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Sammanfattning  
Bakgrund: Schizofreni är en kronisk och allvarlig psykossjukdom. En person 
som insjuknar i schizofreni behöver ett långvarigt stöd från sjukvården. För att ge 
vård och stöd vid schizofreni har Socialstyrelsen formulerat nationella riktlinjer, 
som bland annat innebär tidigt insättande av neuroleptika. Personer med 
schizofreni har nedsatt förmåga att ge sitt samtycke till behandlingen som gör att 
autonomi och värdighet hotas. Det är viktigt att sjukvården möjliggör delaktighet 
och ger en jämlik vård i syfte att kompensera för den förlorade autonomin. Syfte: 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling med 
neuroleptika vid schizofreni. Metod: Arbetet är en litteraturstudie med tio 
kvalitativa artiklar som grund. Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO 
användes som databaser. Resultat: Resultatet visar att majoriteten av personerna 
upplevde minskad autonomi och delaktighet. Relationen mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal visade sig vara av stor betydelse för en lyckad behandling. 
Personerna upplevde en rädsla för stigmatisering och att de inte vill bli 
associerade som mentalt sjuka eller galna. Långtidsverkande injektioner främjade 
autonomi och delaktighet genom personerna kunde fokusera på att tillfriskna 
samtidigt som de inte kände sig lika låsta. Diskussion: Med hjälp av 
trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 
har studiens metod diskuterats. Styrkor och svagheter har lyfts fram. 
Resultatdiskussionen belyser tre huvudfynd som kategoriserades som: strävan 
efter delaktighet, rädsla för stigmatisering och långtidsverkande injektioner 
främjar välmående. Diskussion utifrån etik och personcentrerad omvårdnad utförs 
tillsammans med omvårdnadsteoretiska förankringar.  
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Abstract  
Backgroud: Schizophrenia is a chronic and severe psychosis. A person that 
becomes ill in schizophrenia will be needing long-term support from healthcare. 
To provide care and support in schizophrenia, the Swedish Board of Health and 
Welfare has formulated national guidelines, which include early introduction of 
neuroleptics. People with schizophrenia have a reduced ability to give their 
consent to the treatment, which threatens autonomy and dignity. It is important 
that health care enables participation and provides equal care in order to 
compensate for the lost autonomy. Aim: The aim was to describe people’s 
experience of drug treatment with neuroleptics in schizophrenia. Method: This is 
a literature study based on ten qualitative articles. Cinahl Complete, PubMed and 
PsycINFO were used as databases. Results: The results show that the majority of 
participants experienced reduced autonomy and participation. The relationship 
between health care professionals proved to be important for successful treatment. 
People experienced a fear of stigma and that they do not want to be associated as 
mentally ill or crazy. Long-acting injections promote autonomy and participation 
so that the participants can focus on recovering and not feel locked up. 
Discussion: Using the concepts of credibility, dependability, confirmability and 
transferability, the method of this study has been discussed. Strengths and 
weaknesses have been highlighted. The discussion of results highlights three main 
findings that were categorized as: the pursuit of participation, fear of 
stigmatization and long-acting injections promote well-being. Discussion based 
on ethics and person-centered care is carried out together with nursing theoretical 
foundations.  
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Inledning 
Mellan 1500–2000 människor i Sverige insjuknar i psykos eller psykosliknande 

tillstånd varje år (Socialstyrelsen, 2018). Schizofreni är den vanligaste typen av 

psykossjukdom, med en prevalens på 0,5 procent (Socialstyrelsen, 2021). Personen 

förlorar helt eller delvis makten över sitt eget liv i samband med sjukdomsdebut, 

eftersom förmågan att ta hand om sig själv reduceras och det leder till nedsatt 

autonomi och delaktighet (Socialstyrelsen, 2018). Läkemedelsbehandling med 

neuroleptika syftar bland annat till att lindra lidande och skapa förutsättningar för 

återhämtning med hjälp av ett tvärprofessionellt samarbete. Sjuksköterskan har i sin 

profession en central roll för att utföra personcentrerad omvårdnad utifrån 

kärnkompetenserna och ha förståelse för hur personerna upplever sin behandling.  

