 
för sjukvårdspersonal, men också misstanke om sjukvårdens vinstdrivande syften, är 
bakomliggande orsaker till patienternas tvivel.   
 
Många patienter beskriver svårigheter med att känna tilltro till sjukvården. Denna 
upplevs ofta som otillgänglig och dåligt anpassad till patientens individuella behov 
(Carder, et al. 2003). En annan del av patienternas misstro till sjukvården innefattar en 
föreställning om att läkemedel i allmänhet förskrivs i en alltför hög utsträckning. Det 
finns en uppfattning om att läkemedelsförskrivningen sker med en lättsamhet och 
ovarsamhet. Detta kommer ur avsaknaden av tillit till sjukvården och sjukvårdspersonal. 
Då denna tilltro saknas ökar riskerna för en bristande compliance (Benson och Britten, 
2002; De Geest, et al. 1994).  
 
Även misstänksamhet mot sjukvårdens avsikter påverkar patienternas compliance. 
Hansson Scherman och Löwhagen (2004) beskriver patienternas tvivel kring 
ordinationers verkliga syften. Upprepade förändringar i ordination och tillägg av fler 
läkemedel kan skapa tvivel på sjukvårdens intentioner. Det finns en misstanke om att 
läkemedel inte förskrivs enbart för patientens bästa, utan för att det finns ett 
bakomliggande, ekonomiskt vinstintresse. En patient uttrycker föreställningen om 
sjukvårdens vinstdrivande syften: 
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”You would think that they got a percentage on every prescription; if they are only 
allowed to prescribe, then they are satisfied.” (Hansson Scherman & Löwhagen, 2004, 
s. 7) 
 
En annan patient uttrycker misstron till sjukvårdens intentioner och pålitlighet. 
Patienten har en föreställning om att läkarens val av ordinerat läkemedel inte grundas på 
vad som är bäst för patientens hälsa, utan påverkas av andra bakomliggande faktorer. 
Patienten uttrycker detta på följande sätt: 
 
”Since each doctor gives me different medicine, they must choose their medicines 
according to something. And they can’t have that many different opinions on the same 
thing. I don’t think so. So they must be influenced in some way, so that they prescribe a 
certain kind of medicine. Maybe they get some sort of kickback if they prescribe from a 
bigger company, or from some new company. Progress must be much slower because 
they don’t only take the best, but choose less effective medicines too. That’s the main 
reason why I don’t take my medicine. I don’t trust what’s in them.” (Hansson Scherman 
& Löwhagen, 2004, s. 7) 
 
Att sakna kunskap och information 
En bidragande faktor till varför patienter inte följer läkemedelsordinationer visar sig i 
många av studierna bero på bristande kunskap angående sjukdom och läkemedel. Dels 
kan det finnas svårigheter att få kontakt med sjukvården, dels kan informationen som 
ges upplevas svårförståelig eller otillräcklig.  
 
Gordon, et al. (2007) beskriver att ofullständig information många gånger är källan till 
att läkemedelsintaget på olika sätt brister. Många patienter upplever att den information 
som ges är svårbegriplig och otillräcklig men också att det finns en ovilja från 
sjukvårdspersonalen att ge undervisning. En patient uttrycker: 
 
”He don’t tell me that this is for your heart, or this is for your heart and this is for your 
sugar and this is for something else. So I’m taking tablets but I don’t know what the hell 
I’m taking them for. I mean I don’t know what I’m taking these two at night for, right. 
They don’t tell you.” (Gordon, et al. 2007, s. 411) 
 
Många gånger uttrycks patienternas önskan av att inneha kunskap samt den frustration 
brist på kunskap skapar (De Geest, et al. 1994; Gordon, et al. 2007). Gamble, et al. 
(2007) beskriver hur patienternas brist på kunskap kan vara ett hinder för compliance. I 
studien ger patienterna uttryck för önskan om relevant information och kunskap. På så 
sätt kan en känsla av trygghet kring sjukdom och medicinering skapas. En patient ger 
uttryck för detta på följande vis: 
 
”Knowledge is power and I like to know what’s going on rather than just take the 
medicine and be quiet.” (Gamble, et al. 2007, s. 62)   
 
Gamble, et al. (2007) menar också att i de fall då sjukvårdens information är bristfällig 
söker vissa patienter kunskap från alternativa källor. Det kan innefatta information från 
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vänner, bekanta, familj eller offentliga kunskapskällor såsom internet eller annan 
mediakälla. Denna sorts information kan skapa föreställningar och myter kring 
läkemedlet och dess verkan. En patient uttrycker följande: 
 
