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Sammanfattning 
Några faktorer om är av stor vikt för en lyckad läkemedelsanvändning är patientens 
följsamhet och delaktighet i sin behandling. Kunskapen om patientens roll för en 
framgångsrik läkemedelsbehandling har länge varit ett relativt outforskat område. 
Syftet med denna studie är att via intervjuer undersöka hur patienter, ordinerade flera olika 
läkemedel, ser på värdet av delaktighet och följsamhet i deras läkemedelsbehandling och 
hur de upplevt den läkemedelsinformation de fått. 
En kvalitativ och semistrukturerad intervjumetod har använts för att besvara 
frågeställningen.  Studien genomfördes på hjärtavdelningen på Kalmar länssjukhus. Åtta 
inlagda patienter med hjärtproblem intervjuades. 
De flesta av respondenterna upplevde att den information som de fått var bristfällig. När det 
gällde motivation för att följa läkemedelsordinationerna fanns det en samstämmighet bland 
patienterna i att adekvat information motiverade dem. För vissa patienter var det enormt 
viktigt att få vara delaktiga i beslut som berörde behandlingen, och att få möjlighet att 
uttrycka sina åsikter och tankar. För andra patienter var det inte lika avgörande.  
Det är viktigt att förskrivare är medvetna om patienters individuella behov av delaktighet i 
beslut som berör behandlingen för att uppnå en bra följsamhet till ordinationer 
(concordance). Samtidigt är det viktigt att patienter är medvetna om att deras delaktighet 
och följsamhet i behandlingen inte enbart är förskrivarens och sjukvårdens ansvar. Patienter 
behöver ställa krav om de vill uppnå ett bra behandlingsresultat. 
Förbättringar behövs för att patienternas följsamhet och delaktighet i 
läkemedelsbehandlingen ska öka. 
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ABSTRACT 
 
It has been known for a long time that there may be many deficits in the patient's medication 
use. Some factors that play a major role in the successful use of medicines is patient 
compliance and participation in their treatment. There are several factors that tend to affect 
the patients’ compliance. The patients’ own experience and knowledge are usually mentioned 
as very important factors. Has the patient used the medicine before and know how it works, it 
can affect how they will comply to the treatment. The patient may be aware of that there are 
positive and negative effects. Unfortunately the positive effects are often taken for granted, 
while the negative effects, side effects, may come as a surprise, and instead create fear and 
anxiety for the patient. 
 
The purpose of this study is to examine how patients, prescribed with several different 
medicines, look at participation and compliance to their medication treatment and how they 
have experienced the medication information they have received. 
 
A qualitative and semi structured interview method was used for this study. Eight hospitalized 
patients with a heart condition were selected to participate in this study. The interviews were 
conducted on the cardiac ward at Kalmar Hospital. The eight interviews were recorded and 
the data from them was then transcribed and analysed. 
 
Almost all patients believe that the information they should receive, but have not received, 
has been inadequate. When patients were asked about what was poor with the medicine 
information they replied that they wanted to have obtained more information in general. 
Regarding the motivation to follow medical treatment, there was a consensus among the 
patients. They believed that the more adequate information the physicians shared with them, 
the stronger the motivation to follow the treatment would be. It was substantial differences in 
the patients' own perceptions of being involved in their medical treatment. For some, it was 
incredibly important to be informed and to have the opportunity to express their opinions and 
thoughts. For other patients, it was not crucial if they participated or not, they thought that the 
result of the treatment wouldn’t be any different.  
 
It is important that physicians are aware of patients' individual needs in order to design an 
appropriate medical treatment and to achieve concordance. Patients must be aware of that 
their participation and compliance to treatment is not only the physicians’ responsibilities. 
Patients need to make demands and question their medical treatment if they want to achieve 
good treatment results. I believe that improvements are needed to increase patients' 
compliance and participation in their medical treatment. 
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FÖRORD 
 
Det här examensarbetet omfattar 10 veckors arbete och motsvarar C-nivå. Arbetet är gjort 
inom ämnet farmaci och ingår som en del av farmaceutprogrammet på Linnéuniversitetet i 
Kalmar. Det utfördes under vårterminen 2011. Den interna handledaren var Christer Berg och 
den externa handledaren var Lina Hellström. 
 
 
Jag vill tacka Lina Hellström och Christer Berg för deras kloka synpunkter och inlägg under 
arbetes gång. Ett stort tack till de sjuksköterskor på hjärtavdelningen på Kalmar lasarett som 
har hjälpt mig med att genomföra intervjuerna och till de patienter som ställde upp och gjorde 
det möjligt för mig att kunna skriva detta arbete. Slutligen ett stort tack till min familj och till 
Justin, deras stöd har varit ovärderligt! 
 
 
 
Kalmar, 2011-05-23, Cecilia Hallgren 
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1 INTRODUKTION 
 
Det har länge varit känt att det kan finnas många brister i patientens läkemedelsanvändning 
och det har ofta pratats om förskrivarens ansvar för att användningen ska ske på ett korrekt 
sätt. Något som spelar en minst lika stor roll för en lyckad läkemedelsanvändning är 
patientens följsamhet och delaktighet i sin behandling. Kunskapen om patientens roll har 
länge varit ett relativt outforskat område då det inte funnits tillräckligt med pålitlig 
information att tillgå, särskilt inte i Sverige.1,2,3,4  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det finns ett stort antal faktorer som är viktiga för patienten när de behandlas med flera olika 
läkemedel. Dessa faktorer kan spela en avgörande roll för hur deras läkemedelsbehandling 
kommer att fortgå. Det har börjat göras fler studier som försöker kartlägga patientens dåliga 
följsamhet och delaktighet till läkemedelsordinationer. Ofta räcker det inte med att studera 
situationen ur exempelvis förskrivarens perspektiv då det inte är enbart där förändringar och 
förbättringar behöver ske. Resultat från forskningar visar att det finns olika behov hos 
patienterna för att följsamheten och delaktigheten ska öka. Det kan bland annat vara ökad 
kunskap om läkemedel eller sjukdom eller mötet med förskrivare/ sjuksköterska/farmaceut. 4,5 
 
De främsta problem som kan uppstå vid läkemedelsanvändning är att läkemedlen används på 
ett felaktigt sätt.3,4 I Sverige finns det inga studier gjorda på hur mycket kostnaden för 
felanvändning av läkemedel uppgår till. Men ABLA (Arbetsgruppen för Bättre 
Läkemedelsanvändning) drar paralleller med USA och de studier som har gjorts där. 
Slutsatsen var för de studierna att för varje dollar som spenderades på för läkemedel 
spenderades även en dollar för att täcka de olika kostnaderna som uppkom på grund av den 
behandling som felanvändning av läkemedel gav upphov till. Ska man göra en jämförelse 
mellan USA och Sverige, även om det finns olikheter mellan länderna, så var totalkostnaden 
för läkemedel i Sverige 24,5 miljarder kronor år 2000. I så fall skulle detta betyda att 
felanvändning av läkemedel i Sverige kostade samhället omkring 20 miljarder kronor år 
2000.4 Under 2008 uppgick kostnaden för läkemedel till cirka 39 miljarder kronor.6 Enligt 
ABLAs teori betyder detta då att kostnaden för felanvändning av läkemedel 2008 kunde ha 
varit omkring 30 miljarder kronor. 
 