Bakgrund 
Schizofreni är en kronisk och allvarlig psykossjukdom. Sjukdomstillståndet innebär 

att en person har en förvrängd version av sin verklighetsuppfattning med nedsatt 

sjukdomsinsikt. Symtom vid schizofreni delas in i positiva och negativa symtom. 

Positiva symtom kännetecknas av något som tillkommer i samband med sjukdomen 

och exempel på positiva symtom är hallucinationer, vanföreställningar och 

tankestörningar. Negativa symtom karakteriseras av förändring av det personen 

redan har, exempelvis att en person går från att vara social till att vara 

tillbakadragen. Andra exempel på negativa symtom är nedsatta kognitiva förmågor 

i form av passivitet, brist på spontanitet och svårigheter att förstå sammanhang. De 

negativa symtomen gör bland annat att det uppstår svårigheter att arbeta eller att 

integrera med andra personer. Personer som insjuknar i schizofreni kan bli föremål 

för stigmatisering eftersom det förekommer fördomar kring psykisk ohälsa. 

Fördomar uppstår när en person avviker från det som definieras som normalt i 

samhället och kan generera känslor så som rädsla och misstänksamhet (Skott, 

2019). En person som insjuknar i schizofreni behöver ett långvarigt stöd från 

sjukvården, eftersom de lever med sjukdomen under en lång tid med 

återfallsepisoder. Socialstyrelsen har formulerat nationella riktlinjer för vård och 

stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Riktlinjerna omfattar bland 

annat en tidig insättning av läkemedelsbehandling med neuroleptika, psykologisk 
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behandling i form av stödjande samtal av hälso- och sjukvårdspersonal eller 

kognitiv beteendeterapi med en psykolog samt andra insatser med tvärprofessionellt 

stöd för att förebygga psykisk och fysisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2018).   

Neuroleptika är ett antipsykotiskt läkemedel som används vid psykos eller 

psykosliknande tillstånd och kan administreras antingen i tablettform eller som en 

injektion. Läkemedelsbehandlingen är indicerat i direkt anslutning till insjuknandet 

i schizofreni och ges sedan som underhållsbehandling resten av livet (Allgulander, 

2019). Neuroleptika syftar till att dämpa de positiva symtomen, främja 

återhämtning och förbättra personers förmåga att klara av vardagen med upplevd 

livskvalité. Tidigt insättande av läkemedel i den akuta fasen reducerar psykotiska 

symtom och risken för återfall (Thompson et al., 2020). Uttalandet har stöd av 

Bjornestad et al. (2017) som menar att behandlingen är indicerat även när den akuta 

fasen är över då medicineringen lindrar symtom och främjar god återhämtning. 

Trots att behandling med neuroleptika har positiva effekter kan den generera en 

reducerad livskvalité med uppkomst av biverkningar som exempelvis utvecklande 

av diabetes relaterat till insulinresistens (Batscha et al., 2010; Morant et al., 2018). 

Vid psykisk ohälsa är det vanligt med sämre livsstilsfaktorer, så som ökad aptit och 

nedsatt fysisk aktivitet, och det kan bidra till uppkomst av metaboliska syndrom 

(Batscha et al., 2010). Det poängteras att behandlingens farmakologiska effekter är 

väl beskrivna, men att personperspektivet inte är tillräckligt belyst (Jarett et al., 

2008). Personer med schizofreni har en nedsatt förmåga att ge sitt medgivande till 

läkemedelsbehandling och då finns det risk att autonomin går förlorad om 

personerna inte har förmåga eller egen vilja att delta i behandlingen. Samtidigt har 

de ofta bristande sjukdomsinsikt som skulle kunna leda till att de avstår från att ta 

sina läkemedel (Svedberg & Lützén, 2001). Behandlingen vid schizofreni bidrar till 

att personerna får nedsatt autonomi, men att det är viktigt att sjukvården ger en 

jämlik vård med möjlighet till delaktighet för att kompensera för det 

(Socialstyrelsen, 2018).   