”I’ve a lady who comes in and does some housework for us and she’s an ex-nurse and 
she said ´Oh, I’ve seen people crippled with taking steroids!`….There seems to be a 
general feeling that steroids are really bad for you, just from listening to people on 
television talking about how they don’t want to take steroids.” (Gamble, et al. 2007, s. 
64) 
 
Gordon, et al. (2007) tar även upp vikten av att information ges på rätt sätt och vid rätt 
tillfälle. Hur patienten tar till sig undervisning beror på många individuella faktorer, 
exempelvis graden av motivation, upplevelse av stress och tidigare erfarenheter. Många 
gånger är det därför nödvändigt med upprepning av informationen. Detta förutsätter en 
tillgänglighet till sjukvården, något som patienter många gånger upplever som 
bristfällig. När behov av information uppstår kan det enligt patienterna många gånger 
vara svårt att komma i kontakt med sjukvården så snabbt som det skulle vara önskvärt.  
 
Bristfällig information gällande ändringar av läkemedel och doser är vanliga orsaker till 
missuppfattningar och förvirring. Det kan exempelvis gälla patienters tveksamhet till 
om det nya läkemedlet skall fungera som ersättande eller kompletterande till det 
befintliga. Osäkerhet och okunskap gällande bieffekter kan också vara en bidragande 
anledning till bristande compliance (Gordon, et al. 2007; Carder, et al. 2003).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Compliance är ett värdeladdat begrepp som kan uppfattas på olika sätt, beroende av 
vilken innebörd begreppet tillskrivs. På grund av de olika innebörder begreppet 
compliance står för kan det vara svårt att jämföra resultat från olika undersökningar. 
Sökning och analysering av litteratur rörande compliance kräver ett medvetet 
förhållningssätt till de brister begreppet innefattar, såsom definitionssvårigheter samt 
svårigheterna med att mäta compliance (Kyngäs, et al. 2000). Därav har endast artiklar 
som tillskrivit begreppet en och samma innebörd använts, det vill säga studier som 
utifrån ett patientperspektiv ifrågasätter begreppets traditionella betydelse av att enbart 
utgöra ett medicinskt problem. Då ett begränsat antal kvalitativa artiklar hittades är 
använda artiklar av både kvalitativ och kvantitativ art. Dock har inga svårigheter vid 
kombination av dessa funnits. Samtliga studier redovisas i löpande text, utgår ifrån ett 
patientperspektiv samt påvisar likvärdigt resultat.  
 
Enligt Carder, et al. (2003) finns det mellan olika patientgrupper fler likheter än 
olikheter i patienters sätt att hantera läkemedelsföreskrifter. Vid undersökning av 
bristande compliance krävs således ingen begränsning gällande olika typer av 
sjukdomstillstånd. Detta betonas även av Vermeire, et al. (2001) som menar att diagnos 
inte är avgörande för graden av compliance. Författarna diskuterar att inte heller 
skillnader i ålder, kön eller social status har någon större i inverkan på compliance. 
Även i denna litteraturöversikt visas detta tydligt. De problem som patienter upplever i 
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samband med läkemedelsbruk är ständigt återkommande i samtliga studier. Horne & 
Weinman (1999) menar dock att det kan förekomma skillnader i bakomliggande orsaker 
till bristande compliance beroende på typ av sjukdom. Men författarna menar även att 
en mängd generella anledningar finns, varför studien inte begränsats till någon specifik 
sjukdom. Sjuksköterskan möter många patienter ur olika sjukdomsgrupper. Denna 
litteraturstudie har tillkommit för att skapa kunskap och förståelse som kan användas för 
kroniskt sjuka patienters upplevelser av medicinering på ett bredare plan och i fler 
situationer än vad kunskap om en specifik diagnos skulle innebära.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att många olika aspekter inverkar på graden av compliance vid kronisk 
sjukdom. Det finns inget entydigt eller enkelt svar på vad som gör att en patient inte 
följer de föreskrifter som givits. Dock framkommer en rad återkommande faktorer vilka 
på olika sätt är avgörande för patientens grad av compliance.  
 