 

1.1.1 Delaktighet och läkemedelsinformation 
 
Initiering av läkemedelsbehandlingen i Sverige är idag en del av yrkesutövningen hos hälso- 
och sjukvårdspersonal. Dessa personer bär huvudansvaret för läkemedelsbehandlingen. Den 
enskilda patienten bär också ett ansvar för sin egen roll i behandlingen.7 Under de senaste 50 
åren har synen på sjukvården förändrats i snabb takt vilket också har medfört att patientens 
ställning i förhållande till sjukvården har förändrats. Den stora märkbara skillnaden är att 
patientens rättigheter blivit mer framträdande och att deras roll som patient förändrats, från att 
ha varit av en passiv karaktär till att vara av en mer aktiv karaktär.1 Detta kommer till uttryck i 
Hälso- och sjukvårdslagen(HSL)8 där patientens rättigheter i vården tydligt framgår, men 
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även vårdens skyldigheter och ansvar gentemot den enskilda patienten. Det står bland annat 
att patienten ska ges en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och att 
behandlingen så långt som möjligt ska utformas i samråd med patienten. The World Health 
Organisation(WHO) har klargjort att patienten har rätt till att få en korrekt och förståelig 
information och att de genom detta tillåts att själva avgöra om de vill ta emot behandling eller 
ej.9 

 
Bland hälso- och sjukvårdspersonal finns det en medvetenhet om att HSL:s bestämmelser inte 
efterföljs så som de egentligen borde göra.1 Enligt en rapport som socialstyrelsen presenterade 
år 2003 visades det att landstingen inte lever upp till de krav som sattes i HSL 1999. 
Patientens rätt till information och delaktighet varierade mellan landstingen. Alla landsting 
gav i olika omfattning ut information om patientens rättigheter. I vissa landsting gavs enbart 
informationen till patienterna via landstingets webbsida. Detta tyder på att det finns brister 
inom sjukvården när det gäller läkemedelsinformation som inte nödvändigtvis beror på 
patientens kunskapsbrist. Patientens delaktighet i sin läkemedelsbehandling kanske inte alltid 
tas på tillräckligt stort allvar och det behövs ytterligare insatser för att förbättra situationen för 
patienterna.10 Enligt en befolkningsenkät som gjorts i Sverige visades det att 80 % av de 600 
deltagande tyckte det var viktigt att få vara delaktiga i sin läkemedelsbehandling om de själva 
hamnade i den situationen.11 Synen på den läkemedelsinformation som bör vara aktuell i 
patientmötet kan skilja sig mellan patient och förskrivare. Den information som förskrivaren 
anser vara betydelsefull behöver nödvändigtvis inte ha samma innebörd för patienten och 
tvärtom. Det kan finnas frågor och funderingar hos patienten som läkaren kanske inte har 
några exakta svar på, exempelvis risken för patienten att få återfall i sin sjukdom.10 En ökad 
delaktighet för patienten i sin behandling, genom exempelvis längre tid i mötet med 
förskrivaren, kan leda till bättre ställda diagnoser och en mer lämplig läkemedelsbehandling.1 
 
 

1.1.2 Följsamhet 
 
En så lämplig läkemedelsanvändning som möjligt går att beskriva med att det ska vara ”rätt 
läkemedel för rätt indikation, till rätt patient i rätt dos och rätt behandlingslängd i kombination 
med rätt information till patienten”.2 Även om detta uppfylls finns det ofta stora brister i 
patientens läkemedelsanvändning. En faktor som spelar en stor roll i detta är patientens 
följsamhet till läkemedelsordinationen.3 En beskrivning av begreppet följsamhet är ”hur väl 
en patient följer en ordination, speciellt en läkemedelsföreskrift”.12 Begreppet oföljsamhet kan 
då i sin tur förklaras med att patienten inte följer sin behandling och konsekvensen av detta är 
att behandlingen kan leda till en utebliven effekt eller att effekten istället förstärks. 
Definitionen av följsamhet är relativt bred och följsamheten är i sin tur relativt svår att mäta. 
De resultat som framkommit hittills när följsamhet har studerats har varit svårtolkade, varit av 
låg noggrannhet och innehållit ett flertal felkällor. Exempel på använda följsamhetsstudier är 
de direkta metoderna där bland annat läkemedelshalten i blodet mäts. Ett annat exempel är de 
indirekta metoderna där bland annat patienter frågas om deras läkemedelsanvändning. Särskilt 
den senare metoden anses vara en osäker källa till en pålitlig information.3,4 

 
Det finns ett flertal olika faktorer som brukar kunna påverka följsamheten. Patientens egen 
erfarenhet och kunskap brukar anges som mycket viktiga faktorer. Har patienten använt 
läkemedlet tidigare och vet hur det fungerar kan det påverka hur de kommer att följa 
ordinationen. Känner patienten till hur läkemedlet fungerar är kan de vara medvetna om att 
det finns positiva och negativa effekter. Tyvärr tas de positiva effekterna ofta för givet medan 
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de negativa effekterna, biverkningarna, kan komma som en överraskning och istället skapa 
rädsla och oro hos patienten. Patienten kan vara mer rädd för biverkningarna av läkemedlen 
än för vad sjukdomen kan leda till om de inte tar sina läkemedel. De anhöriga som finns i 
patientens omgivning kan påverka genom att vara stödjande eller kritiska mot 
läkemedelsbehandlingen. Förskrivaren i sin yrkesroll kan ha en negativ inverkan genom att 
inte visa intresse för patienten, inte ta sig tid att lyssna eller inbjuda till konversation. Om 
förskrivaren istället bjuder in patienten till att vara delaktig i behandlingen kan detta ha en 
positiv effekt. Andra faktorer som kan påverka följsamheten kan vara hur allvarlig sjukdomen 
är. Är det en mer allvarlig sjukdom kan patienten vara mer benägen att ta sina läkemedel och 
det gäller även för symptomen för sjukdomen. Finns det tydliga sjukdomssymptom hos 
patienten och om denne fysiskt mår dåligt av sjukdomen är det större chans ordinationen 
efterföljs. Upplever patienten ingen effekt av läkemedlet kanske denne istället väljer att öka 
eller minska doseringen och därmed kanske följsamheten sjunker. Mår patienten bra kan 
motiveringen till att ta sina läkemedel inte vara lika hög.1,3 

 
Både följsamheten och oföljsamheten kan vara aktiva eller passiva val. Vid följsamhet kan 
patienten följa läkemedelsordinationen antingen genom att vara påläst och göra ett aktivt val 
att ta sina läkemedel eller att vara passiv och följa ordinationen utan att reflektera över sin 
situation. Vid oföljsamhet kan det vara en omedveten handling från patientens sida som gör 
att läkemedlen inte intas då denne kanske glömmer att ta dem. Men det kan även vara ett 
medvetet val att inte följa ordinationen genom att patienten själv väljer att exempelvis avbryta 
behandlingen eller ändra doseringen. Denna typ av medvetet val är vanlig och ligger till grund 
för en stor del av de förbättringar som behöver göras inom vården. Förbättringar för de 
patienter vars oföljsamhet är omedveten handlar mycket om att underlätta patientens 
självmedicinering. Detta kan till exempel gälla att fortsätta utveckla läkemedel med förlängd 
frisättning och bättre doseringshjälpmedel.3,4 Att nå hög följsamhet behöver inte alltid betyda 
att läkemedelsbehandlingen fungerar, det syftar främst till att patienten följer den avsedda 
behandlingen. En intelligent följsamhet innebär inte nödvändigtvis att patienten följer 
behandlingen helt utan istället anpassar användningen till sig själv. Detta kan gälla om 
allvarliga biverkningar av läkemedel uppstår. Känner patienten av det kan det I vissa fall vara 
lämpligt om denne då väljer att avbryta behandlingen istället för att riskera ytterligare 
komplikationer. Följsamhet behöver inte alltid vara till nytta för patienten.6 
 
