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Sammanfattning:  
Bakgrund: Tuberkulos är bland de vanligaste infektionssjukdomarna i världen 
som ensam orsakar flest dödsfall. En tredjedel av världens befolkning 
uppskattas vara smittade. Behandlingstiden är lång och biverkningarna många 
vilket försvårar följsamheten. Detta utgör där med en risk för ökad 
resistensutveckling vilket gör att det är extra viktigt att fullfölja hela 
behandlingen.  
Syfte: Var att beskriva faktorer som påverkar följsamheten vid behandling av 
Tuberkulos hos vuxna.  
Metod: En litteraturstudie baserad på 15 vetenskapliga artiklar. 
Resultat: Resultatet sammanställdes och presenterades i sex huvudkategorier; 
patientundervisning, attityder, stöd, tillgänglighet till sjukvård, 
behandlingsterapeutisk påverkan, livsvillkor och levnadsvanor.  
Slutsats: Flera faktorer påverkade följsamheten vid behandling av TB. Där 
kunskap och information hade en tydlig inverkan, även sjukvårdspersonalens 
och omgivningens attityder hade en betydande roll. Levnadsvillkor och 
patientens kulturella bakgrund påverkade också utgången av behandlingen. 
Utifrån resultatet föreslogs vidare forskning för att identifiera faktorer vilka 
påverkar följsamheten.   
 
Nyckelord/sökord: Behandling, Följsamhet, Litteraturstudie, Tuberkulos 
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1. Bakgrund 
1.1 Tuberkulos 
Tuberkulos(TB) är en av de vanligaste infektionssjukdomarna i världen (World 
health organisation [WHO], 2014a) orsakad av en bakterie i gruppen 
Mycobacterium tuberculocis och M.bovis. Sjukdomen förekommer i en aktiv 
och en latent fas och smittar genom luftburna droppar i den aktiva fasen. Det 
finns olika former av TB och kan drabba alla kroppens organ, vanligast är 
lung-TB. Extrapulmonell TB är benämningen för lokalisering utanför 
lungorna, exempel på det kan vara när lymfkörtlarna drabbas (Berggren, u.å.). 
Efter Humant immunbristvirus (HIV) är TB den infektionssjukdom som ensam 
orsakar flest dödsfall (WHO, 2014a). Antalet nyinsjuknande fall har årligen 
ökat globalt men sedan år 2013 har denna trend sakta börjat sjunka (WHO, 
2014a). 
    Globalt står Afrika för högst incidens av ny diagnostiserade fall med TB, 
280 fall/100000, år 2013. Sydöstra Asien och västra delen av stilla havet stod 
också för en stor del nyinsjuknande fall av TB under 2013 (WHO, 2013). År 
2013 insjuknade 9 miljoner människor i TB världen över, av dessa var 
1.1miljoner även HIV smittade (WHO, 2014a). En tredjedel av världens 
befolkning uppskattas idag vara smittade av TB (Folkhälsomyndigheten, 
2013a). 
    Sedan år 2005 tenderar antalet nya TB fall öka i Sverige (Berggren, 2014). 
Ett skäl till ökningen är invandring från länder med hög prevalens av TB, till 
exempel från delar av Afrika och Asien (Folkhälsomyndigheten, 2014). I 
Sverige idag är det cirka 6 fall/100 000 invånare som insjuknar i TB per år 
(WHO, 2013). 
    Historiskt sett har TB funnits i tusentals år och fynd har lokaliserats till 
egyptiska mumier. Under 1700- och 1800-talet uppstod en topp av dödsfall 
orsakade av TB i Europa och Nord Amerika. Ökningen uppstod som en följd 
av den industriella revolutionen. Vilket resulterade i ändrade levnadsvillkor då 
folk flyttade in till städer och levde tätare inpå varandra (Thomas, 2006). 
 
 
Förebyggande åtgärder  
Under 1930-talet i Sverige påbörjades vaccinering mot TB med BCG vaccin, 
vilket  används än idag. På grund av biverkningar och den minskade risken för 
insjuknande avskaffades allmän vaccinering år 1975. Idag vaccineras enbart 
riskgrupper i Sverige, till dessa hör bland annat barn till utlandsfödda föräldrar 
från riskområden. Detta då BCG vaccin visat sig ha bäst effekt på barn och 
ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 2013a; Petrini, 2004).  
    Under 1940-talet infördes anmälningsplikt för TB, enligt smittskyddslagen 
(Smittskyddslag SFS, 2004:168). 
 
1.2 Symtom, diagnostik och behandling 
Vanligt förekommande symtom vid TB är feber, svettningar, viktnedgång och 
trötthet, vid lung-TB förekommer även hosta med sekret 
(Folkhälsomyndigheten, 2013b).  
    Vid misstanke om TB sätts ett PPD (purified protein derivative) i form av en 
kvaddel på huden där en positiv reaktion utgörs av en rodnad på 5-15mm och 
stärker misstanken om TB (Munro Cohen, 2006). Då TB orsakas av en bakterie 
(mykobacterium tuberculocis och M.bovis) säkerställs en diagnos genom 
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odling vilket ofta föregås med en röntgen. Vid lungtuberkulos tas odling på 
sputum (Knechell, 2009). Extrapulmonell TB bekräftas genom mikroskopi och 
odling (Andreassen, Haegeland, Wilhelmsen, 2002).  
    Vid behandling av TB är det extra viktigt att hela behandlingen fullföljs för 
att minska utvecklingen av resistenta stammar. Detta försvåras då 
behandlingstiden är cirka 6-12 månader och medför många biverkningar. 
Läkemedelsbehandlingen utgörs av en kombination med olika typer antibiotika 
och cytostatika (Berggren, 2009; Socialstyrelsen 2009).  
    Några av de allvarligare läkemedelsutlösta biverkningarna är leverpåverkan, 
njurpåverkan och ögonpåverkan. Det är därför viktigt med uppföljning och 
regelbundna kontroller. Andra vanliga symtom som kan uppstå är magsmärtor, 
illamående och feber vilka direkt kan påverka patientens livskvalitet 
(Socialstyrelsen, 2009).  
    Under den långa behandlingstiden kan omvårdnadsbehoven hos patienten 
förändras med tiden. Vårdpersonalen har därför ett stort ansvar att följa och 
stötta patienten för att säkerställa en effektiv behandling och en god vård. 
Sjuksköterskor världen över har en viktig roll i kampen mot TB (International 
council of nurses [ICN], 2008). ICNs etiska kod för sjuksköterskor består av 
fyra stycken grundpelare; främja hälsa, förebygga sjukdom, återuppbygga 
hälsa och lindra lidande. Detta kan appliceras på sjuksköterskans roll i arbetet 
mot TB, genom att patienter får den behandling som krävs för att återställa en 
god hälsa. Samt lindra det lidande som medföljer sjukdomen utifrån en 
personcentrerad omvårdnad. En viktig del är att stötta patienten och familjen 
under hela behandlingen (a.a). 
    Läkemedelsresistens är en av de stora farhågorna när det gäller TB globalt. 
Sjukdomen skördar många liv både i industriländer och utvecklingsländer. 
Med en ökande läkemedelsresistens kan det i framtiden innebära uteblivna 
behandlingsalternativ för TB och på så vis utgöra ett hot för världshälsan (Elmi 
et al., 2014; Socialstyrelsen, 2009). Innebörden av läkemedelsresistens när det 
gäller multiresistent-TB (MDR-TB, multidrug resistant tuberculosis) är att 
sjukdomen inte svarar på behandling med de två vanligaste läkemedlen. Det 
finns ytterligare en variant av läkemedelsresistent TB (XDR- TB, extensively 
drug resistans) denna typ är resistent mot flera av läkemedlen (WHO, 2014c). 
Därför är det viktigt att behandlingen fullföljs för att förebygga 
resistensutveckling. Detta på grund av att resistensutveckling ofta beror på att 
läkemedelsbehandlingen inte är fullföljd eller utförd enligt gällande riktlinjer 
(Socialstyrelsen, 2009).  
 
Följsamhet  
Begreppet följsamhet innebär att patienten följer den behandling som har 
förskrivits enligt angivna riktlinjer. Bristande följsamhet kan bero både på 
omedvetna och medvetna faktorer. Exempel på omedvetna faktorer är glömska, 
brist på kunskap och dålig sjukdomsinsikt. Medvetna orsaker som kan påverka  
bristande följsamhet är dåligt förtroende för sjukvården, biverkningar, 
påverkan på vardagslivet, lång behandlingstid och upplevelsen av utebliven 
effekt (Nordeng, 2009). Dessa faktorer kan kategoriseras till tre 
huvudområden; medicinskt relaterade, sjukvårdsrelaterade och 
patientrelaterade (ICN, 2009). Enligt Nordeng (2009) är information från 
sjukvården avgörande för en bra följsamhet. En god följsamhet är kopplat till 
en ökad patientsäkerhet, bättre hälsa och livskvalitet för patienten, samt 
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minskade sjukvårdskostnader för både patienten och sjukvården (ICN, 2009). 
Vid en bristande följsamhet föreligger en risk för sjukdomskomplikationer, en 
fortsatt smittorisk, försämrad hälsa och risk för en förtidig död (Finlay et al., 
2012).  
 