I temat att känna rädsla för läkemedlets negativa effekter framkommer att rädsla för 
bieffekter i stor utsträckning påverkar graden av compliance. Många har en syn på 
bieffekter som skrämmande, oavsett om patienten drabbats av sådana eller inte. Rädsla 
för att utveckla ett läkemedelsberoende eller utveckla tolerans är också tydligt 
framträdande orsaker till bristande compliance. Det är av stor vikt att sjukvårdspersonal 
uppmärksammar patienternas rädslor för läkemedlets negativa effekter och tar 
patientens känslor på allvar. I artikel av Gordon, et al. (2007) framkommer att patienter 
ofta upplever brist från sjukvården då det gäller att uppmärksamma och bekräfta rädslor. 
Författarna betonar vikten av ett samspel mellan sjukvårdspersonal och patient och att 
båda parter ges utrymme för att dela kunskap, farhågor och uppfattningar rörande 
läkemedlen. För att ett sådant samspel skall kunna uppstå krävs en god vårdrelation 
mellan patient och vårdpersonal. En god vårdrelation präglas enligt Wiklund (2003) av 
öppenhet, respekt och sympati och genom denna uppmärksammas patientens tankar och 
funderingar. Vermeire, et al. (2001) bentonar vikten av god kommunikation och menar 
att patienter i högre utsträckning bör uppmuntras till att diskutera angelägenheter och 
problem. Även denna litteraturöversikt påvisar att sjuksköterskan har som uppgift att i 
vårdrelationen, genom god kommunikation och uppmuntran, skapa förutsättningar för 
patienten att ge uttryck för de rädslor som hindrar compliance.  
 
Temat att ha en kritisk inställning till läkemedel tar upp att en negativ inställning 
gällande läkemedelsbruk råder bland många patienter och att detta på ett negativt sätt 
kan påverka compliance. Många gånger grundas denna inställning i tidigare erfarenheter 
men också i en generell syn på läkemedel som något onaturligt. Vermeire, et al. (2001) 
betonar att patientens grundläggande inställningar angående läkemedel påverkar 
compliance. Många patienter kan ha mycket negativa föreställningar kring läkemedel. 
För att få en djupare förståelse för patientens bristande compliance är det nödvändigt att 
sjuksköterskan uppmärksammar dessa föreställningar. Grundläggande inställningar hos 
patienten bör tas upp till diskussion av sjuksköterskan, vilket kan leda till att eventuella 
missuppfattningar angående läkemedlet reds ut. För att kunna påverka patientens 
inställning måste sjuksköterskan förstå vad patientens föreställningar grundas i.  
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I temat att uppleva förändrad identitet framkommer att långvarigt läkemedelsbruk kan 
vara svårt att förena med bilden av den egna identiteten. Många patienter upplever sig i 
och med medicineringen som annorlunda och uttrycker oro för att inför andra verka 
svaga. Även upplevelsen av att inte kunna leva upp till egna eller till omgivningens 
förväntningar kan innebära ett hot mot den egna identiteten. Wiklund (2003) beskriver 
hur den personliga identiteten på många sätt är kopplat till utseendet men också till 
prestationer. Identiteten påverkas då individen känner oförmåga att leva upp till egna 
och andras förväntningar. Hansson Scherman och Löwhagen (2004) menar att bristande 
compliance kan ses som patientens försök att upprätthålla identiteten. Denna 
litteraturöversikt visar att det är av stor vikt att sjukvårdspersonal har förståelse för 
patientens behov av att bevara den egna självbilden. Wiklund (2003) menar att ett 
lidande uppstår då individen tvivlar på och ifrågasätter den egna identiteten.  
Sjukvårdspersonal bör genom förståelse och bekräftelse av lidandet stödja patienten och 
skapa förutsättningar för patienten att hantera problematiken kring upplevelsen av en 
förändrad identitet. Detta kan möjliggöras i en god vårdrelation, i vilken patienten finner 
tröst och styrka. Denna litteraturöversikt visar att patienters svårigheter med att 
identifieras som sjuk skapar svårigheter för compliance. Således bör försoning av 
upplevelsen av en förändrad identitet skapa förutsättningar för ökad compliance.  
 
Temat att känna begränsningar i vardagen visar hur medicinering kan påverka och 
inskränka aktiviteter i vardagen. Patienter uttrycker motvilja över att behöva ta hänsyn 
till sjukdom och läkemedelsanvändning och uttrycker frustration över att 
läkemedelsföreskrifter styr det dagliga livet. Anledningarna till begränsningar i 
vardagen handlar om upplevelsen av att ständigt behöva ha tillgång till läkemedel, men 
också om de begränsningar som läkemedelsbruket kan innebära. Patienterna tycks i 
flera fall ha svårigheter med att göra läkemedelsanvändningen till en del av vardagen. 
Blir inte medicinering en integrerad rutin i det dagliga livet ökar risken för bristande 
compliance. Denna litteraturöversikt bekräftar det Kyngäs, et al. (2000) hävdar då 
författarna beskriver vikten av att sjukvårdspersonal lär känna patientens vardag och 
livssituation. På så sätt kan en förståelse för bristande compliance skapas och vård och 
ordination kan anpassas efter varje enskild individs behov, önskningar och vardagliga 
livsföring. Sjukvårdspersonal måste förstå att läkemedelsordinationer enbart utgör en 
del av individens liv och att andra behov i vissa sammanhang kan ha högre prioritet. 
Sjukvården bör därför i så hög grad som möjligt anpassas till patientens livsstil, för att 
på så sätt kunna integreras till och bli en naturlig del av patientens livsföring.  
 
