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SAMMANFATTNING 
Följsamhet till en behandling är när patienten följer den planerade behandlingen. En sämre följsamhet kan bero 

på att patienten inte tar sitt läkemedel i rätt tid eller i rätt dos, inte förnyar sina recept i tid eller att patienten inte 

följer de rekommendationer som ingår i behandlingen angående deras hälsa. Hos patienter med kroniska 

sjukdomar är det inte ovanligt med följsamhet som är lägre än 50 % vilket påverkar behandlingresultatet. Det 

kan bero på att läkemedelsintag glöms bort, förekomst av biverkningar och att patientens kunskap kring 

konsekvenserna av utebliven behandling är ofullständig. När användandet av mobiltelefoner hela tiden ökar i 

världen kan det ge en möjlighet till att anända dem för att förbättra följsamheten genom att skicka ut 

påminnelser och information via dem. 

Detta arbete är en litteraturstudie där fem studier som undersökts från databasen PubMed granskats. Syftet var 

att undersöka om elektroniska påminnelser kunde öka följsamhet till en ordinerad läkemedelsbehandling. I 

studierna redovisades både om enbart påminnelser kunde hjälpa patienterna till en bättre följsamhet men även 

om personlig information kunde vara till hjälp. Av valda studier gavs information och påminnelser endast i två 

av dem. I de tre andra studierna gavs det endast påminnelser för att läkemedel inte skulle glömmas bort att tas.  

Resultaten visar att enabart påminnelser inte räcker för att öka följsamheten hos patientern med tuberkulos men 

för patienter med akut kranskärlssjukdom räckte det för att öka deras följsamhet till sin behandling. Med ökad 

förståelse för sjukdom och dess behandling verkar öka följsamheten till behandling. Utbildning via smartphone 

tillsammans med påminnelser vara ett bra alternativ för att öka följsamheten hos patienterna.  
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ABSTRACT 

 

Adherence to a treatment is when the patient follows the planned treatment. A lower 

adherence can be when the patient is not taking their medication on time or the 

correct dose, not renew their prescriptions or that the patient is not following the 

recommendations of the treatment affecting their health. It is not unusual that the 

adherence is 50 % or lower in patients with chronic conditions. This affects the result 

of the treatment and cost the society a lot of money. A low degree of adherence is not 

always something the patient chooses, it can be because of forgetfulness or ignorance 

about their disease and its treatment. Adverse effects and attitudes about the 

treatment are factors that can make the patient unwilling to take their medication as 

prescribed.  

Mobile phones and smartphones increase in popularity all over the world and they 

can be an opportunity to affect adherence in patients with chronic conditions. 

Reminders and information can easily be sent out to a lot of patient to a low cost.  

The aim of this study was to find out if electronic reminders could increase 

adherence to treatment. The 5 studies that were chosen for this study analyzed if only 

reminders could affect the adherence or if reminders with information about the 

treatment and the patient’s condition could affect adherence.  

The result show that only reminders doesn’t affect adherence in patients with 

tuberculosis but for patients with acute coronary syndrome are electronic reminders 

effective for increase adherence to treatment with drugs. Increased understanding for 

the sickness and its treatment can possibly increase the adherence. Therefore 

education through mobile phone and reminders can be a good option to increase 

adherence among patients with chronic diseases.  
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INTRODUKTION 

 

Vad är följsamhet till behandling? 

 

En hög följsamhet till en behandling är när patienten följer den givna ordinationen. 

En låg följsamhet kan vara att läkemedel inte tas, att sjukhusbesök missas eller att 

nödvändiga förändringar i livsstilen inte görs (1). Att inte ta läkemedel så som det 

har förskrivits kan ge utebliven effekt av behandlingen vilket i sin tur kan medföra 

höga kostnader för samhället. Hos patienter med kroniska sjukdomar är följsamheten 

lägre (2). I utvecklade länder är följsamheten cirka 50 % och i utvecklingsländerna är 

den lägre (3). 

Läkemedel är en viktig del av många sjukdomsbehandlingar. För en lyckad 

behandling krävs ofta också att patienten förändrar sitt beteende. Förbättrad personlig 

hygien, kontroll över astma eller diabetes, rökstopp, förbättrade kostvanor, ökad 

fysisk aktivitet och undvikande av riskfyllda sexuella beteenden kan också vara 

viktiga delar av behandling (3). 

Följsamhet kan mätas direkt eller indirekt. En direkt mätning görs genom att mäta 

koncentrationen av läkemedlet i kroppen, till exempel i blodet. Denna typ av mätning 

kan göra det svårt att se hur läkemedlet har använts över tid men ger ett mer objektivt 

resultat. Att mäta följsamhet på ett indirekt sätt är vanligare då det framför allt är ett 

lättare sätt. Det kan mätas genom tabletträkning, intervjuer eller genom speciella 

förpackningar som registrerar när uttag sker (4). Morisky Medication Scale är ett 

vanligt hjälpmedel för att bedöma följsamheten med hjälp av självrapportering från  

patienter (5). 

 

 

Varför har patienter med kroniska sjukdomar så dålig följsamhet? 

 

Många patienter som har en långtidsbehandling med läkemedel har en sämre 

följsamhet redan under den första månaden av behandlingen. Det har hittats mer än 

200 anledningar till att följsamheten kan vara dålig hos en del patienter (6, 7). Dålig 

följsamhet är ett komplicerat problem och än har det inte hittats tydliga faktorer som 

gör att läkare redan innan behandlingen påbörjas kan se vad den enskilda patienten 

behöver för att få en hög följsamhet till sin behandling. Problemet blir komplicerat 

då det ofta handlar om moral och psykologi som sitter djupt hos människor (7).  
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En av anledningarna som kan påverka följsamheten är patientens uppfattningar om 

sin behandling. Det kan vara synpunkter på hur nödvändigt läkemedlet är eller 

osäkerhet kring läkemedlets biverkningar. Dålig följsamhet ses oftare hos de som 

känner sig oroliga kring sin behandling medan en högre följsamhet brukar ses hos de 

som känner sig säkra på sin behandling, som oroar sig mindre kring biverkningar och 

om behandlingen verkligen är nödvändig (8). Det finns studier som föreslår att 

patientens förmåga att ta till sig, bearbeta och förstå hälsoinformation påverkar deras 

val angående deras hälsa. Patienter som var bättre på dessa saker hade en större 

chans för att få en bättre följsamhet till sina läkemedel (9).  