Direkt observerad terapi 
På grund av den komplicerade behandlingen använder sig sjukvården i många 
fall av direkt observerad terapi (DOT). Vilket innebär att patientens 
medicinintag övervakas av vårdpersonal både genom direkt övervakning vid 
intag av tabletterna och indirekt genom kontroll av dosetter och blodprover 
(Socialstyrelsen, 2009).  
    DOT behandlingen är främst uppdelad i två olika faser, en intensiv och en 
efterföljande fas. Den första och intensiva fasen pågår under de två första 
veckorna och under denna tid observeras patientens medicinintag i direkt 
närvaro av vårdpersonal. Efter två veckor inleds den andra fasen där 
observationen blir mer indirekt och pågår till dess att behandlingen avslutas. 
Läkemedelsintaget sker via dosett som delas för kortare tid, förutsatt att 
patienten tar alla doser i behandlingen och kommer på kallade återbesök för 
kontroller (Socialstyrelsen, 2009). WHO har sedan år 1994 gått ut med en 
rekommendation att använda denna metod vid behandling av TB (WHO, 
2006). I en studie av Okanawaon och Oladeji (2012) framgår det att 
läkemedelsintag under observation av sjukvårdspersonal är en viktig del för en 
effektiv behandling.  
 
1.3. Empowerment och patient delaktighet 
Med empowerment menas bemyndigande och självbestämmande (Eldh, 2009). 
Målet med empowerment är att stärka patientens självständighet och att ta 
kontroll över den egna vården. Det innefattar bland annat sjuksköterskans roll 
som stödjande och undervisande i mötet med patienten (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering [SBU], u.å). 
    I vårdrelationen mellan vårdare och patient är det viktigt med ett ömsesidigt 
förhållningssätt för att uppnå empowerment. Det vill säga att båda parterna i 
förhållandet visar varandra respekt och förståelse. Genom att bekräfta 
patientens kunskap och erfarenhet samt delge tillräcklig kunskap för att 
utjämna maktpositionen mellan patienten och sjuksköterskan stärks 
empowerment (Eldh, 2009). Enligt WHOs rekommendationer för utförandet av 
DOT tas vikten upp av att stödja patienten under behandlingen. Vidare 
framförs även betydelsen av att sjukvården bejakar patienten utifrån dennes 
situation på ett finkänsligt sätt för att säkerställa följsamheten (WHO, u.å.).  
 
1.4 Problemformulering  
Ökningen av TB i kombination med den komplexa behandlingen utgör en risk 
för ökad resistensutveckling bland TB-stammar. Då denna utveckling kan 
utgöra ett framtida hot av världshälsan är det extra viktigt med följsamhet 
under behandlingen. Sjuksköterskan har en betydande roll vid behandling av 
TB, då hen oftast står nära patienten och har en viktig del i att stötta patienten 
och optimera behandlingen. Därför är det viktigt att identifiera de faktorer som 
kan påverka följsamheten, för att förbättra behandlingen. 
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2. Syfte 
Syftet var att beskriva faktorer som påverkar följsamhet vid behandling av 
tuberkulos hos vuxna.  
 
3. Metod 
3.1 Design 
En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes med ett systematisk 
sökningsförfarande, för att säkra aktuell och relevant forskning inom området 
(Forsberg & Wengström, 2013).   
 
3.2 Sökstrategi 
Systematiska sökningar i fritext genomfördes i databaserna Cinahl och 
Medline. Sökorden vilka användes, var kopplade till syftet av studien. För att 
säkerställa ämnesordens relevans vid sökningarna användes headings i Cinahl 
och MeSH i Medline. Sökorden som användes i båda databaserna var 
tuberculosis, compliance och therapeutic. Som ett första steg utfördes en 
sökning på respektive ämnesord, för att sedan kombineras med den booleska 
operatorn AND. Två olika sökningar utfördes, där första sökningen innefattade 
sökmotorerna Cinahl och Medline. Andra sökningen utfördes endast i Medline. 
Se bilaga 1.  
    För att få aktuell forskning inom området, genomfördes en sökning med 
gällande tidsintervall bestående av studier publicerade mellan år 2010 och 
2015. Sökningen begränsades till artiklar skrivna på engelska. Begränsningen 
”all adults” användes då målgruppen i studien var vuxna (≥18). Ytterligare 
begränsningar som användes var ”peer reviewed” i Cinahl, för att artiklarna 
skulle vara vetenskapligt granskade. I Medline användes ”fulltext” vid första 
sökningen.  
 
3.3 Urval 
Urvalet av artiklar genomfördes i olika urvalssteg. Vid steg ett i första 
sökomgången lästes alla 30 artikeltitlar i databasen Medline och 100 i 
databasen Cinahl. Nästa steg bestod av att läsa abstrakt till de titlar som 
svarade upp mot syftet, här lästes 17 abstract i Medline och 35 i Cinahl. Utifrån 
dessa valdes 14 artiklar vilka svarade mot syftet och lästes i sin helhet, samt 
kvalitetgranskades. Detta resulterade sedan i 10 artiklar från första sök 
omgången vilka svarade mot syftet och fördes in i artikelmatriser (bilaga 2). 
Vid sök omgång två lästes alla 211 artikeltitlar i Medline, i nästa steg lästes 33 
abstract av de titlar som svarade mot syftet. Efter detta kvarstod 14 artiklar 
vilka lästes i sin helhet och kvalitet granskades. I litteraturstudien inkluderades 
fem studier från andra sök omgången. Se bilaga 1. 
    Efter att ha läst alla artiklarna i sin helhet exkluderades 13 artiklar 
genererade ur båda sökomgångarna; sju artiklar då de ej svarade mot syftet, en 
pilotstudie, en litteratur review, en med låg kvalitet, två med medicinsk 
inriktning samt två på grund av publikations år. Då vi i efterhand valde att 
begränsa urvalet från publikationsåren 2011-2015.  
    I studien inkluderades artiklar vilka beskrev eller påvisade följsamhet hos 
vuxna vid behandling av TB. Studier med kvalitativ eller kvantitativ ansats 
inkluderades.  
Artiklar med HIV i studiens syfte eller frågeställning exkluderades. Studier 
med farmakologisk och medicinsk inriktning exkluderades samt litteratur 
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reviewer. 
    De artiklar vilka svarade mot syftet kvalitéts granskades och värderades 
enligt granskningsmallarna Forsberg & Wengström (2013) för kvalitativa och 
kvantitativa studier. Detta för att säkerställa kvalitén i studierna. Med hjälp av 
mallarna granskades urval och urvalsmetoden, populationsstorlek, metod för 
datainsamling samt vem som har utfört studien och datainsamlingen. Hänsyn 
togs till eventuella bias (a.a). Alla artiklar utvalda för studien ansågs hålla en 
godkänd kvalitet. Författarna bedömde artiklarna som godkända vid 60% eller 
mer av frågorna i granskningsmallarna positivt besvarade.  
 
3.4 Dataanalys 
Innehållsanalys beskriven av Kristensson (2014) användes som analysmetod. 
Först lästes alla 15 artiklarna i sin helhet enskilt av båda författarna för att få en 
förståelse för studiernas helhet. Därefter lästes artiklarna igen var för sig och 
understrykningar gjordes av den text som svarade mot syftet i litteraturstudien. 
Artiklarna lästes sedan igen gemensamt med en efterföljande diskussion kring 
innehållet. Den markerade texten som svarade på syftet sammanfattades och 
delades sedan in i kategorier och subkategorier efter likheter och olikheter. 
Materialet sammanställdes sedan och presenterades i resultatet.  
 
3. 5 Etiska övervägande  
Resultatet presenterade all data från artiklarna vilket svarade mot syftet utan 
oberoende värdering och behandlades likvärdigt. Studier utan etiskt 
godkännande eller etiskt övervägande inkluderades ej i litteraturstudien. Vid 
granskning av artiklarna har hänsyn tagits till hur studiedeltagarnas rättigheter 
tillgodosetts ur ett etiskt perspektiv av forskarna till studierna (Kristensson, 
2014). Detta genom att författarna till studierna bland annat beskriver att det 
har tagit hänsyn till konfidentialitet, självbestämmanderätt samt gett skriftlig 
och muntlig information.  
 