I temat att förneka sjukdomen framkommer att användandet av läkemedel associeras 
med ett accepterande av sjukdomen. Läkemedelsbruket strider på så sätt mot patienters 
upplevelse av att inneha hälsa. Genom att förvägra sjukdomstillståndet och undvika 
medicinering tycks upplevelsen av att vara frisk bevaras. Att inte följa ordinationer kan 
således vara patientens sätt att sträva efter en upplevelse av hälsa. Det är viktigt att 
sjukvårdspersonal förstår att det kan finnas ett samband mellan bristande compliance 
och patientens strävan efter hälsa och att upplevelsen av hälsa inte kan mätas i 
förhållande till hur väl ordinationer följs. Wiklund (2003) betonar vikten av att patienten 
når försoning med sjukdomstillståndet för att på så sätt kunna erhålla lindring av 
lidande. Först då kan individen, trots sjukdomens intrång i livet, på ett djupare plan 
erfara hälsa. För att som sjuksköterska kunna hjälpa patienten till försoning och till 
accepterande av sjukdomstillståndet och läkemedelsbehovet är det nödvändigt att förstå 
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det sammanhang patienten befinner sig i. Utifrån detta kan patientens unika behov 
identifieras. Först då kan sjukvårdspersonal hjälpa patienten till ett accepterande av 
tillståndet och en försoning med sjukdomen möjliggörs. 
 
Att känna misstro till sjukvården är ett tema där sjukvårdens brister kommer till uttryck. 
Många gånger saknar patienterna en grundläggande tillit till sjukvården då denna ofta 
upplevs vara svårtillgänglig och dåligt anpassad efter patientens behov. Patienterna 
tycks bära på frågor och funderingar som förblir obesvarade. Detta skapar känslor av 
misstänksamhet och otrygghet. Wiklund (2003) betonar sjuksköterskans viktiga roll 
gällande förmedlandet av trygghet och tillförsikt till sjukvården. Genom att finnas till 
hands, lyssna på och bekräfta patienten kan förtroendefulla relationer skapas. Återigen 
påvisar denna litteraturöversikt vårdrelationens betydelse. Genom denna skapas inte 
enbart konkreta lösningar på patientens problem utan också tillit och förtroende. En god 
relation mellan patient och sjuksköterska kan skapa förutsättningar för ett förtroende till 
sjukvården i stort.  
 
Temat att sakna kunskap och information visar att brister i sjukvårdens undervisande 
funktion har stor inverkan vid bristande compliance. Sjukvårdspersonal tycks inte kunna 
förmedla kunskap på ett, för patienten begripligt vis. Många patienter upplever 
dessutom avsaknad av både tid och intresse från sjukvårdens sida gällande förmedlande 
av information och kunskap. Brist på information leder ofta till förvirring gällande 
läkemedlen och en känsla av otrygghet. Friberg och Hansson Scherman (2005) hävdar 
att bristande compliance står i nära relation till lärande och förståelse. En förutsättning 
för att patienten skall kunna vara compliant är att sjukvårdens råd angående sjukdomen 
och ordinationer tydliggörs och förstås av patienten. Samtidigt behöver 
sjukvårdspersonal en förståelse kring patientens upplevelser. Undervisningen bör 
anpassas till individens förmåga och informationen utformas utifrån patientens behov 
och önskningar. Råder en relation präglat av öppenhet och följsamhet ökar 
förutsättningarna för att patienten skall känna trygghet och kunna ta till sig den kunskap 
som förmedlas. Enligt Lejsgaard Christensen och Huus Jensen (2004) bör 
lärandesituationen präglas av ett hänsynstagande till individens tidigare erfarenheter och 
av patientens aktiva deltagande för att uppnå bästa möjliga inlärning. Genom kunskap 
kan patienten komma till insikt och känna motivation till nödvändiga förändringar. 
Sjuksköterskans omvårdnad skall lysa över lärandesituationen. En god vårdrelation 
gynnar samspelet i lärandeprocessen och visar sig genom sjuksköterskans följsamma 
förhållningssätt gentemot patienten.  
 
