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Sammanfattning 

 

Bakgrund: En långvarig läkemedelsbehandling, som medicinering med antipsykotiska 

läkemedel ofta är, kan innehålla komplexa frågeställningar både för vården och 

patienten, bland annat gällande biverkningar och följsamhet till behandling. Som 

sjuksköterska är det viktigt att ta tillvara patientens upplevelser och genom dessa 

utforma vården i dialog med patienten. Det finns idag få studier som belyser 

patientens perspektiv i frågan om upplevelse av antipsykotisk medicinering. Att 

vara öppen och medveten om de olika aspekter som kan påverka patientens 

upplevelse kan vara en viktig förutsättning för att kunna möta patienten i dessa 

frågor. 

Syfte: Syftet var att utforska hur personer med psykossjukdom inom schizofreniområdet 

upplever sin antipsykotiska medicinering. 

Metod: En litteraturstudie som inkluderar nio studier med kvalitativ ansats. Analys av 

data genomfördes utifrån Evans beskrivande metod. 

Resultat: Fyra huvudteman framkom med titlarna ”Svårigheter med att medicinera”, 

”Positiv upplevelse av medicinering”, ”Information och kommunikation” och 

”Motivation och acceptans”. Under dessa teman återfinns ett antal subteman som 

på olika sätt belyser de aspekter som påverkade patientens upplevelse av 

medicinering. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån förpliktelser och antaganden ur den 

vårdvetenskapliga teorin ”Tidvattenmodellen” av Phil Barker, samt mot tidigare 

forskning som belyser fenomenet ur ett personcentrerat perspektiv. 

Nyckelord: antipsykotisk medicinering, Barker, följsamhet, tidvattenmodellen, upplevelse 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Long-term drug treatment, often seen with antipsychotic medication, may 

contain complex issues for both the psychiatric healthcare and the patient, 

including side effects and adherence to treatment. As a nurse, it is important to 

utilize the patient's experiences and through these design the care in dialogue 

with the patient. There are currently few studies that highlight the patient's 

perspective on the issue of experience with antipsychotic medication. Being able 

to be aware of the various aspects that can affect the patient's experience can be 

a prerequisite for meeting the patient in these matters.  

Aim: The purpose was to explore how people with mental illness in the schizophrenia 

spectrum experience their antipsychotic medication. 

Method: A literature study that includes nine studies with qualitative approach. Data 

analysis was performed based on Evan's descriptive method. 

Results: Four main themes emerged with the titles "Difficulties in medication", "Positive 

experience of medication" "Information and communication," and "Motivation 

and acceptance." Under these themes there are a number of subthemes that 

illuminate the various aspects that affected the patient's experience of 

medication. 

Discussions: The result is discussed based on obligations and assumptions from the health 

science theory ”The tidal model” by Phil Barker, as well as previous research 

that illustrates the phenomenon from a person-centered perspective. 

Keywords: adherence, antipsychotic medication, Barker, experience, tidal model 
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1 Inledning 

Som sjuksköterska på en akut vårdavdelning med inriktning psykossjukdom har jag erfarenhet av att 

patienter med psykossjukdom ofta vårdas till följd av att ha avbrutit sin antipsykotiska medicinering. 

Anledningen till att medicineringen avbryts kan vara många, till exempel bristande kunskap om 

medicinens verkan, brist på insikt eller acceptans i sjukdomen eller upplevelse av biverkningar. 

Samtidigt uttrycker en del av dessa patienter svårigheter eller missnöje i kontakt med vården. Detta 

kan vara baserat på känslan av att inte vara tillräckligt informerad eller respekterad, både när det 

kommer till vården generellt, men ofta specifikt till läkemedelsbehandling, då denna har en central roll 

i behandlingen av psykossjukdom. Från mitt perspektiv är en del av dessa svårigheter ofrånkomliga, 

då många patienter på avdelningen vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård [LPT] där insikt och 

motivation ofta saknas i en akut fas av psykos. Vårdens syfte blir då att ta ett ansvar för patientens 

hälsa i ett skede där patienten inte bedöms kunna göra detta själv, till dess att patienten åter kan ta 

kontroll över sitt liv. Samtidigt anser jag att vi som vårdgivare har möjligheter att påverka patientens 

autonomi, känsla av kontroll, eget ansvar och egenvärde när vi möter patienter i en långvarig kontakt 

med den psykiatriska vården.  

   Att som vårdpersonal vara öppen för patientens eget perspektiv på sin medicinering och den 

mångsidighet som kan upplevas kring denna, anser jag är en grund för att kunna möta patienten i de 

eventuella känslor, erfarenheter och behov som patienten ger uttryck för. Denna litteraturstudie skrivs 

med syfte att lyfta patientens egna upplevelser och erfarenheter av sin antipsykotiska medicinering, 

utifrån ett intresse att veta mer om faktorer som kan påverka en för patienten gynnsam behandling.  

 

2 Bakgrund 

Schizofreni är en typ av psykossjukdom och personer som lider av denna sjukdom är ofta i behov av 

stora insatser från vården. Personer med psykossjukdom brukar cirka 30-35 procent av all öppenvård 

och 40-45 procent av all slutenvård (Svenska psykiatriska föreningen, 2009). Det finns idag en hel del 

forskning specifikt kring psykospatienters följsamhet till antipsykotisk medicinering, då det är känt att 

följsamheten hos psykospatienter ofta är låg (Razali & Yusoff, 2014). Det är även känt att en 

kontinuerlig användning av antipsykotiska läkemedel ofta effektivt reducerar psykotiska symptom och 

bidrar till en ökad psykisk hälsa för personer med psykossjukdom samt att läkemedelsbehandlingen 

har bättre effekt om patient och behandlare ömsesidigt upplever sig ha en god relation. Utifrån denna 

kunskap är det väsentligt för behandlare att individanpassa utformandet av vården och se det unika i 

varje patients situation (McCabe et al. 2012; Svenska psykiatriska föreningen, 2009). 
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2.1 Psykossjukdom 

Att ha en psykossjukdom innebär att drabbas av ett sjukdomstillstånd där verklighetsuppfattningen 

förändras. Psykos är ett samlingsnamn för olika typer av tillstånd där schizofrena syndrom utgör den 

största gruppen. Det finns även andra tillstånd som kan medföra psykotiska upplevelser. Dessa är 

drogutlöst psykos, somatisk sjukdom som orsak till psykos, affektiva psykoser, alkoholpsykoser eller 

läkemedelsutlösta psykoser (Bodén, 2016). Som diagnos i gruppen psykossjukdomar finns förutom 

schizofreni bland annat även vanföreställningssyndrom, schizoaffektivt syndrom och psykotiskt 

syndrom utan vidare specifikation [UNS]. Dessa tillstånd har ofta en bättre prognos och fler 

återhämtar sig utan lika stor funktionsnedsättning som följd av sjukdomen (Malm, 2009).  

  

2.1.1 Symptom och diagnostisering 

Det är vanligt att psykotiska symptom indelas i positiva och negativa symptom. Till de positiva 

symptomen räknas sådant som tillkommer eller förstärks i personens värld, som vanföreställningar, 

hallucinationer och desorganisation. Till negativa symptom räknas ofta bortfall eller minskade 

förmågor som personen tidigare haft, som till exempel en känslomässig ”avflackning”, bristande 

motivation och minskat tal (Bodén, 2016). 

   Vanföreställningar kan ha olika karaktär. Förföljelseparanoia är den vanligaste typen av 

vanföreställning och karaktäriseras av upplevelse av att bli hotad, trakasserad eller utsatt på annat sätt. 

Förföljelsetankarna kan handla om en övertygelse om gas läcker in i lägenheten, att människor sprider 

rykten om dig eller upplevelse av att någon är ute efter att skada dig. Andra vanföreställningar är till 

exempel somatiska vanföreställningar där du är övertygad om att det är fel på kroppsliga funktioner, 

eller grandios vanföreställningar, där personen med dessa till exempel anser sig ha en mycket viktigare 

funktion i samhället än andra människor (Allugander, 2015; Malm, 2009) 

    Hallucinationer består ofta av upplevelser av att höra, se eller känna sådant som andra inte upplever. 

Vanligast är rösthallucinationer som kan ha olika karaktär. Många upplever sig ha flera röster som 

pratar samtidigt, som kommenterar negativt om personen eller vad personen gör, eller uppmanar till 

eller befaller personen att utföra handlingar. Det kan vara mer oskyldiga handlingar, som att utföra en 

något vardagligt ett visst klockslag, men kan också vara allvarligare i form av uppmaningar att skada 

sig själv eller andra (Allugander, 2015; Malm, 2009; Bodén, 2016).  

   Att diagnostisera en person med schizofreni kan vara en utmaning. Eftersom syndromet påverkar 

personen och dess syn på omvärlden kan det vara svårt att samla in information. Om personen som 

utreds dessutom har bristande sjukdomsinsikt kan detta försvåra ytterligare. Att inhämta information 

från närstående och genom observationer under inneliggande vård kan därför vara av stor vikt (Bodén, 

2016). 
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2.1.2 Insjuknande och förlopp 

Ofta sker ett insjuknande i schizofreni successivt. Den första fasen brukar kallas promodalfasen, och 

kan ses som en blandning av negativa symptom och kognitiva funktionsförluster som kan visa sig som 

att personen blir mindre social, mindre aktiv, får ökad oro eller nedstämdhet, nedsatt minne och 

svårare att ta sig an saker i vardagen. Därefter brukar de positiva symptomen träda in, som till exempel 

ökad misstänksamhet och avvikande beteende (Bodén, 2016). 

   Sjukdomsförloppen kan skilja sig åt. Vissa får symptom som successivt blir starkare medan andra 

insjuknar mycket snabbt. Det vanligaste är att en person med schizofreni får återkommande psykotiska 

skov, mer eller mindre glest, med kvarstående symptom, främst negativa och kognitiva, även mellan 

skoven. En del personer har även med behandling kvarvarande positiva symptom som till exempel en 

pågående rösthallucinos, medan vissa med effektiv behandling kan ha långa perioder helt utan 

symptom (Allugander, 2015; Bodén, 2016). 

 

2.1.3 Antipsykotisk läkemedelsbehandling och biverkningar 

De läkemedel som används för att reducera psykotiska symptom kallas antipsykotiska läkemedel. Alla 

antipsykotiska läkemedel som används kliniskt idag har en så kallas antidopaminerg effekt vilket ofta 

ger en effektiv hjälp gällande minskade positiva symptom, minskad oro och förbättrad sömn. Påverkan 

på negativa symptom är däremot mycket begränsad. Den effekt som antipsykotisk medicinering har på 

dopaminreceptorerna kan också ge biverkningar. Biverkningar som kan uppstå är bland annat 

sedering, ökad hunger, viktuppgång, myrkrypningar och ofrivilliga kramper i muskler (Bodén, 2016).  

   Att få en effektfull behandling med så få biverkningar som möjligt är målet för den medicinska 

behandlingen, dock är det så kallade ”terapeutiska fönster” där full effekt är uppnått utan biverkningar 

relativt smalt. Det krävs ofta långvariga dosjusteringar eller läkemedelsbyten för att uppnå en bra 

läkemedelsbehandling. Antipsykotisk medicinering kan ske i form av tabletter som tas dagligen eller 

som injektionsbehandling med ett depotpreparat som ofta ges på en öppenvårdsmottagning med två till 

fyra veckors mellanrum (Bodén, 2016; Malm, 2009). 

 

2.1.4 Att medicinera 

Studier visar att där en antipsykotisk behandling avslutas hos en patient som inte haft ett skov på 

länge, så återinsjuknar cirka 80 procent inom ett år och inom två år har i princip alla som avslutat sin 

läkemedelsbehandling återinsjuknat (Bodén, 2016). Studier visar även att cirka 25 procent helt 

avbryter sin antipsykotiska medicinering inom ett år efter en sjukdomsinläggning och ungefär hälften 

av de som vårdats inneliggande en gång blir åter inlagda i vården inom ett år (Zhou et al., 2017; 

Bodén, 2016). Risken att drabbas av återfall i sin psykossjukdom har en stark koppling till avbruten 

medicinering. Återfall i sjukdom får ofta negativa konsekvenser som leder till en ytterligare börda för 

patienten och dess närstående (Sariah, Outwater & Malima, 2014). Exempel på negativa konsekvenser 
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som en psykotisk episod kan innebära är inläggning på sjukhus, läkemedelsresistens och nedsatt 

kognitiv förmåga (Morken, Widen & Grawe, 2008). En nedsatt kognitiv förmåga kan i sig bland annat 

leda till svårigheter att tillgodose sig rehabilitering och sociala insatser vars syfte är att höja 

upplevelsen av livskvalitet hos patienten (Piggot, Carson, Saha, Torbeyns & Ingenito, 2003). 

 

2.1.5 Att följa en ordination 

Det har visat sig vara svårt för människan att acceptera en livslång sjukdom och se fördelar med 

behandling. Det har också visat sig att förmågan att hålla sig till en påbörjad behandling tendererar att 

avta ju längre tiden går (Svenska psykiatriska föreningen, 2009). Att beskriva och tolka patienters 

följsamhet går långt bak i tiden. Begreppet följsamhet har det engelska ordet ”compliance” som 

motsvarighet. Begreppet har sina rötter i det militära och betyder i stort ”lyda order”. Genom 

forskning har begreppet på många håll ersatts av ordet ”adherence”, som betyder ”att hålla fast vid”. 

Med detta begrepp vill man ge patienten mer valfrihet när det kommer till att följa en rekommenderad 

ordination. Syftet lutar mer åt att nå en överenskommelse runt behandling. Det senaste steget i 

efterföljsamhetsforskningen är begreppet ”concordance”, vilket kan översättas till det svenska ordet 

samsyn. Med detta begrepp vill man nå en allians mellan vårdgivare och patient, där ännu större 

respekt visas för patientens perspektiv. Målet är en dialog mellan vårdgivare och patient där man 

kommer överens om en behandling och de beslut som tas kring hur behandlingen ska gå till är upp till 

patienten efter att ha fått relevant information av vårdgivaren (Bissell, May & Noyce, 2004; Aronson, 

2007).  

   Det kan finnas många orsaker till bristande följsamhet. En studie av Lacro, Dunn, Dolder, Leckband 

och Jeste (2002) visar att bristande följsamhet efter utskrivning från slutenvård var kopplat till faktorer 

som brister i kontakt med öppenvård, planering inför utskrivning och i den terapeutiska alliansen 

mellan vårdgivare och patient. I en annan studie av tvärsnittstyp framkommer det att de mest 

gynnsamma förhållanden för att förbättra följsamhet hos patienten är brist på tvångsåtgärder under 

slutenvård, en positiv relation till vårdgivaren, upplevelser av medverkan vid behandlingsbeslut samt 

en läkemedelsbehandling med minimalt med biverkningar (Day et al., 2005). 

   De kognitiva symptom som patienter med schizofreni ofta har kan i sig göra att det svårt att ta 

ordinerad läkemedelsbehandling, trots att viljan finns (Bodén, 2016). Dessa symptom kan vara 

glömska eller brister att organisera sin vardag. Även upplevda biverkningar av antipsykotisk 

medicinering har visat sig ha en stark koppling till om patienten fortsätter medicinera eller avbryter sin 

medicinering (Dibonaventura, Gabriel, Dupclay, Gupta & Kim, 2012).  

 

2.1.6 Erfarenhet av medicinering och andra behandlingsmetoder 

Trots att forskning visar att följsamhet till antipsykotisk behandling visar på mindre återfall i sjukdom, 

så finns det olika sätt att se på antipsykotisk medicinering. Erfarenheter och attityder till medicinering 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widen%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18447935
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grawe%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18447935
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kan skilja sig mycket åt mellan olika individer (Day et al., 2005; Evans, 2017). Det är bland annat 

fastställt att upp till en tredjedel av personer med psykossjukdom inte får en effektiv reducering av 

symptom av antipsykotisk medicinering (Conley & Buchanan, 1997).  Det är viktigt att som 

vårdgivare komma ihåg att medicinering med antipsykotiska läkemedel bara är en del i en patients 

behandling (Herlofson, 2016). Antipsykotisk medicinering har potentialen att förbättra livskvaliten för 

många människor, men den kan också föra med sig biverkningar som kan få patienten att känna sig 

sämre än innan medicineringen, trots att medicineringen har reducerat de psykotiska symptomen 

(Evans, 2017). 