4. Resultatet  
I resultatet beskrivs faktorer som kan påverka följsamheten vid behandling av 
TB vilka framkommit av artiklarna som ingår i litteraturstudien. Resultatet 
bygger på både kvalitativ och kvantitativ studier. Studierna är utförda i olika 
delar av världen, majoriteten i olika delar av Afrika och Asien. Se bilaga 2. 
Resultatet presenterades under rubrikerna; Patientundervisning, Attityder, Stöd, 
Tillgänglighet till sjukvård, behandlingsterapeutisk påverkan samt Livsvillkor 
och levnadsvanor.  
 
4.1 Patientundervisning  
Kunskap  
Flera av studierna tar upp kunskap om TB och behandlingen som en viktig 
faktor för god följsamhet (Ayisi et al., 2011; Norgbe, Smith & du Toit, 2011; 
Queroz, De-La-Torre-Ugarte-Guanillo Ferreira & Bertolozzi, 2012; Rahedi 
ong’ang’o, Mwachari, Kipruto & Karanja, 2014; Slama, Tuchfouti, Obtel & 
Nejjari, 2012; Van den Bogaard et al., 2012; Yao et al., 2011; Zhou et al., 
2012). Okunskap kring sjukdom och behandling kan bidra till försämrad 
följsamhet, resultatet i Norgbe et al. (2011) studie visade att gruppen icke 
följsamma patienter hade mindre kunskap kring TB än gruppen följsamma 
patienter. Bristande kunskap om fördelarna med att fullfölja behandlingen 
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uppgavs av 23% av deltagarna i Slama et al. (2012) som faktor för bristande 
följsamhet. Patienters okunskap gällande den konstandsfria diagnossättningen 
och behandlingen av TB visade sig vara en negativ faktor för följsamhet (Yao 
et al., 2011).  
    En missuppfattning var att TB är en kronisk sjukdom och ej kan botas, detta 
gjorde att det fanns en misstro till behandlingen vilket kunde påverka 
följsamheten. I vissa fall ledde detta till att patienten i första hand vände sig till 
alternativ medicin innan de tog kontakt med konventionell sjukvård (Van den 
Boogard et al., 2012). I en annan studie framkom det att en orsak till avhopp i 
behandlingen var missuppfattning eller att de ej kände till behandlingslängden 
(14 av de 31 deltagare) (Ayisi et al., 2011). Deltagare i flera av studierna 
uppgav att behandlingen avslutades när symtomen hade förbättrats eller 
försvunnit i tron att de var botade från sjukdomen (Ayisi et al., 2011; Slama et 
al., 2012; Van den Boogard et al., 2012; Queroz et al., 2012).  
    
Information  
Deltagare som erhållit utbildning och information kring behandling och 
sjukdomen innan påbörjad behandling hade en högre följsamhet än de som ej 
fått information, 88% respektive 69% (Zhou et al., 2012). I gruppen icke 
följsamma var det tre gånger så många studiedeltagare utan förkunskap innan 
diagnos, 21% (Zhou, et al., 2012). Mängden information om sjukdom och 
behandling hade en positiv påverkan på följsamheten vilket framkom i Finlay 
et al. (2012) och Tachfouti, Slama, Berraho och Nejjari (2012) studie. I 
jämförelsen mellan två grupper var andelen följsamma större i den grupp som 
fått mer information, 84% respektive 67% (Tachfouti et al,. 2012)  
    Några av deltagarna i en studie av Van den Boogard et al. (2012) uppgav att 
information erhållits genom att ha läst utbildningsposters på sjukvårds 
inrättningar. Deltagarna uppgav även att information från bekanta som redan 
fullföljt behandlingen av TB motiverade till följsamhet. 
 
4.2 Attityder  
Vårdpersonalens attityder  
Sjukvårdspersonalens attityd till patienterna och vikten av en god relation 
mellan personal och patient togs upp i flera artiklar som en faktor till 
följsamhet (Finlay, et al., 2012;Queroz, et al., 2012; Tadesse, Demissie, 
Barhane, Kebede & Abebe, 2013; Van den Boogard et al., 2012) Icke 
följsamma studiedeltagare hade tappat förtroendet för sjukvårdspersonalen, och 
uppgav sjukvårdarnas dåliga attityd och bristande respekt som anledning till att 
de inte var följsamma (Finlay, et al., 2012). Sjukvårdspersonal kunde främja 
följsamheten genom ett individperspektiv i mötet med patienten, se till den 
enskildes behov, bejaka dess kulturella och sociala bakgrund. Samt att de 
uppträde artigt och stöttande (Queroz, et al., 2012; Van den Boogard et al., 
2012). Förtroendet mellan patient och sjukvård är viktig komponent för lyckad 
följsamhet (Tadesse et al., 2013). Även sjukvårdspersonals bemötande mot 
patienten hade betydelse för följsamheten. I studien av Norgbe et al. (2011) 
upplevde 27% av de icke följsamma och 5% av de följsamma att 
sjukvårdspersonal var otrevliga. Samma studie presenterade att 83% av 
gruppen följsamma och 45% av gruppen icke följsamma hade upplevt 
sjukvårdspersonal som likgiltig. 
 



	  
	  

	   7	  

Omgivningens attityder  
Sjukdomen TB för med sig ett stigma vilket tas upp i flera studier som en 
bidragande faktor både indirekt och direkt för följsamheten (Norbe et al., 2011; 
Rahedi ong’ang o et al., 2014; Van den Boogard et al., 2012; Queroz, et al., 
2012). Enligt Rahedi ong’ang o et al. (2014) var stigma något som 
huvudsakligen förekommer på landsbygden och var starkt förknippat med 
rådande kultur och samhällssyn på konventionell sjukvård. Både patienter och 
sjukvårdspersonal uppgav att TB är förknippat med ett stigma och fördomar 
(a.a.). Sjukvårdspersonalen upplevde att de som var oinformerade kring TB 
också var rädda för sjukdomen vilket ledde till fördomar (Queroz et al., 2012). 
En studie utförd i Ghana visade att 73% av gruppen följsamma och 88% av 
gruppen icke följsamma upplevde att de skämdes över sin sjukdom och att 
stigma var förknippat med TB (Norbe et al., 2011). Känslor som skam och 
förlägenhet togs upp som negativa faktorer, detta nämndes både av 
sjukvårdspersonalen och patienterna själva som en negativ faktor för 
följsamheten (Queiroz et al., 2012). 
 
4.3 Stöd 
Stöd från omgivningen  
Socialt stöd från familj och närstående främjade följsamheten (Ayisi et al., 
2011; Finlay, et al. 2012; Queroz et al., 2012; Tadasse et al., 2013; Van den 
Boogard et al., 2012) kunde uppväga negativa faktorer orsakade av 
ekonomiska besvär till följd av behandlingen (Tadasse et al., 2013). 
Förväntningar och press från familj uppgavs ha både en negativ och en positiv 
inverkan på följsamheten (Ayisi et al., 2011; Van den Boogard et al., 2012). 
Stöd kunde innebära ekonomiskt, materiellt och påminnelse av läkemedels 
intag (Van den Boogard et al., 2012). Av studiedeltagarna i Campani, Moreira 
och Tietbohel. (2011) var det fler av de icke följsamma som inte bodde med sin 
familj. Gupta et al. (2011) presenterade i resultatet att personliga eller 
familjerelaterade orsaker påverkade följsamheten negativt. 
 
Stöd från sjukvården 
Patienter som stöttades av hälsopersonal utbildade inom klinikens 
behandlingsprogrammet och hur det skulle tillämpas, var fyra gånger mer 
följsamma än gruppen patienter som inte stöttades av hälsoarbetare utbildade i 
behandlingsprogrammet (Mkopi et al., 2012). Stöd i form av mat uppgavs som 
en motiverande faktor till att vara följsam (Finlay et al., 2012; Queroz, et al., 
2012). En önskan om att få fortsatt sjukbidrag var en negativ faktor till 
följsamheten i Queroz et al. (2012) studie då behandlingen förlängdes till följd 
av att patienterna inte var följsamma. Bristande stöd då patienterna av okänd 
anledning ej tilläts slutföra behandlingen, påverkade följsamheten negativt 
(Rondags et al., 2014). 
 
