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Introduktion: Hälsofrämjande arbete är en viktig del i distriktssköterskans arbete. 

Ibland kan det vara en utmaning i det dagliga omvårdnadsarbetet då distriktssköterskan 

gör det som ingår i arbetsuppgifterna och patienten visar liten eller ingen följsamhet för 

de ordinerade åtgärderna. Distriktssköterskan ska arbeta evidensbaserat, 

hälsofrämjande, se det friska, stötta och motivera sina patienter. Patienten måste själv 

vara delaktig och följa de givna råden som distriktssköterskan ger vilket ibland inte är 

fallet. Syfte: Distriktssköterskors metoder och erfarenheter av att motivera patienter 

som påvisar låg följsamhet till omvårdnadsmässiga insatser. Metod: Systematisk 

litteraturöversikt. Artiklar söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. Sju artiklar 

valdes ut, kvalitetsgranskades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I studiens resultat framkom att patientundervisning, samtalsstöd och 

motiverande samtal kan öka patienters följsamhet. Det var även positivt för 

distriktssköterskan att använda sig och öka sin kompetens. Vikten av att utveckla en 

patientrelation och för distriktssköterskan att förvissa sig om att patienten har förstått 

given information gör att patienters följsamhet delvis ökas. Slutsats: Vikten av att 

utveckla en patientrelation och förvissa sig om att patienten har förstått given 

information diskuteras. Vidare visade det sig att använda sig av och öka sin kompetens 

var positivt och till nytta i distriktssköterskans profession. 
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Introduction: Health promoting work is an important part of the district nurses´ work.  

Sometimes it's a challenge when the patient is non-adherent and the district nurse is 

doing his/her best to get the patient adherent. District nurses are obliged to work 

evidence based, health promoting, supporting and to motivate the patients. The patient 

has to take part of his/her own care that the district nurse is promoting, which is not 

always the case. Aim: District nurses´ methods and experiences of motivating and 

helping patients that show low adherence to caretaking advice and instructions. 

Method: A literature review. Articles were searched in the databases Cinahl and 

PubMed. Seven articles were chosen and were based on this study´s results. The articles 

were analyzed with the qualitative analysis process. Results: In the study result it 

showed that patient education, counselling and motivational interviewing can increase 

patient adherence. It was positive for the district nurses´ to use and increase their 

competence. The importance to developing a patient relationship and to ensure that the 

patient have understood the given information are keys to increase patient adherence.  

Conclusion: The importance of developing a nurse-patient relationship and to make 

sure that the patient has understood the given information was discussed. Using and 

increasing the competence of the district nurse was positive and useful to the district 

nurses´ profession.  
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Introduktion  
Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och arbetet som utförs utgår från 

omvårdnadsvetenskaplig kunskap. Patientens hälsa främjas genom att 

distriktssköterskan stödjer och tillvaratar patientens egna resurser, tror på dennes 

förmåga, ser det friska och respekterar dennes meningsupplevelser och värderingar.  

Distriktssköterskan har en viktig uppgift i det hälsofrämjande arbetet och den 

huvudsakliga målsättningen är hälsa ur den enskildes perspektiv. Det krävs att patienten 

själv är delaktig för att gynna sin egna hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 2008b). Det 

kan vara ett problem när patienten inte följer eller inte vill följa de rekommenderade 

omvårdnadsmässiga åtgärder och råd som distriktssköterskan ger. Det är viktigt att 

patienten visar följsamhet, men det är inte alltid patienter förmår detta. Låg följsamhet 

kan leda till ohälsa eller till och med dödsfall (Martin et al., 2005). 

 

Distriktssköterskans roll och kommunikation 

Det finns enligt Levi (2014) tre mål med all vård och behandling, att patienten ska må 

bättre, få mindre hälsoproblem och ett längre liv. I Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

5 kap. 1 § står det att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (HSL 2017:30). Om inte patienten får insikt i sin 

situation genom individuellt anpassad information och kunskap som baseras på evidens 

blir lagtexten om självbestämmande ett misslyckande (Levi 2014). 

 

Distriktssköterskan arbetar ibland i patienters hem och det fordrar ett professionellt 

förhållningssätt för att hantera och finna balansen mellan närhet och distans i den miljö 

och situation som hemmet representerar (Svensk sjuksköterskeförening 2008a). Enligt 

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) har distriktssköterskan inom kommunen 

skyldighet att ansvara för att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och 

sjukvård av god kvalitet. Enligt Rönnberg (2011) är distriktssköterskan i de flesta fall 

den som är ytterst ansvarig för patientens omvårdnad och skall parallellt med den 

medicinska journalen föra en omvårdnadsjournal. Detta för att kunna följa upp och 

utvärdera det som har planerats och genomförts. Om kommunikationen brister mellan 

olika vårdgivare kan det skapa dubbelarbete eller att nödvändiga insatser dröjer. 

Samverkan behövs när patienter med komplexa behov då resurser behöver integreras 

(Berlin et al., 2009). Samverkan mellan vårdgivare och andra aktörer är dock inte den 

enda förutsättningen att uppnå god hälsa. Att den enskilde individen medverkar och 

ansvarar för sin egen hälsa är också avgörande. Hälso- och sjukvården måste då stötta 

och underlätta detta genom att utveckla och anpassa arbetsmetoder så det möjliggörs för 

individen att i verklighet ha det ansvaret (Rönnberg 2016).  

 

I kompetensbeskrivningen legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska, ska distriktssköterskan arbeta 

evidensbaserat och ha "ett reflekterande förhållningssätt i sitt eget arbete och kunna 

beskriva och kritiskt analysera en situation, urskilja och identifiera nya idéer samt 

genomföra och utvärdera dessa" (Svensk sjuksköterskeförening 2008a).  

 

MacCabe & Timmins (2015) anser att distriktssköterskans kommunikation är unik och 

skiljer sig från kommunikation inom andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. 

Distriktssköterskan ägnar mycket tid med sina patienter, där fokus ligger på att 
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tillhandahålla patientvård, koordinera och förklara med hjälp av terapeutisk 

kommunikation. Vidare anses även att det inte finns många kommunikationsmodeller 

som relaterar specifikt till omvårdnad. Trots det är kommunikationen viktig del i 

omvårdnaden och som skall vara positiv och personcentrerad. Kommunikation handlar 

om att interagera med människor. Distriktssköterskans verbala och ickeverbala 

kommunikation har betydelse för hur patienten sedan kommunicerar med 

distriktssköterskan. Kroppsspråket och tonfallet är här en central del, även 

ansiktsuttryck och det icke-verbala beteendet påverkar den andra personen. 

Kommunikationen är även en viktig del över professionsgränserna, att 

behandlingsinterventioner kan genomföras så att patientens omvårdnad säkerställs 

(MacCabe & Timmins 2015).  

 

Egenvård 

Egenvård kan utföras av patienten själv om en legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

har bedömt patientens resurser och förmåga att klara av det. (SOSFS 2009:6; Svensk 

sjuksköterskeförening 2008b). Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt 

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:6) utan hälso- och sjukvård är 

åtgärder för att utreda och behandla sjukdomar och skador samt att medicinskt 

förebygga dessa. Dorothea Orem hade en teori om hur patienter kan tillämpa egenvård, 

Orems egenvårdsteori (Kirkevold 2000). 