   I en jämförande studie mellan forskning och självbiografier skrivna av patienter med schizofreni 

beskrivs olika individers inställning och erfarenhet av sin antipsykotiska medicinering. En patient 

beskriver upplevelser av möten med många olika slags läkare och att det bara verkar vara typ av 

läkemedel och dos som är väsentligt i samtalet. Denna patient känner att hon som människa glöms 

bort, att hon förlorar sin integritet och reduceras till ett symptom som ska behandlas. En annan patient 

beskriver att han inte förstår vad de läkemedel han får ordinerade har för verkan eller biverkan, då 

läkarna inte förklarar detta för patienten. Denna patient får en positiv bild av sin behandling efter flera 

år, när han träffar en läkare som han upplever lyssnar på honom. I kroppspsykoterapi får patienten 

olika ”verktyg” som kan användas som en del i tillfrisknandet (Kjellsson & Johannessen, 2014). 

   En tredje patient från samma studie beskriver i sin självbiografi en accepterande inställning till 

antipsykotiska läkemedel, men skriver samtidigt att läkemedel kan ha en viss effekt på en del 

symptom, men inte har någon verkan på orsaken till symptomen. Genom terapi och genom att vara 

kreativ har patienten kunnat förstå en djupare mening bakom sina symptom. Gemensamt för 

patienternas berättelser är att personerna har erfarenhet av att antipsykotisk medicinering har hjälpt 

dem till viss del. Gemensamt är även erfarenhet av andra typer av behandling såsom olika slags 

terapier, daglig verksamhet, stödjande samtal och arbetsträning. Det framgår ur deras berättelser att de 

bär en subjektiv upplevelse av att dessa behandlingar har en stor del i deras väg mot återhämtning 

(Kjellsson & Johannessen, 2014). 

 

2.1.7 Samarbete och personcentrerad vård 

Att patienten själv får bestämma över sitt liv och känna autonomi är något som står i hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (1982:763). För att bidra till en patientens upplevelse av att bli respektfullt 

bemött är det ofta gynnande att bjuda in till samarbete och delaktighet för både patient och närstående 

från vårdens sida. För att patienten ska kunna känna autonomi är det även viktigt att ge information 

som är anpassad till patienten. Det är också reglerat i lagen och därmed sjuksköterskans skyldighet. 

Det är vårdens ansvar att ge patienten behandlingsalternativ, att hjälpa personen att värdera 

alternativen och vara säker på att patienten har tillräckligt med information för att kunna ta ett 

informerat och välgrundat beslut. Detta står inte bara i hälso- och sjukvårdslagen [HSL] utan även i 

patientsäkerhetslagen [PSL] (2010:659) (Socialstyrelsen, 2014).  
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   Att ha ett långvarigt ohälsotillstånd, som en psykossjukdom ofta är, kan innebära att vara utanför sitt 

normala ”sammanhang”.  Att känna sig avskuren från relationer med andra människor eller att inte ha 

kontakt med livet utanför en vårdavdelning kan vara förknippat med en sårbarhet och en utsatthet 

(Dahlberg & Segesten, 2013).  

   Socialstyrelsen betonar i sina rekommendationer för psykosociala insatser vid schizofreni vikten av 

att personen som vårdas är aktiv i planerandet av sin egen vård. En bristande delaktighet i den egna 

vården kan leda till upplevelser av att inte vara tillfredställd med sin vård och att inte uppleva 

egenmakt. Detta kan i sin tur göra att personen som vårdas för sin psykossjukdom avbryter sin kontakt 

med vården, avslutar medicinering och riskerar att drabbas av ett skov i sjukdomen. För patienter med 

psykossjukdom kan beslutsförmågan och initiativförmågan, delar av de exekutiva förmågorna, vara 

nedsatta, särskilt i en period av försämring. Även förmågor som att ta samla erfarenheter och dra 

lärdom av dessa påverkas. Detta kan påverka patientens möjligheter att fatta beslut och gör det desto 

viktigare med ovanstående, att ge information på en nivå som patienten kan ta emot. Därefter är det 

viktigt att hjälpa patienten att tolka denna information, stötta i beslutsfattning och eventuellt bidra med 

andra psykosociala åtgärder som kan krävas för att patienten ska känna sig tillfreds med besluten som 

tas angående medicineringen. Denna modell har stöd i aktuell forskning och kallas i korthet för 

”shared decision making” (Socialstyrelsen, 2014). 

   Antipsykotisk medicinering kan i sig stärka autonomin hos personer med psykossjukdom. 

Möjligheten att ta egna beslut och klara sig självständigt i framtiden stärks hos många som 

medicinerar. Det är också syftet med tvångsvård, att den stora kränkningen som detta ofta innebär i det 

långa loppet ska ge patienten tillbaka sina förmågor till självständighet och att skapa möjligheter för 

patienten att vårdas frivilligt. Med det sagt är det därför viktigt att inte förminska värdet av att 

patienten är delaktig i sin egen vårdprocess så långt det är möjligt, även i perioder av eventuell 

tvångsvård (Socialstyrelsen, 2014).  

 

2.1.8 Sjuksköterskans roll 

Studier har visat att det finns en stark koppling mellan om patienten fortsätter en behandling och hur 

patienten upplever sin relation till vårdgivaren. Patienter som upplevde en god relation till sin 

behandlare eller vårdgivare hade lättare att fortsätta den antipsykotiska behandlingen enligt ordination 

(McCabe et al. 2012; Svenska psykiatriska föreningen, 2009).  

   En studie av Vokuvich (2009) beskrev sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med en 

skeptisk eller ifrågasättande attityd till läkemedelsbehandling under vårdtid på en psykiatrisk 

vårdavdelning. Sjuksköterskorna delade med sig av berättelser kring hur de arbetade med följsamhet 

kopplat till detta fenomen. Det som framkom i studien var att det som sjuksköterskorna upplevde som 

mest gynnande för patientens följsamhet till medicinering var att visa engagemang, att lägga tid på att 

skapa en god relation till patienten och att vara nyfiken och sätta sig in patientens perspektiv. Det som 

också visade sig vara framgångsrikt för att förbättra patientens följsamhet var att lyssna på patienterna, 
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tillmötesgå de behov patienterna själva uttryckte och inte enbart fokusera på läkemedelsbehandlingen. 

Det framkom att det inte fanns någon korrekt strategi eller sätt att bemöta patienterna för att motivera 

dem till läkemedelsbehandling, det viktiga var att sjuksköterskorna var flexibla i sina tillvägagångssätt 

och visade engagemang för patientens situation. 

   Studier visar att patienter ofta uppskattar den tid de spenderar med sin behandlingsansvarige 

sjuksköterska vid administrering av läkemedel (Haglund, Von Essen, Von Knorring & Sidenvall, 

2004). Patienterna uppgav att de hade möjlighet att ta upp det som de ansåg vara viktigt och att prata 

om och att besöken gjorde att de fick en bättre relation till sjuksköterskan.  

   Att acceptera och arbeta inom patientens egna föreställningar kring sina upplevelser och stödja 

människor på det sätt de själva tycker är bäst har visat sig vara grunden för ett tillfredställande möte 

mellan sjuksköterska och patient. Detta skapas genom en tillitsfull samarbetsrelation där patienten kan 

tänka och tala om sina erfarenheter i ett stödjande och icke-dömande klimat (Herz et al., 1991). 

   Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ingår det bland annat att ta tillvara på patientens 

erfarenheter, behov och mål i planering och genomförande av vården, att identifiera och tillgodose 

patientens behov av information och kunskap, att lyssna till patientens subjektiva upplevelser av sin 

hälsa och använda denna kunskap i planeringen av vården, att erbjuda stöd för att stärka patientens 

autonomi och återhämtning samt att undervisa och stödja patienter och närstående genom pedagogiska 

former som är individuellt anpassat (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014). Ett sätt att 

möta patienten i dess egna tankar om sin medicinering är genom samtal som rör just detta.  Det finns 

olika patientcentrerade samtalstekniker att använda sig av för att prata kring patientens medicinering. I 

flera studier finns positiva exempel på så kallad ”compliance therapy”, lik samtalsmetoden 

motiverande samtal, som används av sjuksköterskor (Maneesakorn, Robson, Gournay & Gray, 2007; 

Tay, 2007). Samtalen baseras på ett reflektivt lyssnande där vårdgivare på ett öppet och nyfiket sätt 

utforskar patientens upplevelse av för- och nackdelar med medicinering, sina mål med 

läkemedelsbehandlingen, biverkningar och patientens syn på sin situation och historia (Maneesakorn 

et al., 2007). I studier, som använt sig av intervention- och kontrollgrupp, har det visat sig att 

interventionsgruppen som fått regelbundna individuella samtal med en sjuksköterska var mer nöjda 

med sin läkemedelsbehandling och hade en mer positiv attityd till sin medicinering än kontrollgruppen 

(Maneesakorn et al., 2007; Tay, 2007).   

 

2.2 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns en stark koppling mellan avbruten antipsykotisk medicinering 

och återfall i psykotiskt skov. Forskning visar också att det finns olika faktorer som försvårar en 

persons förmåga och möjlighet att upprätthålla en medicinsk behandling och faktorer som är 

förknippat med en ökad följsamhet till medicinering. Två faktorer som kan bidra till ökad följsamhet 

är en positiv relation till vårdgivaren och upplevelser av att som patient ha en aktiv roll i frågor kring 
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behandling. Studier visar att grunden till att skapa en positiv relation mellan vårdgivare och patient är 

att möta patienten i dess egna föreställningar kring sina upplevelser och utforma ett stöd utifrån 

patientens egna önskemål. 

   Det finns idag till synes få litteraturstudier som samlar patienters upplevelser av sin antipsykotiska 

medicinering. Att få tillgång till upplevelser av antipsykotisk medicinering kan vara till nytta för att 

möta och belysa patientens perspektiv i viktiga frågor som samarbete och egenmakt i patientens 

behandling, i både öppen- och slutenvårdspsykiatri. Den kunskapen som genereras genom berättelser 

som kommer ur det öppna perspektiv som denna studie eftersträvar, kan användas för en utveckling av 

det kliniska arbetet mot en mer personcentrerad vård och en ökad delaktighet hos personer med 

psykossjukdom. En sådan utveckling skulle i sin tur kunna medföra minskad risk för återfall i sjukdom 

för denna patientgrupp.  

   I denna studie kommer begreppet ”följsamhet” att användas, då det är det mest använda begreppet i 

svenska språket för att beskriva upprättande av kontinuerlig medicinering. 

 

3 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att utforska hur personer med psykossjukdom inom 

schizofreniområdet upplever sin antipsykotiska medicinering.  

 

3.1 Frågeställningar 

Vilka upplevelser av farmakologisk behandling med antipsykotiska läkemedel har patienter med 

psykossjukdom inom schizofreniområdet? Hur beskriver patienterna sina erfarenheter av behandling 

med antipsykotisk medicinering? 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har Phil Barkers tidvattenmodell valts för föreliggande studie (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Barkers syn på psykisk ohälsa definieras snarare som kris än som psykisk 

sjukdom. I denna definition har sjuksköterskan ett ansvar och en möjlighet att hjälpa patienten ur kris 

och framåt i den riktning som patienten önskar. Barker kommer inte med pekpinnar om hur livet bör 

levas, utan har fokus på att stötta människor på det sätt som de tycker sig behöva. Tidvattenmodellen 

har utvecklats just för psykiatrisk omvårdnad och det är därför den psykiska hälsan och ohälsan är 

central i modellen.  

   Enligt Barker kommer människan alltid behöva en omsorg som personen själv anser vara rätt för 

individen. Om sjuksköterskan inte kan svara på dem behoven som patienten själv anser sig ha, 

kommer patienten hitta ett annat sätt att få denna omsorg. Sjuksköterskan ska använda sig av ett öppet 

och följsamt förhållningssätt där fokus ska ligga på att hjälpa patienten att förstå sina egna uttryck för 
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lidande. I Barkers modell utgår sjuksköterskan från patientens egen berättelse i sitt arbete. Att 

patienten är expert på sig själv, att vara lyhörd för patientens önskemål, att använda patientens 

erfarenheter och utjämna maktbalanser är viktiga delar i modellen (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

 

4.1 De fyra antaganden 

Barker vill inte styra hur omvårdnad ska se ut, utan lyfta fram principer som kan guida sjuksköterskan 

i dennes arbete. De fyra antaganden som Barker formulerat utgör tidvattenmodellens teoretiska grund; 

 

1. Det finns psykiatriska ”behov” 

Dessa behov uppstår ur psykiska kriser som individen upplever under livets gång. Händelser 

kan bli överväldigande för en person, och där kommer behovet av omvårdnad in. 

Omvårdnadens syfte är att skapa möjligheter för personen att återta sin ”kurs” mot 

återhämtning. 

 

2. Omvårdnad kan möta dessa behov 

Människan är i ständig förändring och genom omvårdnaden kan dessa förändringar 

uppmärksammas. Omvårdnadens roll är att vägleda i att hitta förändringar som kan ha stor 

effekt i någons liv. Frågan som sjuksköterskan kan ställa sig är; vad kan fungera just för den 

här personen, just nu? 

 

3. Människan och dess omgivning har redan lösningen på sina problem 

Det tredje antagandet utgår från att människan är expert på sig själv och har alla inneboende 

egenskaper som kan ta personen framåt. Omvårdnaden ska syfta till att stötta personen att ta 

fram denna inneboende kraft. Personens egen förståelse för sin situation är central. 

 

4. Omvårdnad som ”caring with”, inte ”caring for” 

Sjuksköterskan och patienten är nära samförenade i omvårdnaden. Det är genom relationen 

som omvårdnaden sker. Det är viktigt att sträva efter att behålla detta samarbeta med patienten 

och upptäcka hur lite sjuksköterskan behöver göra och hur mycket patienten kan göra själv för 

att verka för en förändring i en för patienten meningsfull riktning. 

 

Vårdrelationen är central i tidvattenmodellen och sjuksköterskan ses som ett redskap som ska stötta 

patienten i dess egen process mot återhämtning. Mer praktiskt uttryckt sker detta genom tio så kallade 

”förpliktelser” som sjuksköterskan kan arbeta utifrån. En av dessa förpliktelser är att utveckla en äkta 

nyfikenhet. Genom genuina följdfrågor om patientens upplevelse kan patienten utveckla en förståelse 

för sin situation som i förlängningen kan bli en förändring. En annan förpliktelse är att patientens 
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tidigare erfarenheter och resurser ska vara de främsta verktygen i processen mot återhämtning och 

sjuksköterskan ska lära sig att hjälpa patienten att plocka fram och använda dessa. En tredje 

förpliktelse är att ge av sin tid till patienten, om tid finns, och se det som en gåva för både 

sjuksköterska och patient, där nya erfarenheter kan skapas genom samtal. Ytterligare en förpliktelse 

som tidvattenmodellen utgår från är strävan efter att vara transparent tillsammans med patienten. Detta 

kan göras för att försöka utjämna den maktobalans som finns mellan patient och sjuksköterska. Att 

vara öppen och inte ha en ”dold” plan för patientens vård och att ta tillvara patientens formuleringar 

och uttryck för att skapa en odistanserad kommunikation är två exempel på hur detta kan göras 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

   Tidvattenmodellen som teori anses utifrån ovanstående beskrivning relevant som teoretisk 

utgångspunkt för föreliggande studie och resultatet i denna studie kommer att diskuteras utifrån den 

teoretiska grund som Barkers tidvattenmodell utgör.  

 

5 Metod 

5.1 Val av metod 

För att nå det syfte som var avsett för aktuell studie genomfördes studien som en narrativ syntes. Den 

narrativa delen i den syntes som används i studiens metod används för att öka kunskapen kring mening 

i det som patienterna själva väljer att lyfta i deras berättelser. I en narrativ ansats ses kunskap som 

personlig och subjektiv (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Narrativ beskrivs 

enklast genom synonymen ”berättelse” och beskriver något ur ett subjektivt perspektiv. Dessa 

berättelser har en ”poäng” vilket gör att det skapas mening i det som berättas. När vi berättar om något 

innebär det inte bara att data förmedlas, utan när vi berättar har vi också möjlighet att förstå den andres 

verklighet. Det är genom berättelsen som vi har möjlighet att skapa en personlig mening i olika 

sammanhang, och genom att förstå någons berättelse blir våra erfarenheter meningsfulla. Genom att 

därefter samla våra erfarenheter får vi en större förståelse för ett fenomen (Wiklund-Gustin, 2014).  

   Våra vardagliga föreställningar om världen kan lätt ta över när vi försöker att förstå den andres 

verklighet. För att på riktigt förstå en annan verklighet på ett personligt sätt måste vi därför granska 

våra egna föreställningar om världen samtidigt som vi accepterar en annan typ av förståelse än den vi 

redan känner. När vi gör detta kan vi verka för en ideologi och vårdkultur som är öppen, fördomsfri 

och har plats för hela människan (Lassenius, 2014; Dahlberg & Nyström, 2008). 