    Påminnelser togs upp av deltagarna som något sjukvårdspersonalen kunde 
hjälpa till med (Van den Boogard et al., 2012). Sjukvårdspersonal i studien av 
Rondags, Himawan, Metsemakers och Kristina (2014) tog också upp 
möjligheten att använda telefonpåminnelse som hjälpmedel för att komma ihåg 
bokade sjukvårdsbesök. För att komma ihåg att ta medicinen under 
behandlingen uppgav några deltagare att de använde hjälpmedel, så som 



	  
	  

	   8	  

mobiltelefonlarm, synlig placering av läkemedel samt skapandet av en tidsrutin 
(Van den Boogard et al., 2012). 
    Direkt observerad terapi var en påverkans faktor för följsamheten i flera av 
studierna. I en studie utförd i Kina framkom det att 17% av gruppen icke 
följsamma hade DOT behandling utanför hemmet, ingen DOT behandling eller 
frånvaro av DOT under någon av behandlingsfaserna. I samma studie beskrevs 
att frånvaro av läkarbesök i hemmet, påverkade följsamheten negativt (Yao et 
al., 2011). Gupta et al. (2011) och Rondags et al. (2012) studie visade att 
patienterna vilka ej förstod DOT-behandlingen och andra DOT relaterade 
orsaker var negativa faktorer till följsamheten. Relaterade orsaker innebar 
enligt Gupta et al. (2011) långa reseavstånd till sjukvårdsinrättningen, förlorad 
arbetstid, läkemedelsbrist på sjukvårdsinrättningen och nekad behandling från 
sjukvårdspersonal. 
    Det framkom att DOTs effektivitet påverkades av vem som övervakade 
behandlingen. Vid läkemedels intag under eget ansvar var 28% inte följsamma, 
då familjemedlemmar eller volontärer övervakade läkemedelsintaget var 17% 
respektive 11% inte följsamma. Slutligen när övervakningen utfördes av läkare 
inom primärvården var 5% inte följsamma (Zhou et al., 2012). En annan studie 
jämförde två grupper, där ena gruppen erhölls stöd ifrån kommunala 
hälsoarbetare mot en grupp utan stöd i behandlingen. Resultatet visade att 83% 
fullföljde behandlingen med hjälp av kommunalt stöd och 68% fullföljde utan 
stöd (Rahedi ong’ang o et al., 2014). I samma studie påvisades att 
nyinsjuknade patienter hade en bättre följsamhet när de fick stöd av 
kommunala hälsoarbetare. Ansvariga för sjukvårdsprogrammet vid TB 
behandling uppgav att det ej gick att uppnå god följsamhet i frånvaro av de 
kommunala hälsoarbetarna (Rahedi ong’ang o et al., 2014). Följsamheten 
stärktes av att ha en stödperson under behandlingen boende i samma hus eller 
som granne än mot att stödpersonen boende 15 minuter bort eller mer (Mkopi 
et al., 2012).  
    Att behöva lämna arbetet för att kunna fullfölja behandling med DOT 
beskrevs av både patienter och sjukvårdspersonal som en faktor vilket 
påverkade följsamheten negativt. Känslan av att bli övervakade i samband med 
DOT behandlingen uppfattades olika av patienter och kunde därför vara både 
en negativ och en positiv faktor för följsamheten (Queroz et al., 2012). 
 
4.4 Tillgänglighet till sjukvård  
Gemensamt för patienter boende på landsbygden var långa avstånd och 
begränsad tillgång till behandlande klinik, vilket försvårade följsamheten. Av 
Tadasse et al., (2013) och Yao et al., (2011) studie framgick att långa restider 
inverkade på arbetstimmarna och orsakade fysisk utmattning, detta fick 
negativa följder för följsamheten. Långa avstånd till kliniken framkom som en 
riskfaktor för följsamheten i studierna av Slama et al. (2012) och Norgbe et al. 
(2011). Där 80% av de icke följsamma i Norgbe et al. (2011) hade problem 
med avståndet.      
    Bristande tillgång på läkemedel från sjukvården försvårade följsamheten 
(Ayisi et al., 2011). Klinikens öppettider uppgavs av icke följsamma i Finlay et 
al. (2012) som en negativ faktor. I Tachfouti et al. (2012) studie uppgav 5% av 
deltagarna den bristande tillgängligheten som en negativ faktor till 
följsamheten.  
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    Patienter som behandlades inom den privata sjukvården var mindre 
följsamma än de som behandlades inom den statliga sjukvården (Gupta, Gupta 
& Behera, 2011). 
    Resultatet i Rondags et al. (2014) studie visade att byte av klinik påverkade 
följsamheten negativt. Anledningen uppgavs av studiedeltagarna vara; 
utebliven förbättring, lång väntetid, behandlings kostnader och 
rekommendationer från andra (a.a.). 
 
4.5 Behandlingsterapeutisk påverkan 
I Van den Boogrd et al. (2012); Queroz et al (2012) studie påverkades 
patienternas avsikt till att vara mer följsamma av den farmakologiska 
behandlingens kurativa effekt samt viljan att bli botad.  
    Lång behandlingstid uppgavs som en negativ faktor för följsamheten 
(Queroz et al., 2012; Slama et al., 2012; Tachfouti et al., 2011; Yao et al., 
2011). Förbättrade provresultat och viktuppgång rapporterades ha en positiv 
inverkan på följsamheten (Tadasse et al., 2013). I Tachfouti et al. (2011) studie 
uppgav 73% av de icke följsamma, känslan av att ha börjat må bättre som 
anledning till avbrott i behandlingen. Tidig förbättring var den vanligaste 
orsaken eller huvudanledning till icke följsamhet (Gupta et al., 2011; Rondags 
et al. 2014). Enligt studieresultatet i Gupta et al. (2011) hade 14% av 
studiedeltagarna en tidigare avbruten behandling vilket hade en negativ 
inverkan på följsamheten i den nya behandlingen. 
    Studiedeltagarna i gruppen som behandlats tidigare för TB var mer benägna 
att inte vara följsamma (Finlay et al,. ;). Mängden tabletter framkom i Queroz 
et al. (2012) studie som en negativ faktor till följsamheten. 
     Det framkom att biverkningar och rädsl 2012; Slama et al., 2012; Yao et al., 
2011). Negativa faktorer till följsamhet var, behovet av att primärt behandla en 
annan sjukdom, vara smittad med HIV, känslan av att skämmas över sin TB 
eller att ta tabletterna på tom mage (Finlay, et al. 2012 
a för eventuella biverkningar minskade följsamheten (Tadesse et al., 2013). 
Biverkningar togs även upp som en negativ faktor för följsamhet (Queiroz et 
al., 2012; Yao et al., 2011; Rondags et al., 2014). Biverkningar uppgav 13% av 
de icke följsamma i Gupta, et al. (2011) och 9% i Tachfouti, et al. (2012) som 
anledning till tidigt avbrott i behandlingen. Norgbe et al. (2011) studie 
presenterar att 25% av gruppen icke följsamma och 26% av gruppen följsamma 
upplevde biverkningar. 
Kronisk hunger orsakad av medicineringen kunde leda till avbrott i 
behandlingen då det påverkade ekonomin (Ayisi et al., 2011;Van den Boogard 
et al., 2012).  
    De patienter som upplevde en väsentlig förbättring efter att ha startat 
behandlingen fick en starkare tilltro till att bli botade, vilket inverkade positivt 
på följsamheten (Van den Bogaard et al., 2012). Studieresultatet i Gupta et al. 
(2011) visade att 17% av de icke följsamma hade bristande förtroende för 
behandlingen. Gruppen icke följsamma patienter i Finlay et al. (2012) och 
Rondags et al. (2014) kände sig inte bättre under behandlingen vilket var en 
negativ faktor till följsamheten. 
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4.6 Livsvillkor och levnadsvanor.  
I Norgbe et al. (2011) och Tadesse et al. (2013) studie uppgav majoriteten, 
ekonomi som anledning till bristande följsamhet, 92% av de icke följsamma i 
Norgbe et al., (2011). Kostråd i samband med behandlingen upplevdes av 
sjukvårdspersonal som svårt att efterfölja för patienterna då det inverkade på 
ekonomin (Queroz et al., 2012). Ekonomiska problem sågs oftare hos de som 
var icke följsamma (Zhou et al., 2012). I Yao et al. (2011) uppgavs 
ekonomiska problem som en möjlig faktor för bristande följsamhet. Långt 
lidande innan behandlingen, ansvar gentemot familjen och behovet av att 
kunna tjäna pengar igen var alla faktorer som motiverade till följsamhet (Van 
den Boogaard et al., 2012). Deltagarnas avsikt att fullfölja behandlingen hjälpte 
dem att hantera de socioekonomiska hindren (Van den Boogaard et al., 2013). 
    Långa avstånd kunde innebära att patienterna var tvungna att hyra bostäder i 
anslutning till behandlande klinik samt betala för transport och mat och för att 
kunna fullfölja behandlingen under DOT. Detta påverkade ekonomin och hade 
på så vis en negativ inverkan på följsamheten enligt Tadesse et al. (2013) 
Bristen på pengar till läkarbesök och resor visade sig vara en av de främsta 
anledningarna till att behandlingen avbröts i förtid (Rondags, et al., 2014). I 
Gupta et al. (2011) studie uppgav 16% av studiedeltagarna höga kostnader som 
en negativ inverkan på följsamheten. Andra svårigheter som kunde påverka 
följsamhet var att inte kunna betala transport till kliniken för att hämta sina 
läkemedel som en potentiell negativ faktor för följsamheten (Van den 
Boogaard et al., 2012). 
    Civilstatus var en annan påverkande faktor till följsamhet, då det i Zhou et 
al. (2012) studie framkom att ensamstående eller frånskilda var 
överrepresenterade i gruppen icke följsamma. 
    Av de som var icke följsamma bodde 8% i en urbaniserad miljö och 17% på 
landsbygden (Zhou et al., 2012). I Rahedi Ongángó et al. (2014) var 
följsamheten 76% hos deltagarna som bodde på landsbygden och 80% hos 
deltagarna som bodde i en urbaniserad miljö. Yao et al. (2011) visade att 
följsamheten påverkades av i vilken provins deltagarna bodde. Följsamheten 
försämrades då patienter under behandling flyttade (Finlay et al., 2012). 
Låg eller frånvaro av utbildning var faktorer som påverkade följsamheten 
negativt (Campani et al., 2011; Finlay et al., 2012; Yao et al., 2011). I Zhou et 
al. (2012) studie hade 24% av deltagarna en utbildningsnivå motsvarande 
grundskola eller lägre och 11% hade en utbildningsnivå motsvarande 
gymnasiet eller högre bland de icke följsamma. I en annan studie hade 73% av 
studiedeltagarna i gruppen icke följsamma en utbildning motsvarande 6 år eller 
lägre, i gruppen följsamma var det 60% med motsvarande utbildningsnivå 
(Tachfouti et al., 2012).  
    Arbete var enligt studiedeltagarna en negativ faktor till följsamhet då 
anställning resulterade i missade besök på grund av långa avstånd mellan klinik 
och arbete samt mycket att göra. Även att arbetsgivaren ej tillät den anställde 
att gå från jobbet för att få behandling eller då patienterna inte ville att 
arbetskollegorna skulle få veta att de hade TB (Finlay et al., 2012). I Rondags 
et al. (2014) studie uppgavs av studiedeltagarna att jobbrelaterade faktorer eller 
andra aktiviteter försvårade följsamheten. I gruppen icke följsamma arbetade 
22% mer än åtta timmar per dag (Zhou et al., 2012). Av deltagarna i Tachfouti 
et al, (2012) var 74% av de icke följsamma arbetslösa eller hade tillfällig 
anställning, motsvarande siffra i gruppen följsamma var 56%. 
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    Konsumtion av alkohol, illegala droger och rökning var alla faktorer som 
påverkade följsamheten negativt (Queiroz et al., 2012; Slama et al., 2012). I 
Van den Boogaard et al. (2013) studie uppgav alla deltagare alkoholmissbruk 
som den viktigaste faktorn hos andra för att inte vara följsamma. Även i 
Campani et al. (2011) och Finlay et al. (2012) studie associerades alkohol och 
droger med icke följsamhet.  
    En minskad lust till att leva var ytterligare en negativ faktor till följsamheten 
enligt resultatet i Queroz et al. (2012) studie. 
    I flera studier var kvinnor mer följsamma till behandlingen än män (Finlay et 
al. 2012; Mkopi et al. 2012; Norgbe et al. 2011; Yao et al., 2011). I Mkopi et 
al. (2012) studie var gruppen kvinnor dubbelt så följsamma som gruppen män. 
Av de kvinnliga deltagarna i Norgbe et al. (2011), var 31% icke följsamma och 
44% av de manliga deltagarna.  
    Åldersgruppen mellan 30-44 år var mindre följsamma (Mkopi et al., 2012; 
Zhou et al., 2012). I Gupta et al. (2011) var åldersgruppen 25-44 år mindre 
följsamma. Att vara yngre försvårade följsamheten (Campani et al. 2011). 
 