Det finns en osäkerhet kring hur stor andel av patienterna som följer sina läkemedels-
ordinationer. Det finns många olika studier som ger olika resultat. Vid behandling under en 
längre tid kan följsamheten variera mellan 30-70 %1 till mer specifika, cirka 50 %.4 Det finns 
även teorier om att 1/3 av patienterna har hög följsamhet, 1/3 har följsamhet ibland och 1/3 
har ingen följsamhet alls. Detta skulle då betyda att ungefär hälften av patienterna inte följer 
läkemedelsordinationerna som de borde. Generellt brukar det vara en högre följsamhet vid 
kortare läkemedelsbehandlingar.3  
 
De problem som kan uppstå när patienten inte följer sin läkemedelsbehandling kan ses ur två 
perspektiv; ur patientens och ur samhällets. För patienten själv kan en minskad följsamhet 
leda till både försvårad och förlängd konvalescens. Ur samhällets perspektiv kan det leda till 
ökade sjukvårdskostnader för den enskilda patienten samt att samhället i sig kan förlora 
produktionskraft i form av fler och förlängda sjukskrivningar.5 
 
 



 8 

1.1.3 Samstämmighet 
 
I strävan efter att uppnå en så bra följsamhet i läkemedelsanvändningen som möjligt har ett 
allmänt begrepp föreslagits för att kunna beskriva målet med det. ”Samstämmighet”, som är 
en översättning av engelskans ”concordance”, beskriver betydelsen av hur läkaren och 
patienten gemensamt uppnår en samstämmighet om hur behandlingen ska utformas och 
genomföras. Avsikten med behandlingen är att förbättra patientens hälsa så mycket som 
möjligt ur en medicinsk synpunkt samtidigt som patientens behov tillgodoses.4 Förskrivaren 
besitter kunskapen om sjukdomen medan patienten har den personliga erfarenheten av 
sjukdomen och därmed är det viktigt att visa ömsesidig respekt. Förskrivaren ska se patienten 
som en aktiv partner i behandlingen och uppmuntra till delaktighet.3 Detta gäller dock inte 
enbart läkare utan även andra professionella inom vården som till exempel sjuksköterskor och 
farmaceuter.1,3,4  
 
Delaktighet i behandlingsprocessen kan i slutändan leda till bland annat att antalet felställda 
diagnoser blir färre och att den medicinska behandlingen blir mer preciserad.1 Fullständig 
samstämmighet är ett mål som kan var svårt att uppnå för att den lätt kan påverkas av de 
delaktiga parternas ålder eller den aktuella sjukdomen. Detta kan göra att patienten eller 
förskrivaren är mindre mottagliga för samarbete. Samstämmighet spelar en viktig roll för hur 
väl patienten kommer att följa läkemedelsbehandlingen.4 

 
 

1.1.4 Tidigare forskning 
 
Många av de studier som har gjorts på patienters följsamhet har bland annat syftat till att 
utreda vad dålig följsamhet beror på och utformande av lösningar för att öka densamma. Ofta 
har bara en faktor till dålig följsamhet studerats i taget.4,5 Detta gör att det inte går att få någon 
bra helhetsbild av problematiken kring situationen.7 Studier inom området har tidigare 
tenderat att undersöka följsamhet och delaktighet ur förskrivarens eller vårdgivarens 
perspektiv men allt fler studier lägger nu fokus på patientens perspektiv istället.4,5  
 
Det finns en studie av Borgsteede et al, som har studerat patientens behov av 
läkemedelsinformation ur patientens synvinkel. Författarna kom fram till att de 31 patienter 
som deltog i den kvalitativa intervjustudien kände att de hade olika behov av 
läkemedelsinformation vid utskrivning från sjukhus. De flesta av patienterna ville bara ta del 
av den mest nödvändiga kunskapen om sina läkemedel, eventuella alternativ och 
biverkningar. Några av dem uttryckte att de inte behövde någon information och ett fåtal 
uttryckte bestämt att de inte ville ha någon information alls om biverkningar då detta skulle 
kunna påverka hur de följde läkemedelsordinationen. Slutsatsen som författarna drog utifrån 
detta blev att det är viktigt att vården individualiserar varje patients behandlingstrategi, 
eftersom olika patienter har olika behov av information och reagerar olika på den.13 

 
För att hitta orsaker till varför kommunikationen mellan läkare och deras patienter ibland 
brister gjordes en kvalitativ studie av Kjellgren et al. I den studien analyserades 
kommunikationen mellan läkare och patienter som hade återuppföljning av sitt höga 
blodtryck. Forskarna kom fram till att det fanns skillnader i hur läkare kommunicerar med 
patienter och hur patienter kommunicerar med läkare. Patienterna pratade främst om sina egna 
upplevelser av blodtrycksmedicinen medan läkare pratade generellt om de farmakologiska 
effekterna och dosering. Frågorna som läkarna ställde till patienterna om deras följsamhet till 



 9 

läkemedelsbehandlingen var enbart ytliga. Detsamma gällde även för diskussionen angående 
målet med behandlingen där läkaren aldrig gick in på djupet. Det här ledde till att patienterna i 
sin tur hade väldigt lite förståelse för sina läkemedel och hur de fungerade.14 

 
I en kvalitativ studie, gjord av Wu et al, genomfördes 16 djupintervjuer på hjärtpatienter där 
man undersökte vilka faktorer som påverkar patienters följsamhet till sin 
läkemedelsbehandling. Med resultatet från dessa intervjuer kom författarna fram till att den 
främsta motivationen för patienterna att följa läkemedelsordinationerna var att de hade en 
vilja att vara så friska som möjligt och att undvika att bli inlagda på sjukhus. Motivationen 
fick patienterna genom att de, med hjälp av läkare och annan sjukvårdspersonal, kunde förstå 
innebörden av att ta sina mediciner och om vad som skulle kunna hända om de inte tog dem.15 

 
Något som är av betydelse för att behandlingen ska bli så bra som möjligt är att de personer 
som är delaktiga i behandlingsprocessen har liknande uppfattning om varandras situation. I en 
kvantitativ studie av Florin et al, undersöktes samstämmigheten mellan patienter och 
sjuksköterskor och hur sjuksköterskorna uppfattade patientens roll i behandlingen. Studien 
visade på att patienterna föredrog att ha en mer passiv roll medan sjuksköterskorna upplevde 
att patienterna vill ha en mer aktiv roll och delaktighet i behandlingen. Det upptäcktes dock 
skillnader i patienternas delaktighet som kunde ses ha ett samband med ålder och social status 
men det fanns däremot inga skillnader mellan män och kvinnor. Yngre patienter var mer 
aktiva i sin patientroll jämfört med de äldre patienterna. Detsamma gällde även för de 
patienter som bodde själva jämfört med dem som bodde tillsammans med någon. Detta tydde 
på att sjuksköterskorna inte lyckades engagera patienterna i behandlingen, De hade inte 
tillräckligt bra uppfattning om hur delaktiga patienterna var i behandlingen eller hur delaktiga 
de ville vara.16 

 
 
 

1.2 Syfte  
       
Syftet med denna studie är att via intervjuer undersöka hur patienter, ordinerade flera olika 
läkemedel, ser på värdet av delaktighet och följsamhet i deras läkemedelsbehandling och hur 
de upplevt den läkemedelsinformation de fått. 
 
 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Vilka tankar har inlagda patienter om sina läkemedel och om att följa sina läkemedels-
ordinationer? 
 
Hur har de inlagda patienterna upplevt den läkemedelsinformation de fått på sjukhuset i 
samband med utskrivning? 
 