För att kunna ge en person jämlik vård behöver sjuksköterskan ha förståelse för 

personens livsvärld och dess subjektiva upplevelser (Birkler, 2007). Birkler 

förklarar att varje persons livsvärld är unik och förändras kontinuerligt utifrån hens 
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fenomenologiska erfarenhetsfält. En del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete är 

att sträva efter att se hela människan med förståelse för de upplevelser personen har 

och där varje individs sociala, psykiska och existentiella behov respekteras (Birkler, 

2007; Svedberg & Lützén, 2001). Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder syftar 

bland annat till att ge stöd och att involvera personen till ett delat beslutsfattande. 

Genom att se personen ur ett helhetsperspektiv där alla behov tillgodoses uppstår 

ett holistiskt syn- och förhållningssätt (Birkler, 2007).  

Sjuksköterskans profession utgår ifrån sex kärnkompetenser och de är: samverkan 

i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 

vård, informatik och personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Ett holistiskt synsätt framhålls som en förutsättning för att uppnå personcentrerad 

omvårdnad med beaktande av varje individs unika förutsättningar (Greenfield et 

al., 2014). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) innebär personcentrerad 

vård att sträva efter att se hela personen och dess unika tolkning av hälsa och 

sjukdom. En central beståndsdel i personcentrerad omvårdnad är att bekräfta 

personers upplevelser och dess unika behov för att sedan ha det som utgångspunkt 

i omvårdnaden. Det är av vikt att sjuksköterskor utvecklar ett samarbete och 

möjliggör för personer att vara delaktiga i sin vård och fatta egna beslut. Enligt 

Alharbi et al. (2014) vill majoriteten av befolkningen vara delaktiga i sin vård och 

genom att arbeta personcentrerat respekteras också autonomin och integriteten. 

McCormack och McCance (2006) har utvecklat en modell som beskriver 

förutsättningar för att uppnå personcentrerad omvårdnad. Modellen som innehåller 

fem delar har översatts till svenska som: samhällsperspektiv, förutsättningar för 

personcentrerad omvårdnad, vårdandets sammanhang, personcentrerade 

processer och personcentrerade resultat (Blomqvist, 2017). Samhällsperspektivet 

belyser de krav som ställs på samhället för att uppnå personcentrerad vård, 

exempelvis att organisationer ska ha personal med rätt kompetens. Förutsättningar 

för personcentrerad vård syftar till att sjuksköterskor ska agera professionellt, arbeta 

utifrån sin värdegrund med självmedvetenhet och besitta den kompetens som krävs 

för att agera vid omvårdnadssituationer. Vårdandets sammanhang poängterar att 

vårdplatsens fysiska miljö ska genomsyras av kompletterande färdigheter och att 

hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att samverka i team inverkar på vården. 
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Personcentrerade processer innebär att utgå ifrån personen med ett holistiskt 

synsätt, som innefattar att se hela personen och respektera dess behov, värderingar 

och resurser. För att uppnå personcentrerade resultat krävs det att alla delar 

samverkar med varandra med syfte att uppnå god omvårdnad med delaktighet och 

autonomi i fokus (Blomqvist, 2017).   

Sjuksköterskan fyller en viktig roll i behandlingen. Svedberg och Lützén (2001) 

poängterar att administreringen av neuroleptika är sjuksköterskans ansvar och 

karakteriseras av kontinuerlig kontakt med personen. Genom ett personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan tillgodose unika behov och i tidigt skede kunna 

sätta in insatser som främjar återhämtningen, stärker alliansen och motiverar till 

fortsatt behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   

Problemformulering 
Personer med schizofreni är under en livslång behandling som karakteriseras av 

nedsatt självbestämmande och svåra biverkningar. Socialstyrelsen poängterar 

viktiga förutsättningar för att ha en fungerande behandling. Förutsättningarna 

innefattar bland annat att bygga en allians som genererar en person som tar mer 

ansvar för sin behandling genom att tidigt identifiera specifika behov, önskemål och 

effekter av medicineringen genom delat beslutsfattande (Socialstyrelsen, 2018). 