I resultatet framkommer också att de svårigheter patienter upplever i och med den 
kroniska sjukdomen och läkemedelsbehandlingen kan skapa känslor av att förlora 
kontrollen över den egna kroppen och livssituationen.  Många gånger tar patienter egna 
beslut gällande medicineringen, vilket kan skapa en känsla av att återta kontrollen. Detta 
kan kopplas till Wiklund (2003) som betonar hur nya förändringar och begränsningar i 
livet kan leda till upplevelsen av att förlora kontrollen. Att patienten inte följer 
ordinationer kan vara ett sätt att skapa kontroll i en tillvaro präglad av förändring och 
kaos. För att bidra till en upplevelse av kontroll är det viktigt att sträva efter patientens 
medbestämmande. Klang Söderkvist (2001) uttrycker vikten av att 
sjukvårdspersonalens förhållningssätt präglas av patientfokus. Patienten skall ges 
möjlighet till medbestämmande, engagemang samt delaktighet och stor hänsyn skall tas 
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till patientens egna föreställningar om sjukdom och hälsa. En strävan efter att hjälpa 
patienten till autonomi bör vara en självklar del i samtliga vårdrelationer. Denna 
litteraturöversikt bekräftar det som påvisas i artikeln av Vermeire, et al. (2001). Där 
framkommer att om patienten tillåts inflytande och om vård och ordination av 
läkemedel i så hög grad som möjligt anpassas efter patientens behov, skulle patientens 
känsla av maktlöshet kunna motverkas. För att detta skall komma till stånd krävs en 
jämlik relation mellan patient och sjukvårdspersonal där patientens upplevelse väger 
tungt vid val av behandling och ordinationer. Även Kiessling och Kjellgren (2004) 
betonar vikten av patienters rätt till inflytande och delaktighet i vården. Denna 
delaktighet är dock inte synonym med patientens rätt att bestämma. Vården ska alltid 
grundas i vetenskap och beprövad erfarenhet, men i de fall då flera medicinskt 
motiverade behandlingsalternativ finns ska patientens val vara avgörande. Att förvänta 
delaktighet från varje patient är inte alltid realistiskt, men i de fall då det från patienten 
finns en önskan om detta bör det vara genomförbart. Möjlighet till delaktighet grundas i 
samspelet mellan patient och personal, där stor vikt läggs på kontinuitet och 
uppföljning. En kontinuerlig kontakt skapar förutsättningar för patienten att ge uttryck 
för upplevelser och förfrågningar. På så sätt kan personal delge god och relevant 
information. 
 
Slutligen bör vikten av att ifrågasätta innebörden av begreppet compliance betonas. 
Patientens autonomi och rätt till självbestämmande bör som tidigare nämnt vara 
grundläggande i all vård. Sjuksköterskan bör vara medveten om att bristande 
compliance kan grunda sig i rationella och medvetna beslut. Detta är också något som 
Vermeire, et al. (2001) betonar. Patienter har rätt till att ta egna beslut och att ifrågasätta 
valda behandlingar. För att komma till rätta med problemen kring bristande compliance 
är det nödvändigt med ett begrepp som inte innefattar ett skuldbeläggande av patienten. 
Det krävs snarare ett begrepp som betonar vikten av samspelet mellan patient och 
vårdgivare. Ett begrepp som tillkännager patientens auktoritet och rättighet till 
medbestämmande i de beslut som till så stor grad rör individens liv och hälsa. 
 

Praktiska implikationer 
Det framkommer alltså att en mängd olika aspekter påverkar hur patienter väljer att 
följa ordinationer. Dock kan inget enkelt, normativt recept för att öka compliance 
presenteras. Olika situationer kräver olika lösningar. Det finns emellertid vissa 
grundläggande förhållningssätt som genom tillämpning kan ge vårdpersonalen en ökad 
förståelse för bakomliggande orsaker till bristande compliance. Enligt Vermeire, et al. 
(2001) är en god relation mellan patient och sjukvårdspersonal en av de viktigaste 
aspekterna i strävan efter ökad compliance. Denna bör präglas av patientfokus där 
patientens individuella problem och behov alltid är den grundläggande utgångspunkten 
för de beslut rörande behandling som tas. Det är nödvändigt att patienten känner 
delaktighet i samtliga beslut och att dessa i så stor mån som möjligt är anpassade efter 
individens unika behov. Patientens upplevelse av sjukdom och hälsa, samt 
behandlingens påverkan på individens livsföring är viktiga hänsynstaganden för såväl 
sjuksköterska som läkare. För att kunna åstadkomma detta är god kommunikation 
mellan personal och patient nödvändig. Patienten måste ges både utrymme och tid för 
att uttrycka önskningar eller undringar. På så sätt är kommunikation i kombination med 
god undervisning också viktigt för att uppmärksamma patientens föreställningar kring 
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läkemedelsbruk och genom ny, relevant kunskap motverka de myter eller felaktig 
information som patienter i vissa fall påverkas av. Med detta resonemang som 
utgångspunkt visar denna litteraturstudie att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 
är att förse patienten med de resurser som krävs för att ta väl övervägda beslut gällande 
medicinering och behandling av sjukdom.  Genom en god vårdrelation erhåller 
patienten information men också den motivation som krävs för en ökad compliance. 
Genom samspelet i vårdrelationen får också sjuksköterskan och annan 
sjukvårdspersonal en vidare förståelse för de problem som ligger till grund för 
patientens bristande compliance. På så sätt skapas förutsättningar för personalen att 
förstå patientens föreställningar eller rädslor gällande behandling och utifrån detta förse 
patienten med den information och det stöd som denne behöver för att ta beslut som 
gynnar hälsa och välmående. Men sjuksköterskan behöver enligt Russell, Daly, Hughes 
och op’t Hoog (2003) förutom information och kunskap, även förmedla acceptans 
gällande patienters val och beslut. Bristande compliance kan orsakas av en mängd 
faktorer och måste förstås ur varje individs livsvärld. 
 