   Att göra en syntes innebär att skapa något nytt av tidigare gjorda kvalitativa studier. Att använda sig 

av syntes är att “forska på forskningen” (Bondas & Hall, 2007). I denna litteraturstudie slås fynd i 

studier samman och bryts ner, de undersöks för att upptäcka deras väsentliga resultat, och kombineras 

sedan med de andra studiernas resultat för att i gemensamma fenomen skapa ny kunskap. Ur den 

syntes som skapas har de kvalitativa studiernas resultat slagits samman till nya teman, som i sig kan ge 

nya insikter (Polit & Beck, 2012). 
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   Syftet med studien är att undersöka upplevelser av antipsykotisk medicinering hos patienter med 

psykossjukdom. I denna studie valdes vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats att ingå, som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar. Genom en kvalitativ ansats går det att nå en djupare 

förståelse för människors subjektiva upplevelser, erfarenheter och uppfattningar kring ett särskilt 

fenomen. Detta kan vara viktigt för att förstå vilka komponenter som inverkar på det särskilda 

fenomenet och vad som påverkar personers motivation och förmåga till förändring (SBU, 2014). Då 

denna studie baseras på studier där patientens egna berättelser står i fokus ska den narrativa ansatsen 

ses som en grund varpå den valda metoden, Evans beskrivande syntes, sedan byggs på. Evans skiljer i 

sin metod på tolkande och beskrivande syntes. I den beskrivande syntesen, som används i denna 

studie, är syftet att redovisa resultat från tidigare studier utan att göra en ny analys av data (Evans, 

2002). Den beskrivande syntesen innehåller fyra steg; att samla in material, identifiera nyckelfynd, 

hitta gemensamma teman mellan studierna och sammanställa dessa samt att slutligen beskriva 

fenomenet. 

 

 

5.2 Datainsamling 

 

5.2.1 Inklusion- och exklusionskriterier 

I det första steget i Evans beskrivande metod, att samla in material, ingår det att välja vilka kriterier 

som ska styra urvalet av artiklar (Evans, 2002). De artiklar som inkluderades i denna studie skulle vara 

originalstudier, ha en kvalitativ metod, vara publicerade mellan 2002 och 2016, vara skrivna på 

svenska eller engelska, inkludera patienter med diagnosen schizofreni eller schizofreniliknande 

tillstånd, vara skrivna utifrån ett patientperspektiv eller ha delar i studien som utgår från ett 

patientperspektiv samt ha en hög eller medelhög kvalitet enligt den kvalitetsbedömning som användes 

(Forsberg & Wengström, 2013; Willman, Stolz & Bathsevani, 2006). Kvantitativa studier har 

exkluderats, då de inte anses passa studiens syfte och inte anses vila på en narrativ grund. Övriga 

exklusionskriterier var studier publicerade innan 2002, studier som hade låg kvalitet, studier som 

inkluderade patienter med andra psykostillstånd än schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd samt 

studier som var skrivna på annat språk än svenska och engelska. 

 

5.2.2 Sökvägar 

I datainsamlingen ingår det enligt Evans metod att söka efter artiklar i databaser (Evans, 2002). 

Sökning av material skedde i tre stora databaser; Pubmed, Cinahl och Psycinfo. Databaserna valdes 

ändamålsenligt då de ansågs kunna innehålla det material som studien var avsedd att behandla. Genom 

ett ändamålsenligt urval valdes studierna genom en bedömning om vilka som bäst kommer att svara på 

de forskningsfrågor som ligger till grund för denna litteraturstudie. Ett syfte med att välja tre databaser 

var även att få en maximal variation i de utvalda artiklarna, det vill säga sträva efter heterogenitet 
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(SBU, 2014). Variationen var avsedd att spegla bland annat var studien var gjord och årtal för 

publikation.  

   Det första steget som gjordes i sökningsprocessen i databasen Pubmed var att identifiera vilka Mesh-

termer som fanns i databasen baserat på dem övergripande områden som önskades kombineras. Dessa 

indelades i ”kluster”, ett för varje område. Även fritextsökning användes med orden ”patients 

perspective” och ”qualitative”. Kluster och fritextorden användes sedan i olika kombinationer för att 

finna de studier som bäst matchade studiens syfte, se bilaga 1. Mellan varje kluster och fritextord 

användes ”AND”. Detta för att smalna av sökningen och finna studier som innehöll de delarna som 

ansågs relevanta för syftet. Mellan varje Mesh-term i respektiva kluster användes ”OR”. Detta för att 

inte exludera artiklar som inte innehöll alla aktuella Mesh-termer.  

   Kluster A inbegrep Mesh-termer för området som hade att göra med följsamhet, attityd och 

upplevelse av medicinering. De termer som användes var “Medication adherence”, “Patient 

compliance”, “Patient dropouts”, “Treatment refusual”, “Patient acceptance of health care”, “Patients 

satisfaction”, “Attitude to health”, “No-show patients”, “Intention” och “Motivation”.  

För kluster B, området för antipsykotisk medicinering, användes Mesh-termen ” “Antipsychotic 

agents”, för kluster C, området för psykossjukdom användes Mesh-termena ” “Schizophrenia 

Spectrum and Other Psychotic Disorders” och “Mentally ill persons” och för kluster D, som inbegrep 

att studien skulle vara utförd med kvalitativ metod, användes Mesh-termen “Qualitative research”. 

   För sökningen i databasen Cinahl användes ”Cinahl headings” för indelning i kluster A, B och C. 

Kluster A innehöll söktermer för patientens följsamhet, attityd och upplevelse av medicinering. Dessa 

var "Medication Compliance", "Patient Compliance", "Noncompliance (NANDA), "Attitude", 

"Attitude to Illness", "Life Experiences", "Motivation" och "Intention". I Kluster B för antipsykotisk 

medicinering användes termen "Antipsychotic Agents och i kluster C för psykossjukdom användes 

termerna "Mental Disorders, Chronic", "Psychiatric Patients" och "Psychotic Disorders”. Inga 

fritextord användes i databasen Cinahl. En sökning gjordes med ovanstående kluster i kombination. 

”OR” användes mellan varje term i respektive kluster för att inte exkludera artiklar som inte innehöll 

alla Cinahl headings. ”AND” användes mellan varje kluster i sökningen, se bilaga 1.  

   För sökning i databasen Psycinfo användes ”Thesaurus ämnesord”. Dessa delades in i kluster A, B 

och C utifrån de områden som önskades kombineras.  Kluster A innehöll ämnesord som inkluderade 

patientens följsamhet, attityd och upplevelse av medicinering. Dessa var "Life Experiences", 

Compliance", "Treatment Dropouts", "Client Attitudes", "Motivation” och "Intention". Kluster B 

innehöll ämnesord som inkluderade antipsykotisk medicinering, detta var ”Neuroleptic Drugs". 

Kluster C inkludera ämnesord för psykossjukdom. Dessa var "Schizophrenia" och "Psychiatric 

Patients”. ”AND” användes mellan varje kluster i sökningen, för att hitta studier där alla delar var 

närvarande. ”OR” användes mellan ämnesorden i respektive kluster. Detta för att inte exkludera 

studier där alla ämnesord inte var med. Inga fritextord användes i sökning i Psycinfo. En sökning 
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gjordes med ovanstående kluster i kombination, se bilaga 1.  

 

5.2.3 Urval och kvalitetsgranskning 

Det sista steget i datainsamlingen är enligt Evans att välja ut vilka studier som ska inkluderas i studien 

och bedöma dess kvalitet (Evans, 2014). Efter varje sökning i respektive databas lästes studierna titlar. 

Om titlarna bedömdes relevanta för studiens syfte lästes även abstract. Bedömdes även abstract som 

relevant för studiens syfte lästes hela artiklarna för att bedöma om de även i sin helhet ansågs kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Från sökning i databasen Pubmed valdes sex artiklar ut, 

från databasen Cinahl valdes en artikel och från databasen Psycinfo valdes två artiklar. Dessa artiklar 

granskades utifrån en granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman, Stolz 

& Bathsevani, 2006; Polit & Beck, 2012; SBU, 2014). Genom mallen, som innehåller 25 frågor, görs 

en bedömning av hur bland annat studiens syfte, metod, resultat, trovärdighet, kliniska relevans och 

etiska resonemang har presenterats. Kan frågan besvaras räknas detta som ett poäng, brister artikeln i 

frågan är detta lika med noll poäng. Kvalitén delas upp i låg, medel och hög kvalitet utifrån hur många 

poäng artikeln får, där 0-17 poäng är låg kvalitet, 18-20 medel kvalitet och 21-25 hög kvalitet. Av de 

nio artiklar som granskades enligt mallen för denna studie hade två artiklar medel kvalitet och 

resterande sju hade hög kvalitet. De alla inkluderades utifrån kvalitetsbedömning, uppfyllande av 

inklusionskriterier samt bedömning av relevans för studiens syfte.  

 

 

5.3 Analys 

I Evans beskrivande syntesprocess ingår det i det andra steget att identifiera nyckelfynd (Evans, 2002). 

Detta gjordes genom att först läsa igenom artiklarna i sin helhet för att få en övergripande bild av 

innehållet. Därefter lästes åter igen resultatet för vardera studie, en i taget. Under läsningens gång 

kopierades textstycken som ansågs relevanta för studiens syfte ur resultatet till separat dokument. I 

dokumentet skrevs även titel på artikeln samt författare, för att lättare få en struktur över innehållet i 

dokumentet. Efter detta steg lästes de stycken som förts över till dokumentet, ett i taget för att 

identifiera nyckelfynden. Ett preliminärt tema för vardera nyckelfynd sattes. Då vissa stycken ur 

samma artikel ansågs ha liknande nyckelfynd, var antalet nyckelfynd som fick tema något färre än 

antalet stycken i dokumentet.  

   Totalt identifierades 52 nyckelfynd, uppdelade utifrån de nio artiklarna. Evans tredje steg, att hitta 

gemensamma teman mellan studierna, genomfördes genom att i ett första steg föra in aktuella 

nyckelfynd till en tabell, se bilaga 3. I den första kolumnen i dokumentet samlades utdrag ur 

nyckelfynden i sin originalformulering. Detta nyckelfynd förkortades i egna ord i den andra kolumnen, 

för att på så sätt få en tydligare överskådlighet. Utifrån dessa förkortade nyckelfynd samt med stöd i 

det ursprungliga dokumentet med all rådata, bearbetades innehållet genom att nyckelfynd och 

förkortat nyckelfynd lästes upprepade gånger. Nyckelfynden jämfördes med varandra för att hitta 
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gemensamma teman. Dessa skrevs in i kolumn fyra i dokumentet. Enligt Evans (2002) ska dessa 

teman sedan brytas ner till subteman genom att hitta ”nyanseringar”. Detta gjordes genom att använda 

temat och de förkortade nyckelfynden för att identifiera de subteman som sedan skrevs in i kolumn tre. 

De preliminära teman från ursprungsdokumentet var i detta steg ett stöd, vissa teman överfördes direkt 

till subteman i tabellen, medan vissa kompletterades eller omformulerades.  

   I nästa steg skapades ytterligare en tabell för att få en överblick över teman och preliminära 

subteman, se bilaga 4. Då subteman fortfarande ansågs för många, numrerades dessa i detta steg för att 

se hur dem kunde föras samman till gemensamma subteman. Nyckelfynd, teman och subteman 

jämfördes igen upprepade gånger för att slutligen hitta slutliga subteman. Resultatet blev en översikt 

med fyra teman med två till fyra subteman vardera vilken redovisas under ”Resultat”. Utifrån denna 

tabell samt dokumentet med rådata presenterades resultatet i löpande text och enligt det fjärde steget i 

Evans syntesprocess (2002) beskrevs då fenomenet. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

I det vårdvetenskapliga livsvärldsperspektivet krävs det av sjuksköterskan att vara öppen för 

patientens upplevda värld (Dahlberg & Segesten, 2013). För att kunna göra detta är det viktigt att vara 

medvetenhet om sin egen förförståelse. Denna förförståelse kan bestå av tidigare erfarenheter, tidigare 

forskningsresultat och egna värderingar. I denna studie är ambitionen att inte låta resultatet påverkas 

av författarens förförståelse. Att vara objektiv är en skyldighet hos forskaren (Dahlberg & Nyström, 

2008). Målet är att se fenomenet fritt från det vi trodde att vi tidigare visste. Författaren har under 

processen medvetet reflekterat över ovanstående för att skapa förutsättningar för att studien ska ha den 

öppenhet som eftersträvas. Denna studie strävar efter god forskningsetik genom att de originalartiklar 

som inkluderats i denna studie har ett etiskt godkännande eller ett etiskt resonemang i artikeln 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

7 Resultat 

Det resultat som framkom efter analys av studierna presenteras i fyra huvudteman och dess subteman. 

Resultatet beskriver olika upplevelser och erfarenheter av antipsykotisk medicinering ur 

patientperspektiv. De olika begrepp som används synonymt med patient är ”individ”, ”person” och 

”deltagare”. Nedan presenteras teman och subteman i övergripande tabell. 

 

 

Teman och subteman 

 

Svårigheter med att medicinera 
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1. Biverkningar 

2. Press och tvång 

3. Faktorer som påverkar medicinering 

 

Positiv upplevelse av medicinering 

1. Stabilitet, ansvar och positivt tänkande 

2. Stöd från öppenvård och anhöriga 

 

Information och kommunikation 

1. Information från vården  

2. Betydelsen av samtal 

 

Motivation och acceptans  

1. Att acceptera medicinering 

2. Faktorer som motiverar 

 

 

 

7. 1 Svårigheter med att medicinera 

I temat ”Svårigheter med att medicinera” presenteras aspekter av patientens upplevelser och 

erfarenheter av sin medicinering som patienten beskriver som problematiska. Att ”medicinera” innebär 

i denna resultatbeskrivning att medicinera med antipsykotiskt läkemedel, antingen i form av 

depotinjektion, i tablettform eller både och. I vissa delar i resultatet kan medicineringen preciseras då 

patienterna själva refererar till en specifik medicinering. Resultatet presenteras i subteman 

”Biverkningar”, ”Press och tvång” och ”Faktorer som påverkar medicinering”. 

 

7.1.1 Biverkningar 

Alla studier som inkluderats påvisade att biverkningar var något som påverkade patientens upplevelse 

av sin medicinering, ofta i hög grad. I en studie nämndes 60 olika biverkningar av medicinering 

(Carrick, Mitchell, Powell & Lloyd, 2004). Biverkningar som nämndes som stressande var bland annat 

paralysering av kroppen, stelhet, känsla av svaghet, hög salivproduktion och dagtrötthet (Teferral, 

Hanlon, Beyerol, Jacobsson och Shibrel, 2013; Carrick et al., 2004). Dessa biverkningar påverkade 

patienternas förmåga att fungera under dagen (Teferral et al., 2013). En patient beskriver tröttheten 

som en orkeslöshet vilken upplevs genom känsla av att vara sederad och inte vilja göra någonting 
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(Carrick et al., 2004). Andra biverkningar som uppgavs av deltagare var minskad kreativitet och 

rastlöshet (Svedberg, Backenroth-Ohsako & Lützén, 2003). 

   Flera studier visade på att det kunde vara svårt att skilja på vad som var biverkningar och vad som 

var symptom på psykossjukdomen i sig (Carrick et al., 2004; Svedberg et al., 2003). Biverkningarna 

upplevdes ofta som värre än psykossjukdomen i sig och det framkom en rädsla för att ”botemedlet” 

skulle vara värre än de psykotiska symptomen. En deltagare beskriver att läkemedlet Clozapine 

orsakar ökad salivproduktion och förstoppning (Stewart, Anthony & Chesson, 2010). I studien av 

Svedberg et al. (2003) framkom det att det var vanligt att patienterna slutade med medicinering efter 

att ha vårdats i slutenvården på grund av upplevda biverkningar. 

   De strategier som framkom för att hantera biverkningar var till exempel att dricka mycket för att 

motverka muntorrhet, att använda nikotin eller koffein mot trötthet eller förändra sin livsstil. 

Biverkningarna kunde medföra både upplevelser av positiva förändringar, som att ha börjat träna 

regelbundet för att få upp energinivån, och negativa förändringar, som att låg energinivå gjorde att 

vissa patienter hade dragit sig tillbaka från tidigare uppskattade aktiviteter (Carrick et al., 2004). 