Hur ser patienterna på sin delaktighet och följsamhet i sin läkemedelsbehandling? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Problemen med att patienter inte följer sina läkemedelsordinationer är ett mycket brett 
område. Jag har därför valt att avgränsa mitt arbete till att enbart handla om att undersöka 
vilka tankar och funderingar patienter har kring sin läkemedelsinformation och sin 
behandling. Detta vill jag ta reda på genom kvalitativa intervjuer för att kunna belysa 
patientens perspektiv på situationen. Jag har valt att genomföra mina intervjuer på 
hjärtavdelningen på Kalmar länssjukhus. Patienterna där valdes ut eftersom de ofta blir 
behandlade med ett flertal olika läkemedel. Att de ofta får flera olika läkemedel för sina 
hjärtproblem kan bidra till att följsamheten till behandlingen försämras och därför är 
delaktighet och samstämmighet viktig för denna grupp av patienter.  
 
 
 
 

1.5 Förförståelse 
 
Under utbildningen har jag blivit bekant med uttryck så som följsamhet och delaktighet och 
vikten av det. Det var inte förrän jag kom i kontakt med en sjuksköterska som berättade om 
inlagda patienters tankar kring sina läkemedel som mitt intresse väcktes för det här ämnet. Jag 
har läst i tidigare forskningar där det visats på vilka problem det finns när det kommer till hur 
patienter följer sina läkemedelsordinationer På så sätt har jag en viss förkunskap kring detta 
som kan påverka hur jag tänker kring min studie men samtidigt gjorde det att jag kunde 
strukturera upp och vara mer kritisk i mitt arbetssätt.  
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2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Intervjumetoden i den här studien var av sorten kvalitativ och semistrukturerad. Detta var för 
att på bästa sätt kunna besvara mitt syfte. Åtta inlagda patienter valdes ut enligt de uppsatta 
inklusionskriterierna för att delta. Studien genomfördes på hjärtavdelningen på Kalmar 
länssjukhus under två dagar i april.  

 

2.1 Metod 
 
Studien genomfördes med forskningsintervju som metod. Denna kan ses som en aktiv process 
där information och erfarenheter förmedlas i samtalsform från den informant som intervjuas 
till forskaren som intervjuar. Syftet med en forskningsintervju är att producera ny kunskap om 
hur människor upplever sin värld och sitt liv genom att samtala med dem.17,18 

 
 

2.1.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Det finns ett flertal olika intervjumetoder och som metod för det här arbetet valdes en 
kvalitativ intervju. Vid en kvalitativ intervju, även kallad forskningsintervju, får informanten 
ge sin subjektiva syn på en viss situation för vilken en allmän förståelse därefter kan skapas. 
De erfarenheter och resonemang som ligger till grund för informantens syn på sin situation 
kommer att utgöra underlaget för forskarens empiri. En kvalitativ intervju kan uppfattas som 
ett vardagligt samtal men är en professionell konversation i avseende på att forskaren leder 
samtalet på ett förutbestämt sätt.17 Kvalitativa studier skiljer sig från kvantitativa studier där 
fokus ligger på att från en större mängd informanter kunna dra generella slutsatser om en 
större population. Kvalitativa studier å andra sidan syftar till att ge en mer fördjupad kunskap 
och förståelse för ett visst fenomen.19 

 
 

2.1.2 Semi- strukturerade intervjuer 
 
Vid kortare intervjuer används lämpligtvis strukturerade, styrda, frågor medan vid längre 
intervjuer används det ostrukturerade, öppna frågor.19 När strukturerade frågor används är 
forskaren intresserad av att svaren ska kunna struktureras efter ett visst mönster för att 
underlätta analys och att alla frågor som ställs ska besvaras grundligt. Det är viktigt att 
forskaren får ett svar på varje fråga som ställs. Med en intervju som har öppna frågor får 
informanten ett mindre antal frågor ställda till sig och därefter får denne prata fritt omkring 
dessa frågor. Detta gör att informanten bestämmer vilken struktur som svaret kommer att få. 
Forskaren har mer av en passiv roll och ställer enbart några få frågor under intervjun för att 
hålla den något styrd. Med ostrukturerade intervjuer är det inte lika betydelsefullt att få ett 
svar på varje fråga utan det är mer individuellt anpassat.19,20 En semi- strukturerad intervju, 
som har valt att användas i denna studie är en blandning av dessa två metoder. Informanterna 
får samma eller liknande frågor men där det ges en möjlighet för dem att svara mer öppet.21 
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En intervjuguide (bilaga 1) är en typ av intervjufrågor där intervjuaren har ett visst antal 
punkter som denne vill få besvarade. Vanligtvis används denna typ vid intervjuer som är mer 
öppna just för att informanten ska kunna tala fritt om dessa punkter. För sin egen skull kan 
forskaren sätta upp underrubriker som kan hjälpa till i intervjun genom att ge mer 
specificerade svar inom det man vill ha besvarat. Meningen med en intervjuguide är att det 
ska vara ett genomgående tema för informanterna som de ska besvara men att det samtidigt 
ska finnas möjlighet för dem att prata fritt om vad de vet och tycker.18,19 

  
 

2.1.3 Urval 
 
Studien utfördes på åtta patienter som samtliga var inlagda på hjärtavdelningen på Kalmar 
länssjukhus. Inklusionskriterier, krav för att få delta i studien, var att patienterna sedan 
tidigare skulle ha blivit diagnostiserad med en kranskärlssjukdom(kärlkramp eller hjärtinfarkt) 
och vara inlagda igen för fortsatta hjärtproblem. Patienterna skulle vid tidpunkten för 
intervjun vara ordinerad minst fem läkemedel för sina hjärtproblem och ha använt dem under 
minst en tremånaders period. Patienterna exkluderades, uteslöts, om de av sjuksköterskorna 
inte bedömdes vara vid en tillräckligt god hälsa för att kunna deltaga i en intervju. Det sattes 
inga kriterier för ålder men det eftersträvades att det skulle finnas en viss spridning på åldern 
mellan de olika patienterna. Det sattes heller inga kriterier för hur fördelningen av deltagande 
män och kvinnor skulle vara men även här eftersträvades det att fördelningen skulle vara så 
jämn som möjligt och allra helst lika många av varje kön. 
 
Patienturvalet till intervjuerna gjordes utav sjuksköterskorna på avdelningen genom att de 
gick in i patienternas journal och letade fram lämpliga respondenter baserat på de 
inklusionskriterier som de fått reda på innan. På så sätt kunde urvalet kontrolleras av behörig 
personal samtidigt som patienternas personuppgifter förblev okända. 
 
 

2.2 Genomförande 
 
Då det är patienten och dess tankar som står i fokus i denna studie ansåg vi att det var mest 
lämpligt att genomföra djupintervjuer med ett fåtal patienter. Inledningsvis mailade jag en 
förfrågan till avdelningschefen på hjärtavdelningen på Kalmar länssjukhus om att få komma 
dit och genomföra intervjuer av patienter. När min idé hade godkänts utformades en 
intervjuguide och en intervjuförfrågan (bilaga 2), riktad till patienterna. 
 
Intervjuerna genomfördes i april månad. Studien utfördes under två dagar; 2011-04-19 och 
2011-04-26. Varje intervju varade i max 30 minuter och spelades in för att underlätta 
bearbetningen av intervjuerna. Patienterna tillfrågades först om de var intresserade av att delta 
i en intervju. Detta gjordes genom att en sjuksköterska först överlämnade intervjuförfrågan till 
patienten som denne fick läsa igenom och ta ställning till. De blev även tydligt informerade 
om att intervjun var helt frivillig och att de, utan orsak, när som helst under intervjun kunde 
avbryta sin medverkan. Gick patienten med på att delta dokumenterades först detta och sedan 
kunde intervjun påbörjas. Intervjun genomfördes antingen i salen där patienten låg eller i ett 
avskilt rum, beroende på vad patienten föredrog.  
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2.2.1 Intervjuguiden 
 
Intervjuguiden som användes baserades på tre huvudfrågor; patienternas tankar kring sina 
läkemedel, patienternas upplevelser av läkemedelsinformationen och patienternas upplevelser 
av sin delaktighet i sin läkemedelsbehandling. Under varje huvudfråga fanns det cirka fem 
underfrågor som var mer specifika för huvudområdet och som användes som stöd under 
intervjuprocessen. I intervjuguiden fanns det även fyra bakgrundsfrågor som berörde 
personlig information; kön, ålder, utbildningsbakgrund(grund- eller vidareutbildning) och 
boendesituation(själv eller samboende).  
 