Patientens syn på sin sjukdom spelar en roll i hur följsamheten till behandlingen blir. 

Hur mycket patienten motiveras till att följa läkarens rekommendationer beror till 

stor del på hur känslig och ömtålig patienten känner sig inför sjukdomen eller dess 

konsekvenser för patientens välmående. Tror patienterna på att behandlingen kan 

hjälpa dem är chansen till en högre följsamhet större än om de inte tror behandlingen 

kan hjälpa dem (10). Ibland är inte läkares och patienters syn på sjukdom och 

behandling lika vilket kan sluta med att patienten inte följer läkarens anvisningar 

fullt ut (7). Familjens syn på behandling och sjukdom kan också spela en roll då det 

verkar som att detta kan vara en bidragande faktor för att få en ökad följsamhet. 

Därför kan det ses att gifta individer ofta har en något högre följsamhet till sin 

behandling än de som lever ensamma (11). 

Hur behandlingen ser ut verkar också påverka hur följsamheten till den blir. Faktorer 

så som behandlingstiden, hur ofta doserna ska tas, kostnader och hur många 

läkemedel som ingår i behandlingen påverkar hur väl patienten följer behandlingen. 

Ju större dessa faktorer är desto sämre följsamhet (7).  

Innan en behandling startar väger patienter fördelar och nackdelar med den och 

möjliga allvarliga konsekvenser som kan påverka deras välmående väger tungt i 

bedömningen. För många innebär en läkemedelsbehandling att man är sjuk och 

därför har patienter som inte accepterat sin sjukdom ofta även svårt att acceptera en 

behandling (12).  

Vid tillstånd som kräver långa behandlingar behövs ofta flera uttag för varje 

läkemedel och det har upptäckts genom svenska och brittiska studier att 10-20 % av 

dessa uttag av läkemedel aldrig sker. Detta betyder att det finns patienter som endast 

använder det första uttaget av läkemedel till sin behandling. Även denna typ av dålig 

följsamhet kan bero på attityder hos både förskrivare och patienter (13). 

Ibland kan följsamheten bli dålig även om patienten är positivt inställd till 

behandlingen och har som mål att följa den. Detta kan bero på att patienten glömmer 

att ta sitt läkemedel eller att fel teknik används, t ex vid inhalation av läkemedel (2). 

Om behandlingen blir en vana ökar följsamheten men när patienten är iväg från sitt 

hem eller åker på resor är risken stor att behandlingen inte följs. För de äldre 

patienterna har det också visats att de generiska utbytena av läkemedel skapar 

förvirring i deras vanor och när tabletten de brukar ta plötsligt ser annorlunda ut kan 

det förändra följsamheten (12). 
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Hur kommunikation mellan sjukvård och patient kan påverka 

följsamhet 

 

För patienter med kroniska sjukdomar är en betydande del av behandlingen hur 

delaktig patienten känner sig. Att läkaren som har ansvaret för behandlingen 

inkluderar patienten i besluten som måste tas hjälper patienten att förstå hur 

sjukdomen kan behandlas och då ökar chansen till en större följsamhet till 

behandlingen. När patienten pratar med sin läkare om behandlingen kommer 

läkarens attityd, tankar och känslor föras över till patienten men även läkaren kan 

känna av hur patienten känner inför behandlingen (14). I engelskan finns även ordet 

concordance som kan översättas med samförstånd gällande läkemedelsbehandling. 

Ordet började användas för att skapa ett mer jämställt arbetssätt kring utformning av 

behandling. Det är en liten förändring att använda ordet concordance i stället för 

compliance som annars används men kan öka patientens tillit till behandlingen (15). 

Alla patienter med kroniska sjukdomar vill vara olika mycket delaktiga i beslut som 

tas kring behandling. Får patienten inte ett val om att bli delaktig i behandlingens 

utformning kan det skapa osäkerhet och göra att patienten inte får den stöttning som 

behövs för att känna sig säker på behandlingen (16). Effektiv kommunikation mellan 

sjukvård och patient kan också minska osäkerhet hos patienten och till och med öka 

följsamhet till behandling. Patienter i behov av en behandling vänder sig ofta till 

sjukvården för att få svar på sina frågor och funderingar men även för att få hjälp 

med att ta beslut kring sin hälsa (17). 

Information om behandlingen är viktig för att patienten ska förstå hur den ska gå till 

och vad som kan förväntas av den men ges informationen ut på ett sätt som patienten 

inte förstår blir informationen helt meningslös. Förstår till exempel patienten inte hur 

läkemedlet ska användas blir det mycket svårt att få en hög följsamhet (18). 

 

 

Vad händer med läkemedel som inte används? 

 

År 2011 uppskattades det att cirka 1 500 ton läkemedel kasserades i Sverige. Den 

största delen av de kasserade läkemedlen kommer från allmänheten och cirka 60 % 

av det beror på att behandlingen avbryts eller ändras på något sätt. En avbruten 

behandling kan bero på att den som behandlar patienten har tagit beslut om det eller 

att patienten själv bestämmer att inte fortsätta sin behandling. Resultatet blir i båda 

fallen att patienten får läkemedel över som inte kommer att användas. Tas beslutet 
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om att avbryta behandling precis innan ett nytt uttag av läkemedel från apotek sker 

kan det minska mängden läkemedel som inte kommer användas. Patienter med dålig 

följsamhet som påbörjar en behandling men inte slutför den bidrar också till att mer 

läkemedel behöver kasseras än de som bara missar enstaka doser eller tar doserna på 

fel tid.  Att patienter har en hög följsamhet till sina behandlingar kan därför minska 

mängden läkemedel som behöver kasseras med det går inte att komma ifrån att det 

behövs kasseras läkemedel. Det går inte att undvika när en behandling måste ändras 

eller avslutas eller att patienten avlider att läkemedel blir över som behöver göras av 

med. 