 

Orems egenvårdsteori 

Dorothea Orems egenvårdsteori är den mest tillämpade omvårdnadsteorin enligt 

Kirkevold (2000). Orem ansåg att omvårdnad var en ersättning till egenvård, eller 

hälsorelaterade aktiviteter, då patienten ej själv kunde utföra dessa. Målet med 

omvårdnaden är att kunna hjälpa patienten att bli så självständig som möjligt i de 

aktiviteterna. Orems egenvårdsmodell delas in i tre teorier som tillsammans bildar en 

generell teori om omvårdnad. Dessa teorier är: teorin om egenvård; som utförs medvetet 

och måste läras in. Alla människor antas att lära sig att använda förmågor så att de kan 

ta hand om sig själva och andra som är i behov av hjälp. Teorin om egenvårdsbrist; 

beskriver att när människors omsorgsbehov överstiger förmågan att själv tillfredsställa 

behoven, kan de behöva omvårdnad. Teorin om omvårdnadssystem; samlar de viktiga 

delarna i teorin om egenvård. Teorin beskriver att omvårdnad formas av sjuksköterskor 

och är en mänsklig handling som utförs när människor har begränsningar gällande sin 

egenvård som är kopplade till eller orsakade av ohälsa. Huvudtesen i Orems teori är att 

de flesta människor har förmågan och motivationen som krävs för att främja och 

tillvarata den egna hälsan och förebygga sjukdom. Egenvårdskraven kan ibland 

överstiga patientens förmåga att utföra egenvården och det blir då vårdgivarens ansvar 

att kompensera detta. Patienten och/eller dennes anhöriga behöver då hjälp att så långt 

som möjligt att återfå sin egenvårdskapacitet (Orem 2001). 

 

Patientundervisning 

Enligt Patientlagen (2014:821), ska informationen som ges anpassas till mottagarens 

ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar 

samt att den som ger informationen ska försäkra sig om att mottagaren har förstått 

innehållet och betydelsen av den givna informationen (SFS 2014:821). 

Patientundervisning skall enligt Christensen & Jensen (2004) leda till att patienten 

bemästrar de problem som dennes sjukdom för med sig och själva sjukdomen i sig. Att 
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patienten kan lära sig och acceptera samt känna igen symtom på sin sjukdom samt får 

lära sig strategier, anpassning och ändrade levnadsförhållanden. Patientens önskan om 

mer information och behov samt medansvar är utgångspunkten. Avsikten med 

patientundervisning är att undervisningen ska riktas mot någonting bestämt. 

Patientundervisning ska vara målinriktad och i samverkan med patienten. Det ska leda 

till att patienten får nya färdigheter, ny kunskap och ett nytt förhållningssätt. Att 

patienten är välinformerad om sin situation och medbestämmande i sin behandling och 

vård. Det är viktigt att patienten inte blir passiv och identifierar sig med sin sjukdom. 

Patienten har egen förmåga att fatta sina beslut. Ett lyckat resultat på 

patientundervisning är att patienten har tagit till sig informationen och gör en insats som 

kan leda till tillfrisknande och större välbefinnande. Patientens handlingskraft och om 

han/hon tar till sig informationen beror på dennes resurser, kultur, inställning och syn på 

den egna rollen i återerövring av en god hälsa (Christensen & Jensen 2004).  Enligt 

Rönnberg (2016) innebär en vård av god kvalitet att patienten känner trygghet i mötet 

med hälso- och sjukvårdspersonalen i den bemärkelse att patienten känner förtroende 

för personalens bedömningar och kunskaper. Att för patienter med kroniska sjukdomar 

då få träffa en och samma sjuksköterska ger trygghet och innebär ökat förtroende. 

Istället för att träffa olika sjuksköterskor vid varje vårdtillfälle och då behöva upprepa 

uppgifter och tidigare samtal, att slippa behöva börja om vid varje tillfälle (Rönnberg 

2016). Patientundervisning till patienter med kronisk smärta på en smärtmottagning i 

Nederländerna gav inte ökad följsamhet till att följa de givna ordinationerna. 

Interventionen ökade dock kunskapen om medicinerna som var ordinerade (Timmerman 

et al., 2016).    Det visade sig i en annan studie att patientundervisning till patienter med 

osteoporos var följsamheten högre i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. På 

grund av det låga antal patienter som visade låg följsamhet i interventionsgruppen var 

studien begränsad att analysera orsakerna till vad låg följsamhet berodde på (Nielsen et 

al., 2010). 

 

Hälsolitteracitet 

Patienters hälsolitteracitet (health literacy), att patienten kan läsa och förstå det han eller 

hon läser, är avgörande för följsamheten vilket innebär att kommunikationen mellan 

vårdpersonal och patient är viktig (Schillinger et al., 2002).  Hälsolitteracitet handlar om 

förmågan att förvärva, förstå och använda information i syfte att bibehålla, främja eller 

förbättra sin hälsa (Mårtensson & Hensing 2012). Enligt Sørensen et al. (2012) är 

hälsolitteracitet en tillgång för att förbättra människors självständighet inom 

hälsovården gällande sjukdomsprevention och i det hälsoförebyggande arbetet. 

Hälsolitteracitet påverkar hälsobeteendet, användandet av sjukvården och därmed också 

hälsoresultatet och hälsokostnaderna i samhället. På det individuella planet är dålig 

kommunikation pga. låg hälsolitteracitet en orsak som kan resultera i brister, sämre 

vårdkvalitet och patientsäkerhet (Sørensen et al., 2012). 

 

Följsamhet 

Låg följsamhet kan bero på att den information patienter får missförstås, utför 

egenvården på ett felaktigt sätt, glömmer eller ignorerar råden. Låg följsamhet är ett 

stort problem som kostar samhället mycket pengar varje år och kan även leda till 

onödiga dödsfall (Martin et al., 2005). Låg följsamhet på behandlingar äventyrar inte 

bara behandlingens effekt och resultat. Det påverkar människors livskvalitet och är inte 

hälsoekonomiskt. Interventioner för att öka följsamheten skulle ge ett bättre resultat av 
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investering genom primära preventioner av riskfaktorer och sekundär prevention av 

ogynnsamma hälsoutfall. Patienter med kroniska sjukdomar har ett stort egenansvar. 

Följsamheten för långtidsbehandling för kroniska sjukdomar är ca 50% i västvärlden 

(WHO 2003).  

 

I en studie gjord av Hallet et al. (2000) tog distriktssköterskor hand om patienters 

bensår. Resultatet visade att låg följsamhet kunde bero på patientens passivitet, bero på 

okunnighet, brist på motivation, eller rädsla för starka känslor som höll tillbaka från att 

agera positivt. Andra patienter som inte visade passivt motstånd, struntade bara i de 

givna råden. Sjuksköterskan uppfattade detta som rädsla eller att patienten "visste bäst". 

 

Äldre patienter som har bra kommunikation med sin läkare, där beslut fattas 

tillsammans om t ex medicinering, hur ofta, hur länge, vilka tider, samt hur eventuella 

biverkningar ska hanteras, har bättre följsamhet än om patienten bara blir tillsagd om 

vad patienten ska göra (Jahng et al., 2005). När det gäller följsamhet finns det andra 

begrepp i litteraturen som ofta förekommer, compliance och adherence. I Sverige 

används ordet compliance då patienten visar följsamhet till vad som gäller instruktioner 

kring medicinska och omvårdnadsmässiga insatser (SBU 2004). Ordet kommer närmast 

från engelskan där det i vårdsammanhang har fått en negativ innebörd. Costello et al. 

(2008) menar att uttrycket syftar till att patienten känner en slags lydnad inför 

instruktioner och delaktighet kring sin vård kan eftersättas. Till en början var det 

patienten som var grundproblemet i att inte följa givna instruktioner. Sedan har även 

vårdpersonalens roll uppmärksammats (WHO 2003). Begreppet adherence definierades 

av Haynes år 1979 och WHO antog begreppet 2003 som "the extent to which a person´s 

behavior – taking medication, following a diet, and/or executing lifestyle changes – 

corresponds with agreed recommendations from a health care provider" (WHO 2003). 

Ordet adherence används hellre i det engelska språket då compliance har fått en negativ 

innebörd. Det ger en mer neutral motiverande klang för patienten. Adherence för given 

instruktion till omvårdnad/egenvård kan delas upp i tre kategorier. Acceptans 

(acceptance) för behandling, uthållighet (persistence) samt compliance vilket kan betyda 

att underkasta sig behandling, att den görs rätt vad gäller dos, dostillfälle osv (Costello 

et al., 2008). Adherence är ett bättre ord att fånga de komplexa förändringar som behövs 

när det handlar om att upprätthålla god hälsa eller leva med kroniska sjukdomar (WHO 

2003).  