 

2.2.2 Analys  
 
Den information som samlats in under intervjuerna transkriberades och analyserades. 
Informanterna var fyra kvinnor och fyra män som gavs fingerade mans- och kvinnonamn som 
började på A, B, C och D. Deras svar delades först upp efter de tre huvudfrågorna och sedan 
kategoriserades varje informants svar under de olika underfrågorna. Varje svar fick bara 
placeras under en fråga. Därefter analyserades och jämfördes svaren på frågorna mellan de 
olika informanterna för att få fram en uppfattning om situationen som helhet. Jämförelser 
gjordes även med tidigare forskning samt med de fyra bakgrundsvariablerna som grund. 

 

2.2.3 Generaliserbarhet 
 
På grund att det var kvalitativa intervjuer som genomfördes så går det i praktiken inte att göra 
någon generalisering av resultatet. Under intervjuerna så efterfrågades personlig information; 
kön, ålder, utbildningsbakgrund och boendesituation. Detta gjordes för att jämföra eventuella 
skillnader mellan de åtta patienterna jag intervjuade för att se om det finns något samband 
mellan dessa fyra parametrar och patienternas tankar kring hur de följder sina läkemedels- 
ordinationer. De samband som eventuellt kan framkomma kommer inte att kunna användas 
för att förutsäga hur det fungerar för resten av allmänheten.  
 
 

2.2.4 Etiska överväganden 
 
I denna studie togs hänsyn till patienternas integritet då det stundtals var känslig information 
som framkom under intervjuerna. Det finns en lag om de etiska överväganden som forskare 
måste ta ställning till när de genomför forskningsstudier, Lag (2003:460) om etikprövning. 
Lagen omfattas inte av de forskningsarbeten som utförs på grund- eller avancerad nivå för 
högskoleutbildningar. Utifrån vad som går att utläsa ur lagen är de etiska överväganden, som 
gjorts i detta arbete, i enlighet med denna lag. Lagen säger att deltagande patienter i en 
forskningsstudie ska informeras tydligt, både skriftligt och muntligt, om vad syftet med 
intervjun är. Patienterna ska också informeras om hur det samtal de bidrar med ska hanteras 
innan de ger sitt samtycke till att genomgöra intervjun. De ska även informeras om att de när 
som helst kan avbryta sitt deltagande.21 För den enskilda patientens skull tog jag aldrig del av 
några personuppgifter. Den information som framkommit under mina intervjuer har 
behandlats på ett sådant sätt att det inte kan spridas till allmänheten. 
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3 RESULTAT 
 
De fyra bakgrundsvariabler som ställts upp användes för att analysera om det förelåg några 
skillnader mellan de åtta patienter som deltog i intervjuerna i hur de tänker kring sin 
läkemedelsbehandling. Vid jämförelser av skillnader hos patienter med hjälp av den första 
variabeln, kön, fann jag att två av kvinnorna var helt passiva. De andra två kvinnorna var 
aktiva såsom två av männen. De andra två männen upplevde att de var ganska aktiva i sin 
patientroll. De två patienterna som hade valt att ändra ordinationen var båda män. Tre av 
kvinnorna upplevde att de inte var delaktiga i sin behandling medan bara en manlig patient 
upplevde samma sak. Åldern, den andra variabeln, sträckte sig mellan 58 år och 83 år hos de 
åtta patienterna. Vid jämförelse fann jag ingen skillnad mellan åldrarna i hur patienterna 
upplever sin delaktighet och följer sina läkemedelsordinationer. De tre patienterna(2 män, 1 
kvinna) som hade en högre utbildning, den tredje variabeln, än grundskola upplevde alla att 
de var aktiva och delaktiga i sin behandling jämfört med de resterande fem patienterna. Dock 
valde en av dessa tre att ändå ändra sin ordination. Med den sista variabeln, boendesituation, 
gick det inte att upptäcka något mönster som påverkade patientens läkemedelsanvändning 
mellan de fem patienter som bodde tillsammans med någon och de som bodde själva. De tre 
patienter som var ensamboende var lika splittrade i sin syn på delaktighet och följsamhet som 
resten av patienterna.  
 
 
Redovisningen av resultatet redovisas efter de tre huvudfrågorna. Dessa tre frågor utgjorde 
stommen till intervjuguiden som användes under intervjuerna.  
 
 

3.1 Patienters tankar kring sina läkemedel 
 
Patienterna hade delade uppfattningar om betydelsen av sina läkemedel. Vissa av patienterna 
var passiva i sin roll och hade inte funderat någonting kring sina läkemedel och vilken roll de 
spelade i deras behandling. Några andra patienter var mer aktiva och förstod betydelsen av 
sina läkemedel och vikten av att följa ordinationerna. De flesta av patienterna påpekade hur 
viktigt de tyckte att det var att följa läkemedelsordinationerna. David sa: 
 
Jag tror de är livsviktiga när de skriver ut dem, att man är tvungen att ha dem. 
 
 
Alfred däremot framhöll att han inte hade några höga tankar kring sin läkemedelsbehandling. 
Även om han förstod betydelsen av den så valde han att själv ta aktiv kontroll över sin 
behandling och även att själv besluta över vilka läkemedel som var viktiga:  
 
Ja, jag är ju motståndare till medicin… för man vet ju inte hur mycket man stoppar i sig för 
det finns ju många läkare som bara ”nu ska du ha det och det och det”. Men jag har valt bort 
hälften utav det, den medicinen jag har fått.  
 
 
Patienterna var medvetna om de konsekvenser som kunde uppstå om de valde att inte följa 
ordinationerna men ändå fanns det ett fåtal av dem som misskötte sin behandling genom att 
själva prova nya doseringar. Nästan alla patienter var även medvetna om att biverkningar 
kunde uppstå under behandlingen och några hade en negativ inställning där de kände sig 
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tvungna att ta sina läkemedel för att det inte fanns något annat val. De flesta, bland annat 
Dagny, valde ändå att inte tänka på eventuella biverkningar utan att fokusera på de positiva 
effekterna istället: 
 
Jag tänker inte så mycket på det faktiskt. Man tänker att det inte hjälper att tänka på det. Så 
att, det låter ju inte så bra, men man kommer nästan få den biten också för att de rätta 
tabletterna ska hjälpa, tror jag. Det går ju inte att komma ifrån. Man kan ju säga så att man 
inte tar den tabletten för de biverkningarna, men vad händer då om man inte tar den? 
 

 

3.2 Patienters upplevelse av läkemedelsinformationen 
 
Nästan alla patienter har upplevt att den information som de fått har varit bristfällig. När 
patienterna fick frågan om vad som var dåligt med läkemedelsinformationen svarade de att de 
gärna ville ha fått mer information. Om patienterna ville veta något fick de själva be läkaren 
att berätta mer om vad de fick utskrivet. Vissa av patienterna erkände att de ibland inte förstod 
den läkemedelsinformation de fått av läkaren men att de samtidigt inte bad läkaren gå igenom 
det en gång till. Trots att patienterna upplevde att de inte fått tillräckligt med information så 
kände de ändå en så pass stor tillit till läkarna att de inte oroade sig. Bengt uttryckte sitt 
missnöje: 
 
Det kan bli bättre… för dem säger inte så himla mycket tycker jag. Det flesta beskeden man 
får, man måste ju fråga själv. Det är likadant med husläkaren, man måste fråga, för dem 
säger som oftast inte så mycket själva.  
 