Sjuksköterskor kan komma att träffa på personer med schizofreni oavsett 

verksamhetsområde eftersom de ofta har en ökad samsjuklighet och besöker 

samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården (Skärsäter & Wiklund Gustin, 

2019). Sjuksköterskor kan i sin profession bland annat bidra med information, delat 

beslutsfattande och främja god livskvalité genom personcentrerad omvårdnad. Med 

denna allmänna litteraturstudie är förhoppningen att bidra med kunskap om hur 

personer med schizofreni upplever behandlingen med neuroleptika. Finns det mer 

kunskap kring hur personer upplever sin läkemedelsbehandling med neuroleptika 

kan det leda till att sjuksköterskor kan bidra till en bättre omvårdnad.  

Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling med 

neuroleptika vid schizofreni.  
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Metod 

Design 
Detta examensarbete är en allmän litteraturstudie med tio kvalitativa artiklar som 

grund. I en litteraturstudie sammanställs befintlig forskning inom ett valt område 

för att analyseras och granskas (Friberg, 2017a; Polit & Beck, 2020). Kvalitativ 

metod är användbart när en persons upplevelser av ett fenomen ska undersökas för 

att få djupare förståelse (Henricson & Billhult, 2017).  

Sökvägar och urval 
Utifrån studiens syfte genomfördes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete 

för att få en överblick över redan gjord forskning. Genom att göra en pilotsökning 

säkerställs det att det finns tillräckligt med material inom valt område för att påbörja 

en studie (Henricson, 2017a).  

Den egentliga sökningen genomfördes i Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. 

Databaserna Cinahl Complete och PubMed innehåller publikationer inom 

omvårdnad, medan databasen PsycINFO innehåller material inom 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017). Upplevelse, neuroleptika, 

schizofreni och behandling var de fyra centrala begreppen som identifierades 

utifrån syftet. Nyckelorden översattes till engelska med hjälp av Svensk MeSH och 

fyra sökblock skapades. Varje sökblock innehöll ämnesord och fritext med lämpliga 

synonymer. Vid en fritextsökning tar databasen fram artiklar som innehåller 

sökordet oavsett om det förekommer i titel, abstrakt eller i författarnas namn. 

Ämnesord är ord som beskriver vad artikeln innehåller och säkerställer således att 

artikelns innebörd överensstämmer med sökorden (Karlsson, 2017). Frassökning 

användes i Cinahl Complete och PsycINFO. Östlundh (2017) beskriver att 

citationstecken används i frassökningen för att hålla ihop sökorden som en helhet i 

stället för att databasen söker på varje ord för sig. Trunkering och booleska 

operatorer användes för att få en mer detaljerad sökning. Trunkering används för 

att få böjningar på valda sökord. Booleska operatorn OR används mellan de olika 

synonymerna i varje block för att databasen ska söka på varje term för sig och 

booleska operatorn AND används mellan sökblocken för att kombinera dem till en 
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gemensam sökning. I sökningen i PsycINFO användes booleska operatorn NOT för 

att exkludera vissa termer.   

För att sortera bort artiklar som inte är intressanta för området används 

begränsningar (Östlundh, 2017). Vid blocksökning i databaserna Cinahl Complete 

och PubMed användes begränsningarna: engelskspråkig, peer-reviewed, 

forskningsartikel och publicerings år 2011–2021. I databasen PsycINFO användes 

begränsningarna: engelskspråkig, peer-reviewed, forskningsartikel, publicerings år 

2011–2021 och åldersgrupp 18 – äldre. Begränsningar för studier som var 

metaanalyser, systematiska, matematiska modeller och studier som var utförda på 

djur användes också i databasen PsycINFO (bilaga 1). Tre artiklar hittades med 

hjälp av manuella sökningar utifrån framkomna artiklars referenslistor. Manuell 

sökning används för att hitta relevanta artiklar (Karlsson, 2017; Östlundh, 2017). 