   I en av studierna uppgavs det att depotinjektioner kom med särskilda biverkningar såsom stelhet och 

uppkomst av psykotiska symptom i anslutning till nästa injektionstillfälle (Iyer et al., 2013). Vissa 

deltagare uppgav samtidigt att depotinjektioner gav färre biverkningar än tabletter, till exempel mindre 

sedering och viktuppgång. Flera andra studier visar på att viktuppgång upplevdes som en aktuell och 

plågsam bieffekt (Usher, Park & Foster, 2013; Svedberg et al., 2003). Viktökningen ledde till 

svårigheter att skapa nära relationer, upplevelse av fysisk begränsning och att viktökningen i sin tur 

ledde till sjukdomar som diabetes (Usher, Park & Foster, 2013). Hunger sågs också som en betydande 

bieffekt till medicinering. Det framkom att vissa patienter ständigt var hungriga, ville ha mat och 

beskrev olika strategier för att hantera sitt ätande. Det rapporterades även om känslor av skam och 

försök att dölja ätande. Viktuppgång som bieffekt i sig var sammankopplad med känslor som ilska, 

rädsla, ångest och skuld. Att uppleva bristande självkänsla och känslor av att vara värdelös uppgavs 

kopplat till övervikt. En deltagare kände sig deprimerad och ville inte gå ut på grund av rädsla för att 

bli hånad (Usher, Park & Foster, 2013). 

 

7.1.2 Press och tvång 

I subtemat ”Press och tvång” presenteras upplevelser av att känna en yttre press att medicinera vilket 

var ett återkommande tema i flera av de inkluderade studierna. I en studie uppgav 60 procent av 

deltagarna att de slutade medicinera då de inte kände ett behov av medicinering. Dock bemöttes denna 

”icke-följsamhet” med en stark press från familj och vänner att återuppta medicinering, till exempel i 

form av villkor i form av fortsatt medicinering för att en deltagare skulle få bo kvar hos sin mamma 

(Tranulis, Goff, Henderson & Freudenreich, 2011). Det framkom även andra exempel på upplevelser 

av ”villkor” knutet till medicinering. I slutenvården upplevdes medicineringen drivas av en yttre press 
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och som ett villkor för att skrivas ut ur slutenvården (Tranulis et al., 2011). Andra erfarenheter från 

medicinering i slutenvården var att få tvångsinjektioner som kunde vara förknippat med en kraftig 

känsla av kränkning. En deltagare beskrev ett mardrömslikt scenario där vårdpersonal klädda i vitt 

stod runt deltagarens säng och såg ner på patienten (Svedberg et al., 2003).  

   I studien av Carrick et al. (2004) framkom det att flera patienter tog en aktiv i roll i att förhandla med 

sin läkare om medicineringen för att maximera sitt upplevda välmående. Samtidigt presenterades 

berättelser om den makt som läkaren ansågs ha, både genom den kunskap om medicinering som 

läkarna hade och genom vilka läkemedel som förskrevs. Känslan av press var också tydlig när förslag 

om medicinering med depotinjektion kom på tal först i diskussioner om patienternas ”icke-följsamhet” 

och som en konsekvens av att ha avbrutit behandling med tabletter (Iver et al., 2013). Flera deltagare 

hade uppfattningen om att depotinjektion upplevdes som en påtvingad medicinering. I en beskrivning 

framkom det att medicinering med depotinjektion upplevdes som att någon ”såg över axeln” på 

patienten, som att medcineringen var någon annans val än patientens (Iyer et al., 2013). 

   En upplevd konsekvens av att inte medicinera frivilligt var att medicineringen kunde mottas med 

tvång vilken medförde en känsla av ofrihet. En deltagare berättar att vården hade sagt att hen kommer 

bli tvingad att ta injektionerna om hen inte går med på att ta dem frivilligt, vilket upplevdes som att det 

inte fanns ett fritt val i frågan att om att medicinera (Carrick et al., 2004). 

 

7.1.3 Faktorer som påverkar medicinering 

I subtemat ”Faktorer som påverkar medicinering” presenteras faktorer som bidrar med svårigheter när 

det kommer till att medicinera med antipsykotiska läkemedel. 

   I studien av Teferral et. al. (2013) beskrevs erfarenheter av att brist på näringsrik mat leder till 

svårigheter att medicinera. De beskrev att antipsykotisk medicinering var ”stark” och för att klara av 

biverkningarna behövdes näringsrik mat för att biverkningarna inte skulle bli för svåra. Flera deltagare 

rapporterade även att medicineringen ledde till ökad aptit vilket hade två negativa effekte; en börda för 

familjen på grund av ökad konsumtion av mat och vid brist på mat ledde detta till stark hunger hos 

deltagaren. En deltagare beskriver hur läkemedlen gjorde att tankarna blev klarare, men kroppen 

svagare (Teferral et al., 2013). En annan yttre faktor som nämns i samma studie är erfarenheten av att 

brist på stöd från familjen leder till svårigheter i att medicinera. Upplevelsen av brist på stöd från 

familjen var av de viktigaste faktorerna för att avbryta medicinering eller inte komma på återbesök i 

öppenvården. En deltagare beskriver att anhöriga som tidigare hade funnits där som stöd inte längre 

ville följa med till öppenvårdsmottagningen för uppföljning, även om deltagaren bad dem om detta 

(Teferral et al., 2013.) 

   Två försvårande faktorer beskrevs specifikt i samband med medicinering med depotinjektion. En av 

faktorerna förknippad med svårighet att medicinera med depotinjektion var erfarenheten av att det var 

dyrt (Iyer et al., 2013). Kostnaden för medicineringen sågs som en extra belastning för anhöriga som 
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ibland behövde stå för kostnaden. Den andra faktorn var upplevelsen av det var svårt att gå ifrån 

jobbet för att få depotinjektion på öppenvårdsmottagningen, då mottagningen endast hade öppet 

kontorstid (Iyer et al., 2013). Det framkom en önskan om att kunna komma en helgdag när det inte 

skulle finnas behov av att meddela arbetsgivare om att gå iväg för att få depotinjektionen. Ytterligare 

två yttre faktorer som kunde försvåra medicinering framkom i studien av Teferral et al. (2013). Dessa 

var långa väntetider till besök på öppenvårdsmottagningen och inflexibilitet när det kommer till 

tidsbeställning. Detta sågs som avskräckande och som ett hinder i att fortsätta med behandlingen. En 

annan yttre faktor som framkom var upplevelsen av att medicineringen hade en begränsad effekt. Att 

psykotiska symptom kvarstod trots medicinering skapade frustration. En deltagare beskrev att 

depotinjektionen inte gjorde sitt jobb då den inte tog bort alla rösthallucinationer (Carrick et al., 2004) 

I studien av Teferral et al. (2013) rapporterade deltagare upplevelser av skam om de skulle missa ett 

återbesök i öppenvården. Känslan av skam avskräckte dem från att gå dit igen. De var också rädda för 

att de skulle mötas av en negativ reaktion från vårdpersonalen på mottagningen på grund av uteblivet 

besök.  

   Vissa deltagare uppgav upplevelser av att medicinering var en ”påminnelse” om att vara sjuk. Både 

medicinering med injektioner och med tabletter påminde patienterna om att de var sjuka. Vissa 

deltagare föredrog dock injektioner framför tabletter för att inte bli påmind varje dag om att vara sjuk. 

Något som också ansågs svårt var tanken på att medicineringen skulle vara livslång. Deltagare uppgav 

att känslor av oro kring detta och hoppades på att i framtiden bli friska från sjukdomen och slippa 

medicinera (Svedberg et al., 2003).  

 

7.2 Positiv upplevelse av medicinering 

Under det andra huvudtemat ”Positiv upplevelse av medicinering” presenteras faktorer som hade en 

positiv koppling till den antipsykotiska medicineringen. Faktorerna är indelade i subteman ”Stabilitet, 

ansvar och positivt tänkande” och ”Stöd från öppenvård och anhöriga”.  

 

7.2.1 Stabilitet, ansvar och positivt tänkande 

Exempel på upplevelser av psykisk stabilitet kopplat till medicinering uppgavs i studien av Phillips & 

McCann (2007). En deltagare beskrev hur medicineringen bidragit till att hålla sig på "rätt köl" och till 

ett mer stabilt mående. Det framkom även beskrivningar av att medicineringen gjorde att måendet inte 

längre pendlar kraftigt upp och ner, utan att varje dag upplevdes mer eller mindre likadan (Phillips & 

McCann, 2007). I studien av Tranulis et al. (2011) uppgav åtta deltagare att de kände av en direkt 

fördel av att medicinera efter en period av att inte ha medicinerat. En deltagare beskrev en önskan om 

att inte skada sin kropp något mer och insåg sitt behov av medicinering när rösterna kom tillbaka. 

Även andra studier visar på att upplevelser av minskade symptom bidrog till att deltagare upprätthöll 

följsamhet till antipsykotisk medicinering. En deltagare förklarade att hen ansåg sig behöva 
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medicinering för att kontrollera sina symptom och för att fortsätta må bra (Chang, Shu-Gin & Chao-

Lin, 2013). 

   I studien av Svedberg et al. (2003) framkom det att medicineringen fick vardagen att fungera. 

Deltagare beskrev hur stressfyllda situationer kunde hanteras bättre eftersom upprörda känslor 

dämpades av medicineringen. Det uttrycktes även att livet hade blivit mer "vanligt" och att det var 

lättare att identifiera sig med mer "normala" personer. Att fortsätta medicinera ansågs vara nödvändigt 

för att fortsätta med sysselsättningar som sågs som viktiga, till exempel att studera, skriva, arbeta, 

spela schack eller ta hand om hemmet. Några av deltagarna nämnde konsekvenserna av biverkningar 

av medicinering som något positivt. Exempel på fördelaktiga konsekvenser var minnesproblem som 

till exempel vara hjälpsamt när det kom till att glömma ”dåliga” saker och minskad sexlust sågs som 

något "bra" när en saknar en partner (Svedberg et al., 2003). 

   Andra exempel på hur medicineringen skapade en ökad stabilitet var upplevelser av att 

medicineringen hjälpte till att bryta isolering. Medicineringen jämfördes med ett ”balsam” som 

skyddade från smärtsamma känslor och gjorde det lättare att vara bland andra människor då 

medicineringen minskade känslan av rädsla. En annan positiv aspekt som hade inverkan på det sociala 

livet var att medicineringen bidrog till ökat ansvar för relationer. En deltagare, som besvärades av 

svåra biverkningar, betonade vikten av att fortsätta med sina depotinjektioner då hen ville ha en 

normal relation med sin dotter och avlasta henne från att kontrollera sin förälders psykiska tillstånd 

(Svedberg et al., 2003). En annan positiv konsekvens av medicinering var att det gav en känsla av 

frihet och oberoende av sina anhöriga. Deltagaren beskriver att medicinering med depotinjektion 

gjorde att patienten successivt kunde ta mer och mer hand om sig själv. Andra deltagare uppgav att 

viljan att leva upp till familjens förväntningar gjorde att de ville medicinera (Chang et al., 2013). 

Medicinering med depotinjektion kunde också bidra med en känsla av att ha kontroll över sin 

sjukdom. Det framkom att det gav en känsla av trygghet att det inte gick att ”missa” att ta sin 

medicinering eftersom vårdpersonalen på mottagningen hade koll på om patienterna kom dit för att få 

sin depotinjektion kontinuerligt. En deltagare beskrev att medicineringen gjorde att hen inte längre 

kände sig som ett offer. Medicineringen ansågs ge framförhållning och en känsla hos deltagaren av att 

vara proaktiv istället för reaktiv (Iyer et al., 2013). 

   I samma studie som ovan presenterades fördelar med att medicinera med tabletter i form av 

upplevelser av kontroll och en ökad flexibilitet. Då tabletter gör patienten trött, finns valet att ta dosen 

senare eller tidigare på kvällen, beroende på om patienten planerar att utföra en aktivitet och bli trött 

senare, eller om det finns en önskan att sova tidigt och därför ta tabletterna tidigare (Iver et al., 2013).  

 

7.2.2 Stöd från öppenvård och anhöriga 

Något som ansågs vara viktig del i om medicineringen sågs som positiv var stöd från omgivningen. I 

studien av Phillips & McCann (2007) framkom upplevelser av öppenvårdsmottagningen som en 
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"trygg plats". Deltagare uppgav bland annat att det var roligt och trevligt att gå till öppenvården och 

uppgav att öppenvårdsmottagningen, och i synnerhet kontaktsjuksköterskan, hade en stabil, 

konsekvent närvaro och var tillförlitlig. Andra upplevelser som framkom var att tillgången till en 

pålitlig vårdgivare gav en ”känsla av ordning” för deltagaren. Det värdesattes att 

kontaktsjuksköterskan som administrerade depotinjektionen också spenderade kvalitetstid med 

patienterna och det fanns tid att ta upp vad som helst under mötet (Phillips & McCann, 2007). 

   Stöd från familjen ses av flera deltagare som en starkt bidragande faktor för att motiveras till att 

upprätthålla en medicinering. Deltagare beskrev hur deras familj tog hand om olika fysiska och 

psykiska behov hos dem och att de hade denna omsorg gjorde att de ville fortsätta medicinera (Chang 

et al., 2013). 

 

7.3 Information och kommunikation  

I temat ”Information och kommunikation” presenteras upplevelser hos deltagarna som har med 

kunskap och samtal kring medicineringen att göra. Upplevelserna presenteras i subteman ”Information 

från vården” och ”Betydelsen av samtal”.  

 

7.3.1 Information från vården  

Det visar sig att det finns en variation i deltagarnas upplevelser av tillräcklig kunskap kring 

medicinering. Det varierade även patienter hade en önskan om mer information (Stewart et al., 2010). 

De flesta deltagare uppgav att de visste namnet på de aktuella läkemedel som de använde och hur de 

var ordinerade. Även känslan för om medicineringen fungerade eller inte var tydlig för de flesta 

deltagarna. Det fanns dock stora skillnader i omfattning av kunskap och önskan om mer kunskap kring 

hur läkemedlet verkade. En deltagare beskriver sin kunskap vara låg, men önskar heller inte mer 

kunskap då hen inte vill oroa sig över hur tabletterna verkar, utan vill bara att dem ska fungera 

(Stewart et al., 2010). 

   Det framkom olika erfarenheter av brist på information kring medicinering hos patienterna. Bristerna 

kunde gälla information om beslut, verkan, biverkan och medicineringsalternativ. Deltagare i studien 

av Carrick et al., (2004) rapporterade om erfarenheter av att beslut om medicinering sker utan 

patientens vetskap. En deltagare från studien beskriver brist på information från vårdgivare om beslut 

att sluta med depotinjektioner efter att under många år ha använt dessa, vilket ledde till oförståelse 

kring beslutet. 

   En deltagare från en annan studie delar sin upplevelse av att skriftlig information om läkemedel som 

deltagare får från öppenvården är svårförståelig. Informationen upplevs för utförlig och är därför svår 

för deltagaren att ta till sig (Stewart et al., 2010). När det kom till att få information om 

medicineringen beskrev vissa deltagare patientansvarig läkare som bra och hjälpsam, men mindre 

positiva upplevelser var vanligare. Upplevelser av otillräcklig information var vanligt, till exempel 
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bristande information om biverkningar. En deltagare berättar att läkare ofta förskriver ett läkemedel 

utan att berätta om vilka biverkningar som kan uppstå hos den som medicinerar och menar att 

människor borde få göra mer medvetna val (Carrick et al., 2004). Även deltagare i studien av 

Svedberg et al. (2003) delgav erfarenheter av att inte veta vilka biverkningar som deltagaren kunde 

vänta sig. Eftersom deltagarna inte visste vilka biverkningar de kunde förvänta sig då ett nytt 

läkemedel sattes in, sågs biverkningarna som något främmande och skrämmande.   

   Ur en av de inkluderade studierna uppgav nio patienter att de aldrig hade hört talas om 

depotinjektion eller att det aldrig hade diskuterats med dem. En patient beskrev hur hen valt att inte 

använda depotinjektioner på grund av bristen på information. Deltagaren upplevde att risker för 

eventuella biverkningarna inte förklarades för deltagaren på samma sätt som för andra läkemedel, 

vilket skapade rädsla hos deltagaren. En annan deltagare uttrycker att hen hade önskat att få 

information om depotinjektion långt tidigare. Deltagaren tror att insjuknande då kunde ha förhindrats 

och att hen inte hade behövt lida genom så många insjuknanden (Iyer et al., 2013). 

   Flest deltagare uppgav att när de fick information om depotinjektioner så kom informationen från 

dess läkare. Det var också vanligt att deltagarens kontaktsjuksköterska eller socialsekreterare hade 

informerat deltagarna om vad depotinjektion innebar. En del hade kommit i kontakt med 

depotinjektion som fenomen genom informationsblad eller en vän som redan medicinerade med 

depotinjektion. Två deltagare nämnde att det var deras föräldrar som uppmuntrat dem till att prova på 

att medicinera med depotinjektion. (Iyer et al., 2013). Trots att deltagare hade fått information om sin 

medicinering var det flera av deltagarna som uppgav upplevelser av att inte vårdgivare gav fullständig 

information om medicineringen (Tranulis et al., 2011; Svedberg et al., 2003). Deltagare uttryckte att 

de inte förstod vad depotinjektionen var menad att ha för effekt (Svedberg et al., 2003).  