 
Carl och Alfred berättade att de istället, efter läkarmötet, sökte information på annat håll. Carl 
berättade att han istället slog upp all den information han behövde på patientfass och 
läkarfass. Christina berättade att hon hade fått sin medicin utan att samtidigt få någon 
väsentlig information om den men att hon ändå inte oroade sig för att använda sina läkemedel. 
De flesta av patienterna hade fått sin läkemedelsinformation från läkare och några hade fått 
sin information på apoteket. De patienter som hade funderat kring det ansåg att läkaren var 
den person de helst ville få sin information ifrån. Carl uttryckte sig tydligt om hur han ville att 
informationen till patienten skulle ske: 
 
Jag tycker att läkaren ska informera. 2011 är det så faktiskt, tycker jag. Jag som patient ska 
ju inte behöva fråga egentligen. Eftersom man som patient sitter i ett visst 
beroendeförhållande till läkaren. Läkaren kan ju vara stressad och det kan ju vara många 
patienter. Då tänker man, asch strunt i det, jag tar reda på det här på något annat sätt 
istället. Men läkaren måste faktiskt ta den tiden som krävs för att informera om att du har de 
här symtomen och du lider av den här sjukdomen och därför så vill jag skriva ut den för 
medicinen åt dig och den fungerar si och så och den har dessa biverkningar. 
 
 
När det gällde motivering med att följa läkemedelsordinationerna fanns det en samstämmighet 
bland patienterna. De ansåg att ju mer adekvat information som läkarna delade med sig av, 
desto starkare motivation till att följa sin ordination fanns det hos patienterna. För vissa 
patienter betydde ändå detta inte att de alltid frågade efter mer information om det var något 
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som de ville veta mer om. De ansåg ändå att de var tillräckligt motiverade för att följa sin 
ordination. Bengt hade åsikter kring den läkemedelsinformation som han hade fått och han 
funderade kring om det är bättre för patienter att inte ha för mycket kunskaper kring sina 
läkemedel: 
 
Jag funderar ibland, när man läser den här följesedeln som är med medicinen, om 
biverkningar och så vidare. Det ska man ju inte läsa sa en läkare till mig, för då blir man 
sjuk. För det är ju långa rader med allt möjligt och finns det en människa som är 
inbillningssjuk… då får den gå och ta en annan tablett för det. Jag tror det är mycket så idag. 
 
 
 

3.3 Patienters delaktighet i läkemedelsbehandlingen 
 
Patienternas egna uppfattningar om att vara delaktiga i sin läkemedelsbehandling skiljde sig åt 
markant. För vissa var det enormt viktigt att få vara insatt och att få möjlighet att uttrycka sina 
åsikter och tankar. För andra patienter var det inte lika avgörande om de var delaktiga eller ej 
för att det skulle resultera i en bra behandling. Alfred poängterade hur viktigt det är som 
patient att ifrågasätta: 
 
Håller du tyst och bara säger ja, ja till allting, då åker du bara med i strömmen. Du måste 
ställa frågor. Man måste veta vad man vill ha reda på i alla fall. 
 
 
Carl tyckte att patientens delaktighet till stor berodde på vilken läkare man hade. Har man en 
läkare som inte låter patienten delta i behandlingen skulle det bli svårt för patienten att ta för 
sig även om denne ville vara delaktig. Berit ansåg sig själv vara delaktig i sin behandling och 
ur hennes synvinkel blev det lättare att ifrågasätta läkare om man som patient inte hade alltför 
stor respekt för dem: 
 
Nä, det är nog bra, jag har ju varit med så länge, sen det började. Jag är ju inte rädd att 
fråga, eller så. Och inte heller har jag någon respekt sådär för läkarna som man hade förr./// 
Ja, jag kan ju säga till dem nu, prata med dem och fråga ut dem. 
 
 
Några andra patienter ansåg att deras delaktighet i läkemedelsbehandlingen inte skulle göra 
någon större skillnad och fogade sig efter vad läkaren bestämde utan att ifrågasätta. David 
hade fått sina läkemedel utskrivna utan att ens få förklarat för sig vad de skulle användes mot 
eller hur de fungerade. Han hade valt att inte ifrågasätta behandlingen eller läkaren utan 
enbart godtagit det som skrivits ut till honom. Dock sa han sig vara beredd att ifrågasätta sin 
läkemedelsbehandling om har for illa av sina läkemedel. Agneta ansåg sig vara passiv i sin 
roll som patient och var inte aktiv i diskussionerna kring sin behandling: 
 
Jag säger väl över huvudtaget inte så mycket… jag finner mig väl i det. Så det blir väl 
egentligen, ja, som läkaren säger. 
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Flertalet av patienterna hade upplevt någon form av hinder när det gällde kommunikationen 
mellan patient och läkare. Dålig hörsel var en av de främsta anledningarna till att patienterna 
inte förstod allt som sades i patientmötet. Patienterna erkände att de inte bad läkaren upprepa 
det som de inte uppfattat utan istället letade patienterna själva reda på information senare om 
det var något mer de ville veta. En annan form av hinder var om det som sades var otydligt 
eller oförståeligt för patienten. Detta kunde, enligt patienterna, vara på grund av antingen 
språkbrytning eller att läkaren använde alltför komplicerade språktermer. Även här valde 
nästan alla patienterna att inte be läkaren förklara på nytt det som sagts vilket skapade dåliga 
förutsättningar för att delaktigheten skulle fungera på ett bra sätt.  
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5 DISKUSSION  
 
Som tidigare forskningar och studier har påvisat vikten av patientens individuella behov fann 
även jag liknande resultat i min intervjustudie. Patienternas upplevelser av sin följsamhet och 
delaktighet i läkemedelsbehandlingen skiljde sig gentemot varandra och också hur de ville 
vara delaktiga i sin behandling. Nästan alla patienterna samstämde i att informationen de fått 
inte varit tillräcklig men att de flesta ändå hade motivationen till att följa sina ordinationer.  
 
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Med mitt arbete ville jag uppnå en djupare förståelse för patientens upplevelser kring sin 
följsamhet och delaktighet i läkemedelsbehandling. Att utgå från en kvalitativ studiemetod 
känner jag var den mest lämpliga metoden för att på bästa möjliga sätt belysa de frågor och 
funderingar som jag ville ha besvarade. Då jag som forskare utvecklar min kvalitativa 
studiemetod anpassar jag den efter den situationen som jag befinner mig i och efter vilken 
information som jag vill få fram utav den. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att den är 
användbar på samma sätt för andra forskare men att den ändå är tillförlitlig som metod. Jag 
anser att den information jag fick fram från min intervjustudie motsvarar det jag hade för 
avsikt att ta reda på.  
 
I den typ av kvalitativa studien som jag gjorde är det inte lämpligt att göra generaliseringar. 
Resultaten som jag kom fram till från de åtta patienterna var inte tillräckligt omfattande för att 
kunna överföra det på resten av populationen. Det behövs större studier som innefattar fler 
informanter än vad som deltog i min studie för att kunna dra slutsatser om populationen i 
allmänt eller att se något samband med tidigare forskning. Kvalitativa forskningar handlar om 
att uppnå en fördjupad kunskap och förståelse för ett visst fenomen så att antalet informanter 
spelar inte en lika stor betydelse här som det gör vid kvantitativa forskningar. Det har gått att 
dra slutsatser från mitt resultat även om min studie är mindre. Jag kunde urskilja olika 
samband och skillnader mellan de deltagande patienterna. Hade jag genomfört en större studie 
kan resultatet ha blivit tydligare och även bredare. Med tanke på tidslängden på det här arbetet 
och tidsåtgången för att analysera intervjuerna hade det varit mycket mer krävande att 
genomföra en intervjustudie som omfattade fler informanter. Det hade givetvis varit intressant 
att ha med fler deltagande patienter då jag hade fått mer tyngd i resultatet.  
 