5. Resultat sammanfattning 
Av resultatet framkom att kunskap och information påverkade följsamheten. 
Bristande kunskap och information förknippades med försämrad följsamhet. 
Både vårdpersonalens och omgivningens attityder visade sig påverka 
följsamheten negativt och en god relation mellan sjukvårdpersonal och patient 
förespråkades. För att lyckas med den långa och tuffa behandlingen visade det 
sig att stöd från omgivningen och sjukvården hade stor betydelse vid 
behandlingen. En del i stödet från sjukvården utgjordes av DOT vilket i de 
flesta fall hade en positiv inverkan. Ytterligare faktor som framkom försvåra 
följsamheten var tillgängligheten till sjukvård, kostnader i samband med 
behandlingen och den långa behandlingstiden. Andra behandlings terapeutiska 
faktorer som påverkade följsamheten var bland annat biverkningar. Patientens 
livsvillkor och levnadsvanor hade stor betydelse för behandlingens utgång. 
 
6.1 Diskussion 
6.1 Metoddiskussion  
Syftet med den genomförda studien var att beskriva faktorer som främjar 
följsamhet hos vuxna. Som metod valde författarna att göra en litteraturstudie 
för att få en överblick över den aktuella forskningssituationen. En 
litteraturstudie ger även tillgång till många deltagares olika beskrivning om 
varför de inte följer den behandling de blivit ordinerade. Sökningarna utfördes 
i databaserna CINAHL och Medline då de innehåller omvårdnadsrelaterad 
forskning (Forsberg och Wengström, 2012).  
    För att säkerställa vetenskaplig kvalitet användes begränsningen peer review 
i CINAHL då allt som publiceras i Medline är vetenskapligt granskat. Enligt 
Forsberg och Wengström (2012) är forskning en färskvara och rekommenderar 
att välja studier som är publicerade de senaste tre till fem åren. För att få så 
aktuell forskning som möjligt inkluderades studier publicerade mellan 2011 
och 2015. Vid första sökningen användes begränsningen full text i Medline 
vilket medförde en risk för att inte få med den forskning som fanns inom det 
valda ämnesområdet. Därför gjordes dessa sökningar om utan begränsningen 
fulltext för att minska risken för bias. Samtliga sökningar utfördes i fritext med 
databasernas ämnesord vilket kan ha medfört ett större antal artiklar och 
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slutligen ett större underlag till litteraturstudien. Detta medförde att resultatet 
fick en större bredd, då artiklarna bekräftade varandra och stärker resultatet. 
Sökningarna resulterade i 15 artiklar till litteraturstudien och bestod av både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. De olika ansatserna gör att faktorerna blir 
belysta ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2013). 
    Urvalet genomfördes i olika steg för att få fram artiklar vilka var lämpliga 
för litteraturstudiens syfte. Artiklarna granskades gemensamt utifrån kvalitet 
med hjälp av två olika granskningsmallar detta för att stärka kvalitén i denna 
litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Det kunde ha varit en fördel att 
ha gjort granskningarna var för sig för att inte påverkas av varandra. Dock 
valdes att göra granskningen tillsammans på grund av oerfarenhet av att 
granska artiklar och för att spara tid.  
    Analysen av artiklarna skedde i omgångar och utfördes både enskilt och 
gemensamt vilket stärker trovärdigheten. Till en början var det svårt att få en 
bra struktur i analys av data då detta var första gången för författarna, efterhand 
hittades en bra och strukturerad arbetsmetod. Alla artiklarna bearbetades sedan 
likadant enligt denna metod, det vill säga kvalitativ innehållsanalys  
(Kristensson, 2014). 
 
6.3 Resultatdiskussion  
Resultatet visar att följsamheten vid TB behandling påverkas av ett flertal 
faktorer, där huvudresultatet är patientundervisning, attityder, stöd och 
livsvillkor och levnadsvanor.    
 