De läkemedel som inte längre kan användas kan idag lämnas in på apotek i Sverige 

för att sedan förbrännas på ett kontrollerat sätt. På grund av att reningverken inte kan 

rena vattnet från en del läkemedelssubstanser bör inte läkemedel spolas ner i toalett 

eller handfat (19). 

 

 

Hur ser mobilanvändningen ut i världen idag? 

 

År 2017 beräknades det finnas 4,77 miljarder mobiltelefonanvändare i världen och 

antalet användare stiger hela tiden. 2016 hade 62,9 % av världens befolkning en 

mobiltelefon och av dem hade 38 % en smartphone. Högst andel av befolkningen 

som har tillgång till en mobiltelefon har Nordamerika där 81,4 % hade tillgång 2017. 

Mellanöstern och Afrika hade den lägsta tillgången i världen. Andelen användare 

som kommer att ha tillgång till en smartphone och mobiltelefon inom de närmsta 

åren väntas öka fort (20). 

Av de personer som använder mobiltelefoner har mobiltelefonen blivit en del av det 

dagliga livet och den bärs ofta med dygnet runt vilket gör det möjligt att få tag på 

människor som kan vara svåra att få tag på traditionella sätt. Anledningarna till att 

mobiltelefoner har blivit så populärt är många men några av anledningarna är för att 

kommunicera lätt med vänner och familj, få information och för att sköta arbete. Det 

vanligaste är att mobiltelefonen är personlig och inte att den delas med andra (21). 

För unga vuxna är mobiltelefonen ett sätt för att skapa och upprätthålla ett socialt 

nätverk men den kan ha en negativ effekt genom att minska kommunikation ansikte 

mot ansikte i verkliga livet (22). 

 

 

Hur kan mobiler och smartphones användas för att förbättra hälsa? 
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Dagens mobiler och smartphones kan användas för att på ett enkelt sätt påverka 

människors hälsa. Sjukvården har börjat använda sig av appar och textmeddelande 

för att ge ut information, uppmuntra till att komma på inbokade läkarbesök eller 

övervaka sjukdom hos patienter. Patienterna själva kan också hålla koll på sin egen 

hälsa genom olika appar som mäter deras fysiska aktivitet och kontrollerar faktorer 

som kan påverka användarens hälsa (23).  

Short Message Service (SMS) är textmeddelande som kan skickas och tas emot av de 

flesta mobiltelefoner idag. Det är en viktig kommunikationsväg och har en mindre 

chans att hamna hos fel användare jämfört med utskrivna material, ett 

textmeddelande är också mindre störande jämfört med ett telefonsamtal. SMS kan 

användas för att påminna om inbokade besök, att ta sitt läkemedel , till övervakning 

av kroniska tillstånd och som support till mottagaren. (24). 

 

SYFTE  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att studera artiklar för att få reda på om 

elektroniska påminnelser via en mobil kan öka följsamheten hos patienter med 

långtidsbehandling av läkemedel. Sjukdomstillstånden tuberkulos, stroke och 

kranskärlssjukdom valdes ut då det är tre vanliga tillstånd världen över med långa 

behandlingar. 

 

METOD 

 

Denna litteraturstudie gjordes genom att söka efter studier på databasen PubMed. 

Sökord var: medical adherence AND (sms OR reminder) AND (stroke patients OR 

tuberculosis OR coronary heart disease). Med de sökorden kom 39 artiklar upp. 

Titlarna lästes igenom och de som var skrivna på engelska och inte var äldre än 5 år 

valdes ut i ett första urval. Inkluderingskraven var att deltagarna fick påminnelser om 

sin behandling via Short Message Service, SMS, för att öka följsamheten till 

behandlingen. Av de artiklar som passade in på kraven lästes abstract igenom och de 

5 som var mest relevanta för syftet valdes senare ut för granskning till detta arbete. 

 

Tabell 1: Översikt av studierna som granskats i arbetet 

Studie Metod Syfte 

1: Effect of a reminder 

system using an 

Öppen randomiserad 

kontrollerad studie 

Undersöka effekt av 

automatiserade påminnelser 
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automated message 

service on medication 

adherence following 

acute coronary syndrome 

via SMS för utskrivna 

läkemedel till patienter med 

akut kranskärlssjukdom 

2: A randomized 

controlled behavioral 

intervention trial to 

improve medication 

adherence in adult stroke 

patients with prescription 

tailored Short Messaging 

Service (SMS)-

SMS4Stroke study 

Enkelblindad 

randomiserad 

kontrollerad studie 

Undersöka effektiviteten av 

anpassade SMS-

påminnelser och 

hälsoinformation som 

tillägg till den 

standardbehandling som 

erbjöds till vuxna 

strokepatienter 

3: Impact of a Daily SMS 

Medication Reminder 

System on Tuberculosis 

Treatment Outcomes: A 

Randomized Controlled 

Trial 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Undersöka hur en tvåvägs 

SMS-påminnelse kan 

påverka 

läkemedelsbehandlingen av 

tuberkulos 

4: Effectiveness of 

Electronic Reminders to 

Improve Medication 

Adherence in 

Tuberculosis Patients: A 

Cluster-Randomised Trial 

Randomiserad studie Undersöka om påminnelser 

via SMS och 

läkemedelsövervakning 

kunde öka följsamheten hos 

patienter med tuberkulos  

jämfört med 

standardbehandlingen 

5: Electronic messaging 

support service programs 

improve adherence to 

lipid-lowering therapy 

among outpatients with 

coronary artery disease: 

an exploratory 

randomised control study 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

Undersöka om följsamheten 

till lipidsänkande 

behandling hos patienter 

med arterioskleros ökade 

om patienterna fick 

påminnelser och 

hälsoinformation via SMS 

och Micro Letter jämfört 

med information via telefon 

 

RESULTAT 

 

Studie 1: Effect of a reminder system using an automated message 

service on medication adherence following acute coronary syndrome 
 

Syfte:   
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Syftet med denna studie var att undersöka effekten av automatiserade SMS-baserade 

påminnelser för att öka följsamheten till ordinerade läkemedel hos patienter med akut 

kranskärlssjukdom. 