Utifrån de fyra bakgrundsvariablerna i intervjuguiden analyserade jag om det fanns några 
utmärkande avvikelser eller några specifika samband internt mellan de åtta patienterna. 
Baserat på bland annat en tidigare forskningsstudie13 och egna hypoteser kan dessa fyra 
variabler spela en betydande roll vid patienters följsamhet och delaktighet i 
läkemedelsbehandlingen. Vad gällde dessa bakgrundsvariabler tycker jag att jag fick en bra 
spridning hos patienterna med tanke på att det inte var någon av dessa variabler som 
efterfrågades i urvalet. Dock strävade jag efter att få en så stor spridning på patienternas ålder 
som möjligt och lika många kvinnor som män. Jag vill tillägga att jag inte hade haft något 
emot om åldern på vissa informanter varit något lägre. Då hade jag kanske sett en annan 
tendens hos patienterna till att följa eller känna sig delaktiga i sin behandling. Vid intervjuerna 
valde jag aldrig bort någon patient på grund av att åldern inte passade eller att jag frågade 
efter en typ av kön.   
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För att bli en bra intervjuare krävs det kunskap och erfarenhet. Trots att jag innan intervjuerna 
hade studerat mycket litteratur inom området har jag ändå mycket lite erfarenhet av att 
intervjua personer vilket kan anses vara en svaghet med min studie. Av denna anledning 
föreligger det en viss risk att jag inte visste hur jag skulle ställa passande frågor för att lyckas 
få de bästa svaren och de resultat jag fått fram kanske inte är representativt för vad patienterna 
egentligen tyckte och tänkte. Jag känner också nu i efterhand att jag som oerfaren intervjuare 
inte gick på djupet med mina följdfrågor. Även vid analys av kvalitativa studier krävs det 
erfarenhet. Då det är första gången jag genomför en kvalitativ studie av denna typ kan det 
resultat jag ha analyserat påverkats av att jag är oerfaren.  
 
 
 

5.2 Resultatdiskussion  
 
Det som framträdde under mina intervjuer var hur mycket det betydde för patienterna att få 
tillräckligt med information. Alla patienterna ansåg att läkemedelsinformationen till dem 
kunde förbättras, främst genom att ge dem mer information. Bland tidigare information och 
forskning har jag märkt att det finns mycket individuella behov hos patienterna som det är 
viktigt att ta hänsyn till. Alla patienter har olika upplevelser om sin läkemedelsanvändning 
och den information de har fått så det är vikigt att hälso- och sjukvårdspersonal lägger stor 
vikt vid att utforma en läkemedelsbehandling i samråd med varje enskild patient. Samtidigt är 
det inte enbart förskrivarnas ansvar att göra patienten delaktig och följsam till behandlingen. 
Det är viktigt att patienter tar eget ansvar och ställer krav och får igång en konversation med 
förskrivare för att behandlingen ska bli så optimal som möjligt. 
 
Intervjuguiden byggde jag upp efter de tre huvudområdena jag var intresserad av att få en 
bättre uppfattning om och jag anser att de svar jag fick från informanterna gav mig en tydlig 
bild av att deras situation inte är så bra som kan borde kunna vara. Med de svaren jag fick ut 
från intervjuerna tycker jag att mitt syfte med studien kunde besvaras och att intervjuguiden 
jag ställde upp fungerade bra.  
 
Det är värt att ha i åtanke om det alltid är bra att patienter är följsamma till sin 
läkemedelsordination. Människor idag överanvänder ofta läkemedel eller använder dem på fel 
sätt och detta kan leda till konsekvenser både för dem själva och för samhället. En av 
anledningarna till överanvändning kan möjligtvis vara att det idag förskrivs onödigt mycket 
läkemedel och att det alla gånger inte behövs. Om patienterna görs delaktiga i behandlingen 
kan de själva vara med och bedöma behovet av de läkemedel som är aktuella för dem. I det 
fallet kan det vara bra för patienten att inte vilja följa sin läkemedelsordination. Men särskilt 
för hjärtpatienter vars mediciner är livsviktiga är det inte lämpligt att dem själva börjar 
experimentera. Jag märkte under mina intervjuer av de patienter som aktivt valt att själva 
ändra ordineringen lett till konsekvenser för dem själva. Med tanke på hur mycket inkorrekt 
läkemedelsanvändning kostar samhället borde både mer tid och pengar satsas på att utreda 
och förebygga detta problem. En lösning som är under utveckling är att farmaceuter börjat 
integreras i vården för att patienternas behandling ska bli så optimal som möjligt. I en 
utvärderingsrapport från 2007 gjord av Kalmar läns landsting, Apoteket AB och 
eHälsoinstitutet visades det att det finns ett behov av att öka antalet farmaceuter inom 
vården.22 
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I studien gjord av Borgsteede et al13 visades att det fanns skillnader i patienternas egna behov 
av läkemedelsinformation. Majoriteten av patienterna i den här studien ville endast ta del av 
den mest nödvändiga informationen om sina läkemedel och biverkningar och många ville inte 
erhålla någon information alls då det kunde påverka deras följsamhet. Detta resultat skiljer sig 
ifrån det resultat som framkom i min studie. Mina patienter var av en motsatt åsikt då de 
ansåg att för lite information om läkemedel kunde påverka deras följsamhet negativt istället. 
Många av patienterna skulle inte tveka inför att ifrågasätta om det var något de misstrodde 
med sin läkemedelsbehandling. Generellt så höll alla patienterna med om att de i alla fall 
aldrig kunde få för lite information om sina läkemedel. Sedan är det ju en fråga om patienter 
och förskrivare menar samma sak när de använder begreppet ”information om läkemedel”. 
 
Enligt patienterna i min studie var många missnöjda med läkarens roll i läkemedels-
behandlingen och de tyckte att det fanns stora skillnader i hur läkare förhöll sig till sina 
patienter. Patienterna hade gärna sett mer engagemang och omtanke från förskrivarnas sida 
och att de varit mer intresserade av att fråga patienten om deras synpunkter och upplevelser. 
Detta visades även i studien av Kjellgren et al14 där förskrivarna i mötet med patienter inte 
gick på djupet med hur läkemedlen fungerade och att patienterna var mer intresserade av att 
prata om sina upplevelser av behandlingen. I båda studierna visas det att patienterna och 
förskrivarna har olika uppfattning om vad som är av betydelse i utbytet av information. Det 
här är ett område där förbättringar kan göras för båda parter. Även om patienten inte upplever 
att grundläggande information om läkemedel är viktig är den ändå nödvändig att ta del av.  
 
I den kvalitativa studien av Wu et al15 märkte forskarna att patienternas vilja att vara friska 
var den främsta motivationen till följsamheten i behandlingen. Av de svar som framkom 
under min studie fanns det inget tydligt mönster hos patienterna som gick att likna vid det 
som framkommit i den andra studien. För patienterna i min studie handlade deras motivation 
främst om att få en så lämplig och så mycket läkemedelsinformation som möjligt från 
förskrivaren. Även om patienterna ansåg att informationen till dem inte varit tillräcklig ansåg 
de samtidigt att de fått tillräckligt för att känna sig motiverade att följa sina 
läkemedelsordinationer.  
 