Inklusionskriterier för studien var att deltagarna behövde vara diagnostiserade med 

schizofreni, behandlas med läkemedel i form av neuroleptika och vara över 18 år. 

Inklusionskriterier innebär att deltagarna i en studie behöver uppfylla vissa kriterier 

för att inkluderas i studien (Polit & Beck, 2020).  

Granskning och analys 
När databassökningarna var genomförda inleddes granskningen av artiklarna 

genom att läsa titel och abstrakt. Artiklarnas abstrakt ger läsaren en förståelse för 

innehållet och relevanta artiklar kan sorteras ut (Friberg, 2017a). Kvalitén på de 

artiklar som valdes ut granskades och utvärderades både enskilt och gemensamt. 

Granskningen gjordes med hjälp av HKR:s granskningsmall för studier med 

kvalitativ ansats (Blomqvist et al., 2016). Diskussion om vilka studier som ska ingå 

i analysen genomfördes och artiklar som inte ansågs svara på litteraturstudiens syfte 

exkluderades. Friberg (2017b) menar att granskningen syftar till att identifiera 

huruvida studien beskriver det fenomen som ska studeras. De tre artiklarna som 

hittades genom manuell sökning inkluderades i studien efter att ha läst titel och 

abstrakt samt att de genomgått kvalitetsgranskning. Granskningen resulterade i tio 

artiklar som analyserades med hjälp av Fribergs analysmall.  
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Friberg (2017b) beskriver fem steg i analysprocessen som innebär att först läsa 

artiklarna upprepade gånger för att en förståelse ska bildas och i det andra steget 

plockas resultat ut som är relevant för den egna studies syfte. Det tredje steget 

innebär att det skapas en överblick för varje utvald artikels resultat och det fjärde 

steget går ut på att hitta likheter och skillnader mellan de olika studiernas resultat. 

Sista steget innebär att beskriva studiens resultat med grund i de teman som 

formulerats. Analysprocessens tillvägagångssätt presenteras i figur 1. Valda artiklar 

som inkluderats i studien presenteras i artikelöversikter (bilaga 2).   

 

Figur 1: Analysprocessen i fem steg 

Etiska överväganden 
För att värna om människors lika värde, integritet och självbestämmande har 

forskningsetiska överväganden gjorts. Helsingforsdeklarationen poängterar att en 

studie bör vara utformad så att deltagarnas hälsa och intresse respekteras (World 

Medical Association, 2013). Ett kritiskt förhållningssätt tillämpades genom hela 

studien genom att exempelvis läsa artiklarna både individuellt och tillsammans. Vid 

studiens start skrev författarna ner sin förförståelse om fenomenet för att kunna 

diskutera huruvida den har påverkat studien. Genom att medvetandegöra sin 

förförståelse minimerar risken att information som inhämtas blir förskönad och att 

deltagarnas verkliga upplevelse speglas i stället. Alla resultat har redovisats, både 

de som stödjer och motsäger förförståelsen för att inte försköna data och respektera 

etiska principer. Etiska principer handlar bland annat om att deltagarna har 

förståelse för syftet med studien, att respektera autonomi, delaktighet och jämlikhet 

(Sandman & Kjellström, 2018). I alla tio artiklar som inkluderas framgick det att 

deltagarna givit sitt samtycke och att alla studier utom en varit etiskt godkända. 
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Studien inkluderades eftersom deltagarna var anonyma, givit sitt samtycke och 

kunde när som helst välja att avsluta sin medverkan. Genom att artiklarna som väljs 

ut är peer-reviewed är de vetenskapligt granskade och därför stärks det etiska 

perspektivet.  