  

Problemformulering 

Hälsofrämjande arbete är en viktig del i distriktssköterskans arbete. Ibland kan det vara 

en utmaning i det dagliga omvårdnadsarbetet då patienten visar liten eller ingen 

följsamhet för ordinerade omvårdnadsåtgärder. Distriktssköterskan gör det som ingår i 

sina arbetsuppgifter, bland annat genom omvårdnadsinterventioner. Då har 

distriktssköterskan en viktig roll, att försöka få patienterna motiverade till följsamhet. 

Det har visat sig att följsamhet kan vara ett problem och en utmaning när patienter inte 

följer de rekommendationer de får. Det är viktigt att belysa vilka erfarenheter som finns 

för distriktssköterskor att bidra till att motivera patienter till ökad följsamhet och att 

reda på vilka interventioner som kan göras. Denna litteraturstudie genomfördes för att ta 

reda på vilka metoder som finns för att kunna öka patienters följsamhet samt att ta reda 

på hur distriktssköterskan kan motivera patienten för att öka följsamhet.  
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Syfte   

Syftet med studien är att belysa vilka metoder som finns och distriktssköterskors 

erfarenheter av att motivera patienter som påvisar låg följsamhet till 

omvårdnadsmässiga insatser.  

Metod 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Författarna valde att följa 

SBU:s (2014) riktlinjer, vilka beskrivs i punkterna nedan. Relevant litteratur söktes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Sökningarna ska kunna reproduceras samt vara 

systematiskt uppbyggda.  SBU:s metod uppfyller höga krav på tillförlitlighet och 

metoden valdes för att riskerna att slump eller godtycklighet skulle minimeras (SBU, 

2014). Författarna följde dessa principer: 

 Frågeställningar preciserades. Vilka metoder finns/användes för att öka 

patienters följsamhet? Vilka erfarenheter har distriktssköterskan av att motivera 

sina patienter? 

 Inklusions- och exklusionskriterier definierades. Dessa sammanställdes i en 

tabell som visas nedan, Tabell 1.  

 Relevant litteratur söktes fram genom att göra en relevansgranskning. En 

bibliotekarie från Karlstads universitetsbibliotek konsulterades för att få fram 

lämpliga sökord och fraser samt databaser att hitta artiklar från.  

 Kvalitetsgranskning av studier som uppfyller urvalskriterier genomfördes sedan. 

SBU:s (2014) mallar för kvalitativa artiklar samt Polit & Beck (2006) för 

kvantitativa artiklar användes kvalitetsgranskning. 

 Extraktion av data samt tabellering.  

 Evidensgradering och slutsatser 

 

Tabell 1. Kriterier för inklusion och exklusion av studier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Studier utifrån kvalitativ och kvantitativ 

ansats. 

Artiklarna skulle vara utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Artiklarna skulle svara mot frågeställningar 

och syfte. 

Artiklarna skulle ha inkluderat vårdtagare 

mellan 18-80 års ålder, i hemmiljö. 

Hemsjukvård och primärvård. 

Studier gjorda mellan åren 2006-2016 

Studier gjorda i västerländska länder. 

Forskningsetiska överväganden skulle vara  

gjorda i artiklarna. 

Studier som inte uppfyller vetenskaplig 

kvalitet. 

Vårdtagare som befann sig på klinik. 

Studier som var ut ett patientperspektiv. 

Studier där direktkontakt med patienten inte 

finns via besök eller telefon. 

 

 

Val av litteratur 

Vetenskapliga artiklar söktes fram genom sökningar i databaserna Cinahl och PubMed. 

Kontakt togs med bibliotekarie på Karlstads universitet för att få fram lämpliga sökord 

och tips på eventuellt fler lämpliga databaser för examensarbetets syfte. Författarna fick 

tips på sökord, men kompletterade dessa sedan för att få med de söktermer som kunde 



11 

 

svara på syftet. De två databaser som författarna hade valt ansåg bibliotekarien vara 

tillräckligt för att få fram artiklar till examensarbetet. Sökorden som användes var:  

1. district nurs* OR community health nurs* OR "home health nurs* OR primary 

health nurs*. 

2. method* OR intervention*. 

3. perception* OR experience*. 

4. adherence* OR non-adherence* OR compliance* OR non-compliance*.  

Detta för att kunna fånga upp alla artiklar utav relevans för denna studie. Sökorden 

kombinerades sedan på samma sätt på båda databaserna enligt Tabell 2. 

391 artiklar valdes ut utifrån rubrik som författarna ansåg relevanta för att kunna svara 

på syftet. Av dessa 391 artiklar valdes 40 artiklar ut som abstrakten lästes igenom. 

Författarna gjorde därefter, oberoende av varandra, en bedömning om de var relevanta 

för denna examensuppgift. Författarna gjorde sedan en gemensam bedömning, då de 

gick igenom samtliga utvalda artiklar och jämförde sina granskningar. Författarna valde 

ut sju artiklar som lästes i fulltext. Relevansen utgick från examensarbetets inklusions- 

och exklusionskriterier, se Tabell 3. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvaliteten på studierna bedömdes efter SBU:s (2014) kriterier för bedömning av 

vetenskaplig kvalitet. Författarna använde sig av SBU:s (2014) granskningsmallar för 

kvalitativa artiklar och Polit & Beck:s (2006) mall för kvantitativa studier. Mallarna 

visade vilka brister studierna hade och författarna avgjorde hur de påverkade 

tillförlitligheten. Granskningsmallarna sparades tillsammans med respektive studie samt 

tillsammans med anteckningar som har gjorts under granskningen (SBU 2014). 

Tabell 2. Datainsamling och sökningar 

 Pubmed Träffar Cinahl Träffar 

 Filters:  

-published in the last 10 

years 

-Humans 

-Adult 19+ years 

-Adult 19-44 years 

-Ages 65+ years 

 Limiters: 

-Published Date 2006-01-01 – 

2016-12-31 

-all adults 

 

 

1. ("district nurs*" OR 

"community health nurs*" 

OR "home health nurs*" OR 

"primary health nurs*") 

 

23397 ("district nurs*" OR "community 

health nurs*" OR "home health 

nurs*" OR "primary health nurs*") 

 

1537 

2. (method* OR intervention*) 1417525 (method* OR intervention*) 251597 

3.  (perception* OR 

experience*) 

257376  (perception* OR experience*) 71198 

4.  (adherence* OR non-

adherence* OR compliance* 

OR non-compliance*) 

49493  (adherence* OR non-adherence* 

OR compliance* OR non-

compliance*) 

15221 
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5. 1 AND 2 17692  669  

6. 1 AND 3 6348  414 

7. 1 AND 4 1508  83 

8. 1 AND 2 AND 3 AND 4 

 

295 

 

(En dubblett) 
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Tabell 3. Urval 

Databas Totalt antal 

träffar 

Urval 1 

Abstrakt 

Urval 2 

Fulltext 

Kvalitets-

granskades 

Inkluderades 

Pubmed 295 19 9 5 5 

Cinahl 96 (83+13) 21 2 2 2 

 

I Figur 1 redovisas processen för databassökningen. 

Artiklar från databassökning: 
n=391

Exkluderade artiklar efter 
relevansgranskning steg 1: n=351

Artiklar beställda i 

fulltext: n=40

Exkluderade artiklar efter 

relevansgranskning steg 2: 

n=33 Inkluderade artiklar i 

syntesen: n=7

Hög studiekvalitet: 

n=4

Medelhög 

studiekvalitet: n=3

Låg studiekvalitet: 

n=0

 

Figur 1. Flödesschema över urvalsprocessen 
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Analys 

Dataanalys gjordes enligt metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Elo 

& Kyngäs 2008). I steg ett förberedelsefasen (preparation phase) fördjupade sig 

författarna i de sju artiklar som var inkluderade, läste dem repetitivt individuellt, för att 

bli väl bekant med innehållet. Steg två var att organisera (organising phase) den 

kvalitativa datan. Det innebär öppen kodning (open coding) som betyder att under tiden 

materialet läses antecknas noteringar och rubriker i artiklarnas marginaler. 