   Deltagarna upplevde även att informationen de fick kring sin medicinering inte var ”sann” och 

beskrev upplevelser av att vårdgivare inte är ärlig med informationen kring hur långvarig den 

medicinska behandlingen är tänkt att vara, trots att patienten upplevt fem återfall. Deltagare i studien 

av Tranulis et al. (2011) uppgav att perioder utan medicinering ledde till återfall i sjukdom och 

aggressiva eller avvikande beteenden hos deltagarna. Ett återfall sågs som en direkt belastning på 

deltagarens liv och självkänsla. En deltagare uppgav sig vara tvungen att avsluta sin utbildning på 

grund av återfallens inverkan.  

 

7.3.2 Betydelsen av samtal  

Att samtala kring sin medicinering upplevdes ofta som något svårt. I studien av Phillips & McCann 

(2007) uppgav sex deltagare att de upplevde en frekvent känsla av skam när de ställde frågor till sin 

psykiatriker om medicineringen. Det var också ovanligt att deltagare pratade om sin medicinering med 

andra än deras vårdgivare.  
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   Det framkom olika erfarenheter av att inte kunna prata fritt om sin medicinering. Två alternativ som 

nämndes var dels att inte prata om sin medicinering med någon, eller noggrant välja ut någon att 

anförtro sig åt, vanligtvis en nära vän till deltagaren. (Phillips & McCann, 2007).  

   Deltagare berättar även om hur sättet vårdgivare kommunicerar påverkar deltagaren. I de relationer 

med läkare som patienten hade en positiv erfarenhet av användes ett språk som inkluderade patienten 

(Carrick et al., 2004).  Flera deltagare uppgav att det var positivt att få prata om sin medicinering med 

sin kontaktsjuksköterska. En deltagare beskriver upplevelser av att sjuksköterskan alltid har tid för 

samtal med deltagaren, trots hög belastning på mottagningen. 

   I studien av Phillips & McCann (2007) tillfrågades deltagarna efter de enskilda intervjuerna om de 

ansåg att det varit till nytta att få prata kring sin medicinering. En majoritet av deltagarna uttryckte då 

att det hade varit konstruktivt och några uppgav att de skulle velat ha mer tid för att utveckla sina 

tankar och erfarenheter av medicineringen.  

 

7.4 Motivation och acceptans 

Under temat ”Motivation och acceptans” presenteras deltagares uppfattningar och upplevelser av att 

behöva medicinering, att acceptera medicinering och vad som motiverar deltagaren till att medicinera. 

Fynden presenteras i subteman ”Att acceptera medicinering” och ”Faktorer som motiverar”.  

 

7.4.1 Att acceptera medicinering 

Flera deltagare upplevde att de inte behövde medicinera under symptomfria perioder (Teferral et. al., 

2013). Deltagarna uppgav att när de kände sig ”friska” så ledde detta till att de slutade medicinera. Att 

acceptera medicinering var återkommande i andra deltagares berättelser (Svedberg et al., 2003). Att 

medicinera med depotinjektion upplevdes som uthärdligt om en jämförde obehaget med stressen i att 

vara sjuk. Deltagare konstaterade också att det var mindre smärtsamt att få injektioner än till exempel 

få en tand fylld, att föda barn eller att få injektioner dagligen (Svedberg et al., 2003). 

   En annan deltagare berättar att det tog lång tid att komma till insikt om behovet av medicinering. 

Deltagaren beskriver sig själv som en som lär sig långsamt och önskar att omgivningen hade kunnat 

visa mer tålamod med deltagaren under perioden utan medicinering. 

 

7.4.2 Faktorer som motiverar 

Många deltagare uppgav att stöd från omgivningen bidrar till att känna motivation till att medicinera. 

Stöd från familjen ses av flera deltagare som en starkt bidragande faktor för att kunna fortsätta 

medicinera. Deltagarna beskrev hur deras familj tog hand om deras fysiska och psykiska behov under 

perioder av sjukdom (Chang et al., 2013). 

   Deltagare uppgav även att hoppet är en stark faktor då det kommer till att motivera sig att fortsätta 

medicinera trots biverkningar. Att hitta ett jobb är en del av hoppet som driver många av deltagarna till 
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att medicinera. En deltagare beskrev en vilja att medicinera då medicineringen fungerar som ett 

botemedel mot sjukdomen som kan leda till möjligheter att hitta ett jobb och försörja sig (Chang et al., 

2013). Ett annat hopp som motiverade deltagarna till att fortsätta medicinera är de kinesiska 

värderingarna och tron på att uppfylla deras föräldraskap. I den kinesiska kulturen har föräldrarna stort 

inflytande i att hjälpa barnen att skapa karriärer och skapa en ny lycklig familj. Dessa värderingar kan 

motivera deltagarna till att fortsätta mediciner. En deltagare beskrev att det som motiverade hen att 

medicinera var viljan att kunna finnas där för sin son och se honom gifta sig en dag (Chang et al., 

2013). 

   Fler deltagare delgav erfarenheter av att medicinering inte är oproblematiskt, men trots att 35 

procent av deltagarna i studien av Tranulis et al. (2011) upplevde att biverkningar var en anledning till 

att sluta medicinera, så uppgav deltagarna att när de kände en tydlig effekt av sin medicinering så 

kunde de motivera sig till att fortsätta medicinera trots biverkningar. En deltagare beskrev sig nästan 

ha förlorat hoppet om att det fanns något som kunde hjälpa deltagaren att må bättre. Deltagaren 

provade sedan ett antipsykotiskt preparat i tre månader innan deltagarens ”konstiga känslor” försvann 

och har sen dess fortsatt medicinera för att fortsätta må bra. 

 

8 Diskussion 

Föreliggande studies tillvägagångssätt och trovärdighet kommer att diskuteras utifrån begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet i avsnittet ”Metoddiskussion” (Polit & Beck, 2012).  

 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelser av antipsykotisk medicinering hos personer 

med psykossjukdom. Sökning efter artiklar gjordes i de tre stora databaserna Psycinfo, Pubmed och 

Cinahl. Sökningen utfördes i flera kombinationer av ämnesord och fritextord, för att inga relevanta 

studier skulle missas. Flera av de utvalda artiklarna hittades i mer än en av databaserna, vilket tydde på 

att sökorden som användes var relevanta. I urvalsprocessen valdes artiklar bort som var utförda med 

kvantitativ metod, då dem saknade relevans för studiens syfte. Detta ansågs dock inte som en förlust 

eftersom studiens syfte var att beskriva upplevelsen av ett fenomen, vilket kvantitativa studier inte 

ansågs kunna göra.  

   De studier som valdes i sökningarna var kvalitativa studier med ett patientperspektiv. Det visade sig 

i urvalet av studier att det fanns få studier som motsvarade studiens syfte och inklusionskriterier, vilket 

kan ses som en svaghet. Författaren ändrade under processen inklusionskriteriet för när studien var 

utförd till att inkludera studier från 2002 och framåt, istället för från 2007, som kriteriet från början var 

utformat. Detta för att få en större bredd i resultatet som skulle bidra till en större överförbarhet. Om 

tidsaspekten inte hade varit en faktor att beakta, hade inklusionskriteriet kunnat ändras för att 

eventuellt hitta fler studier och därmed fler huvudfynd som skulle kunna ha bidragit till ett rikare 
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resultat. Att sökningarna resulterade i så pass få studier visar på att det finns luckor i forskningen kring 

detta område. I resultatet återfinns många delar som återkommer som nyckelfynd i flera studier. Av 

detta går det att dra slutsatsen att upplevelser som handlar om medicineringen i sig ofta är universella 

då det finns ett visst antal antipsykotiska läkemedel att tillgå och de används på liknande sätt 

oberoende av vilket land patienten vårdas.  

   Då resultatet i studien är en sammanställning av tidigare utförda studiers resultat är därför studiens 

tillförlitlighet beroende av kvalitén på de studier som inkluderats. Tillförlitlighet kan delas upp i två 

delar; dels vilka krav som ställs på de studier som inkluderats, dels hur väl processen av detta urval 

presenteras i studien (Polit & Beck, 2012). Alla nio artiklar som valdes ut i sökningarna hade medel- 

eller hög kvalitet enligt den kvalitetsgranskning som utfördes. Att en hade kvalitet på medelnivå kan 

ses som en svaghet i studien.  

   Något som också behöver beaktas i studien är de skillnader i resultat mellan studierna. En av 

studierna som inkluderats var utförd i ett utvecklingsland med vad som tolkas som stora skillnader i 

sjukvårdssystem och resurser jämfört med hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige. I en annan studie, 

gjord i Taiwan, framkommer starka kinesiska värderingar som en bidragande faktor som påverkar till 

exempel motivation till medicinering. Begreppet överförbarhet inbegriper i hur stor utsträckning 

resultatet av studien kan användas i andra sammanhang (Polit & Beck, 2012). Skillnader i resultatet 

mellan länder kan utgöra en svaghet i överförbarhet av resultatet till den svenska sjukvården. Dock 

bidrar dessa resultat till en mer komplex bild av faktorer som påverkar upplevelsen av medicinering av 

antipsykotiska läkemedel vilket författaren anser är en styrka. Resultat ur kvalitativa studier inte kan 

generaliseras (Polit & Beck, 2012). Författarens motiv bakom att inkludera studier gjorda i olika delar 

av världen och med patienter med olika bakgrund, kultur och sammanhang, var att skapa en 

omfattande förståelse för hur upplevelser kan skilja sig åt beroende på den enskilda individens 

livsvärld. 

   Ett sätt att öka studiens överförbarhet är att utförligt beskriva de steg som författaren använt sig av i 

metoden, på ett sådant sätt att studien skulle kunna göras om av en annan person (Henricson, 2012). 

Genom att noggrant redovisa stegen i form av löpande text och bilagor, har författaren haft en 

ambition att vara transparent och tydlig för både öka studiens överförbarhet, samt pålitlighet. Detta ses 

som en styrka i studien. 

    Studiens pålitlighet påverkas även av att författaren beaktar och reflekterar över sin förförståelse, 

för att denna inte ska påverka resultatet (Polit & Beck, 2012). Författaren arbetade med sin 

förförståelse i ämnet genom att till en början skriva ner den förförståelse och uppfattningar som 

författaren hade utifrån tidigare erfarenhet. Författaren undvek även att resultatet påverkades av 

förståelse genom att följa Evans metod utan att avvika från den struktur som finns i metoden i 

sammansättning av resultat. Att kontinuerligt återvända till syftets formulering hjälpte författaren att 

behålla en öppenhet gentemot materialet och låta syftet styra. Påverkan av förförståelse kan dock inte 
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uteslutas, då författarens tidigare kunskap och erfarenhet omedvetet kan påverka till exempel hur de 

utvalda artiklarnas resultat tolkas och förstås.  

   I en av de första stegen i sökningen efter litteratur i databaser träffade författaren en bibliotekarie för 

att gemensamt hitta söktermer och kombinationer av dessa som bäst ansågs passa studiens syfte. Detta 

för att öka chanserna till att ingen relevant artikel missades i sökningarna och för att minska 

författarens egen påverkan på söktermer och sökord. Att kontinuerligt diskutera studien med 

handledare hävdar författaren har haft en positiv inverkan på studiens pålitlighet, då en annan persons 

syn och reflektioner kan bidra till en mer nyanserad syn på de olika delarna i studien. 

   Om resultatet i studien är pålitligt kan undersökas genom att ställa frågan om samma resultat skulle 

nås om studien gjordes om med samma eller liknande deltagare och i samma eller liknande miljö. 

Författaren har haft ambitionen att skapa en hög pålitlighet genom att inte exkludera resultat ur de 

inkluderade studierna utifrån valda teman och subteman, vilket ses som en av studiens styrkor. 

Författaren har noggrant och medvetet inkluderat allt resultat som ansågs relevant för studiens syfte, 

som formulerades på ett sådant sätt att allt material förväntades ingå. Detta kunde uppnås i alla studier, 

förutom en av dem, där vissa delar i studien inkluderade upplevelser av medicinering från andra 

perspektiv, såsom fältarbetare och vårdgivare, vilket inte var relevant för studien.  

   Evans metod som användes i dataanalysen för föreliggande studie där processen i analysen följer en 

tydlig och systematisk gång. En fördel att använda sig av Evans metod var att det genom ett tydligt 

arbetssätt gick att skapa sig en form av helhetsbild av det valda problemområdet. Med det breda syfte 

som utformats för studien var ambitionen att på förhand inte utesluta någon form av upplevelse, utan 

låta patientens berättelse styra. Detta skapade en bredd i resultatet som ses som en fördel i studien.    

Totalt inkluderades 156 patienter, från nio olika studier. Detta ses som en fördel med Evans metod, att 

kunna sammanställa resultat från olika förhållanden, för att på så sätt urskilja mellanmänskliga och 

universella upplevelser. Författaren anser dock att det kan finnas en diskrepans mellan studiens 

resultat och hur det ser ut i den kliniska verkligheten gällande erfarenhet och uppfattning av 

medicinering med psykossjukdom, då det kan finnas en risk att de med mest negativa upplevelser av 

psykiatrisk vård heller inte skulle vilja delta i en intervjustudie. Detta kan vara viktigt att beakta i 

tolkade av det resultat som framkommer. 

 

8. 2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt jämförs resultatet med tidigare forskning och delar av resultatet problematiseras även ur 

ett större perspektiv. Resultatet diskuteras utifrån den teoretiska utgångspunkt som står till grund för 

denna studie vilken är Phil Barkers tidvattenmodell.  

 



 
 26 (54) 

 

8.2.1 Ett lyhört bemötande och motivation att medicinera 

I resultatet till denna studie framkommer det att patienter klarar av att stå ut med biverkningar om de 

upplever att medicineringen har en tillräckligt stor positiv inverkan på deras liv. Denna upplevelse är 

även något som stärks i tidigare forskning. I en studie av Adams & Howe (1993) framkom det att 

upplevda fördelar med medicinering har en större inverkan på patientens följsamhet till medicinering 

än vad biverkningar av medicineringen har. Att hålla samtal med patienten där patienten själv får sätta 

ord på de upplevda fördelarna med medicineringen kan stärka patientens relation till vårdgivaren och 

engagemang i sin egen vård. 

   I resultatet framgår det även att öppenvårdsmottagningen är en viktig plats för patienterna. 

Kontaktsjuksköterskan utgör en stabilitet där patienterna uppskattar den kvalitetstid de får med 

sjuksköterskan och känner att de kunde ta upp vad som helst i samtalet. Patienterna uppger även att det 

är svårt att prata om sin medicinering och tycker att det är konstruktivt att få utveckla sina tankar och 

erfarenheter av medicineringen (Carrick et al., 2004; Phillips & McCann, 2007). 

   Resultatet som framhäver vikten av ett lyhört bemötande är intressant i hänsyn till studien av 

Vukovich (2009), där sjuksköterskor med erfarenhet av att möta patienter som har avbrutit sin 

medicienring intervjuas. Sjuksköterskorna upplevde det som gynnsamt för patienters följsamhet att 

sjuksköterskan är nyfiken, lyssnar, visar engagemang för patientens perspektiv och en öppenhet även 

för andra behandlingsmetoder än läkemedel.  

    Diskussionen är intressant även ur vårdteoretiskt perspektiv. Enligt Barkers tidvattenmodell är en 

central punkt i modellen att den vård och omsorg som en patient själv anser sig vara rätt för personen, 

det är den vård som patienten behöver (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Om sjuksköterskan har en 

annan syn på vad patienten behöver kommer patienten hitta ett annat sätt att få det som patienten anser 

sig behöva. Enligt denna teori är det därför av stor vikt att sjuksköterskan möter patienten i de behov 

som uttrycks av patienten själv. Ett exempel ur kliniken skulle kunna vara att sjuksköterskan har en 

annan uppfattning om medicinens verkan och vad som gynnar patienten. Om sjuksköterskan utifrån 

sin egen övertygelse framhåller sig själv som expert och använder sig av en ton i samtal som ”ställer 

sig över” patientens egna erfarenheter, skulle detta kunna resultera i att patienten tar avstånd från den 

terapeutiska relationen och den allians som finns mellan sjuksköterska och patient. Tidigare studier 

(Maneesakorn et al., 2007; Tay, 2007) visar att patienter som får regelbundna samtal med en 

sjuksköterska, om bland annat sin läkemedelsbehandling, är mer positivt inställda till behandlingen än 

de sin inte får samtal. Att värna om den terapeutiska relationen är utifrån detta väsentligt, då det är en 

utgångspunkt för att patienten ska vilja ha regelbundna samtal med sjuksköterskan.  