Patientundervisning   
Kunskap och information tas upp som påverkande faktorer till följsamhet i ett 
flertal av artiklarna som ingår i litteraturstudien. Vilket påvisar vikten av 
information och kunskap kring TB och behandling för följsamheten. Icke 
följsamma studiedeltagare i studien av Finlay et al. (2012) uppgav att de ej 
hade fått tillräckligt med information kring sjukdomen och behandlingen innan 
behandlingen påbörjats och därför inte varit följsamma. I flera studier hade 
studiedeltagarna avbrutit behandlingen i förtid, i tron att de blivit botade. 
Slama et al. (2012) studie uppgav 76% känslan av att ha blivit botade som 
anledning. Detta styrker vikten av att information ges och hur den ges samt 
vikten av kunskap. För att säkerställa att informationen som givits uppfattats på 
ett korrekt sätt är författarna av uppfattningen att det bör kontrolleras hur 
mycket patienten uppfattat och utifrån detta individanpassa informationen. Då 
behandlingstiden är lång kan det vara en god ide att ge information 
kontinuerligt under hela behandlingen. Av den information som ges vid 
ordinationen av behandlingen kommer patienter många gånger ihåg mindre än 
hälften av informationen (Ryden & Stenström, 2008). Detta stärker författarnas 
resonemang kring vikten av information. 
    Informationen anpassas till individen och dennes förmåga att tillgodogöra 
sig information. För att information ska kunna ges på rätt sätt till patienten är 
de viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om behandlingen, sjukdomen och 
patienten. Detta bekräftas i studien av Mkopi et al. (2012) där personalen erhöll 
utbildning i behandlingsprogrammet. Ett dynamiskt synsätt är grundläggande i 
mötet med patienten. Vilket innebär att sjuksköterskan ansvarar för att 
patienten ska få information anpassat utifrån ett kulturellt perspektiv kring vård 
och behandling (ICN 2014; Socialstyrelsen, 2005). Kunskap är en komponent 
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för att stärka empowerment hos patienten och något sjuksköterskan kan bistå 
med. Det vill säga att genom kunskap, återge makten till patienten och ge hen 
redskap att utifrån sina egna resurser utveckla handlingsstrategier för att 
hantera sin sjukdom och livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 
 
Attityder  
Attityder hos sjukvårdspersonal och omgivning har visat sig ha stor betydelse 
för följsamheten.   
    En god relation mellan sjukvårdspersonal och patient samt 
sjukvårdspersonalens attityd togs upp i flera artiklar som en faktor till 
följsamhet (Queroz et al., 2012; Tadesse et al., 2013; Van den Boogard et al., 
2012). Dålig attityd och bristande respekt från sjukvårdspersonal resulterade i 
minskat förtroende och uppgavs som anledning till att inte vara följsam (Finlay 
et al., 2012). Detta bekräftar vikten av en god relation mellan patient och 
sjukvårdspersonal för att stärka följsamheten. Snellman (2009) beskriver att en 
god vårdrelation bygger på både personlig och allmän etisk kunskap där 
respekt är ett grundvillkor. Respekt ur ett vårdperspektiv bör bygga på allas 
lika värde, ärlighet och förståelse av andra människor och deras situation (a.a.). 
    Kvalitén i relationen mellan patient och sjukvårdspersonal har visat sig ha en 
betydande roll för följsamheten (Ryden & Stenström, 2008). Queroz et al. 
(2012) och Van den Bogard et al. (2012) påvisade vikten av ett 
individperspektiv där hänsyn tas till kulturell och social bakgrund för att främja 
följsamheten. Utifrån detta är det viktigt att sjuksköterskan har god kulturell 
kompetens. Vilket innebär att sjuksköterskan utifrån individens perspektiv och 
den kulturella kontext individen lever i, kan förstå och anpassa vården. Något 
som blivit aktualiserat i dagens mångkulturella samhällen (Hellman, 2007). 
    Betydelsen av att som sjukvårdspersonal visa engagemang och full närvaro i 
mötet med patienten bekräftas av Norgbe et al. (2011) där nästan hälften av 
gruppen icke följsamma upplevde sjukvårdspersonal som likgiltig. Utifrån 
detta drar författarna slutsatsen att det finns ett tydligt samband mellan 
sjukvårdspersonals attityd och patientens följsamhet. Författarnas tolkning är 
dock att denna faktor inte bär ensamt ansvar för patienters bristande 
följsamhet, utan verkar i samband med andra negativa faktorer presenterade i 
studiens resultat och patienters sårbarhet. 
 
Stöd  
Resultatet visar att socialt stöd från familj och närstående hade en positiv 
inverkan på följsamheten (Ayisi et al., 2011; Queroz, et al., 2012; Tadasse et 
al., 2013; Van den Boogard et al., 2012). Detta bekräftas då Ryden och 
Stenström (2008) tar upp vikten av ett socialt stöd från familj och nära vänner, 
eftersom en påfrestande behandling kan innebära många förändringar i 
vardagen. Vid frånvaro av socialt stöd eller vid dysfunktionell familjedynamik 
riskeras följsamheten (a.a.). Med den här vetskapen bör sjukvårdspersonal ta 
hänsyn till patientens sociala situation vid planering av behandling för att 
stärka följsamheten. Ett välutvecklat socialt stöd kunde uppväga negativa 
faktorer till följsamheten kopplade till ekonomin (Tadasse et al., 2013). 
    Nyinsjuknade patienter som behandlades med DOT behandling av 
kommunala hälsoarbetare var mer följsamma (Ranedi ong’ang o et al., 2014). 
Samtidigt visar Zhou et al. (2012) att följsamheten varierar vid behandling med 
DOT beroende på vem som övervakar behandlingen, och att det är mest 
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effektivt med övervakning av läkare. WHO (2006) rekommenderar DOT vid 
behandling av TB men författarna är av uppfattningen att för att det skall 
fungera i alla delar av världen behöver hänsyn tas till i vilken kontext 
behandlingen ska utföras. Detta betyder att; patientens trosuppfattning, 
samhällssyn, sjukvårdens uppbyggnad, attityder, ekonomiska aspekter och 
sociala strukturer måste tas i bejakande vid behandlingen av TB (WHO, u.å.). 
DOT behandling kan innebära både en positiv och negativ faktor för 
följsamheten, då DOT innebär en direkt övervakning av läkemedelsintag kan 
det vara förenat med känslor som skam och att skämmas (Queroz, et al., 2012). 
Vid denna typ av behandling är det viktigt att som sjukvårdspersonal vara 
medveten om hur det påverkar patientens autonomi och integritet. För att 
stärka patientens empowerment är det viktigt att jämna ut maktförhållandet 
mellan sjukvårdspersonal och patient samt göra patienten delaktig i 
behandlingen (Eldh, 2009). Det är också viktigt att informera anledningen till 
varför DOT tillämpas. Rongdags et al. (2012) tar upp vikten av att patienten 
förstår behandlingsprincipen. Detta för att motivera patienten till följsamhet. 
Studien av Okanlawon och Odladeji (2012) bekräftar att behandling med DOT 
är effektiv då 80,4% av studiedeltagarna fullföljde behandlingen under 
övervakning. 
 
Livsvillkor och levnadsvanor 
Livsvillkor och levnadsvanor består av en mängd faktorer som påverkar 
följsamheten, där ekonomiska faktorerna och genus utgör en stor del.  
    Ett flertal studier tar upp ekonomi som anledning till bristande följsamhet 
vid behandling av TB (Norgbe et al., 2011; Queroz et al., 2012; Tadesse et al., 
2013; Van den Boogard et al., 2012; Yao et al., 2011; Zhou et al., 2011). De 
främsta anledningarna till bristande följsamhet enligt Rondags et al. (2014) 
berodde på merkostnader orsakade av läkarbesök och resor. Tadesse et al 
(2013) tog även upp merkostnader i samband med behandlingen som en 
negativ faktor till följsamheten. Låg ekonomisk status, kostnader för medicin 
och resor som negativa faktorer för följsamheten styrks i ICN(2009). 
Författarna är av uppfattningen att hur stor inverkan dessa faktorer har på 
följsamheten kan beror på var i världen patienten lever och under vilka villkor. 
Detta i kombination med att de länder som ofta är drabbade av TB i 
huvudsakligen är u-länder (WHO, 2013).  
    Patientens avsikt att fullfölja behandlingen hjälpte dem att överkomma 
socioekonomiska hinder. 
  Ett annat sätt att motiveras till följsamhet är att få mat i samband med 
behandlingen (Finlay et al., 2012; Queroz, et al., 2012). Författarna av denna 
litteraturstudie resonerar kring vikten av att tillgodose basalbehoven för att 
uppnå en god följsamhet och kommer fram till att det kan se olika ut beroende 
på var i världen patienten lever och under vilka levnadsvillkor. I länder som 
Brasilien och Sydafrika där ovanstående är utförda blir troligtvis behovet av 
mat viktigare. Detta beskrivs i Maslows behovstrappa som består av fem steg 
där varje behovssteg behöver uppfyllas i en förutbestämd ordning, första steget 
innebär att tillgodose kroppsliga behov så som mat (Florin, 2009). Författarna 
funderar kring hur stor betydelse denna faktor skulle kunna ha för följsamheten 
i Norden, där levnadsvillkoren ser annorlunda ut. Förutsättningarna för att 
uppfylla basalbehov som mat och vatten ses ofta som en självklarhet i norden 
och påverkar troligtvis inte följsamheten på samma sätt.  
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    Av resultatet i flera av studierna framkommer det tydligt, att män är mindre 
benägna till att vara följsamma (Finlay et al., 2012; Mkopi et al. 2012; Norgbe 
et al., 2011). Författarna av denna litteraturstudie har resonerat kring vad som 
kan ligga till grund för det resultatet och om det faktiskt går att generalisera. 
Författarna kommer fram till att det inte går att generalisera globalt och att 
frågan är mer komplex än så. Genusperspektivet bör ses som något 
mångfasetterat där resultatet är summan av flera olika komponenter och där 
samhällskulturens roll bör tas i beaktande likväl som individperspektivet. 
Egenskaper som tillskrivs män i en kultur kan i en annan vara något helt annat. 
Helman (2007) och Määttä & Öresland (2009) tar upp några generaliserande 
egenskaper hos män, bland annat att det finns samhällen där män förväntas 
uppvisa styrka och inte visa sårbarhet. Helman (2007) tar upp stereotypa 
egenskaper för män vid ohälsa och kan sammanfattas till att sjukdom är tecken 
på svaghet. Detta kan skapa problem om läkaren eller vårdgivaren är av 
manligt kön, då män förväntas upprätthålla en fasad inför andra män. En annan 
aspekt som tas upp är mäns alkoholvanor, där män uppmuntras i många 
samhällen att använda alkohol (a.a.). Detta kan härledas till alkoholanvändning 
som har visat sig vara en faktor till bristande följsamhet, i flera studier vilka 
ingår i denna litteraturstudie. Utifrån dessa två oberoende resultat resonerar 
författarna om hur stor inverkan de har på varandra och om det finns ett 
samband. Författarna till denna litteraturstudie kommer fram till att det inte går 
att dra någon slutsats utifrån de inkluderade studierna, vilket öppnar för nya 
forskningsfrågor.  
    Kvinnor visade sig vara mer följsamma vid behandling av TB. Författarna 
spekulerar kring detta och om det delvis kan bero på kvinnors förväntade 
öppenhet och ansvar gentemot att ta hand om familjen. I många samhällen är 
det även mer accepterat för kvinnor att visa sårbarhet (Määttä & Öresland, 
2009).  
 