Metod: 

Studien var en öppen randomiserad kontrollerad studie med två grupper, en 

kontrollgrupp och en interventionsgrupp.  Studien genomfördes under de första 8 

veckorna efter att patienten blivit utskriven från ett sjukhus i Malaysia efter en akut 

kranskärlssjukdom. Patienter som inte kunde läsa textmeddelanden, de som 

förflyttades till ett annat hälsocenter och de som inte blev utskrivna under den 

tidsperioden då studien varade blev exkluderade från studien. Totalt inkluderades 74 

patienter men då 12 stycken exkluderades, ingick till slut 62 patienter i studien. 

Patienterna som ingick i kontrollgruppen fick den vanliga vården som erbjöds vid 

akut kranskärlssjukdom vilket innebar hjärtrehabilitering och återbesök hos 

kardiolog 6-8 veckor efter utskrivning. Interventionsgruppen fick påminnelser via 

SMS inför varje intag av läkemedel. Textmeddelandet skulle vara kort och lätt att 

förstå och det skickades även en påminnelse inför besöket till sjukhuset när receptet 

på läkemedlet behövde förnyas. Tiden 8 veckor valdes på grund av tidigare studier 

där det visats att patienter med akut kranskärlssjukdom var mest benägna att sluta 

med sin läkemedelsbehandling 1-3 månader efter utskrivning.  

Resultat: 

Totalt sändes det ut 9 066 SMS till de 31 patienterna i interventionsgruppen. 

Följsamheten till läkemedelsbehandlingen i denna studie mättes genom ett 

självrapporteringssystem och i interventionsgruppen beräknades 65 % av deltagarna 

en hög följsamhet medan bara 13 % beräknades ha en hög följsamhet i 

kontrollgruppen. En hög följsamhet innebar att patienten hade fått 8 poäng på 

Morisky Medication scale och en dålig följsamhet var ett värde under 6. En annan 

del av studiens resultat blev att det var en signifikant skillnad vad gäller 

behandlingseffekt mellan patienterna i de två grupperna, 84 % av patienterna i 

interventionsgruppen var symtomfria medan detta endast gällde för 32 % av 

patienterna i kontrollgruppen. Majoriteten av patienterna i interventionsgruppen 

tyckte att SMS-påminnelserna var användbara och att det hjälpte dem att komma 

ihåg att ta sina läkemedel. De tyckte även att missuppfattningar förhindrades och 80 

% bad om att få fortsätta med påminnelserna. 

Slutsatsen från studien var att påminnelser via SMS fungerade för att öka 

följsamheten till läkemedelsbehandling hos patienter med denna typ av hjärtsjukdom 

och borde därför även kunna hjälpa patienter med andra sjukdomar att nå en högre 

följsamhet till sina behandlingar (25).  
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Studie 2: A randomized controlled behavioral intervention trial to 

improve medication adherence in adult stroke patients with 

prescription tailored Short Messaging Service (SMS)-SMS4Stroke 

study 
 

Syfte: 

Syftet var att undersöka effektiviteten av anpassade påminnelser via SMS och 

information om hälsa som tillägg till den standardbehandling som erbjöds till vuxna 

strokepatienter i Pakistan.  

Metod: 

Studien var en enkelblindad , randomiserad kontrollerad studie som gjordes på ett 

sjukhus i Karachi. För att få vara med i studien var patienterna tvungna att vara över 

18 år, de skulle ha haft en verifierad stroke med mer än en månad sedan senaste 

episoden, använda minst två typer av läkemedel, ha en score på 3 eller mindre på 

modifierade Rankin-skalan vilket innebär att patienten behöver viss hjälp men kan gå 

själv, ha tillgång till en mobiltelefon och kunna motta och svara på SMS på engelska, 

nastaleeq urdu eller roman urdu. Exklusionskriterier var organdysfunktion så som 

hepatit eller nedsatt njurfunktion, malignitet, planer på att lämna landet under studien 

och oförmåga till att läsa eller svara på SMS. Totalt tillfrågades 326 patienter att 

delta i studien och på grund av exklusionskriterierna var endast 200 stycken 

inkluderade i studien. Deltagarna delades slumpmässigt upp i två grupper där den ena 

gruppen fick standardbehandling och den andra gruppen fick SMS-påminnelser för 

varje dos läkemedel som skulle tas. Standardbehandlingen bestod av regelbundna 

besök, oftast 1, 3, 5, 9 och 12 månader efter stroke hos en stroke-neurolog . Ett 

telefonnummer lämnades också ut som kunde ringas vid nödfall. Varje patient 

påmindes om sitt besök på kliniken 1-2 dagar innan via SMS eller telefon. 

Interventionsgruppen fick, förutom standardbehandlingen även SMS-påminnelser 

som var anpassade för varje patients recept och ett svar krävdes från patienten om 

läkemedlet hade tagits. Två gånger i veckan skickades det även ut hälsoinformation 

som anpassades till varje patient. 