 

8.2.2 Att tillgodose behov av information 

Något som framkommer ur resultatet är upplevelsen och erfarenheter av brist på information från 

vården (Carrick et al., 2004; Stewart et al., 2010; Svedberg et al., 2003). De områden där patienterna 
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upplever brist på information är till exempel kring vilka biverkningar som kan förväntas av en 

medicinering samt information om olika preparatsalternativ, såsom depotinjektion.  

  Det framgår i resultatet att många patienter upplever biverkningar av den antipsykotiska 

medicineringen som värre att leva med än psykossymptomen i sig (Carrick et al., 2004; Svedberg et 

al., 2003). En annan aspekt som framkommer gällande biverkningar är upplevelsen av att på förhand 

inte vara medveten om vilka biverkningar patienterna kan förvänta sig. Detta gjorde att biverkningarna 

upplevdes som skrämmande av patienterna (Svedberg et al., 2003). Upplevelsen av att biverkningar av 

medicineringen är värre att leva med än symptom av psykossjukdomen är något som även tidigare 

forskning påvisar vilket stärker denna studies resultat (Evans, 2017).   

   Tidigare studier visar att det finns en stark koppling mellan avbruten medicinering och återfall i 

sjukdom. Återfall kan leda till konsekvenser för patienten som sjukhusinläggning och en sämre 

kognitiv förmåga (Sariah, Outwater & Malima, 2013; Morken, Widen & Grawe, 2008). Utifrån det 

resultat som framkommer ur denna studie samt från tidigare forskning går det att diskutera vikten av 

att patienter är välinformerad om potentiella biverkningar vid insättning av ett nytt läkemedel. Att 

möta patientens uppvelser av biverkningar skulle kunna göras genom att vårdgivaren verkar för ett 

öppet klimat där verkan och biverkan har en naturlig del i återbesök på mottagningen. Om patienten 

upplever biverkningar som skrämmande på grund av brist på information, är detta något som vården 

kan förebygga. Genom att förbereda patienten på vilka biverkningar som kan uppstå och att hålla en 

levande dialog där fördelar- och nackdelar med medicinering diskuteras, kan detta förbereda patienten 

och skapa en känsla av trygghet. 

   Att inte ge tillräcklig med information om alternativa läkemedelsbehandlingar är något som 

återkommer i resultatet. Framförallt gällde detta depotinjektioner, som patienter dels fick information 

om efter flertalet återfall i sjukdom eller inte fick information om alls (Iyer et al., 2013; Svedberg et 

al., 2003). Enligt tidvattenmodellen ska sjuksköterskan utgå från att patienten är expert på sig själv och 

själv har lösningen på sina problem (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Sjuksköterskans uppgift är att 

stötta och plocka fram de redskap som patienten behöver på sin väg mot återhämtning. Information 

kan utifrån tidvattenmodellen ses som en kraft och ett verktyg som patienten kan använda för att 

förhindra återfall i sjukdom och återfå makt över sitt liv. Tidvattenmodellen betonar också att 

patientens egen förståelse för sin situation är central. För att nå förståelse kan sjuksköterskan hjälpa 

patienten att reflektera över vad som sker i patientens liv, för att på så sätt nå acceptans och insikt 

kring sin livssituation (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

 

8.2.3 Insiktens komplexitet 

I resultatet framkommer det att flertalet patienter inte anser sig vara i behov av antipsykotisk 

medicinering, då medicineringens biverkningar upplevs värre än sjukdomen i sig (Carrick et al., 2004; 

Svedberg et al., 2003). Det framgår även att flera patienten under symptomfria perioder inte anser sig 
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vara i behov av medicinering (Teferral et al., 2013). Dessa resultat väcker frågan om vad 

”sjukdomsinsikt” innebär och betydelsen av detta kopplat till resultatet. 

   Begreppet sjukdomsinsikt har även diskuterats av andra forskare. Det är känt att förmåga till insikt, 

en del av de kognitiva funktionerna i hjärnan, kan vara nedsatt hos personer med psykossjukdom. 

Dock har den rådande diskursen i forskningen kring begreppet ”insikt” med en stark biomedicinsk 

förklaringsmodell gjort att andra perspektiv på insikt får mindre eller inget utrymme i forskningen. 

Komplexiteten i frågorna relaterade till insikt betonar behovet av en nyanserad förståelse kring detta 

fenomen. Andra perspektiv på ordet ”insikt” kan vara värdefullt när det kommer att diskutera denna 

fråga i psykiatriska vården. Faktorer som kulturella sammanhang, hanteringsstrategier, social 

stigmatisering, och psykologiska processer kan påverka patientens syn på sig själv och sin sjukdom 

(Jacob, 2016).  

   Jacob framhåller i sin artikel att de senaste fynden i aktuell forskning tyder på att ”insikt” kan vara 

ett försök att hantera de negativa effekterna av psykossjukdomen. I den nuvarande diskursen kring 

insikt beaktas dock inte patienternas egna erfarenheter och perspektiv. Att integrera dessa delar i 

klinisk praxis hävdar författaren är av värde för att öppna upp för fler tolkningar av begreppet ”insikt”, 

både i diskussion vårdgivare emellan, men även med patienten. Att inte låsa sig vid en föreställning 

om ett fenomen kan bidra till en öppenhet som kan påverka vårdrelationen och alliansen positivt. Att 

som vårdgivare vidhålla att patienten inte har ”sjukdomsinsikt” i samtal kring medicinering, på ett sätt 

som framhåller att det vore en enskild, konstant variabel anser inte författaren är gynnande patientens 

autonomi, engagemang och följsamhet till medicinering. 

   Att patienten väljer att avsluta sin medicinska behandling kan vara baserat på ett noga övervägande 

av för- och nackdelar och författaren anser att det är sjuksköterskans uppgift att utforska denna process 

hos patienten, för att vid behov kunna erbjuda information eller behandlingsalternativ enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 2014). 

 

8.2.4 Följsamhet och ett öppet klimat 

I en av de inkluderade studierna uppges känslor av skam kopplat till att ställa frågor kring sin 

medicinering (Phillips & McCann, 2007). En förklaring till detta kan vara att det fortfarande finns ett 

stigma runt psykossjukdomar och schizofreni. Japan har sedan cirka femton år tillbaka använt sig av 

namnet ”integrationsstörning” istället för schizofreni vilket har lett till att psykiatriker anser att det nu 

är lättare att informera om tillståndet. Detta har i sin tur lett till att patienter som upplever att de får 

adekvat information om sin psykossjukdom dubblerades under en treårsperiod (Herlofson, 2016). 

Utifrån denna kunskap anser författaren att det är viktigt att vara medveten om att stigma även kan 

påverka patientens förmåga att tala om sin diagnos och medicinering. Att som vårdgivare öppna upp 

för diskussion kring detta ämne kan därför vara av vikt om behov anses finnas. 

   I resultatet framkommer även andra typer av faktorer som försvårar medicinering med 

antipsykotiska läkemedel. Några av dessa svårigheter är inflexibilitet för återbesök på 
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öppenvårdsmottagningen, begränsad effekt av medicineringen och rädsla för negativa reaktioner från 

vårdpersonal vid uteblivet besök (Carrick et al., 2004; Iyer et al., 2013; Teferral et al., 2013). Ett sätt 

att utjämna maktobalans kan vara att möta patienten i dem svårigheter som denne upplever. Utifrån 

ovanstående exempel skulle detta kunna vara att försöka tillmötesgå patientens önskemål så långt det 

är möjligt, att inte skuldbelägga patienten vid uteblivet besök och ha en öppen dialog kring 

förväntningar på och föreställningar kring medicineringen. Stöd för ett samarbete som eftersträvar 

samarbete finns hos Socialstyrelsen (2014) som i sina nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid 

schizofreni och schizofreniliknande tillstånd rekommenderar att patienten är delaktig i utformandet av 

sin egen vård, då detta kan bidra till ökad egenmakt som i sin tur minskar risken för att patienten ska 

avbryta behandling och återfall i skov. 

   Tidvattenmodellen poängterar att patientens tidigare erfarenheter ska vara ett viktigt verktyg på 

vägen mot återhämtning. Modellen strävar också mot samarbete och allians, snarare än ”följsamhet”. 

Vårdgivare bör alltså betrakta sig som patientens medarbetare snarare än ”experter” vars råd ska 

följas. Som vårdgivare kan vi ge information vad som kan fungera och vad som finns tillgängligt 

utifrån forskning, men sedan vara flexibla och öppna för de vägar som patienten vill undersöka. 

   En stor del av resultatet påvisar att biverkningar är något som i hög grad kan påverka patienterna 

som medicinerar med antipsykotiska läkemedel (Carrick et al., 2004; Stewart et al., 2010; Svedberg et 

al., 2003; Teferral et al., 2013; Iyer er al., 2013; Usher, Park & Foster, 2013). Resultatet visar att 

biverkningar påverkar olika individer på olika sätt. Phil Barker poängterar att sjuksköterskan ska möta 

patienten just där denna är och vara transparent i mötet med patienten. Att verka för att det inte finns 

en ”dold agenda” för patienten kan bidra till att utjämna den maktobalans som på förhand redan finns 

mellan en vårdgivare och patient (Barker & Buchanan-Barker, 2005.) Utifrån den kunskap som erhålls 

genom resultatet kring biverkningar skulle sjuksköterskan behöva anta en roll där biverkningar inte 

bagatelliseras eller undanhålls. Frågor som skulle kunna öppna upp för ett undersökande kan vara; 

”Hur tycker du att medicineringen påverkar dig?”, ”Vad har du för mål med medicineringen?”, ”Vad 

har du för förväntningar på medicineringen?” och ”Vad blir lättare och svårare med medicinering?” 

(Morrison, Hutton, Shires & Turkington, 2012).  

   Enligt Barkers är det i relationen mellan patient och sjuksköterska som omvårdnad sker. Att genom 

ovanstående frågor utforska patientens livsvärld skulle inte bara kunna innebära en transparens utan 

även en möjlighet till djupare förståelse för patientens tankar och upplevelser, där relationen mellan 

patient och sjuksköterska stärks (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

 

8.3 Kliniska implikationer  

I det kliniska arbetet kan ökad kunskap om hur olika erfarenheter och upplevelser patienter kan ha av 

sin medicinering kan innebära större möjlighet att möta patienten i personliga frågor kring 

medicinering. När du som sjuksköterska har kunskap om ett fenomen kan du placera din förförståelse 
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åt sidan i samtal med patienten för att på så sätt kunna utforska patientens värld förutsättningslöst och 

nyfiket. Kunskapen kan därmed användas på ett sätt som hjälper sjuksköterskan vara öppen för den 

enskilda patientens unika upplevelse genom att bjuda in till gemensamt reflekterande över patienten 

situation gällande medicinering och följsamhet. I sin tur kan detta leda till en mer effektiv, empatisk 

och öppen dialog kring hinder och möjligheter med antipsykotisk medicinering.  

   Föreliggande studiens resultat visar att relationen mellan sjuksköterska och patient är central för 

följsamhet till antipsykotisk medicinering. Genom reflektion och handledning i arbetslag kan frågor 

kring hur sjuksköterskan kan möta patienten i frågor kring medicinering diskuteras, för att möjliggöra 

en praktisk tillämpning av kunskapen. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning   

Hur personer med psykossjukdom upplever sin antipsykotiska medicinering är i högsta grad relevant 

för sjuksköterskor som arbetar med denna patientgrupp i den psykiatriska vården. Författaren anser att 

faktorer som biverkningar av neuroleptika och stigma runt psykossjukdom utgör risker för att 

patienten skapar negativa erfarenheter av psykiatrisk vård i allmänhet och den antipsykotiska 

medicineringen i synnerhet. Sjuksköterskan har många gånger en tät kontakt med patienten i 

psykiatrisk vård och har därför möjligheter att utforma samtal kring fenomenet.   

   För att få ett ytterligare djup och insikt i patienters upplevelse av antipsykotisk medicinering, hade 

en ostrukturerad intervjustudie utifrån patientens perspektiv lämpat sig som ett alternativ metod till 

föreliggande studie. En intervjustudie hade kunnat utgå från just de frågeställningar som var avsedda 

att undersökas och hade kunnat ge en mer träffsäker bild av det fenomen som var avsett att 

undersökas. Dessvärre var detta inte möjligt att genomföra inom ramarna för denna magisteruppsats, 

då det grävs ett etiskt tillstånd för att genomföra intervjuer på grupper som anses vara sårbara, vilket 

inte ansågs möjligt att få till denna studie. 

   Bristen på studier i detta ämne visar på en kunskapslucka som skulle kunna fyllas med fler 

kvalitativa studier inom området. För att bättre förstå specifika faktorer som inverkar på följsamhet till 

medicinering skulle kvalitativa studier med inriktning på just följsamhet vara till godo. Detta för att i 

förlängningen kunna möta upp med vårdresurser kring dem svårigheter patienten upplever kopplat till 

medicinering och följsamhet. 

 

9 Slutsats 

Hur det är för en person att medicinera med antipsykotiska läkemedel är individuellt och kan vara 

beroende av olika faktorer. Dessa faktorer kan komma inifrån patienten och bestå av känslor som 

skam, ilska eller hoppfullhet, men även vara kopplade till ekonomiska faktorer, vilken typ av 

läkemedel som används, hur kontakten med vården ser ut eller vilken typ av socialt nätverk patienten 

har.  
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   Sjuksköterskan har en roll att möta patienten i individuella upplevelser, att bidra med information 

och att främja en god relation till patienten. Att utforska patientens egna tolkningar och erfarenheter av 

sin antipsykotiska medicinering kan ge en ökad förståelse för patientens perspektiv. Detta kan i sin tur 

öppna upp för en bredare och mer komplex bild av möjligheter och svårigheter med att medicinera.  

   Gemensamt för alla inkluderade studier är att den psykiatriska vården kan ha en inverkan på delar 

som påverkar patientens upplevelse av sin antipsykotiska medicinering. Vikten av att organisationen i 

den psykiatriska vården är öppen för förändring kring delar som till exempel öppenhet, tillgänglighet, 

transparens och samarbete, har genom denna studie stärkts.  
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Syfte Design Metod (urval och 

analysmetod) 

Huvudresultat Kvalitet 

Nr 1 S. Teferra, C. 

Hanlon, T. 

Beyer, L. 

Jacobsson & 

Te. Shibre 

 

Perspective

s on reasons 

for non-

adherence 

to 

medication 

in persons 

with 

schizophren

ia in 

Ethiopia: a 

qualitative 

study of 

patients, 

caregivers 

and health 

workers. 

 

Etiopien. 

2013. 

Att utforska 

anledningar till 

låg följsamhet till 

medicinering i en 

lantlig etiopisk 

miljö 

från olika 

perspektiv. 

 

Kvalitativ 

metod. Sex 

fokusgrupp

diskussioner 

och nio 

djupintervju

er 

genomförde

s. 

 

Personer med schizofreni 

(n = 24), deras vårdgivare 

(n = 19), 

forskning fältarbetare (n = 

7) och sjukvårdspersonal 

(n = 1) 

 

Tematisk analys användes 

för att hitta framträdande 

perspektiv hos de 

intervjuade. 

 

 

Tillgång till mat och 

hungerkänslor påverkade 

patienternas upplevelse av 

sin antipsykotiska 

medicinering. Patienterna 

upplevde även biverkningar, 

stigma och missnöje med 

attityder hos vårdgivaren 

vilket också påverkade 

patienternas inställning till 

medicinering. 

 

Medel  

 

20/25 

Nr 2 S. Iyer, N. 

Banks, M-A. 

Roy, P. Tibbo, 

R. Williams, R. 

Manchanda, P. 

Chue & A. 

Malla 

 

 

 

 

A 

Qualitative 

Study of 

Experiences 

With and 

Perceptions 

Regarding 

Long-

Acting 

Injectable 

Antipsychot

ics: Part I - 

Patient 

Perspective

s 

 

Kanada. 

2013. 

 

Att undersöka 

uppfattningar och 

attityder till 

antipsykotisk 

medicinering i form 

av depotinjektion 

bland 

patienter i Kanada. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Fokusgrupp

sintervjuer 

med breda, 

öppna 

frågor 

om attityder 

och 

erfarenheter

. 

 

34 patienter från olika 

delar i Canada, med 

psykossjukdom, pågående 

kontakt med öppenvården 

och som bedömdes 

tillräckligt stabila för att 

delta i studien.  