Konklusion 
Denna uppsats illustrerar svårigheter patienter kan uppleva i och med långvarig 
läkemedelsbehandling samt den viktiga roll sjuksköterskan har att fylla i detta 
sammanhang. Trots de generella orsaker till bristande compliance som framkommit är 
det viktigt att sjuksköterskan och annan sjukvårdspersonal ser varje patients 
förutsättningar och unika behov. Först då kan läkemedelsordination så långt det är 
möjligt anpassas till varje enskild individ och på ett naturligt sätt bli en del i patientens 
liv. För att möjliggöra detta krävs en vårdrelation där varje patients individuella behov 
och önskningar kommer till uttryck. Oavsett om sjuksköterskan lyckas hjälpa patienten 
till ökad compliance eller ej visar denna litteraturöversikt att en god vårdrelation i alla 
situationer ökar förutsättningarna för patientens upplevelse av hälsa och välmående.  
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BILAGA  
 
Översikt över analyserad litteratur 
 Perspektiv   

 
 
 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Medication, 
chronic illness 
and identity: the 
perspective of 
people with 
asthma. 
Författare: 
Adams, S., Pill, 
R. & Jones, A. 
Tidskrift: 
Social Science 
and medicine  
Årtal: 1997 

Kvalitativ 
intervjustudie utifrån 
ett patientperspektiv. 
 

Synen på non-
compliance har 
traditionellt 
dominerats av 
vårdpersonalens 
perspektiv, snarare än 
utifrån 
patientperspektivet. 
Syftet med studien är 
att belysa 
astmapatienters 
inställning till 
förebyggande 
medicinering med 
hjälp av ett 
patientcentrerat 
perspektiv. 

12 patienter med 
diagnostiserad astma 
intervjuades med 
utgångspunkt i en 
kvalitativ, induktiv 
metod.  

Två dominerande grupper 
av patienter upptäcktes: de 
som accepterar sjukdomen 
och de som förnekar den. 
Patientgrupperna skiljer sig 
markant åt i frågan om 
huruvida de ser sig själva 
som astmatiker, en person 
med ett kroniskt tillstånd. 

Titel: Patients’ 
decision about 
whether or not to 
take 
antihypertensive 
drugs: qualitative 
study 
Författare: 
Benson, J. & 
Britten, N. 
Tidskrift: 
British Medical 
Journal 
Årtal: 2002 

Kvalitativ studie med 
patientperspektiv 
 

Syftet med studien är 
att beskriva hur 
patienter som 
behandlas med 
läkemedel mot 
hypertoni balanserar 
förbehåll emot 
respektive orsak till 
att använda 
läkemedlen. 
 

38 patienter som 
långtidsbehandlas mot 
hypertoni 
intervjuades. 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades i flera 
steg. För att 
ytterligare styrka 
analysens giltighet 
fick patienterna läsa 
ett sammandrag av 
studien för att på så 
vis möjliggöra 
eventuella 
kommentarer från 
patienterna.  

Resultatet visar att 
patienterna i studien har 
reservationer emot 
läkemedel i allmänhet och 
emot antihypertensiva 
läkemedel i synnerhet. 
Faktorer som bidrar till att 
patienter tar läkemedlen är 
positiva erfarenheter av 
läkare, upplevelser av att 
läkemedlet gör nytta och 
pragmatiskt övervägande. 
Patienterna väger 
läkemedlets fördelar emot 
dess nackdelar på ett 
personligt beslutstagande 
plan. 