Resultat: 

Följsamheten till läkemedelsordination var från början lika i de båda grupperna och 

hade ett medelvärde på 6,6 i Morisky Medication scale där 8 som är högsta poängen 

räknas som en hög följsamhet. Under studien ökade den hos båda gruppena men 

enligt Morisky medication adherence score ökade den med 0,1 i kontrollgruppen och 

0,8 i interventionsgruppen. Den skillnaden blev statistiskt signifikant. Både det 

systoliska och det diastoliska blodtrycket jämfördes mellan grupperna och det 

diastoliska blodtrycket förändrades signifikant efter interventionen. Deltagarna i 

interventionsgruppen fick ett diastoliskt blodtryck som var 2,6 mm Hg lägre jämfört 

med kontrollgruppen. Ingen större skillnad märktes på det systoliska blodtrycket. 
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Från detta resultat verkar det som att SMS kan användas för att öka följsamheten till 

behandling hos patienter som haft en stroke (26).   

 

Studie 3: Impact of a Daily SMS Medication Reminder System on 

Tuberculosis Treatment Outcomes: A Randomized Controlled Trial 
 

Syfte: 

Syftet med studien var att undersöka hur en tvåvägs SMS-påminnelse kan påverka 

läkemedelsbehandlingen av tuberkulos. 

Metod: 

Det var en randomiserad kontrollerad studie där deltagarna valdes ut via 1 sjukhus, 9 

allmänna kliniker och ett nätverk av privata allmänpraktiserande kliniker i Karachi. 

För att få delta var patienterna tvungna att nyligen fått diagnosen tuberkulos, vara 15 

år eller äldre, ha tillgång till en mobiltelefon och ha planer på att bo i Karachi under 

hela behandlingen. Studien pågick från mars 2011 till februari 2014 och totalt 2 207 

patienter deltog. Deltagarna delades slumpmässigt upp i antingen en kontrollgrupp 

eller i en SMS-grupp. 

Alla patienter fick standardbehandling enligt rekommendationer från National 

Tuberculosis Control Program. SMS-påminnelser uppmuntrade deltagarna att 

involvera sig i påminnelserna genom att de var tvungna att svara. Deltagarna 

påmindes dagligen på en tid de själva valt och påminnelsen kom med ett motiverande 

meddelande. Vid studiens start kunde deltagarna hämta ut en ersättning på 0.6 USD 

på sin klinik men från oktober 2013 skickades ersättningen direkt till deltagarens 

mobiltelefon. Svarade inte patienten via SMS på påminnelsen skickades först ett till 

SMS, fick inte heller det ett svar inom två timmar skickades det ut en andra 

påminnelse och en tredje påminnelse skickades ut efter ytterligare två timmar. 

Patienter som inte svarat på 7 dagar kontaktades per telefon.  

Sputum-prov togs även från deltagarna under behandlingens gång men då inte alla 

deltagare alltid kunde få upp sputum finns det en variation i hur många prover varje 

patient bidrog med till studien. 

Resultat: 

Av de deltagare som fick påminnelser svarade 85% minst en gång och under studiens 

gång föll antalet svar från deltagarna från 48 % under de två första veckorna till 24 % 

för den 8 månaders långa behandlingen och till 20 % för den 6 månaders långa 

behandlingen under de två sista veckorna. De olika behandlingstiderna berodde på att 

National Tuberculosis Control Program ändrade sina riktlinjer under 2012. För ett 

helt lyckat utskick av påminnelserna skulle det skickats ut för 220 560 patientdagar 

men endast 79 % av påminnelserna levererades. Att inte alla påminnelser levererades 
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berodde på systemfel, administrationsbrister, patienter lämnade programmet eller 

avled, patienter som inte kunde sitt telefonnummer vid inskrivning och misslyckades 

med att meddela det senare under studiens gång och GPRS-avbrott. Följsamheten 

mättes genom att fråga patienterna om de kommit ihåg att ta sina läkemedel de 

senaste 24 timmarna.  

Det blev ingen signifikant skillnad på resultatet av behandlingen eller på 

följsamheten beroende på om patienten deltog i kontrollgruppen eller i SMS-

gruppen.  

Från de 1191 insamlade sputumproven exkluderades 190 stycken på grund av att de 

bestod av en för stor del saliv. Det var ingen signifikant skillnad mellan de båda 

gruppernas prover. Denna studie visar på att påminnelser via SMS inte förbättrar 

resultatet av behandlingen mot tuberkulos. Det verkar inte heller som att denna typ 

av påminnelser fungerar för att öka följsamheten till behandlingen (27).  

 

Studie 4: Effectiveness of Electronic Reminders to Improve Medication 

Adherence in Tuberculosis Patients: A Cluster-Randomised Trial 
 

Syfte:  

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av elektroniska påminnelser för att 

förbättra följsamheten till läkemedelsanvändning hos patienter med tuberkulos. 

Påminnelser via SMS och läkemedelsövervakning användes för att jämföras med 

standardbehandlingen i Kina. 

Metod: 

Studien gjordes mellan juni 2011 och mars 2012. Deltagarna var nyregistrerade 

patienter på den allmänna tuberkulos hälsokliniken och inklusionskriterierna var: 

Inga kommunikationshinder, ålder över 18 år, att själv eller någon familjemedlem 

kunde läsa ett SMS och använda läkemedelsövervakningen efter träning. Patienterna 

randomiserades till 4 olika grupper, en kontrollgrupp och 3 interventionsgrupper, alla 

patienter behandlades enligt National Tuberculosis Control Programs riktlinjer och 

de fick sina läkemedel i en box som kunde övervakas elektroniskt med avseende på 

vilken tid den öppnades. I kontrollgruppen och gruppen som fick SMS-påminnelser 

stängdes den elektroniska boxens ljud av så att den inte kunde utgöra en påminnelse 

för patienten. Patienten besökte sin klinik en gång i månaden och fick då läkemedel 

som skulle räcka till nästa besök.  