I studien av Florin et al16, där samstämmigheten mellan sjuksköterskor och patienter 
studerades, kom forskarna fram till att patienterna föredrog att vara mer passiva i sin 
patientroll medan sjuksköterskorna fick intrycket av att patienterna ville vara aktiva i sin 
läkemedelsbehandling. I min studie hade patienterna delade åsikter om hur de ville att deras 
roll i läkemedels-behandlingen skulle var. Vissa av dem hade en mycket passiv roll men det 
inverkade som oftast inte negativt på deras behandling. Andra patienter ville istället vara 
mycket aktiva och delaktiga för att få ett bra behandlingsresultat och för i alla fall en patient 
ledde detta till att denne valde att styra sina läkemedelsordinationer på eget bevåg. Även om 
patienterna höll med om att de ville ha mycket information var det ändå flera som var passiva 
och inte deltog och ställde frågor om sina läkemedel. Man skulle kunna tänka sig att detta 
skulle leda till minskad följsamhet men det fanns det patienter som föredrog att vara passiva. 
Som patient kan man inte alltid förvänta sig att förskrivaren ska ta allt ansvar. Det är av stor 
vikt att båda parter tar lika ansvar för behandlingen.  
 
Min studie och Florin et al’s studie skilde sig åt metodmässigt. Den delaktighet som 
studerades i Florins studie fann jag vara relevant och intressant då det även var en central del i 
min studie. Bland mina intervjuade patienter fann jag inga skillnader i delaktighet vare sig det 
gällde ålder eller deras boendesituation medan det upptäcktes skillnader i studien av Florin et 
al. I den var yngre patienter mer aktiva än äldre och det gällde också de patienter som bodde 
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själva. Det kan ju förklaras med att yngre patienter har växt upp i en generation där det är mer 
accepterat att ifrågasätta och känna sig delaktiga. Hade jag intervjuat fler hade jag kanske sett 
en antydan av det också. Att ensamboende patienter känner mer delaktighet och är mer aktiva 
kan bero på att de är tvungna att ta mer ansvar över sig själva och inte har någon i sin närhet 
som kan stötta dem om det behövs. Florin et al fann inga skillnader mellan män och kvinnor 
medan jag upptäckte att kvinnor verkade inta en något mer passiv roll än män i behandlingen. 
Det kan vara så att äldre kvinnor i vissa fall har större respekt för sjukvårdspersonal än vad 
män har. 
 
De patienter som valdes ut till den här intervjustudien hade alla någon form av 
kranskärlssjukdom. Detta innebär att de allra flesta patienter har flera olika utskrivna 
läkemedel samt ofta står inför en livslång behandling. Att under denna tid ständigt ha en hög 
följsamhet till sin behandling kan vara svårt för patienten. Hade jag genomfört studien på en 
annan avdelning där patienter hade mindre allvarliga sjukdomar så kanske mitt resultat sett 
annorlunda ut. Eftersom följsamheten generellt ligger runt 50 % tror jag att mycket handlar 
om hur patienten upplever sin situation under tiden de behandlas och hur väl de kommer att 
följa sin ordination. Känner de exempelvis av för mycket biverkningar så kanske de blir 
mindre följsamma. Därför är det vikigt att anpassa behandlingen för varje patient så att de har 
kunskap och förståelse för sin sjukdom och sina läkemedel.  
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6 SLUTSATS 

 

 Patienterna i studien ansåg att det fanns brister i läkemedelsinformationen till dem och 
att det kan förbättras. De samstämde i att de aldrig kan få för mycket information om 
sina läkemedel.  

 
 Patienterna var även samstämmiga i att ju mer adekvat information som de erhöll 

desto mer motiverade skulle de vara till att följa läkemedelsordinationen.  
 
 Patienterna var medvetna om konsekvenser som kan uppstå om de inte följer sin 

läkemedelsordination men ändå var det några utav dem som valde att missköta sin 
behandling.  

 
 Betydelsen av att vara delaktig i behandlingen skilde sig mellan patienterna. Vissa 

upplevde att det var viktigt medan andra inte trodde att deras delaktighet skulle 
påverka behandlingen.  

 
 Förbättringar behövs för att patienternas följsamhet och delaktighet i 

läkemedelsbehandlingen ska öka. Det är viktigt att förskrivare är medvetna om 
patienters individuella behov för att kunna utforma en lämplig läkemedelsbehandling. 
Samtidigt är det viktigt att patienter är medvetna om att deras delaktighet och 
följsamhet i behandlingen inte enbart är förskrivarens och sjukvårdens ansvar. 
Patienter behöver ställa krav om de vill uppnå ett bra behandlingsresultat.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide  

 
Bakgrundsinformation 
 
Kön? 
Ålder? 
Utbildningsbakgrund? 
Boendesituation? 
 
 
 
Vad har du för tankar kring dina läkemedel?  
 
- Om eventuella biverkningar? Känner du dig orolig? Vad gör du/skulle du göra om du 
upplever biverkningar? 
- Om betydelsen av att regelbundet följa läkemedelsordinationer? 
- Om alla dina läkemedel passar ihop med varandra? 
- Om behovet av alla dina mediciner? (Tror du att någon medicin är viktigare än någon 
annan? Är det någon du kan vara utan?) 
- Om medicinen hjälper mot det den är ordinerad för? (hur upplever du effekten av ditt 
läkemedel?) 
 
 
 
Hur har du upplevt den läkemedelsinformationen som du fått på sjukhuset kring dina 
läkemedel? 
 
- Vad är bra? Vad är dåligt? 
- Var det något i informationen som du hade svårt att förstå eller var det något som var 
otydligt? I så fall, vad? 
- Var informationen tillräcklig? För mycket/lite information? 
- Hur mycket information vill du ha? Är det något du inte vill veta? 
- Har du fått svar på de frågor som du tycker är viktiga att veta för att motivera dig att ta 
medicinen? 
- Av vem på sjukhuset har du fått läkemedelsinformationen? (läkare, ssk, farmaceut, 
anhöriga) Varifrån skulle du vilja få information? 
 
 
 
Känner du dig delaktig i din läkemedelsbehandling? Om ja, på vilket sätt? 
 
- Tycker du att den är anpassad för dig? 
- Finns det hinder? (Språk, sinnen) 
- Finns det utrymme för dig att uttrycka dina tankar och funderingar kring dina läkemedel? 
 
- Om nej i första frågan, skulle du vilja vara mer delaktig? Hur skulle du kunna bli mer 
delaktig? 
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Bilaga 2 
 
Förfrågan om deltagande i studie 
 
 
Vilka tankar/funderingar har patienter, inlagda på en hjärtavdelning, 
kring sin medicinering? 
 
 
 
Mitt namn är Cecilia Hallgren och jag studerar på farmaceutprogrammet vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Just nu håller jag på att skriva mitt examensarbete 
som kommer att handla om vilka tankar/funderingar som patienter inlagda på en 
hjärtavdelning har om sina mediciner. För att få en ökad kunskap om detta har 
jag tänkt göra intervjuer och det vore till stor hjälp om du har möjlighet att delta. 
 
Intervjun beräknas ta ungefär 20-30 minuter och den kommer att spelas in för att 
underlätta för mig i min senare analys. Intervjufrågorna kommer att handla om 
dina tankar/funderingar kring dina läkemedel och din delaktighet i 
läkemedelsbehandlingen. Ditt deltagande är helt frivilligt och det går bra att 
avbryta din medverkan när som helst under intervjun. Redovisningen kommer 
att vara i form av en skriftlig rapport. Svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt och vid redovisningen kommer enskilda patienter inte att kunna 
identifieras.  
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