Förförståelse 
Vår förförståelse innan studiens start har sin grund i verksamhetsförlagd utbildning 

från en rättspsykiatrisk avdelning där vi båda har kommit i kontakt med patienter 

som behandlas för olika psykossjukdomar. Behandling vid schizofreni kan vara 

livslång och påverka personerna på olika sätt. Medicineringen kan generera 

intensiva biverkningar, så som viktuppgång, utvecklande av diabetes och 

extrapyramidala bieffekter. Extrapyramidala bieffekter är bland annat 

muskelkramper, parkinsonism och rörelsehämning. Personerna kan bland annat 

administreras läkemedel var fjärde vecka och är de inte samarbetsvilliga till 

behandling injiceras medicinen som en tvångsåtgärd. Vid sådana tillfällen tänker vi 

att behandlingen kan inkräkta på autonomin. Vår uppfattning är att sjuksköterskor 

har en viktig roll i behandlingen och kan främja delaktigheten samt livskvalitén för 

patienterna genom ett professionellt förhållningssätt. 

Resultat 
Resultatet i litteraturstudien baseras på tio kvalitativa artiklar som använts för att 

beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling med neuroleptika vid 

schizofreni. Artiklarna publicerades mellan år 2011 och 2021. Studierna 

genomfördes i Australien (2), Brasilien (1), Danmark (1), England (1), Etiopien (1), 

Kanada (2), Norge (1) och USA (1).  

Efter genomförd kvalitativ innehållsanalys genererades tre huvudkategorier och 

fem subkategorier. I den första huvudkategorin upplevelsen av engagemang och 

bemötande identifierades subkategorierna att bemötas med respekt och värdighet 

och sökande efter stöd. I den andra huvudkategorin upplevelsen av att förlora en 

del av sig själv presenteras subkategorin att inte vilja vara sjuk. I den tredje 

huvudkategorin upplevelsen av att det goda möter det onda återfinns 

subkategorierna ett meningsfullt liv och att känna sig kontrollerad. (Figur 2).  
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Figur 2: De tre huvudkategorierna med subkategorier 

Upplevelsen av engagemang och bemötande 
Huvudkategorin Upplevelsen av engagemang och bemötande innehåller 

subkategorierna att bemötas med respekt och värdighet och sökande efter stöd. 

Kategorin beskriver hur personer med schizofreni upplever förtroende för andra 

personer. 

Att bemötas med respekt och värdighet 
En del av de personer som behandlas med neuroleptika vid schizofreni upplevde att 

relationen till hälso- och sjukvårdspersonalen var av stor betydelse och att nyckeln 

till en god behandling var en god vårdrelation. Personerna ansåg att hälso- och 

sjukvårdspersonalens förmåga att involvera dem till delat beslutfattande var 

avgörande om de skulle vara följsamma till behandlingen. Genom ett gott 

samarbete där personerna fick möjlighet att känna värdighet och förtroende 

bildades en terapeutisk allians som personerna upplevde var nödvändigt för att må 

bra. Ett gott samarbete gjorde att de kände sig uppskattade och förtroendet ökade 

för hälso- och sjukvårdspersonalen (Clifford et al., 2020; Graziani Giacchero 

Vedana & Inocenti Miasso, 2014; Møllerhøj et al., 2019; Rise et al., 2021).  
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Några personer med schizofreni upplevde att de blev fråntagna autonomin av hälso- 

och sjukvårdspersonalen och önskade att de skulle bli mer delaktiga i sin 

behandling. Personerna hade inte mycket att säga till om när det handlande om 

medicinerna och när de ville konsultera med sina läkare fanns det ingen möjlighet 

till det som gjorde att de kände sig betydelselösa. De uttryckte att hälso- och 

sjukvårdspersonalen behövde beakta varje individs unika behov och undersöka 

önskemål gällande information och kunskap kring neuroleptika. Personerna som 

behandlades för schizofreni med neuroleptika hade olika behov av information och 

en del upplevde att de fick för lite som gjorde att de kände sig osäkra (Digel Vandyk 

& Baker, 2012; Graziani Giacchero Vedana & Inocenti Miasso, 2014; Iyer et al., 

2013; Kaar et al., 2019; Rise et al., 2021; Robinson et al., 2020). Det framkom också 

att en del personer upplevde behov av emotionellt stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Behovet uppstod exempelvis när de behövde byta medicin 

eftersom de kände rädsla, oro och ångest eftersom de inte förstod meningen med 

medicineringen eller vad medicineringen skulle innebära för dem (Iyer et al., 2013; 

Robinson et al., 2020). Attityd och bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen 

upplevdes ibland dåligt. Personerna kände att de inte blev bemötta med respekt och 

värdighet utan att de kunde till exempel få en utskällning om de glömt ta sin medicin 

som gjorde att de upplevde oro och skam. Personerna upplevde att de skämdes när 

de hade missat ett möte och valde att avstå nästkommande möte för att de var rädda 

för dåligt bemötande i form av anklagelser (Teferra et al., 2013). 