I början av behandlingen fick de som ingick i kontrollgruppen välja en metod för 

övervakning: självadministrerad behandling, behandling övervakad av 

familjemedlemmar eller behandling övervakad av hälsopersonal. 
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Även patienterna som ingick i interventionsgrupperna fick välja en metod för 

övervakning av sin behandling men de fick även en påminnelse inför varje dos som 

skulle tas, en påminnelse inför besöket på kliniken varje månad och en 

rekommendation att byta från en självadminstrerande behandling till en mer 

övervakad behandling för dem som hade följsamhetsproblem. De som ingick i 

grupperna med SMS-påminnelser fick en SMS-påminnelse varje dag och svarade 

inte patienten skickades ytterligare 2 SMS ut. När patienten svarade skickades inga 

fler SMS ut den dagen. Patienterna som ingick i grupperna med elektronisk 

läkemedelsövervakning fick en påminnelse genom att den elektroniska boxen 

skickade ut ljudpåminnelser. Öppnades inte boxen inom en förbestämd tid skickades 

upp till 8 nya påminnelser ut. När boxen öppnades skickades inga fler påminnelser ut 

den dagen. I alla interventionsgrupperna skickades det ut fyra påminnelser inför det 

besök som gjordes på kliniken en gång varje månad. 

Vid varje besök bedömde en läkare följsamheten. Om 1-2 doser missats 

rekommenderades det att läkaren skulle prata med patienten om hur viktigt det är 

med en god följsamhet. Missades 3-6 doser rekommenderades läkaren att ordna med 

hembesök av läkare till patienten 2-4 gånger per månad resten av behandlingstiden. 

Hade mer än 7 doser missats den senaste månaden eller 3-6 doser två månader i rad 

rekommenderades läkaren att byta övervakning av behandlingen till att övervakning 

av varje dos gjordes av en läkare i området där patienten bodde.  

Resultat: 

För analysen av resultaten inkluderades 2 173 patienter efter att patienter exkluderats 

på grund av att de inte gav sitt samtycke till att delta, deras läkare ändrade diagnosen 

då de inte hade tuberkulos eller att de bytt behandlingsmodell under den första 

månaden.  Andel patienter som missade minst 20 % av doserna var 29,9 % i 

kontrollgruppen, 27,3 % i SMS-påminnelsegruppen, 17,0 % i gruppen med enbart 

övervakning på läkemedelsboxen och 13,9 % i den kombinerade gruppen. 

Påminnelserna via SMS gav inte en signifikant förbättring av följsamheten. 

Det var liknande minskningar i interventionsgrupperna jämfört med kontrollgruppen 

när månader med minst 47 % missade doser jämfördes, när antalet missade doser för 

hela behandlingen jämfördes. Det var en minskning både innan och efter resultaten 

av analysen hade justerats. En liten skillnad kunde ses på följsamheten med det gav 

inte någon signifikant skillnad hos patienterna i de olika grupperna. Möjligen kan en 

annan typ av textmeddelande ge ett annat resultat. (28).  

 

Studie 5: Electronic messaging support service programs improve 

adherence to lipid-lowering therapy among outpatients with coronary 

artery disease: an exploratory randomised control study 
 

Syfte: 
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Att undersöka effekterna av nya interventionsprogram för patienter med 

arterioskleros i Kina. Speciellt undersöktes om följsamheten till lipidsänkande 

behandling hos patienter med arterioskleros ökade om patienterna fick påminnelser 

och hälsoinformation via SMS och Micro Letter jämfört med information via telefon 

en gång per månad. 

Metod: 

Alla deltagarna hade arterioskleros och kranskärlssjukdom med minst 75 % stenos i 

kranskärlen. De behandlades för detta med betablockare, ACE-hämmare, nitrater 

eller lipidsänkande läkemedel som togs enligt läkares rekommendationer. Deltagarna 

fungerade självständigt i vardagen och hade möjlighet att ta emot information via 

SMS och Micro Letter i sin mobiltelefon. Micro Letter är en öppen plattform som 

kan användas för att hämta information. Exklusionskriterierna var: Avvikande 

diagnos från standarden av kronisk stabil angina enligt Chinese Medical Association 

of Cardiovascular Epidemiology, psykisk sjukdom, infektion, feber, allvarligt 

hjärtfel, respiratoriska problem, akut stroke under föregående månad eller oförmåga 

till att använda en mobil som kan ta emot SMS. 

Totalt deltog 280 öppenvårdspatienter i åldrarna 38-69 år. De som var multisjuka och 

de som behandlades med flera läkemedel samtidigt övervakades noggrannare då det 

var känt att den typen av patienter ofta hade en sämre följsamhet till sina 

läkemedelsbehandlingar.  

Patienterna randomiserades till 3 olika grupper, en grupp fick SMS, den andra SMS 

och Micro Letter och den tredje fick telefonsamtal. SMS- gruppen fick påminnelser 

om sina läkemedel och utbildningsmaterial via SMS, SMS + Micro Letter-gruppen 

fick påminnelser om sina läkemedel via SMS och via Micro Letter gavs det 

regelbundet ut information om arterioskleros som patienterna hela tiden hade tillgång 

till. Informationen kunde vara metoder för att förhindra hyperlipidemi, hur 

lipidsänkande läkemedel fungerade och hur de användes och annan relevant 

information för patienterna.Via Micro Letter kan det skickas textmeddelanden, bilder 

och annan media och patienterna gick med i studiens plattform genom att skanna en 

QR-kod eller söka efter plattformens namn. Via plattformen kunde patienterna även 

ställa frågor som besvarades. Patienterna randomiserades till 3 olika grupper, en 

grupp fick SMS, den andra SMS och Micro Letter och den tredje fick ett  

telefonsamtal per månad. SMS- gruppen fick påminnelser om sina läkemedel och 

utbildningsmaterial via SMS, SMS + Micro Letter-gruppen fick påminnelser om sina 

läkemedel via SMS och via Micro Letter gavs det regelbundet ut information om 

arterioskleros som patienterna hela tiden hade tillgång till. 