7. Klinisk implementering  
Sjuksköterskan har en viktig roll i att stötta och informera patienten under hela 
behandlingstiden. Då behandlingstiden är lång är det viktigt att informationen 
ges kontinuerligt under hela behandlingen. I mötet med patienten bör 
sjuksköterskan anta ett individperspektiv samt vara medveten om den egna 
attityden och dess betydelse. Då DOT visat sig vara effektivt vid behandling av 
TB bör rekommendationerna följas. Sjuksköterskan har en viktig roll i att 
anpassa behandlingen. Stöd i form av att hjälpa patienten vid utvecklandet av 
strategier för att lyckas fullfölja sin behandling är något sjuksköterskan kan 
hjälpa till med. Detta kan bland annat innefatta tips om påminnelser för 
läkemedelsintag eller hanterandet av biverkningar.  
    Viktigast av allt är att vara medveten om vilka faktorer som påverkar 
följsamheten och använda den kunskapen i behandlingen och mötet med 
patienten.  
 
8. Slutsats 
Litteraturstudien visar att faktorer som påverkar följsamheten vid behandling 
av TB är många. Vikten av kunskap och information både hos 
sjukvårdspersonal och patient framgår tydligt som en påverkans faktor. 
Sjukvårdspersonalens attityder är en annan viktig faktor som kan försämra eller 
förstärka följsamheten. Flera faktorer är kopplade till kulturell bakgrund och 
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levnadsvillkor, beroende på var i världen patienten lever. Det är därför viktigt 
att ta hänsyn till patientens kulturella bakgrund och levnadsvillkor i 
anpassningen av behandlingen. WHOs rekommendationer avseende 
behandlingsstrategi med DOT är en faktor som påverkar följsamheten positivt 
dock är det beroende av hur strategin tillämpas i behandlingen.  
    För att lyckas i kampen mot TB är följsamheten under behandlingen av 
största vikt och där med bör fortsatt forskning kring faktorer till bristande 
följsamhet bedrivas kontinuerligt.  
 
9. Referenslista  
Andreassen, G. T. Hägeland, A., & Wilhelmsen, I. (2002). Omvårdnad vid 
infektionsjukdomar. I H. Almås. (Red.). Klinisk omvårdnad 2 (s. 1071-1120). 
(1 uppl.) Stockholm: Liber. 
 
Ayisi, J. G., van't Hoog, A. H., Agaya, J. A., Mchembere, W., Nyamthimba, P. 
O., Muhenje, O., & Marston, B. J. (2011). Care seeking and attitudes towards 
treatment compliance by newly enrolled tuberculosis patients in the district 
treatment programme in rural western Kenya: a qualitative study. BMC Public 
Health, 11(515), doi:10.1186/1471-2458-11-515. 
 
Berggren, I. (2009) Tuberkulos. I H. Ramström, Läkemedelsboken 2009/2010. 
(s. 696-702) Sundbyberg: Läkemedelsverket  

Berggren, I. (u.å). Tuberkulos. Hämtad 26 januari, 2015, från 
Läkemedelsboken.http://www.lakemedelsboken.se/#m3_and_tuberkulos_2013
fm10.html?search=Tu&iso=false&imo=false&nplId=null&id=m3_1&_suid=1
4004910179800214778300421129 

Campani, S. A., Moreira, J. S., & Tietbohel, C. N. (2011). Pulmonary 
tuberculosis treatment regimen recommended by the Brazilian National 
Ministry of Health: predictors of treatment noncompliance in the city of Porto 
Alegre, Brazil. Jornal Brasi leir o De Pneumologia :Publicaça̋ o Oficial Da 
Sociedade Brasileira De Pneumologia E Tisilogia, 37(6), 776-782. Från 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132011000600011&lng=en&nrm=iso&tlng=en  
 

Eldh, A.C. (2009). Delaktighet och gemenskap. I A-K. Edberg & H. Wijk, 
(Red.). Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa (s.45-65). (1. uppl.) Lund: 
Studentlitteratur. 

Elmi, O. S., Hasan, H., Abdullah, S., Zuki Mat Jeab, M., Nadiah, W., Ba, Z., & 
Naing, N. N. (2014). INTERNAL MEDICINE. Factors Associated with New 
and Previously Treated Multidrug-Resistant Tuberculosis in Malaysia: A 
Retrospective Record Review Study. International Medical Journal, 21(5), 
472-476. Doi: 1001/PPSP812098  

Finlay, A., Lancaster, J., Holtz, T. H., Weyer, K., Miranda, A., & van der Walt, 
M. (2012). Patient- and provider-level risk factors associated with default from 
tuberculosis treatment, South Africa, 2002: a case-control study. BMC Public 
Health, 12(56) . doi:10.1186/1471-2458-12-56 



	  
	  

	   17	  

Florin, J. (2009). Omvårdnadsbehov och omvårdnadsdiagnostik. I A. 
Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: ansvar och utveckling 
(s. 83-120). Lund: Studentlitteratur. (1.uppl). 
 
Folkhälsomyndigheten (2013a) Vaccin mot tuberkulos Hämtad 4 februari, 
2015, från Folkhälsomyndigheten,  
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/tuberkulos-tbc/  
 
 
Folkhälsomyndigheten. (2013b). Sjukdomsinformation om tuberkulos. Hämtad 
26 januari, 2015, från Folkhälsomyndigheten, 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/smittsamma-sjukdomar/tuberkulos-tbc/  
 
 
Folkhälsomyndigheten. (2014) Tuberkulos  Sverige januari till juni 2014. 
Hämtad 4 februari, 2015, från Folkhälsomyndigheten, 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-
undersokningar/sjukdomsstatistik/tuberkulos/kommentarer-och-
specialstatistik/2014/  

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3. uppl.) 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Gupta, S., Gupta, S., & Behera, D. (2011). Reasons for interruption of anti-
tubercular treatment as reported by patients with tuberculosis admitted in a 
tertiary care institute. The Indian Journal Of Tuberculosis, 58(1), 11-17. Från 
http://www.pubfacts.com/detail/21434551/Reasons-for-interruption-of-anti-
tubercular-treatment-as-reported-by-patients-with-tuberculosis-admi  

Helman, C. (2007). Culture, health and illness. (5. [rev.] ed.) London: Hodder 
Arnold. 