Meningsenheter identifierades för att sedan kodas genom att meningarna skrevs ut från 

ett word-dokument. Meningarna som skrevs ut klipptes isär i remsor och kodades 

(coding sheets). Kategorierna grupperades sedan (grouping) för att minska på antal 

kategorier. Kodernas likheter och skillnader jämfördes och sedan sorterades 

meningsenheterna ut i kategorier (categorization). Preliminära kategorier som var 

liknande samlades under en större kategori som abstraherades (abstraction). Meningen 

med att skapa kategorier att av beskriva ett fenomen, att öka förståelsen och att få fram 

med kunskap. Författarna tolkade kategorierna och bestämde sig för vad som skulle 

hamna i samma kategori. I tredje steget rapportering (reporting) skapades två 

huvudområden utifrån litteraturstudiens syfte och sex kategorier fördelades inom dessa 

två huvudområden. (Elo & Kyngäs 2008).  

 

Forskningsetiska överväganden   

De forskningsetiska överväganden som gjordes beträffande urval och presentation av 

resultat till detta examensarbete var att: studier som valdes har noggranna etiska 

överväganden gjorts eller studierna ska ha fått tillstånd från en etisk kommitté. Resultat 

från artiklarna som kunde relatera till litteraturstudiens syfte har redovisats och alla 

dessa resultat har presenterats även om de inte stöder författarnas åsikter. Båda 

författare har erfarenhet som sjuksköterskor i hemsjukvård och deras erfarenhet har inte 

påverkat examensarbetets resultat (Forsberg & Wengström 2008). Enligt SBU (2014) 

handlar etiska aspekter om vad som gagnar eller skadar den enskilda patienten. 

Patientperspektivet står i fokus och risk/nytta har beaktats (SBU 2014). Design och 

metod har valts tillsammans med handledare så resultatet skulle matcha och besvara 

syftet (Henricson 2012). 
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Resultat 

I denna systematiska litteraturstudie valdes sju artiklar ut efter relevansgranskning, se 

artikelmatris Bilaga 1. Efter dataanalys enligt Elo & Kyngäs (2008) resulterades det i 

sex kategorier som kunde svara på syftet att belysa vilka metoder som finns samt 

distriktssköterskans erfarenheter av att motivera och hjälpa patienter som påvisar liten 

följsamhet till omvårdnadsmässiga insatser. Kategorierna är: patientundervisning, 

samtalsstöd, motiverande samtal, att använda sig och öka sin kompetens, vikten av att 

utveckla en patientrelation och förvissa sig om att patienten har förstått given 

information. Kategorierna presenteras under två huvudområden utifrån litteraturstudiens 

syfte och dessa är: Metoder som distriktssköterskan kan använda sig av och 

Distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter relaterat till patienters följsamhet. 

 

Metoder som distriktssköterskan kan använda sig av 

Patientundervisning 

Kategorin baseras på en artikel (Van Hecke et al., 2011). Det visade sig i denna studie 

(Van Hecke et al., 2011) att patientundervisning som intervention gav hög följsamhet 

hos elva patienter med bensår. Patientundervisningen bidrog till att patienterna medvetet 

följde de givna råden. Råden som gavs och rådens association med läkande eller 

upprepning av sår var oftast oklart. En del patienter återfick sin självständighet efter 

sjuksköterskan hade visat dem hur de skall ta på och ta av 

kompressionsstrumporna/lindorna själva. Hjälpen från sjuksköterskan kändes inte lika 

brådskande. Fyra olika kategorier av förändring var associerade med sjuksköterskans 

intervention och dessa var: Kognitiva förändringar: "att veta vad man skall göra" och 

"veta varför man gör det", beteendeförändringar "att följa de givna råden", emotionella 

förändringar "att känna hopp och få ett nytt perspektiv", "känna sig trygg", "återfå 

självständighet" och "förbättring av livskvaliteten" och fysiska förändringar genom att 

följa givna träningsråd (Van Hecke et al., 2011). 

 

Stöd genom samtal och praktiska åtgärder 

I denna kategori har tre artiklar använts O'Quin et al. (2015),  Hyrkas & Wiggins (2014) 

och Edelman et al. (2015). Dessa studier visade att inga statistiska skillnader, relaterat 

till följsamhet, mellan de grupperna som antingen fick utbildningsstöd, samtalsstöd 

genom motiverande samtal eller beteendevetenskapliga samtal från de patienter som var 

i kontrollgrupperna.  

 

Samtalsstöd kunde ske genom direkt personkontakt via vårdcentral eller via patientens 

hemmiljö. Samtalsstöd kunde också ske via telefonkontakt. Distriktssköterskan kunde 

stötta patienter som har svårt att komma ihåg att ta sina mediciner genom att hjälpa 

patienten att dela dosetter, att rada upp medicinburkar att ta i tid och ordning. Påminna 

om att associera medicinintag med en aktivitet, eller att associera olika rutinmässiga 

beteenden som att titta på TV eller koka kaffe med att ta ett läkemedel (O'Quin et al., 

2015). 

 

I en studie av Hyrkas & Wiggins (2014) jämfördes en patientfokuserad utbildning 

genom utbildning och förståelse (”teach-back”) av medicinska hjälpmedel samt 
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motiverande samtal för patienter. Deltagarna i studien följdes upp genom telefonsamtal 

2–3 dagar efter utskrivning från klinik samt efter 30 dagar. Resultatet i Hyrkas & 

Wiggins (2014) blev följsamheten bland deltagarna högre, dock ingen markant skillnad 

mellan grupperna. 

 

Även Edelman et al. (2015) tog upp samtalsstöd via telefoni som metod till att följa upp 

sina deltagare. Undersökningsgruppen där bestod av patienter som hade hypertoni eller 

typ2-diabetes. Ett skräddarsytt samtal för att studera beteendet hos patienten 

genomfördes av en sjuksköterska varannan månad under två års tid. Kontrollgruppen i 

studien fick samtal i samma utsträckning men med allmänt hållna frågor.  

 

Motiverande samtal (MI) 

Motiverande samtal togs upp i tre artiklar Hyrkas & Wiggins (2014), Van Hecke et al. 

(2011) samt O'Quin et al. (2015).  Motiverande samtal visade sig inte ha någon markant 

skillnad mellan undersökningsgrupp och kontrollgrupp i dessa studier. Hyrkas & 

Wiggins (2014) skriver i sin artikel att använda motiverande samtal till inneliggande 

patienter, vid utskrivning samt trettio dagar efter utskrivning från sjukhus, att detta inte 

gav högre följsamhet i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Hyrkäs & 

Wiggins (2014) studerade en MI-grupp och jämförde dessa med en grupp som fick stöd 

för självhantering av mediciner såsom dosetter samt en grupp utan någon metod för 

självhantering. 

Inför en intervention av patienter med bensår utbildades sjuksköterskorna i 

grundläggande principer inom MI. Studiens resultat visade en ökning av följsamheten 

hos dessa patienter (Van Hecke et al., 2011). Samtalsstöd byggs ofta in i en 

undervisningssituation med uppföljande samtal om hur patienten har tillgodogjort sig 

och förstått givna instruktioner. Motiverande samtal kunde användas som del att kunna 

möta patienter (O'Quin et al., 2015). Hyrkas & Wiggins (2014) diskuterar i efterhand att 

andra studier visar på förbättrade resultat vid MI-samtal, då främst med patienter med 

komplexa psykiska eller fysiska åkommor. 