Titel: 
Negotiating 
medications: 
patient 
perceptions of 
long-term 
medication use 
Författare: 
Carder, P.C., 
Vuckovic, N. & 
Green, C. A. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Pharmacy and 
Therapeutics 
Årtal: 2003 

Kvalitativ studie med 
patientperspektiv 
 
 
 

Syftet med studien är 
att undersöka hur 
vuxna med en 
kronisk sjukdom 
uppfattar behov av att 
använda läkemedel. 

Intervjuer utfördes på 
83 patienter med 
bipolär sjukdom, 
multiple skleros, 
rhematoid artrit, 
schizofreni/schizoaffe
ktiv störning eller 
systemisk lupus 
erythematosus, 
samtliga medlemmar i 
en hälsobevarande 
organisation. Analys 
skedde enligt 
grounded theory.  

Resultatet visar svårigheter 
som patienter upplever i och 
med läkemedelsanvändning 
så som kampen om den egna 
identiteten och svårigheter i 
relation till vårdgivare. 
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 Perspektiv     
 
 
 

Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: 
Development of 
the long-term 
medication 
behaviour self-
efficacy scale: 
qualitative study 
for item 
development 
Författare: De 
Geest, S., 
Abraham, I. 
Gemoets, H. & 
Evers, G. 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 1994 
 

Kvalitativ studie med 
patientperspektiv 
 
 
 

Syftet med studien är 
att undersöka 
kroniskt sjuka 
patienters upplevelser 
och erfarenheter av 
långtidsmedicinering. 
Studiens resultat ska 
sedan användas för 
framställning av ett 
mätinstrument för 
undersökning av 
vilka faktorer som 
styr compliance.   

Djupintervjuer 
utfördes på 14 
patienter med 
epilepsi, hjärt-
kärlsjukdom eller 
njursjukdom. Analys 
skedde enligt 
fenomenologiskt 
perspektiv. 
Framkommande 
teman kopplades 
sedan till Banduras 
social cognitive 
theory som handlar 
om faktorer som styr 
mänskligt beteende. 

Resultatet visar svårigheter 
som patienter upplever i och 
med läkemedelsanvändning. 
Svårigheterna 
kategoriserades i tre 
huvudteman rörande 
personliga faktorer, 
miljörelaterade faktorer och 
faktorer kopplade till 
beteende. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: Difficult 
asthma: people’s 
perspectives on 
taking 
corticosteroid 
therapy 
Författare: 
Gamble, J., 
Fitzsimons, D., 
Lynes, D. & 
Heaney, L. G. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2007 

Kvalitativ 
intervjustudie utifrån 
ett patientperspektiv. 
 
 
 

Astma är en ökande 
sjukdom som drabbar 
många människor 
världen över. 
Compliance till 
medicinering har 
dock visat sig vara 
låg. Syftet är att 
undersöka varför 
vissa patienter följer 
ordinationer, medan 
andra inte gör det. 
 

Ostrukturerade 
intervjuer med 
utgångspunkt i ett 
hermeneutiskt- 
fenomenologiskt 
perspektiv. De 
deltagande var tio 
personer med svår 
astma. 
 

Fem teman som påverkar 
patienternas compliance 
framkom i resultatet: rädsla 
för bieffekter, upplevelsen 
av att kunskap innebär 
kontroll, fördelar vägs mot 
nackdelar, upplevelsen av 
förändrad självbild, 
påverkan på livsstil. Rädsla 
för bieffekter var dock det 
starkast framkommande 
temat. 

Titel: Effective 
chronic disease 
management: 
Patients’ 
perspectives on 
medication-
related problems 
Författare: 
Gordon, K., 
Smith, F. & 
Dhillon, S. 
Tidskrift: 
Patient Education 
and Counceling 
Årtal: 2006 

Kvalitativ studie med 
patientperspektiv 
 
 
 
 

Syftet med studien är 
att undersöka 
läkemedelsrelaterade 
problem ur ett 
patientperspektiv hos 
patienter med en 
kronisk sjukdom och 
att kartlägga på vilket 
sätt dessa patienter 
kan behöva stöd för 
att underlätta 
medicineringen. 

98 patienter med 
cardiovaskulär 
sjukdom intervjuades 
i patienternas hem.  