Resultat: 

Totalt hoppade 9 patienter av studien på grund av ovilja att slutföra studien eller 

personliga problem. Patienterna i SMS- och SMS- och Micro Letter-grupperna hade 

en bättre följsamhet än patienterna i telefongruppen enligt Morisky Medication scale. 

Följsamheten mellan grupperna jämfördes och telefongruppen fick ett högre värde 

vilket betyder att den gruppen hade den sämsta följsamheten. Det sågs även att 
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gruppen som fick tillgång till SMS och Micro Letter hade ett lägre värde än gruppen 

som bara fick SMS-påminnelser vilket betyder att SMS och Micro Letter gav i den 

bästa följsamheten till läkemedelsbehandlingen. Att regelbundet påminna om 

behandling för att förhindra att doser glöms bort att tas och samtidigt hålla 

motiveringen till behandlingen uppe verkar tillsammans ge en ökad följsamhet till 

behandling hos denna typ av patienter.  

 

DISKUSSION 

 

Patienter med tillstånd som kräver långvarig behandling med läkemedel har ofta en 

följsamhet som kan förbättras. Med en bättre följsamhet blir ofta resultatet av 

läkemedelsbehandlingen bättre vilket i sin tur förbättrar patienternas hälsa och 

medför minskade ”cost of illness” för samhället (29). I tre av studierna som 

granskades i denna litteraturstudie användes enbart påminnelser för att komma ihåg 

läkemedelsbehandlingen. Endast en av dessa tre studier kunde det redovisas en 

förbättring av följsamheten hos de patienter som ingick i interventionsgruppen. I de 

andra två studierna, som undersökte följsamheten hos patienter med tuberkulos, 

kunde man inte se någon signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och 

kontrollgrupp.  

I de två andra studierna användes både påminnelser och information till patienterna, 

vilket resulterade i en förbättrad följsamhet. 

Genom att studier med olika metoder valdes till denna litteraturstudie kan det 

diskuteras om vad som kan fungera bäst till patienter som behöver en bättre 

följsamhet till sina läkemedel. Flera faktorer verkar spela en roll i hur patientens 

följsamhet blir. Dålig följsamhet kan bero på att patienten saknar kunskap om 

behandlingen eller att doser glöms bort att tas. På grund av detta kan de studier som 

förutom påminnelser även skickade ut information till om patientens tillstånd ha fått 

ett bättre resultat.  

Studie 1 undersökte om automatiska SMS-påminnelser kunde påverka följsamheten 

till medicinering hos patienter med akut kranskärlssjukdom. Påminnelser via SMS 

till patienter med hjärtmediciner verkar förbättra följsamheten och eftersom det inte 

bara är hos patienter med behandling av hjärtsjukdomar som följsamheten kan vara 

dålig så borde SMS-påminnelserna fungera även till patienter med andra sjukdomar 

(25). I en annan studie har det visats att det är den första tiden efter utskrivning från 

sjukhus som det är som störst risk för att följsamheten minskar. Inte ens hälften av 

alla patienter vet varför de tar sina läkemedel vilket kan bidra till att patienten inte 

har en så hög följsamhet till sin läkemedelsbehandling som man skulle önska (30).  

I studie 4 skickades det bara ut SMS-påminnelser, men av två olika slag. Man 

skickade dels påminnelser för att minska risken att doser av läkemedlet skulle 

glömmas bort och dels påminnelser inför varje besök på kliniken patienten skulle gå 
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till. SMS-påminnelserna ökade inte följsamheten hos patienterna men påminnelser 

via elektronisk övervakning på medicinburkar kombinerat med SMS-påminnelser 

gav en liten bättre följsamhet. Från resultatet i studie 1 verkar det som att 

påminnelser om läkemedel ger en större effekt hos de patienterna än hos de som 

deltog i studie 4. Detta kan bero på att studie 1 undersökte patienter med akut 

kranskärlssjukdom och studie 2 undersökte patienter med tuberkulos vilket kan ha 

gjort att patienterna haft olika inställning till behandling. Skillnaden hade också 

kunnat bero på att i studie 4 var patienterna tvungna att svara på påminnelserna vilket 

kräver mer av dem än att bara läsa påminnelsen och sedan ta sitt läkemedel. 

Även i studie 2 och 3 var patienterna tvungna att svara på påminnelserna de fick men 

påminnelserna var anpassade för varje individ. Då följsamheten hos deltagarna i 

studie 2 ökade signifikant men inte i studie 3 kan det betyda att 

påminnelsens utformning har betydelse. Det finns studier som visar att frekvensen av 

påminnelser eller hur meddelandet är uppbyggt inte spelar en betydande roll för ökad 

följsamhet så länge patienterna känner att sjukvårdspersonalen bryr sig om dem. Ett 

mer personligt SMS till varje individ kombinerat med hälsoinformation för att 

utbilda patienterna kan vara betydande orsaker till att patienterna känner sig mer 

omhändertagna än om de enbart får en opersonlig påminnelse (28). 

Både studie 3 och 4 gav ett resultat som inte visade på någon signifikant skillnad i 

följsamheten hos patienterna. Att det bara är dessa två studierna som inte gett ett 

signifikant resultat kan bero på att patienter med tuberkulos behöver mer än en 

påminnelse för att öka sin följsamhet till sin behandling. Inte i någon av dessa två 

studier skickade man ut någon information om behandlingen eller sjukdomen till 

patienterna men i påminnelserna i studie 3 fick en motiverande text. Den korta texten 

behövde inte handla om tuberkulos eller om patientens behandling utan var mer en 

allmän motivation om att ta hand om sin hälsa. Att det var en text som inte handlade 

om patientens behandling eller följsamheten till behandlingen kan ha gjort att den 

inte gav någon effekt på följsamheten. 