 

Distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter relaterat till patienters 

följsamhet 

Att använda sig av och öka sin kompetens 

Två artiklar redovisade distriktssköterskans uppleverser och erfarenheter relaterat till 

patienters följsamhet, Albers-Heitner et al. (2011) och Van Hecke et al. (2011). 

Distriktssköterskorna som deltog i en studie för att utforska erfarenheter och attityder 

gällande omvårdnaden hos patienter med urininkontinens, ansåg alla att de deltog i 

studien för att öka kvaliteten av omvårdnaden samt att bli bäst i hälsorådgivningen till 

dessa patienter. Tidigare erfarenheter hos de flesta distriktssköterskor var i stort sett att 

förskriva inkontinensskydd. Distriktssköterskorna utbildade sig att implementera 

evidensbaserade riktlinjer och rekommendationer om urininkontinens. 

Distriktssköterskorna tog över arbetsuppgifter från familjeläkarna gällande diagnostik, 

behandling och övervakandet av patienter med urininkontinens. Alla distriktssköterskor 

var motiverade för deras nya uppgift i omvårdnaden av patienter med urininkontinens. 

Deras största anledning att delta var att förbättra deras professionella roll, att ge mer än 

bara patientvård, att utveckla en ny specialitet samt att möta nya utmaningar. 

Distriktssköterskorna ökade kompetensen, som bidrog till att öka patienters följsamhet 
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till rekommenderad omvårdnad. Den ökade kompetensen gjorde att 

distriktssköterskorna kände sig kompetenta att ge användbar information och utbildning 

till patienter med urininkontinens, även till sina kollegor. Genom att göra detta var de 

även ett stöd till familjeläkarna. Distriktssköterskorna uppskattade deras egenförvärvade 

kompetens, de värderade sin utbildning, att de hade möjligheten att bli inkallade som 

experter och ansåg att det var en intressant förbättring i deras professionella roll. Att 

känna sig kompetent stärkte tillfredsställelsen med arbetet och stimulerade motivationen 

att fortsätta med arbetet de gjorde. Sjuksköterskorna erfor att arbetsförhållanden som 

effektivt organiserad tid för patientvård, rätt utrustning och finansiella resurser var 

viktiga förutsättningar för en vård av god kvalitet (Albers-Heitner et al., 2011). 

 

När sjuksköterskan använde sig av sin kompetens gällande patientutbildning av 

patienter med bensår och patienterna visste varför interventioner gjordes ansåg 

patienterna att vården kändes skicklig och att given information kändes adekvat. 

Patienterna kände att de förbättrade sin livskvalitet, ökade följsamheten och de kände 

sig trygga. Sjuksköterskorna ansåg att det blev en förbättring i deras professionella roll. 

Att känna sig kompetent ökade deras tillfredsställelse med jobbet/arbetsuppgifterna och 

de ville söka nya erfarenheter. Det ökade även deras omsorg (care) och de kunde stödja 

sina kollegor (Van Hecke et al., 2011). 

 

Vikten av att utveckla en patientrelation 

Tre artiklar utgjorde underlag för denna kategori Van Hecke et al. (2011), Albers-

Heitner et al. (2011) och Owens (2006). Att utveckla en patientrelation är en stor del i 

distriktssköterskans arbete. Att försöka motivera och ge patienterna hopp är en viktig 

del. Patienterna fick hopp när hoppet var borta enligt Van Hecke et al. (2011) vid 

patientundervisning av bensår. I studien (Albers-Heitner et al., 2011) så upplevde 

distriktssköterskorna bra relationer med sina patienter. De kände att patienterna var 

nöjda och glada med vården och accepterade därför denna vård av dem. 

Distriktssköterskorna kunde motivera patienter och upplevde att patienternas motivation 

var en viktig underlättande faktor för följsamhet. Att göra hembesök uppfattade 

distriktssköterskorna som en fördel, då patienterna kände sig mer bekväma samt att 

distriktssköterskorna hade tid och möjlighet att uppfatta relevant kompletterande 

information. Det kändes även viktigt att distriktssköterskorna tillhandahöll mer än bara 

omhändertagande (patient care) (Albers-Heitner et al., 2011).  

I en artikel av Owens (2006) framkom det att ha samma distriktssköterska ger ökad 

följsamhet, i en hemvårdssituation. Verbala- och ickeverbala omvårdnadshandlingar 

distriktssköterskorna använde sig av gjorde att patienternas följsamhet att ta 

medicinerna ökade och barriärerna för icke-följsamhet minskade. Att utveckla 

relationen distriktssköterska - patient visade sig vara bra för att öka följsamheten. 

 

Förvissa sig om att patienten har förstått given information 

Tre artiklar visade på patientens följsamhet relaterat till information från 

distriktssköterskan, Romagnoli et al. (2014), Albers-Heitner et al. (2011) och O'Quin et 

al. (2015). Som distriktssköterska är det viktigt att informationen som ges är tydlig och 

att då förvissa sig om att patienten har förstått given information. Det har visat sig att 

missförstånd kan uppstå. I en artikel av Romagnoli et al. (2014) framgick att en patient 

hade utvecklat ett trycksår under sin vistelse på sjukhus. Patienten blev tillsagd vid 
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utskrivningen att vänta på hemsjukvårdssköterskan innan han gjorde något åt det. 

Patienten tog instruktionen bokstavligt talat och undersökte inte, tvättade inte eller bytte 

sitt förband. När sjuksköterskan kom hem till patienten efter 48 timmar hade såret redan 

blivit infekterat och patienten behövde läggas in på sjukhus igen. 

Kommunikationsproblem av detta slag kunde bero på att vårdpersonal och/eller 

patienten har bråttom, missad given information, förvirring och på patientens 

hälsolitteracitet (Romagnoli et al., 2014). En distriktssköterska beskrev en 

meningsskiljaktighet med en patient angående hur allvarlig dennes diabetes var. 

Patienten förstod inte vikten av att följa den ordinerade medicineringen och kostråden i 

relation till sin sjukdom. I detta fall resulterade ett informationstillfälle till många fler 

informationstillfällen (Romagnoli et al., 2014).  

 

Distriktssköterskorna upplevde att patienter som bara hade en minimal förbättring av 

sina bensår ofta var nöjda när det förstod sina problem bättre. Om distriktssköterskan 

regelbundet förklarade relationen mellan patientens problem och andra fysiska och 

kognitiva problem var fördelaktigt (Albers-Heitner et al., 2011). 

 

I artikeln av O'Quin et al. (2015) menar distriktssköterskan att många äldre förespråkar 

en "medical advocate", en person som kan följa med på läkarbesök och förklara vad 

läkaren säger och menar samt att vara med att förmedla och fatta beslut. Den rollen 

skulle kunna bistås av en distriktssköterska. Vidare säger de att formell eller informellt 

stöd av samhället spelar en stor roll för att öka följsamheten hos äldre. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att belysa vilka metoder som finns för att förbättra patienters 

följsamhet till omvårdnadsmässiga insatser samt distriktssköterskors erfarenheter av att 

motivera och hjälpa patienter som påvisar låg följsamhet till omvårdnadsmässiga 

insatser. Författarna gjorde en litteratursammanställning enligt SBU (2014). Resultatet 

visade att patientundervisning, samtalsstöd och motiverande samtal gör att följsamhet 

delvis ökas. Resultatet visade även att det är av stor vikt att distriktssköterskan förvissar 

sig om att patienten har förstått given information, vikten av att utveckla en 

patientrelation. Resultatet visade också att det var positivt för distriktssköterskan att 

använda sig av och öka sin kompetens, vilket även medför att patienters följsamhet 

förbättras. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande.  Enligt Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden (2003) är sjuksköterskan skyldig att använda och 

förbättra sin kunskap och färdigheter, vara observant på nya möjligheter och samtidigt 

utveckla ny kunskap och nya färdigheter. Detta förutsätter forskning som innebär och 

syftar till att skapa denna nya kunskap (Northern Nurses’ Federation 2003). 