 

Analysmetoden innehöll 

både deduktiv och induktiv 

metod. 

 

 

 

 

Fyra teman framkom: 

medvetenhet och kunskap 

om depotinjektioner, 

uppfattningar om 

depotinjektioner, tankar 

kring kostnad och 

bekvämlighet samt kring 

tvångsåtgärder. 

 

Hög 

 

22/25 poäng 

 

Nr 3 

 

 

K. Usher, T. 

Park & K. 

Foster 

The 

experience 

of weight 

Australien

. 2012. 

Att beskriva vad det 

innebär att leva 

med viktökning 

Kvalitativ 

metod. 

Åtta patienter som fått en 

viktuppgång som 

biverkning av andra 

Tre teman framkom; att 

brottas med viktuppgång, att 

leva med 

Hög 

 

21/25 poäng 
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 gain as a 

result of 

taking 

second-

generation 

antipsychoti

c 

medications

: the mental 

health 

consumer 

perspective 

 

från patientens 

perspektiv i 

samband med andra 

generationens 

antipsykotika. 

 

 

Djupintervj

uer. 

 

generationens 

antipsykotika. 

 

Studien använde sig av 

fenomenologisk ansats och 

resultat analyserats med 

tematisk analys. 

 

 

konsekvenserna av övervikt 

samt att uppleva negativa 

känslor kring 

viktökning. 

 

 

Nr 4 

 

 

 

 

L. Phillips & E. 

Mccann 

 

The 

subjective 

experiences 

of people 

who 

regularly 

receive 

depot 

neuroleptic 

medication 

in the 

community 

 

Storbritan

nien. 

2007. 

Att undersöka 

subjektiva 

upplevelser hos 

personer som 

regelbundet får 

depotinjektioner, 

samt undersöka 

vilken roll 

sjuksköterskan har 

vid administrering 

av depotinjektion, 

ur ett 

patientperspektiv. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Semistruktu

rerade 

intervjuer. 

 

10 patienter som 

regelbundet mottog 

depotinjektion på en 

öppenvårdsmottagning i 

centrala London. 

 

Dataanalys enligt Miles/ 

Huberman (1994) där 

mönster, förklaringar, 

möjliga konfigurationer, 

orsak flöden och 

propositioner noterades. 

 

Fem teman framkom; den 

terapeutiska relationen, 

sjuksköterskans roll, 

kunskap och information, 

förebyggande av återfall och 

andra källor till stöd. 

 

Hög 

 

21/25 poäng 

Nr 5 

 

 

R. Carrick, A. 

Mitchell, R.A. 

Powell & K. 

Lloyd 

 

The quest 

for well-

being: a 

qualitative 

study of the 

experience 

of taking 

antipsychoti

c 

medication 

 

Storbritan

nien. 

2004. 

Undersöka den 

subjektiva 

upplevelsen av 

biverkningar av 

antipsykotiska 

läkemedel för att få 

en större 

förståelse för 

patienternas 

erfarenheter. 

 

Kvalitativ 

metod. 

Semistruktu

rerade 

djupintervju

er. 

 

25 patienter med pågående 

antipsykotisk 

medicinering. 

 

Data analyserades med 

hjälp av en variant av 

grounded theory. 

 

Tre 

länkade teman framkom; 

hantering av behandling, 

utvärdering av behandling 

och förståelse 

av situationen. 

 

Hög 

 

23/25 poäng 

Nr 6 

 

D. C. Stewart, 

G. B. Anthony 

& R. Chesson 

 

It's not my 

job. I'm the 

patient not 

the doctor': 

patient 

Storbritan

nien. 

2010. 

Att undersöka 

erfarenheter 

av medicinering 

hos inneliggande 

patienter med 

Kvalitativ 

metod. 

Semistruktu

rerade 

intervjuer. 

15 patienter deltog i 

studien. 11 patienter 

rekryterades på en 

slutenvårdsklinik och 4 

Nästan alla deltagare var 

medvetna om sin 

läkemedelsordination. Flest 

förlitade sig på vårdpersonal 

för information, men 

Hög 

 

21/25 poäng 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carrick%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15025902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitchell%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15025902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Powell%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15025902
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lloyd%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15025902
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perspectives 

on 

medicines 

managemen

t in the 

treatment of 

schizophren

ia 

 

psykossjukdom, för 

att erhålla 

patientens 

perspektiv på 

läkemedel relaterat 

till följsamhet och 

samstämmighet. 

 

 patienter på ett 

rehabiliteringscenter. 

 

Data analyserades genom 

en modifierad form av 

grounded theory. 

 

 

 

 

deltagarna var också vana 

att medpatienter delade med 

sig av sina upplevelser. De 

flesta var nöjda med att 

lämna beslutsfattande kring 

medicinering till 

vårdpersonal. 

 

 

Nr 7 

 

C. Tranulis, D. 

Goff, D.C. 

Henderson & 

O. Freudenreich 

Becoming 

Adherent to 

Antipsychot

ics: A 

Qualitative 

Study of 

Treatment-

Experience

d 

Schizophre

nia Patients 

 

USA. 

2011. 

Att komplettera den 

kvantitativa 

forskningen genom 

att fokusera på 

patienternas 

perspektiv på sin 

sjukdom och 

medicinering. 

 

 

Kvalitativ 

design. 

Semistruktu

rerade 

djupintervju

er. 

 

20 patienter från 

psykiatrisk öppenvård som 

bedömdes kliniskt stabila 

och som haft en pågående 

antipsykotisk medicinering 

i minst ett år. 

 

Induktiv innehållsanalys 

med grund i  

narrativ analys och 

grounded theory användes. 

 

En komplex bild av 

läkemedelsanvändning från 

patienternas beskrivningar. 

Externa faktorer påverkade 

medicinering. t.ex. 

påtryckningar från familjen 

eller vården, sekundära 

fördelar från att initiera och 

upprätthålla behandling, 

samt tvångsåtgärder. 

Patienternas svar betonade 

vikten av förtroende för 

vården och att ha en dialog 

om subjektiva upplevelser 

av medicinering. 

 

Medel 

 

20/25 

Nr 8 

 

Y-T. Chang, S-

G. Tao & C-L. 

Lu 

 

 

 

Qualitative 

inquiry into 

motivators 

for 

maintaining 

medication 

adherence 

among 

Taiwanese 

with 

schizophren

ia. 

 

Taiwan. 

2013. 

Att undersöka vad 

som motiverar 

personer med 

schizofreni 

att fortsätta 

medicinera. 

 

Kvalitativ 

design. 

Djupintervj

uer. 

 

10 st öppenvårdspatienter 

med psykossjukdom, utan 

nuvarande psykotiska 

symptom. 

 

Data analyserades genom 

innehållsanalys. 

 

Det som motiverade 

patienterna att medicinera 

kategoriserades i fyra 

teman; fördelar med 

antipsykotisk medicinering, 

stöd från familjen, kinesiska 

värderingar och hopp inför 

framtiden. 

 

Hög 

 

23/25 poäng 

Nr 9 

 

B. Svedberg, G. 

Backenroth-

Ohsako & K. 

Lützen 

On the path 

to recovery: 

Patients' 

experiences 

Sverige. 

2003. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

patienter tycker det 

Kvalitativ 

design. 

Öppna 

intervjuer. 

11 patienter från 

öppenvård som haft 

depotinjektion under minst 

två år. 

Deltagarna såg 

depotbehandling, som ett 

skydd mot återfall och 

sjukhusvård. 

Hög  

 

 

23/25 poäng 
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 of treatment 

with long-

acting 

injections of 

antipsychoti

c 

medication 

 

är att leva med 

antipsykotisk 

depotinjektion. 

 

  

Data analyserades 

genom Sandelowskis 

(2000) kvalitativa 

innehållsanalys.  

Ett mer "normalt liv" blev 

möjligt trots lidande av 

biverkningar. Följsamhet till 

behandling uppfattades som 

avgörande för återhämtning. 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Matris över memos, nyckelfynd och tematisering 

Artikel 

 

 

Nyckelfynd ur artiklar Förkortat nyckelfynd Subtema Huvudtema 

Nr 1 ”The most frequent reason for non-adherence antipsychotic 

medications mentioned by participants was lack of adequate and 

proper food.”    

Största anledningen till att 

inte medicinera var brist på 

tillgång till mat. 

Erfarenhet av att brist på 

mat leder till svårigheter i 

att medicinera 

 

Svårigheter med att 

medicinera 

 

 

 ”Patients mentioned lack of support from their family as one of the 

most important reasons for discontinuing treatment and follow up” 

 

Brist på familjestöd gör det 

svårt att fortsätta 

medicinering. 

Erfarenhet av att brist på 

stöd från familjen leder till 

svårigheter i att medicinera 

 

Svårigheter med att 

medicinera 

 

 Participants reported that the need for long-term treatment even in 

the absence of symptoms was alien, leading patients to discontinue 

their medication prematurely.  

 

Patienterna kände sig inte i 

behov av långverkande 

medicinering i perioder utan 

symptom 

Upplevelse av att inte 

behöva medicinera under 

symptomfria perioder 

Motivation och 

acceptans 

 

 

 Some respondents reported feeling ashamed if they missed one 

appointment and that this would deter them from attending again 

because of the risk of a negative response from the health worker. 

 

Patienter kände skam 

 om de missade ett besök i 

öppenvården som i sin tur 

ledde till att inte våga gå dit 

igen 

Upplevelse av skam kopplat 

till uteblivet 

medicineringstillfälle 

  

Svårigheter med att 

medicinera 
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 Patients mentioned several distressing side-effects such as ‘paralysis 

of the body’, twisting of the neck, drooling of saliva, weakness, and 

daytime sleepiness which interfered with their functioning. 

 

Patienter upplevde många 

olika kroppsliga biverkningar 

av medicineringen 

Upplevelse av biverkningar 

av medicinering 

 

 

Svårigheter med att 

medicinera 

 

Nr 2 “Nine patients (26.47%) had never heard about an LAI or had never 

had it discussed with them, stating, for example, "I dunno about the 

difference between the 2 [pills and injectables], but I'd really like to 

know." 

Patienter uppgav att de inte 

fått förklarat skillnaden 

mellan injektioner och 

tabletter 

 

Upplevelse av bristande 

information om 

medicineringsalternativ  

 

Information och 

kommunikation 

 

 “Most patient participants reported that it was their psychiatrist who 

had initially discussed LAI’s with them. Others had first heard about 

LAIs from their nurses, social workers, magazines and (or) 

pamphlets, and a roommate and (or) peer who had been prescribed 

an  LAI. 

De flesta patienterna fick 

information om 

depotinjektioner av deras 

psykiatriker, men även från 

sjuksköterskor, 

socialarbetare eller 

broschyrer 

Skilda erfarenheter av att bli 

informerad om 

medicinering med 

depotinjektioner 

 

 

Information och 

kommunikation 

 

 

 “I'm sort of on my own path now, like I can take care of myself. I'm 

taking injectables, so it's like I don't even have to think about it 

anymore .. . gradually I've needed them [parents] less and less.” 

Patienten nämner ett 

oberoende av föräldrarna 

som konsekvens av att 

medicinera 

Upplevd känsla av frihet av 

att medicinera med 

depotinjektioner 

 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 ”.. it gives me an internal locus of control over the situation, rather 

than me being victimized by the unknown. I have a sense of control 

over my illness and it makes me—I'm proactive rather than 

reactive..” 

 

Patienten uppger sig ha 

kontroll över sin sjukdom 

med hjälp av 

depotinjektioner 

Upplevd känsla av kontroll 

och stabilitet 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 ”…I feel like I had a little bit more control taking the pills. Like I 

can take it, I take clozapine, it just makes me really tired when I 

have my heavy dose. So I can, in the evening if I want to play a 

board game or whatever I can wait until after to take it.”  

 

Patienten nämner fördelar 

med att ta tabletter 

Upplevelse av kontroll, och 

flexibilitet 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 ”Well, for me, when I was given the option, I kind of felt like 

someone [would be] looking over my shoulder with the injectable, 

like it wasn't my choice. 

 

Upplevelse av att någon ”ser 

över axeln” på patienten 

Upplevelse av tvång Svårigheter med att 

medicinera 

 “What I don't like about the long-acting injectables is you have to go 

and get them during clinical hours, like Monday through Friday, and 

for me, like, I would rather not tell an employer that I have to get an 

Svårigheter att gå ifrån 

jobbet för att få 

depotinjektion, och skulle 

Erfarenhet av opassande 

tider att komma på besök 

till mottagning 
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injection, and go in and get on a Saturday .. . or a Sunday, and that's 

not really an option.” 

hellre föredra att komma en 

helgdag 

 Svårigheter med att 

medicinera 

 It's not cheap .. . it's an undue burden upon them [referring to his 

parents who were covering the cost of his LAIs]. 

 

Kostnaden för 

depotinjektionen är dyr och 

blir en belastning för 

patientens föräldrar 

Erfarenhet av att 

medicinering med 

depotinjektion är dyrt 

 

Svårigheter med att 

medicinera 

Nr 3 The intense desire to eat was experienced by all participants as a 

side-effect of the medications and they described several strategies 

they used to grapple with the weight gain. Participants found they 

were constantly hungry and wanting food.  

 

Alla deltagare uppgav starkt 

hunger och behov av att äta 

som sidoeffekt av 

medicinering 

Upplevelse av hunger som 

bieffekt till medicinering 

 

Svårigheter med att 

medicinera 

 The rapid and large weight gain experienced as a result of the 

medications had a substantial negative impact on the participants 

emotionally. Feelings ranged from a sense of personal worthlessness 

and lack of confidence, through to an emotional spectrum of anger, 

fear, anxiety, guilt and anger.  

Erfarenhet av övervikt som 

bieffekt av medicinering och 

känslorna som var kopplat 

till detta; ilska, rädsla, 

ångest, bristande självkänsla 

och en känsla av att vara 

värdelös 

Övervikt som bieffekt av 

medicinering och starka 

negativa känslor kopplat till 

detta. 

Svårigheter med att 

medicinera 

Nr 4 ”Many of the participants taking part in this study spoke of the 

depot clinic as being a ‘secure place’ or ‘somewhere safe to go’” … 

”this participant also stated that going to the clinic itself helped him 

‘calm down’ and gave him ‘a purpose’ (R5).” 

Att gå till mottagningen gav 

känsla av trygghet, lugn och 

mening. 

Upplevelse av att 

öppenvårdsmottagning är 

kopplat till positiva känslor 

 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 One participant found his medication helped to keep him on an 

‘even keel’ and he felt more stable mentally: I think it levels me out. 

I think compared to the days when I used to smoke dope and when I 

used to go up and down quite a bit you know. One day is pretty 

much the same as another now.  

Erfarenhet av att effekt av 

medicinering skapar mental 

stabilitet. 

Upplevelse av stabilitet 

kopplad till medicinering 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 One participant stated that the CMHN was ‘reliable and always 

there for me’ (R1). Another expressed that the presence of a reliable 

practitioner brought about ‘a sense of order’ for them (R4). 

 

Närvaro av stabil 

behandlande sjuksköterska 

gav känsla av ordning för 

patienten. 

Positiv känsla kopplad till 

öppenvårdsmottagning och 

behandlande sjuksköterska 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 Six of the participants said that they were frequently embarrassed 

about asking the psychiatrist questions about medication. 

 

Frekvent känsla av skam 

kopplat till att ställa frågor 

om medicineringen 

Negativ känsla kopplat till 

information om 

medicinering 

Information och 

kommunikation 

 

 I try to talk to my sister, she should understand. But other people 

don’t want to know about my situation. They get a bit worried about 

what I might do . . . it’s difficult. The good thing is my CMHN 

knows about medication things. (R7) 

Erfarenhet av att inte kunna 

prata fritt om sin 

medicinering 

Att ha begränsade 

möjligheter att prata om sin 

medicinering 

 

Information och 

kommunikation 
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 Participants were asked whether it had been useful to talk about 

medication issues. A majority of people agreed that it was 

constructive and some indicated that they would perhaps like more 

time to expand upon their thoughts and experiences. 

Konstruktivt att få prata om 

medicinering. Deltagare 

önskar mer tid att få utveckla 

sina tankar och erfarenheter i 

samtal. 

Upplevelse av att det är 

positivt att få prata om 

upplevelser kring 

medicinering 

 

 

Information och 

kommunikation 

Nr 5 Rather than an attitude of consumerism, more common was an 

attitude of sufferance, or at least an understanding that available 

treatments have limitations. People are prepared to `put up with’ 

quite significant side effects for sufficient benefits. 