Tuberkulos är inte längre en vanlig sjukdom i Sverige men räknas som en av de 

vanligaste infektionssjukdomarna i världen. Sjukdomen behandlas på samma sätt i 

Sverige som i studierna med behandling på 6 månader (31). Stroke och 

kranskärlssjukdom är båda mycket vanliga tillstånd i Sverige. Resultaten kan därför 

gälla även för svenska förhållanden då tillstånden behandlas med 

långtidmedicinering på liknande sätt som i studierna (32, 33). 

 

Hur mättes följsamheten? 
 

Följsamheten mättes på olika sätt i studierna. Studie 1, 2 och 5 använde sig av 

Morisky Medication Adherence Scale. Studie 4 mätte följsamhet genom att patienten 

fick berätta hur många doser som missats, hade mer än 20 % av doserna missats 

räknades den patienten ha en dålig följsamhet till sin behandling. Med den 

elektroniska övervakningen mättes kvarvarande läkemedelsmängd varje gång 
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patienten skulle förnya sina läkemedel. I studie 3 mättes primärt om behandlingen 

blivit lyckad eller inte genom att kontrollera om patienten var botad från sin sjukdom 

eller inte. Följsamheten mättes sen genom att fråga patienter om de tagit sina 

läkemedel de senaste 24 timmarna. Under sjukhusbesök togs även urinprov för att 

undersöka resterna av läkemedel, detta gjordes för att se hur trovärdig 

självrapportering patienten hade.  

Även studie 1 och 2 undersökte fysiologiska skillnader mellan de olika grupperna av 

patienter som ingick i studierna. Båda dessa studier visade en signifikant skillnad på 

hjärtfunktion respektive diastoliskt blodtryck. Trots att skillnaderna i distoliskt 

blodtryck i studie 2 var signifikant är 2,6 mmHg en liten skillnad på blodtrycket och 

hur stor effekt det ger på patienternas hälsa är oklart. I studie 4 mättes förutom 

skillnad i följsamhet mellan grupperna av patienter även händelser som skedde på 

grund av dålig behandling. Det upptäckes att fler sådana händelser inträffade hos 

patienter i kontrollgruppen.  

Att mäta fysiologiska förändringar hos patienterna gör att det går att se hur 

följsamheten påverkar patientens tillstånd. Det viktigaste med en 

läkemedelsbehandling är att man når ett bra resultat när det gäller att bota eller lindra 

patientens sjukdom och att patientens hälsa påverkas på ett positivt sätt. Därför är det 

intressant att undersöka hur viktig följsamheten är för att uppnå detta. Av de studier 

som granskats i detta arbete kan de som även har undersökt hur resultatet av 

behandlingen blir visa att en högre följsamhet ofta ger ett bättre behandlingsresultat. 

Och det är egentligen detta som är det viktiga för patienten.  

För att kunna att hjälpa patienten med att få ett bättre behandlingsresultat genom att 

förbättra följsamheten behövs det ett sätt att ta reda på hur patientens följsamhet är. 

Självrapporterad följsamhet ger inte alltid ett svar som stämmer överens med hur 

följsamheten faktiskt är. Ska följsamheten i stället mätas med hjälp av en 

analysmetod på en klinik, tex genom blodprov, finns risken att följsamheten ökar 

precis innan besöket och resultatet stämmer då inte överens med hur följsamheten 

har sett ut över längre tid (34). Beroende på vilket sätt som väljs för att mäta 

följsamheten kan olika resultat fås på patientens följsamhet. Metoderna kan även ge 

olika resultat beroende på vilket läkemedel patienten tar. Hur gränsen bestäms om 

vad som räknas som en dålig följsamhet till behandling påverkar vilka patienter som 

räknas in i andelen med en följsamhet som hade behövt förbättras för ett bra 

behandlingsresultat (35). Användningen av Morisky Medication scale gör att 

resultatet från studier som använt skalan för att mäta följsamhet lättare kan jämföras 

mot varandra än om olika metoder används. 

 

 

Att öka följsamhet 
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Behandlingar av tillstånd utan tydliga symtom får ofta en sämre följsamhet. Även hur 

medveten patienten är om sin sjukdom verkar påverka hur följsamheten blir. Det 

finns många studier som gjorts för att undersöka hur följsamheten hos patienter ska 

kunna öka. Att utbilda patienten verkar vara viktig faktor. Senare studier har även 

visat att påminnelser via telefonsamtal kan förbättra följsamhet på både kort och lång 

sikt (36).  

Resultatet från de två studier som undersökte patienter med tuberkulos fick inte detta 

resultat vilket visar på hur komplicerat problemet är med låg följsamhet. Att färre 

och färre patienter svarade på påminnelserna under studiens gång i studie 3 kan tyda 

på att patienter med tuberkulos tröttnar på att få påminnelser varje dag och struntar i 

dem efter en tid. En annan studie har visat att påminnelser varje dag inte hjälper 

patienten till en ökad följsamhet då det är för ofta för att ge patienten motivation till 

behandling. Ett SMS per vecka gav däremot en ökad följsamhet hos patienterna (37) 

Användningen av mobiltelefoner ökar fort och kan ha stor potential för människors 

hälsa. För att få bättre svar på hur påminnelser ska utformas för att få det bästa 

resultatet behöver fler studier göras (26). 

SLUTSATS 
 

Studierna som har granskats tyder på att elektroniska påminnelser via SMS ökar 

följsamheten till läkemedelsanvändning och ger ett bättre behandlingsresultat. 

Effekten är dock begränsad eftersom det inte enbart är glömska som gör att patienter 

inte tar sina läkemedel. Om elektroniska påminnelser kompletteras med elektroniska 

utskick med information om hälsa, patientens sjukdom och information om den 

aktuella behandlingen kan följsamheten öka ytterligare. Bäst fungerar de elektroniska 

påminnelserna när de används för att påminna om besök på sjukhus eller klinik. Av 

de fem studier som valdes ut för detta litteraturarbete verkar resultatet tyda på att det 

även beror på vilken sjukdom patienterna har för att påminnelser ska hjälpa dem till 

en högre följsamhet.  
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