 

Distriktssköterskan ska stödja patienter med nedsatt hälsa och uppmärksamma och 

agera på förändringar utifrån förändringar i patienters hälsotillstånd (Svensk 

sjuksköterskeförening 2008a). Detta kan göras genom olika omvårdnadsinterventioner.  

Ett problem inom hälso- och sjukvården är att patienter inte alltid är följsamma till 

givna instruktioner. Utmaningen med icke-följsamma patienter är utföra olika 

omvårdnadsinterventioner för att öka patienters följsamhet. Låg följsamhet på 

behandlingar äventyrar behandlingens effekt och resultat, vilket påverkar människors 

livskvalitet (WHO 2003). Patienter har alltid ett eget val om de inte vill följa givna 

instruktioner eller medicinska råd. Då bör distriktssköterskan göra sitt bästa med att 

använda sig av evidensbaserade interventioner (Svensk sjuksköterskeförening 2008a) 

och metoder som finns så långt som möjligt. Det visade sig i 

litteratursammanställningens resultat att relationen mellan distriktssköterska och patient 

var av stor vikt (Van Hecke et al., 2011; Albers-Heitner et al., 2011; Owens 2006). 

Hembesök upplevdes som en fördel, att patienter kände sig bekväma i sitt egna hem och 

det fanns möjlighet för distriktssköterskan att få kompletterande information (Albers-

Heitner et al., 2011). Distriktssköterskan bör försöka stötta, motivera, informera och 

utbilda samt att utveckla en patientrelation (Owens 2006). Bridges et al. (2012) menar 

att patientrelationen kan utvecklas genom att sjuksköterskan anknyter till patienten. Det 

finns olika strategier som distriktssköterskor använder sig av för att bygga en relation 

med sina patienter. Det har visat sig att distriktssköterskor som strävar efter att få 

meningsfull kontakt med sina patienter, att genom kunskap om individuella önskningar 

och behov samt patientens personlighet. Att distriktssköterskan skall vara närvarande 

och personlig är betydande för att bygga en patientrelation samt att involvera patienter 

och deras anhöriga i en meningsfull väg till beslutsfattande. Det är angeläget att 

patienten blir involverad i omvårdnaden genom att distriktssköterskan stöttar patienten i 

beslutstagande och tänker på patientens önskemål och att bry sig om patienten (Bridges 

et al., 2012).  



19 

 

Patienters möjlighet att välja och vara självständiga måste distriktssköterskan 

respektera. Enligt Orems (2001) omvårdnadsteori kan användandet av en 

omvårdnadsteori hjälpa distriktsköterskan att identifiera lämpliga omvårdnadsmål för 

patienten, att tolka omvårdnadssituationer samt hitta sätt att se på situationer som bör 

fokuseras på, att hitta tillämpbara metoder och eventuella handlingsstrategier et cetera. 

(Orem 2001). Enligt Orems omvårdnadsteori kan egenvård ersättas med omvårdnad när 

patienten inte kan utföra egenvården själv. Intervention ingår i teorin om 

omvårdnadssystem. Interventioner är avsiktliga åtgärder som görs i samråd med 

patienten för att tillgodose egenvårdbehoven samt att främja patientens egen förmåga att 

tillgodose sina behov vilket kan öka följsamheten (McCabe & Timmis 2015). 

Distriktssköterskan kan då hjälpa patienten att bli så självständig som möjligt och 

tillgodose egenvårdsbehoven med hjälp av olika omvårdnadsinterventioner och metoder 

som framkom i denna studies resultat.  

Enligt Levi (2014) måste sjukvården betona patientens inställning och egna önskemål 

att ta ställning till sin behandling med fakta och bedömning av vårdgivaren i varje 

enskilt fall. Vårdpersonal måste ha tilltro till sin förmåga för att kunna hjälpa patienten 

förbättra följsamhet till rekommenderade råd. För de patienter att inte förstå 

konsekvenserna av att inte följa de medicinska råden är detta ett problem som kan vara 

större än bristerna i den nödvändiga informationen för följsamhet (Romagnoli et al., 

2013). Konsekvenser kan vara att patienter som inte är följsamma behöver mer av 

distriktssköterskans tid och kompetens. Som distriktssköterska bör det finnas tid till att 

informera sina patienter så att de får möjlighet att ta till sig given information, att de kan 

ställa frågor och diskutera tills både patienten och distriktssköterskan förstår att 

informationen har tagits emot (Romagnoli et al., 2013). Relustatet visade också att 

distriktssköterskan behöver hjälpa patienter att skapa rutiner (O'Quin et al., 2015) samt 

att ha upprepad kontakt med patienten. Det kan kännas svårt och vara en utmaning för 

att utföra detta, men distriktssköterskan har stora möjligheter att hjälpa sina patienter på 

grund av sin kompetens. Metoder att öka följsamheten kan vara genom 

patientutbildning (Van Hecke et al., 2011) samt att utveckla en patientrelation. Det tar 

tid för en patientrelation att utvecklas och det distriktssköterskan kan göra för att stärka 

den är att få patienter att känna sig omhändertagna och sedda (Albers-Heitner et al., 

2011). Distriktssköterskans kompetens är värdefull då det handlar om att öka 

följsamheten till medicinering och reducera barriärer till icke-följsamhet (Owens 2006) 

vilket författarna anser kan ge ett bättre omvårdnadsresultat. 

Zotterman et al. (2015) diskuterar att ett bra första möte är vital för vidare 

behandlingsförlopp. Relationen ska byggas på att vara uppmärksam på den enskilde 

patientens behov. Full fokus bör finnas på vad som patienten säger för att känna sig 

synliggjord. Vidare bör relationen bygga på förtroende och respekt att de känner sig 

tagna på allvar. Att möta patienten i deras hemmiljö var också främjande för att skapa 

en förtrolig relation. Relationen främjas vidare av att lyssna in på patientens livshistoria 

då den kan öppna upp vital information om patienten. 

I artikeln av O'Quin et al. (2015) framkom att orsaker till låg följsamhet var att 

patienten glömde ta sina mediciner eller en ändrad rutin som gjorde att de glömde att ta 

medicinen. Det framgick även att kostnaden för mediciner var ett problem till medicinsk 

följsamhet. En del äldre människor har svårt att veta alla tabletters namn och vad de är 

till för. Ett annat problem som beskrevs i artikeln där både äldre patienter och 

vårdgivare uttryckte sin oro över övermedicinering på grund av att flera läkare 

ordinerade olika mediciner och brist på den informationen läkare emellan. Det fanns en 
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önskan om ökat stöd från kommunen hos dessa patienter (O’Quin et al., 2015). 

Författarna anser att distriktssköterskan inom hemsjukvården har en viktig roll i sådana 

fall med att hjälpa dessa patienter genom att stötta, utbilda, påminna och utveckla en 

patientrelation.  

 

Att använda motiverande samtal (MI) som samtalsmetod gav ingen påvisbar skillnad 

eller förbättring av följsamheten enligt Hyrkäs & Wiggins (2014). Van Hecke et al. 

(2011) nämner dock att det blivit en viss förbättring i resultatet i deras studie. Hyrkäs & 

Wiggins (2011) studerar en intervention där deltagarna rekryterats på ett större sjukhus i 

nordöstra USA, där homogeniteten skulle kunna ha påverkat resultatet i studien. I 

artikeln diskuteras det om resultatet hade blivit annorlunda i en annan demografisk 

kontext, vad gäller etnicitet eller ekonomiska förutsättningar. Van Hecke et al. (2011) 

samt Österlund Efraimsson et al. (2012) diskuterar att MI kräver kunskap och erfarenhet 

hos distriktssköterskan för att kunna använda det på ett bättre sätt än vad som blev 

utfallet. Distriktssköterskorna fick en för kort utbildning för att tillgodogöra sig 

metodiken i MI. De föll ofta tillbaka i de metoder de var trygga i (Efraimsson et al., 

2012). Genom att ställa öppna frågor i en MI-situation blev patienten mer öppen för att 

prata om förändringsbeteende än om frågorna var stängda och neutrala (Östlund et al., 

2016).   MI är en unik metod som fokuserar på att ta fram patientens motivation från att 

vara ambivalent och det kan vara "nyckeln" för patienter som kämpar med fysiska och 

emotionella utmaningar inom cancervården och att överleva cancer. MI bygger på att 

patienter skall hitta sina egna lösningar i det dagliga livet (Spencr & Weeler 2016).   