International council of Nurses, (2014). ICN etiska kod för sjuksköterskor. 
Hämtad 26 februari, 2015, från International council of Nurses, 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf  

International council of Nurses, (2009). Nursing Matters: Adherence to long 
term therapy. Hämtad 5 februari, 2015, från International council of Nurses, 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/8a_FS-
Adherence_Long-Term_Therapy.pdf  

International council of Nurses, (2008). TB Guidlines: for nurses in the care an 
control of tuberculosis and multi-drug resistant tuberculosis. Andra upplagan. 
Hämtad 5 Februari, 2015, från International council of Nurses, 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/projects/tb/tb_mdrtb_guideline.pd
f  



	  
	  

	   18	  

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för 
studenter inom hälso- och vårdvetenskap. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Knechel, N. A. (2009). Tuberculosis: pathophysiology, clinical features, and 
diagnosis. Critical Care Nurse, 29(2), 34-43. doi:10.4037/ccn2009968nechel, 
N. A. (2009). Tuberculosis: pathophysiology, clinical features, and diagnosis. 
Critical Care Nurse, 29(2), 34-43. doi:10.4037/ccn2009968 

Mkopi, A., Range, N., Lwilla, F., Egwaga, S., Schulze, A., Geubbels, E., & van 
Leth, F. (2012). Adherence to tuberculosis therapy among patients receiving 
home-based directly observed treatment: evidence from the United Republic of 
Tanzania. Plos One, 7(12). doi:10.1371/journal.pone.0051828 
 
Munro Cohen, S. (2006). Diagnosis and Treatment of Tuberculosis. The 
Journal for nurse Practitioners, 5(9), s390-396. 
Doi:10.1016/j.nurpra.2006.05.05  
Määttä, S. & Öresland, S. (2009). Genuskoll i omvårdnad. I F. Friberg & J. 
Öhlen, (Red.). Omvårdnadens grunder. Perspektiv och förhållningssätt (89-
107). (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Nordeng, H. (2009). Grundläggande kunskap. I H. Nordeng & O. Spigset 
(Red.), Farmkaologisk omvårdnad: och farmakologisk omvårdnad (s. 26-48). 
Lund: Studentlitteratur. 

Norgbe, G. K., Smit, J. E., & du Toit, H. S. (2011). Factors influencing default 
rates of tuberculosis patients in Ghana. Africa Journal Of Nursing & 
Midwifery, 13(2), 67-76. Från 
http://uir.unisa.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10500/9039/ajnm_v13_n2_a7.pdf
?sequence=1  
 
Okanlawon, F. A., & OIadeji, M. O. (2012). Influence of Directly observed 
therapy (DOT) on client’s compliance with combined Anti-Tuberculosis drug 
in Ibadan-Nigeria. West African Journal Of Nursing, 23(2), 25-31. Från 
http://web.b.ebscohost.com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=facde
871-7c62-41ce-ac74-e03dd4e5695e%40sessionmgr115&vid=1&hid=101  
 
Ong'ang'o, J. R., Mwachari, C., Kipruto, H., & Karanja, S. (2014). The effects 
on tuberculosis treatment adherence from utilising community health workers: 
a comparison of selected rural and urban settings in Kenya. Plos One, 9(2), 
doi:10.1371/journal.pone.0088937 
 
Peterini, B. (2004). Tbc – dödsängelns budbärare om tuberkelbacillen och 
andra mångsidiga mykobakterier. Järvsö: Bauer bok. 
 
Queiroz, Elisangela Martins de, De-La-Torre-Ugarte-Guanilo, Mónica Cecilia, 
Ferreira, Kuitéria Ribeiro, & Bertolozzi, Maria Rita. (2012). Tuberculosis: 
limitations and strengths of Directly Observed Treatment Short-Course. 
Revista Latino-Americana de Enfermagem, 20(2), 369-377. Retrieved February 
08, 2015, från http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
11692012000200021&lng=en&tlng=en. 10.1590/S0104-11692012000200021. 
 



	  
	  

	   19	  

Rondags, A., Himawan, A. B., Metsemakers, J. F., & Kristina, T. N. (2014). 
Factors influencing non-adherence to tuberculosis treatment in Jepara, central 
Java, Indonesia. The Southeast Asian Journal Of Tropical Medicine And Public 
Health, 45(4), 859-868. Från http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/2014-45-
4/11-6107-10.pdf  
 
Rydén, O. & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på 
hälsa och sjukdom. (3. uppl.) Stockholm: Bonnier Utbildning. 
 
Slama, K., Tachfouti, N., Obtel, M., & Nejjari, C. (2013). Factors associated 
with treatment default by tuberculosis patients in Fez, Morocco. Eastern 
Mediterranean Health Journal, 19(8), 687-693. Från 
http://applications.emro.who.int/emhj/v19/08/EMHJ_2013_19_8_687_693.pdf  
 
Snellman,. (2009). Vårdrelationer: en filosofisk belysning. I F. Friberg & J. 
Öhlén (Red), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt (377-
408). Lund: Studentlitteratur  
 

SFS 2004:168. Smittskyddslag. Hämtad 15 februari, 2015, från Sveriges 
Riksdag, http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Smittskyddslag-2004168_sfs-2004-
168/   

Socialstyrelsen (2005). Kompetens beskrivning för legitimernad sjuksköterksa. 
Hämtad den 25 februari, 2015, från 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf  
 
Socialstyrelsen. (2009). Tuberkulos vägledning för sjukvårdspersonal. Hämtad 
den 27 januari, 2015, från Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17744/2009-9-
19.pdf  
 
Statensberednings för medicinsk utvärdering, (u.å). Empowerment. Hämtad 
den 28 januari, 2015, från Statensberednings för medicinsk utvärdering, 
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Patientutbildning-i-grupp-vid-
livslanga-sjukdomar/Faktarutor/Empowerment-egenmakt/  
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2012). Strategi för sjuksköterskans 
hälsofrämjande arbete [Broschyr]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.   
 
Tachfouti, N., Slama, K., Berraho, M., & Nejjari, C. (2012). The impact of 
knowledge and attitudes on adherence to tuberculosis treatment: a case-control 
study in a Moroccan region. The Pan African Medical Journal, 12(52). Från 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3428172/  
 
Tadesse, T., Demissie, M., Berhane, Y., Kebede, Y., & Abebe, M. (2013). 
Long distance travelling and financial burdens discourage tuberculosis DOTs 
treatment initiation and compliance in Ethiopia: a qualitative study. BMC 
Public Health, 13(424). doi:10.1186/1471-2458-13-424 



	  
	  

	   20	  

 
Thomas M, D., (2006). The history of tuberculosis. Respiratory Medicine, 
100(11). 1862-1870. Doi:10.1016./j.rmed.2006.08.006  
 
Van den Boogaard, J., Msoka, E., Homfray, M., Kibiki, G. S., Heldens, J. M., 
Felling, A. A., & Aarnoutse, R. E. (2012). An Exploration of Patient 
Perceptions of Adherence to Tuberculosis Treatment in Tanzania. Qualitative 
Health Research, 22(6), 835-845. doi:10.1177/1049732312438968 
 
World Health Organization, (2006). The stop TB strategy: Building on and 
enhancing DOTS to meet the TB-related Milleuum Development Goals.  
Hämtad den 5 februari, 2015, från World Health Organization, 
http://www.who.int/tb/publications/2006/stop_tb_strategy.pdf 
 
World Health Organization. (2013). Tuberculosis country profiles, Sweden. 
Hämtad 4 februari, 2015, från World Health Organization, 
https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet&name=%2FWHO_HQ_Repor
ts%2FG2%2FPROD%2FEXT%2FTBCountryProfile&ISO2=SE&LAN=EN&
outtype=html 
 
World Health Organization. (2014a). Global Tuberculosis Report 2014. 
Geneva: World Health Organization. Hämtad 2 februari, 2015, från 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137094/1/9789241564809_eng.pdf 

World Health Organization. (2014b). Tuberculosis, Fact sheet N104. Hämtad 2 
februari, 2015, från World Health Organization,  
http://www.int/mediacentre/factsheets/fs104/en/ 

World Health Organization. (2014c). What is multidrug-resistant tuberculosis 
and how do we control it?. Hämtad den 28 januari, 2015, från World Health 
Organization, http://www.who.int/features/qa/79/en/  

World Health Organization (u.å). Presue high-quality DOTS expansion and 
enhancement. Element 3: Standarlized treatment with supervison and patient 
support. Hämtad den 4 februari, 2015, från World Health Organization,  
http://www.who.int/tb/dots/treatment/en/  

Yao, S., Huang, W., van den Hof, S., Yang, S., Wang, X., Chen, W., & Pan, H. 
(2011). Treatment adherence among sputum smear-positive pulmonary 
tuberculosis patients in mountainous areas in China. BMC Health Services 
Research, 11(341). Doi: 10.1186/1472-6963-11-341  
 
Zhou, C., Chu, J., Liu, J., Gai Tobe, R., Gen, H., Wang, X., &  Xu, L. (2012). 
Adherence to tuberculosis treatment among migrant pulmonary tuberculosis 
patients in Shandong, China: a quantitative survey study. Plos One, 7(12), 
doi:10.1371/journal.pone.0052334 
 
 
 
 
 



	  
	  

	   21	  

Bilaga 1 - Sökmatris 
 
Databas Sökord 

1. Sökord med 
begränsningar 

Resultat av 
sökningen 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 
Artiklar 
lästa i sin 
helhet och 
värderade 

Urval 4 
Antal 
artiklar 
till 
studien 

Medline 
2015-01-21 
Kl 12 
 

Compliance 
• Englska  
• 2010 
• All adults 

11466 0 0 0 0 

Medline 
2015-01-21 
Kl 12 
 

Tuberculosis 
• Englska  
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