I studien presenteras fem 
områden där det föreligger 
problem relaterade till 
läkemedelsanvändning 
utifrån patienternas 
perspektiv: -oro över och 
hanterandet av biverkningar, 
-åsikter och handlingar 
relaterade till 
läkemedelsanvändning, -
kognitiva, psykiska och 
känslomässiga problem som 
påverkar användandet av 
läkemedel, -brist på 
information och kunskap 
angående användandet av 
läkemedel, -organisatoriska 
problem  
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 Perspektiv     Problem och 
syfte 

Metod Resultat 

Titel: Drug 
compliance and 
identity: reasons 
for non-
compliance 
Experiences of 
medication from 
persons with 
asthma/allergy 
Författare: 
Hansson 
Scherman, M. & 
Löwhagen, O. 
Tidskrift: 
Patient Education 
and Counselling 
Årtal: 2003 

Kvalitativt 
patientperspektiv 
      
 

Syftet med studien 
var att ta reda på hur 
personer med 
astma/allergi 
upplever förskriven 
medicin och 
medicinering, och att 
undersöka om dessa 
upplevelser ändras 
med tiden. Resultatet 
skall sedan användas 
i kliniska situationer 
som ämnar vara 
patientutbildande. 

Fenomenografisk 
studie. Man vill 
beskriva ett fenomen 
med hjälp av 
patienters upplevelser 
och sedan kunna 
använda resultatet i 
ett utbildande syfte.  
14 kvinnor och 16 
män i åldrarna 18-62 
år, samtliga med 
kontakt på en 
specialistklinik 
intervjuades. Alla led 
av luftvägsbesvär vid 
exponering av 
allergena ämnen. 
Öppna djupintervjuer 
gjordes två gånger 
med varje patient 
med åtta års 
mellanrum.  

Studien visar att medicin är 
viktigt för att patienter skall 
känna trygghet och för att 
lindra obehag. Patienter 
upplever också att läkemedel 
bidrar till beroende och 
immunitet och att kroppens 
självläkande förmåga 
försämras, att kroppens egna 
signaler kamoufleras och att 
man stigmatiseras av 
medicinering. Studien visar 
även att patienter inte litar på 
att sjukvårdens syften och 
mål är att lindra och bota 
utan att ekonomisk vinning 
skulle vara dess primära 
intresse. Studien visar att 
patienters upplevelser inte 
förändras avsevärt med 
tiden.  

Titel: Patients’ 
beliefs about 
prescribed 
medicines and 
their role in 
adherence to 
treatment in 
chronic physical 
illness 
Författare: 
Horne, R. & 
Weinman, J. 
Tidskrift: 
Journal of 
Psychosomatic 
Research 
Årtal: 1999 

Kvantitav enkätstudie 
utifrån ett 
patientperspektiv. 
 

Syftet är att 
undersöka patienters 
personliga 
föreställningar om 
medicineringens 
nödvändighet samt 
patienternas oro över 
konsekvenserna av 
läkemedelsbruk. På 
så sätt kan sambandet 
mellan patienters 
föreställningar och 
bristande compliance 
undersökas. 

Enkätstudie med 324 
deltagande patienter 
vilka samtliga 
diagnostiserats med 
kronisk sjukdom. 
Patienterna delades in 
i fyra olika 
sjukdomsgrupper: 
astmapatienter, 
njurpatienter, 
cancerpatienter samt 
hjärt- kärlsjuka 
patienter. Patienterna 
inkluderades om de 
minst två månader 
tidigare erhållit ett 
eller flera läkemedel 
för regelbundet bruk.  

Resultatet visar att 
patienternas föreställningar 
kring läkemedlets effekter i 
hög grad påverkar 
compliance. Mer än en 
tredjedel av samtliga 
patienter uppges vara mycket 
oroliga över 
långtidsmedicineringen, 
något som grundar sig på 
föreställningen om 
bieffekters skadlighet och 
rädsla för ett framkallande av 
beroende. 

Titel: 
Compliance of 
adolescents with 
chronic disease 
Författare: 
Kyngäs, H. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2000 

Kvantitativ 
enkätstudie utifrån ett 
patientperspektiv. 
 
 
 

Syftet med studien är 
att beskriva faktorer 
som påverkar 
ungdomars 
compliance och 
jämföra dessa 
faktorer mellan olika 
patientgrupper.  

Studien baserades på 
enkätundersökningar. 
1200 personer i 
åldrarna 13-17 år 
deltog. Samtiga hade 
erhållit 
sjukdomsdiagnosen 
minst ett år tidigare. 
Deltagarna delades in 
i fyra 
sjukdomsgrupper: 
astma, epilepsi, 
reumatoid artrit och 
diabetes mellitius. 

Resultatet visar att en mängd 
olika faktorer påverkar 
patienternas följsamhet, 
oavsett typ av sjukdom. God 
motivation, positiv attityd till 
behandling, stöd från 
sjukvårdspersonal och 
anhöriga är faktorer som 
inverkar positivt på 
compliance. Känslan av att 
vara annorlunda och på så 
sätt känna utanförskap är 
viktiga aspekter som 
påverkar compliance 
negativt. 

 