 

Telefonkontakt som intervention gav inte högre följsamhet till medicinering enligt 

Edelman et al. (2015) som jämförde patienter med hypertoni eller diabetes. Samma 

slutsats kommer Hyrkäs & Wiggins (2014) till. Det visade sig i en systematisk 

litteraturstudie Spencer & Weeler (2016) där 14 artiklar användes till resultatet, att 

användandet av MI-metoden på klinik eller via telefon till cancerpatienter påvisade 

ingen märkbar skillnad. I sju av 14 studier utfördes MI-sessionen endast via 

telefonkontakt, i tre studier var det endast personlig kontakt och i tre studier var det en 

blandning av personlig- och telefonkontakt. I en av artiklarna framkom inte vilken typ 

av kontakt som togs (Spencer & Weeler 2016).  Har distriktssköterskan redan en 

relation till sin patient kan det mycket väl visa sig att följsamheten kan ökas. Författarna 

anser att om en patientrelation är utvecklad kan en telefonkontakt visa sig vara en bra 

intervention för ökad följsamhet. MI via telefonkontakt till diabetespatienter visade sig 

vara en bra metod i en randomiserad experimentell studie där 51 patienter i 

interventionsgruppen som fick MI via telefonsamtal och 50 patienter i kontrollgruppen 

som fick traditionell diabetesvård. Hälsobeteendeförändringar i MI-gruppen 

(interventionsgruppen) ökade markant mot kontrollgruppen efter nio månader. (Young 

et al., 2014) Författarna funderar på vad som hände med patienternas följsamhet efter 

studiens slut. Följsamhet till beteendeförändringar är något som ständigt måste 

påminnas och följdas upp av distriktssköterskan annars finns risken för att hamna i 

samma tanke- och beteendemönster som tidigare. Även vikten av en patientrelation har 

betydelse, så att patienten känner att han/hon kan ta kontakt med distriktssköterskan när 

behov finns, på ett sätt som känns naturligt. 

 

Distriktssköterskan ska tillsammans   med patienten bestämma vilka 

omvårdnadsinsatser som behövs. Enligt Forsberg & Wengström (2015) finns stora 
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behov att göra systematiska litteraturstudier inom omvårdnad då resultaten kan 

användas när kliniska riktlinjer ska utvecklas. Kraven har ökat på evidensbaserad 

vård/medicin (EBM) då hälso- och sjukvården snabbt har utvecklats och är baserat på 

vetenskapliga rön. EBM är ett begrepp och ett förhållningssätt där vården ständigt 

kritiskt bedöms och vårdgivaren bedömer om vården som ges är den bästa tillgängliga 

metoden (Henricson 2012; SBU 2014). Enligt SBU (2014) publiceras ca 1,4 miljoner 

medicinska artiklar årligen och uppskattningsvis har 10–15 procent av dem ett 

bestående värde för patienterna. Enligt Henricson (2012) ökar mängden publicerade 

artiklar varje år och det kan då vara svårt att hålla sig uppdaterad inom sitt 

verksamhetsområde.   

 

Metoddiskussion 

Författarna har gjort en systematisk litteraturöversikt, där en genomgång av 

forskningsläget gjordes av vilka metoder och erfarenheter som används av 

distriktssköterskor för att få patienter att visa ökad följsamhet till medicinska och 

omvårdnadsmässiga åtgärder samt att belysa vilka erfarenheter som finns bland 

distriktssköterskor. En kvalitativ intervjustudie som metod hade kunnat ge ett annat 

resultat. Dock anser författarna att de valda artiklarna gav svar på studiens syfte. 

Kontakt togs med en bibliotekarie som rekommenderade ett antal sökord och 

kombinationer av dessa. Författarna tog del av dessa samt tillförde ytterligare passande 

sökord för att komplettera sökningarna. Sökningar gjordes i Cinahl och PubMed efter de 

sökord som ansågs lämpliga. Författarna har använt samma sökord i Cinahl och 

PubMed för att få fram artiklar till detta examensarbete. Ingen avgränsning gjordes vad 

gäller om artiklarna hade en kvantitativ eller kvalitativ forskningsansats.  

En diskussion skedde med bibliotekarien om PsycInfo hade varit en bra databas att göra 

sökningar i. Bibliotekarien rekommenderade endast sökningar i Cinahl och Pubmed. 

Avgränsningar som gjordes i sökningarna var vuxna personer över 18 år. Studierna 

skulle vara skrivna på engelska och vara gjorda i västerländska länder samt att de skulle 

vara publicerade mellan åren 2006 och 2016.  

Sökningsresultatet ledde fram till ett stort antal artiklar där en övervägande andel kom 

från sökningar i PubMed. Endast ett fåtal från Cinahl med givna sökord och 

begränsningar. De artiklar som exkluderades gjordes på grund av att de inte kunde svara 

på syftet, utgick ifrån ett patientperspektiv eller hade låg kvalitet. 

 

Sju artiklar valdes slutligen ut efter relevansgranskning. De lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades efter mall av Polit & Beck (2006) för kvantitativa artiklar samt SBU 

(2014) för kvalitativa artiklar. En uppföljning och analys av artiklarnas kvalitet 

genomfördes mellan författarna. En matris över artiklar skapades där uppgifter om 

artikelns titel, författare, år, huvudsakliga fynd nedtecknades. 

En innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs (2008) gjordes där bärande meningar 

identifierades. En syntes genomfördes genom öppen kodning (Open coding) där de 

bärande meningarna skrevs ut, klipptes isär och placerades på ett bord där de sedan 

sammanfogades i kategorier. Kategorierna diskuterades mellan författarna och med 

handledaren vilket bidrar till att styrka studiens trovärdighet.  Kategorierna placerades 

in under två rubriker svarade upp mot det tvådelade syftet för att underlätta för läsaren. 

Den valda metoden ansågs passa för att göra den här syntesen. Att använda Elo & 

Kyngäs (2008) metod till innehållsanalys var en bra metod för att författarna kunde på 
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ett systematiskt sätt följa och utföra de olika stegen i processen på ett gynnsamt sätt. Det 

är en metod som författarna skulle välja att använda igen.  

 

I ramen för detta examensarbete var direktkontakt mellan sjuksköterska och patient 

aktuell. Studier har exkluderats där den tekniska lösningen innebär att det saknas en 

direktkontakt antingen personlig kontakt eller telefonkontakt.  I och med att författarna 

valde bort dessa artiklar kan det finnas information som har missats. 

En av artiklarna (Owens 2006) var oklart om den var peer-reviewed men valdes att tas 

med ändå i samråd med handledaren då resultatet kunde svara på examensarbetets syfte. 

Den aktuella tidsskriften artikeln var publicerad i var peer-reviewed.  Studiens (Owens 

2006) begränsning är att det var ett fåtal sjuksköterskor med i studien (Owens 2006) 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie visade att forskningen som handlar om distriktssköterskors metoder och 

erfarenheter av att motivera patienter som påvisar låg följsamhet till 

omvårdnadsmässiga insatser var begränsad. Författarna anser att vidare forskning inom 

detta ämne behövs.  Dels för att belysa problemet med icke följsamma patienter samt   

att distriktssköterskor kan ta del av den nya forskningen och använda sig av den i sin 

profession för att motivera sina patienter på ett bra sätt. Att även forska utifrån 

patientperspektivet, vad det är som krävs eller vad som gör att patienter följer 

omvårdnadsmässiga råd som distriktssköterskan ger.  Kunskapsluckor finns (SBU 

2014) och fortsatt forskning inom detta ämne behövs så att distriktssköterskor vidare 

hitta kan lösningar och nytänkande i sin profession. 