 

Förståelse för att 

medicinering har 

begränsningar och en 

beredskap för att acceptera 

biverkningar 

Erfarenhet av att ”stå ut” 

med biverkningar 

Svårigheter med att 

medicinera 

 

 

 Symptoms that persist on medication prove frustrating: `I feel the 

depot injection is not doing its job what it’s supposed to . . . 

knocking out the voices all completely’ [Edward]). 

 

Frustration över att 

medicineringen inte tar bort 

alla psykotiska symptom 

Upplevelse av 

medicineringen har 

begränsad effekt 

Svårigheter med att 

medicinera/negativ 

aspekt 

 In excess of 60 different side effects were mentioned. Ex: fainting. 

“It was getting absolutely ridiculous. Every time I stood up I fell 

over. That just seemed an awful lot worse than the symptoms”  

 

Många biverkningar var 

nämnda av deltagarna, vissa 

upplevdes som värre än 

sjukdomen i sig 

Upplevelse av biverkningar 

som värre än psykotiska 

symptom 

Svårigheter med att 

medicinera 

 In doctor-patient relationships viewed positively by the patient, 

phrases like `we decided’ and `we had a good result from that’ are 

found, as well as `I agreed with . . .’ and `my doctor agreed with 

me’, showing a sense of self as an important negotiator. 

 

I de relationer med läkare 

som patienten hade en 

positiv erfarenhet av 

användes av ett språk som 

inkluderade patienten 

Vikten av att ha en aktiv 

roll i kommunikation kring 

medicinering 

Information och 

kommunikation 

 People spoke of their belief that being sectioned was a likely 

consequence of poor adherence: Brenda: `The nurses and doctors 

have told me I’ll get sectioned into taking them, so I’d be ordered to 

take them rather than take them of your own free will. So it’s not 

really a free choice anyway.’ 

 

 

 

En upplevd konsekvens av 

att inte medicinera frivilligt 

var att patienten mottog 

medicineringen med tvång 

vilken medförde en känsla av 

ofrihet 

Upplevelse av tvång att 

medicinera 

Svårigheter med att 

medicinera 

 There is a sense of mystery about the decisions made, with 

participants puzzled over what is going on: Carol: `One wonders, 

how on earth . . . why did they all of a sudden, after being years on 

injections, just stop it like that?’ 

 

Erfarenhet av att beslut om 

medicinering sker utan 

patientens vetskap 

Erfarenhet av brist på 

information gällande beslut 

om medicinering 

 

 

Information och 

kommunikation 
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 Violet: `I’d say people need to be better informed about side effects. 

They tend to put you on these things and don’t really talk about 

what they are going to do to you. I think people should be able to 

make more informed choices.’ 

 

 

Erfarenhet av att bli 

ordinerad medicinering utan 

att ha fått information om 

vilka biverkningar som kan 

uppstå 

Erfarenhet av brist på 

information gällande 

biverkningar 

Information och 

kommunikation 

 They recognized the difficulty in distinguishing side effects both 

from symptoms and from normal changes (e.g. `[Concentration is] a 

difficult one because that is . . . part of my illness. It’s one of the 

first things that went when I got ill’ [Julie]. 

 

Deltagare uppgav att det 

kunde vara svårt att skilja på 

vad som var biverkningar 

och vad som var symptom på 

sjukdom 

Upplevelse av svårigheter 

att skilja biverkningar från 

symptom av sjukdom 

 

Svårigheter med att 

medicinera 

Nr 6 While all interviewees were able to name their medicines, state how 

they were prescribed, recognise when they were working, there was 

considerable variation regarding the extent of their knowledge and 

their desire for an understanding of how drugs functioned. 

 

 

Utbredd kunskap om 

medicineringens namn och 

känsla för när den funkade. 

Varierad kunskap och 

önskan om kunskap om hur 

medicinen verkar 

Variation i upplevelse av 

tillräcklig information om 

medicinering och önskan 

om mer information 

Information och 

kommunikation 

 

 You know I fear that the cure is worse than the disease. The 

clozapine makes you salivate – it makes you constipated, you know. 

The side effects are more hassle than the symptoms of my illness 

itself’ (Int.F). 

 

 

Upplevelse av att 

biverkningar av medicinering 

är svårare att leva med än 

sjukdomen i sig 

Upplevelse av negativa 

biverkningar 

Svårigheter med att 

medicinera 

 I know the basics, take it and it should work, don’t take it and well 

that’s another story. Anyway the writing in the leaflets is too small 

and has too much information in them. We don’t need all that. I 

think they should have different information leaflets for patients and 

just how much to take, how it works and the side effects and forget 

the rest of the rubbish’ (Int.H). 

Broschyrer med information 

om medicinering är för 

utförliga och därför svårt att 

ta till sig informationen 

Upplevelse av svårförståelig 

skriftlig information om 

medicinering 

Information och 

kommunikation 

 

Nr 7 Twelve (60%) participants stopped taking antipsychotic medication 

because they didn't perceive a need for continuing it. However, 

family and friends externally reinforced adherence to outpatient 

treatment, as one respondent described: "I was living with Mom, 

and she was fairly vigilant and insistent that I take the medication as 

a condition of living with her." 

 

60 % av deltagarna slutade 

medicinera då de inte 

upplevde ett behov av 

medicin. Patienterna 

upplevde press från vänner 

och familj att återuppta 

medicinering 

Upplevelse av press att ta 

medicinering 

Svårigheter med att 

medicinera 

 Although side effects were cited as reasons to stop medication by 

seven (35%) respondents, it is noteworthy that when they felt a clear 

När deltagare kände en klar 

effekt av medicinering kunde 

Att acceptera medicinering 

vid effekt trots biverkningar 

Motivation och 

acceptans 



 
 

49 (54) 
 

 

benefit from the medication, they were able to bear the side effects 

for years. 

de motivera sig att fortsätta 

medicinera trots biverkningar 

 “Eight (40%) participants reported awareness of direct benefit only 

after contrasting periods of treatment and nonadherence: "So I'd say 

to myself, 'I don't want to damage my body in any way, like my 

organs or anything, so I just won't take this.' ... and then I'd find out 

that I needed it when the voices would come back." 

 

 

Störst effekt uppgavs efter 

direkt period av att inte ha 

medicinerad. Insikt om 

behov av medicinering 

Upplevelse av att medicinen 

ger minskade symptom 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 “And sometimes learning was not as fast as expected by others: "I 

have found stability, and I understand that I need to take my meds. 

But I wish people weren't so hard on me when I was off my meds. ... 

I was talking [to my therapist] about how I was a slow learner. It 

took me a long time to figure out that I needed the meds." 

 

 

Känsla av yttre press och 

brist på tålamod under 

perioder av icke-

medicinering 

Insikt om att behöva 

medicinering 

 

 

Motivation och 

acceptans 

 "Nobody ever told me I'd be taking meds for the rest of my life. The 

one I saw [as an] outpatient, that's a professor at harvard, ... I said to 

him after my fifth episode: 'Will I be taking medication for the rest 

of my life?' And he said, 'No.' I felt like nobody was being honest 

with me." 

 

 

Känsla av att vårdgivare inte 

var ärliga när patienten 

ställde frågor kring 

medicinering 

Upplevelse av att inte 

vårdgivare ger “sann” 

information om 

medicineringen 

 

Information och 

kommunikation 

 

Nr 8 All participants stated that improvement of symptoms contributed to 

their maintaining adherence to antipsychotic drug treatment. One 

participant explained: 

“I realize that I need medication to control my symptoms and I want 

to stay well, so I need my medication.” 

 

Deltagare uppgav att en 

minskning av psykotiska 

symptom bidragit till att 

upprätthålla sin medicinering  

Upplevelse av att medicinen 

ger minskade symptom 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 

 Some participants also expressed that consistently taking medication 

would prevent them from re-hospitalization 

 

 

Regelbunden medicinering 

gör att sjukhusinläggning 

kan undvikas 

Upplevelse av att medicinen 

undviker sjukhusinläggning 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 

 Family support is regarded as a means by which some participants 

can maintain their medication adherence. They described how their 

family took care of their physical and mental needs during the 

course of their illness. 

 

Stöd från familjen ses av 

flera deltagare som en starkt 

bidragande faktor för att 

kunna fortsätta medicinera 

 

 

Upplevelse av att stöd 

bidrar till motivation 

Motivation och 

acceptans 
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Nr 9 The participants expressed that they did not understand what the 

injections were expected to do to them 

Att inte förstå vilken verkan 

depotinjektionen förväntades 

ha på dem 

Upplevelse av att inte förstå 

syftet av depotinjektionen 

Information och 

kommunikation 

 

 Participants described a nightmare-like scenario where staff 

members, dressed in white, stood around their beds looking down 

on them. 

 

Deltagare beskrev en mycket 

negativ upplevelse av att få 

medicinering med tvång 

Att få tvångsinjektioner var 

förknippat med en kraftig 

känsla av kränkning  

 

Svårigheter med att 

medicinera/negativa 

aspekter 

 “Experiences, such as tiredness, dullness, feeling like a ‘zombie’, 

being screened off from life and lost creativity, were described. 

Also, bodily stiffness affecting the ability to move was reported, as 

well as restlessness making it difficult to relax. 

 

Trötthet, slöhet, minskad 

kreativitet, stelhet, rastlöshet 

var exempel på biverkningar 

som deltagarna uppgav 

Upplevda biverkningar av 

medicinering 

Svårigheter med att 

medicinera 

 Some described the consequences of side-effects as beneficial. 

Memory problems could, for example, be seen as helpful to forget 

bad things and decreased libido as ‘good’ when lacking a partner. 

 

Minnesstörningar och 

minskad sexlust kunde för 

vissa ses som något positivt 

Upplevda biverkningar sågs 

som något positivt 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 

 During the initial phase of the medication, the side-effects were 

experienced as something strange and threatening, especially as the 

participants did not know that it was side-effects that they 

experienced. 

 

Erfarenhet av att inte veta 

vilka biverkningar som 

patienten kunde vänta sig 

Brist på information om 

biverkningar av 

medicinering 

Information och 

kommunikation 

 

 

  

Receiving injections was experienced as endurable, when 

comparing present experiences of discomfort to past ones of 

distress. It was also found to be less distressing than, for example, 

having a tooth filled, giving birth to a child or taking daily 

injections. 

 

 

Jämfört med andra smärtfulla 

upplevelser sågs 

depotinjektion som något 

acceptabelt 

Upplevelse av att acceptera 

medicinering 

Motivation och 

acceptans 

 Some participants said that taking injections meant to regularly be 

reminded of being a mental health patient. Other participants 

preferred injections to tablets not to be reminded every day.  

 

Både injektioner och 

tabletter påminde deltagarna 

om att de var sjuka 

Upplevelse av att 

medicinering är en 

”påminnelse ”om att vara 

sjuk 

Svårigheter med att 

medicinera 

 The participants had chosen to submit to continued depot treatment 

although they experienced it as troublesome. They were motivated 

by the distressing memories of ceasing medication, relapsing and 

losing control.” 

 

 

Medicinering upplevdes som 

svår, men deltagarna kunde 

motivera sig att fortsätta 

medicinera för att inte 

återinsjukna och förlora 

kontroll 

Att inte återinsjukna 

motiverade patienterna att 

fortsätta medicinera 

Positiv upplevelse av 

medicinering 
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 Adhering to medication was expressed as a necessity for the 

increased capacity to carry on activities that they found important, 

for example, studying, working, and taking care of household, 

writing, following the stock market and playing chess 

 

Att fortsätta medicinera sågs 

som grund för att fortsätta 

med dagliga aktiviteter 

Att uppleva att 

medicineringen får 

vardagen att fungera 

 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 

 The medication was also seen as a means to break isolation. 

Participants compared the medication to a ‘balm’ protecting them 

from painful sensations and helping them to be among other people 

as it made them less afraid. 

 

 

Medicineringen gjorde 

patienterna mindre rädda och 

mer sociala 

Upplevelse av att 

medicinering bryter 

isolation 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 

 The woman feeling impaired from side-effects still emphasized the 

importance of taking injections, as she wanted to have a normal 

relationship with her daughter and to unburden her from controlling 

her mothers’ mental state. 

 

Trots biverkningar sågs 

medicinering bidrog till en 

bra relation till anhörig 

Upplevelse av att 

medicineringen hjälper 

patienten att ta ansvar för 

relationer 

 

Positiv upplevelse av 

medicinering 

 

 They expressed apprehension that their dependency on injections 

would be lifelong. 

 

 

Oro för att fortsätta 

medicinera 

Upplevd oro kring att 

medicineringen ska vara 

livslång 

 

 

Svårigheter med att 

medicinera 

 

 

 

Bilaga 4. Matris över tema och subtema 

Svårigheter med att 

medicinera  

Positiv upplevelse av medicinering Information och kommunikation Motivation och acceptans 

3. Erfarenhet av att brist på mat leder 

till svårigheter i att medicinera 

1. Upplevd känsla av frihet av att 

medicinera med depotinjektioner 

 

1. Upplevelse av bristande information 

om medicineringsalternativ 

1. Upplevelse av att inte behöva 

medicinera under symptomfria 

perioder 

3. Erfarenhet av att brist på stöd från 

familjen leder till svårigheter i att 

medicinera 

 

1. Upplevd känsla av kontroll och stabilitet 

  

1. Skilda erfarenheter av att bli 

informerad om medicinering med 

depotinjektioner 

 

1. Insikt om att behöva 

medicinering 
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4. Upplevelse av skam kopplat till 

uteblivet medicineringstillfälle 

  

1. Upplevelse av kontroll och flexibilitet 

 

 

2. Negativ känsla kopplat till information 

om medicinering 

1. Upplevelse av att acceptera 

medicinering 

1. Upplevelse av biverkningar av 

medicinering 

 

2. Upplevelse av att öppenvårdsmottagning 

är kopplat till positiva känslor 

 

2. Att ha begränsade möjligheter att prata 

om sin medicinering 

1. Att acceptera medicinering vid 

effekt trots biverkningar 

2. Upplevelse av tvång (depotinjektion) 1. Upplevelse av positiv känsla/stabilitet 

kopplad till medicinering 

2. Upplevelse av att det är positivt att få 

prata om upplevelser kring medicinering 

 

2. Upplevelse av att stöd bidrar till 

motivation 

3. Erfarenhet av opassande tider att 

komma på besök till mottagning 

 

2. Positiv känsla kopplad till 

öppenvårdsmottagning och behandlande 

sjuksköterska 

2. Vikten av att ha en aktiv roll i 

kommunikation kring medicinering 

2. Upplevelse av att behöva 

medicinera för att kunna stödja 

familj i framtiden 

3. Erfarenhet av att medicinering med 

depotinjektion är dyrt 

 

1. Upplevelse av att medicinen ger 

minskade symptom 

1. Erfarenhet av brist på information 

gällande beslut om medicinering 

 

1. Upplevelse av hunger som bieffekt 

till medicinering 

 

1. Upplevelse av att medicinen ger 

minskade symptom 

1. Erfarenhet av brist på information 

gällande biverkningar 

 

1. Övervikt som bieffekt av 

medicinering och starka negativa 

känslor kopplat till detta. 

1. Upplevelse av att medicinen undviker 

sjukhusinläggning 

1. Variation i upplevelse av tillräcklig 

information om medicinering och önskan 

om mer information 

 

1. Erfarenhet av att ”stå ut” med 

biverkningar 

1. Upplevda biverkningar sågs som något 

positivt 

1. Upplevelse av svårförståelig skriftlig 

information om medicinering 

 

3. Upplevelse av medicineringen har 

begränsad effekt 

1. Att inte återinsjukna motiverade 

patienterna att fortsätta medicinera 

1. Upplevelse av att inte vårdgivare ger 

“sann” information om medicineringen 

 

 

1. Upplevelse av biverkningar som 

värre än psykotiska symptom 

1. Att uppleva att medicineringen får 

vardagen att fungera 

 

2. Upplevelse av att inte förstå syftet av 

depotinjektionen 

 

2. Upplevelse av tvång att medicinera 1. Upplevelse av att medicinering bryter 

isolation 

1. Brist på information om biverkan av 

medicinering 

 

1. Upplevelse av svårigheter att skilja 

biverkningar från symptom av sjukdom 

 

1. Upplevelse av att medicineringen hjälper 

patienten att ta ansvar för relationer 

 

  

1. Upplevelse av negativa biverkningar 
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2. Upplevelse av press att ta 

medicinering 

   

2. Att få tvångsinjektioner var 

förknippat med en kraftig känsla av 

kränkning  

 

   

1. Upplevd biverkan av medicinering 

 

   

4. Upplevelse av att medicinering är en 

”påminnelse ”om att vara sjuk 
   

4. Upplevd oro kring att medicineringen 

ska vara livslång 

 

   

 