 

Resultatets betydelse för omvårdnad 

Denna uppsats kan användas av distriktsköterskor som arbetar inom primärvård och 

hemsjukvård. Författarna ville belysa att det händer att distriktssköterskor möter 

patienter som påvisar låg följsamhet till givna råd. Det kan tänkas att många 

distriktssköterskor känner sig frustrerade när patienter inte följer de givna råden.  I 

dagens sjukvård är det viktigt att komma ihåg patient och distriktssköterskans relation, 

det gäller både äldre och yngre patienter. Genom att ta del av denna uppsats kan 

distriktssköterskor få en inblick i vad distriktssköterskan kan tänka på när han/hon 

möter patienter som påvisar låg följsamhet. Att då veta vilka metoder som finns kan 

komma till nytta och hjälpa distriktssköterskan i det dagliga arbetet.  

Konklusion 
Denna litteraturstudie gav en inblick i distriktssköterskans metoder och erfarenheter av 

patienter som visar låg följsamhet. Resultatet visade att patientundervisning, 

samtalsstöd och motiverande samtal gör att följsamhet delvis ökas. Vikten av att 

utveckla en patientrelation och förvissa sig om att patienten har förstått given 

information diskuteras. Vidare visade det sig att använda sig av och öka sin kompetens 

var positivt och till nytta i distriktssköterskans profession. 
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Bilaga 1, Artikelmatris  

Inkluderade artiklar som kvalitetsgranskades enl SBU (2014) samt Polit & Beck (2006).   

Författare/ 

publikationsår/ land 

Syfte Deltagare Metod/ 

forsknings-design 

Huvudsakligt 

resultat/slutsats 

Vetenskaplig kvalitet 

Albers-Heitner.C.P. 

et al.. 

2010. 

Nederländerna 

 

Att utforska erfarenheter 

och attityder av 

specialistsjuksköterskor i 

primärvården gällande 

deras roll i vården av 

patienter med 

urininkontinens, 

därigenom identifiera vad 

som underlättar samt 

barriärer för vidare 

genomförande 

 

Fokusgrupp studie 

med 6 

specialistsjuksköters

kor. 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

Specialistsjuksköterskor 

känner sig kompetenta att 

ge råd och information, att 

erbjuda möjliga lösningar 

och ge uppmärksamhet och 

guidning i vårdprocessen av 

patienter med 

urininkontinens vilket 

förbättrade följsamheten. 

 

Hög. 

 

Edelman, D. et al.. 

2014.  

USA. 

 

Att fastställa effektiviteten 

av sjuksköterskans 

intervention med 

telefonkontakt, hos 

diabetes- och 

hypertonipatienter. 

 

377 Vuxna 

patienter. 193 st 

randomiserade för 

interventionen. 184 

i kontrollgruppen. 

 

Kvantitativ studie. 

Randomiserad 

kontrollstudie. 

 

Telefonkontakt/stöd ledde 

inte till någon förbättring av 

patienters följsamhet. 

 

Hög. 

Hyrkas, K. & 

Wiggins, M.  

2014.  

USA. 

 

Att jämföra den 

medicinska följsamheten 

och återintag på sjukhus 

som fick vanlig vård mot 

patientfokuserade 

interventioner. 

 

En icke-samtidig 

bekvämlighetsurval 

(comvenience 

sample) hos 303 

patienter inlagda på 

sjukhus. 

 

Experimentell studie. 

Icke-randomiserad 

intervention studie. 

Prospektiv 

longitudinal design 

med non-concurrent 

bekvämlighetsurval. 

Inga betydelsefulla 

skillnader hittades angående 

medicinsk följsamhet, 

therapeutic alliance, 

patienters erfarenheter eller 

återinläggning på sjukhus. 

 

Medelhög. 



2 

 

 

O´Quin, K.E.O. et 

al..  

2014.  

USA. 

 

Att förvissa sig om 

vårdgivare och äldres 

insikt om hinder till 

medicinskötsel och att 

identifiera och identifiera 

lösningar till att förbättra 

medicinskötseln. 

 

Nio fokusgrupper. 

Sex grupper med 

äldre patienter n=48 

och tre grupper med 

vårdgivare n=17. 

Kvalitativ studie. 

Snöbollsurval. 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

 

 

De äldre samt vårdgivarna 

ansåg att icke följsamhet till 

medicinering är ett 

samhällsproblem och var 

angelägna att erbjuda 

lösningar de trodde skulle 

fungera i deras samhälle. 

 

Medelhög. 

Owens, R A. 

2006.  

USA 

 

Att fastställa hur 

omvårdnaden av 

distriktssköterskor mot 

deras patienter influerar 

patienters följsamhet till att 

ta den ordinerade 

medicinen. Vilken effekt 

har den verbala och icke-

verbala 

kommunikationen/omvård

naden till patienters 

följsamhet att den 

ordinerade medicinen?Hur 

är patientens perception av 

"caring" av 

sjuksköterskorna relaterat 

till följsamheten att ta sina 

mediciner. 

 

12 patienter och 6 

sjuksköterskor. En 

sjuksköterska hade 

hand om 2 patienter 

var i 4 veckor. 

 

Bekvämlighetsurval. 

Observationsstudie 

och enkät. 

Resultatet tydde på en 

förbättring i användandet av 

verbal och icke verbal 

"caring behaviours" från 

sjuksköterskorna mot deras 

patienter. Patienterna 

uppfattade en ökad 

användning av dessa "caring 

behaviours" från 

sjuksköterskorna gentemot 

dem. Patienternas 

följsamhet och barriärer till 

följsamhet förbättrades. 

Andra fynd indikerade att 

verbal och ickeverbal 

"caring" beteende från 

sjuksköterskorna och 

patienternas uppfattning av 

"caring behaviours" ökade 

och förbättrade patienternas 

följsamhet till medicinering 

vecka 4 

 

Medelhög. 



3 

 

Romagnomi, K.M. et 

al..  

2013.  

USA. 

 

Att förstå 

hemsjukvårdssköterskors 

perception av behov av 

eftervårdsinformation och 

kommunikationsproblem 

hos äldre patienter, och hur 

dessa faktorer kan bidra till 

icke önskvärda resultat. 

 

En lista av 

informationsbehov 

erfaret av patienter 

gjordes av en grupp 

sjuksköterskor 

(n=17) utifrån det 

gjordes en  Web-

baserad 

undersökning med  

220 sjuksköterskor i 

hemsjukvården. 

 

Enkätstudie Flera problem identifierades 

gällande information- och 

kommunikationsbehov som 

inte fanns i 

utskrivningspapprena. 

Information om 

medicinering, hur allvarligt 

deras tillstånd var, 

utskrivningsprocessen, 

sårvård och 

omvårdnadsbehovet. 

Korrekt 

eftervårdsinformation kunde 

bidraga till minskad 

återinläggning på sjukhus. 

 

Hög. 

Van Hecke, A. et al.. 

2010.  

Belgien. 

 

Utforska upplevda 

förändringar associerade 

med sjuksköterskans 

intervention till att öka 

följsamheten till 

livsstilsråd hos 

bensårspatienter.   

 

26 patienter med 

bensår deltog. 

Intervjuer och 

observationer. 

 

Interventionsstudie 

som utvärderades 

kvantiativt och 

kvalitativt. Pre-post-

test användes. Induktiv 

innehållsanalys och 

Wilcoxonsigned-rank 

test.  

 

Kunskapen om råd vid 

bensår ökade. Det bidrog till 

att patienter mer medvetet 

följde de givna råden samt 

att följsamheten ökade. Fler 

patienter gjorde 

benövningar. En del 

patienter återfick sin 

självständighet efter de 

kunde ta på och av sina 

kompressionslindor/strumpo

r. 

Hög. 

 