Administreringen av läkemedlet upplevdes också som en viktig aspekt. Vissa 

uttryckte att det var viktigt att personalen hade erfarenhet gällande injektioner och 

visste hur de skulle administreras för att göra det så smärtfritt som möjligt, samtidigt 

som andra upplevde att det var ett stressfullt moment att behöva planera och träffa 

hälso- och sjukvårdspersonal. För att få en positiv upplevelse krävdes det ett bra 

bemötande där personerna kände sig värdefulla och bekräftade (Graziani Giacchero 

Vedana & Inocenti Miasso, 2014; Kaar et al., 2019; Rise et al., 2021).  

Resultat från studier visade att första läkemedelskontakten var avgörande för 

upplevelsen av läkemedlet. Några personer kom i kontakt med neuroleptika i 

samband med sjukdomsdebut och upplevde ett indirekt tvång från hälso- och 
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sjukvårdspersonal att ta medicinerna. Det skapade känslor så som stress och ilska. 

Långtidsverkande injektioner blev förstahandsval, trots att personerna inte ville, 

och anledningen var att hälso- och sjukvårdspersonalen kunde garantera att 

personerna hade läkemedelskoncentration av neuroleptika i blodet under en lång 

period (Iyer et al., 2013; Tranulis et al., 2011). Att hälso- och sjukvårdspersonalen 

saknade samtycke från personerna och administrerade läkemedlen som en 

tvångsåtgärd genererade brister i tilliten till sjukvården. Personerna upplevde att 

deras autonomi gick förlorad när de fick injektioner mot deras vilja. Den negativa 

erfarenheten ledde till att personerna motsade sig fortsatt behandling trots att de 

mådde bättre när symtomen från sjukdomen försvann (Iyer et al., 2013; Robinson 

et al., 2020; Tranulis et al., 2011).  

Sökande efter stöd  
Resultatet visade att personer som medicinerade med neuroleptika upplevde att 

närstående pressade dem att medicinera mot sin vilja. De kände sig tvingade att gå 

på möten med hälso- och sjukvårdspersonal när deras närstående påminde dem och 

i värsta fall jagade dem dit. De kände sig hotade av sina närstående, till exempel 

uttryckte närstående att de inte kunde bo kvar hos dem om de inte medicinerade 

(Clifford et al., 2020; Iyer et al., 2013; Teferra et al., 2013; Tranulis et al., 2011). 

Vissa personer upplevde att långtidsverkande injektioner var bättre än tabletter då 

det underlättade för närstående att inte behöva påminna dem att ta sina mediciner 

(Clifford et al., 2020; Robinson et al., 2020). Samtidigt kunde ett utelämnat stöd 

från närstående resultera i att de inte ville fortsätta behandlingen, eftersom de 

behövde känna sig uppmuntrade och peppade för att vara följsamma. De kunde 

också känna sig som en börda och att familjen inte längre ville ta hand om dem för 

att de behandlades med neuroleptika (Graziani Giacchero Vedana & Inocenti 

Miasso, 2014; Møllerhøj et al., 2019; Teferra et al., 2013). 

Upplevelsen av att förlora en del av sig själv 
Kategorin Upplevelsen av att förlora en del av sig själv innehåller subkategorin att 

inte vilja vara sjuk. Kategorin beskriver de känslor och lärdomar personer som 

behandlas med neuroleptika vid schizofreni får ta del av.  
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Att inte vilja vara sjuk 
Personer upplevde att det förekom ett starkt samband mellan nedsatt självkänsla 

och upplevd stigmatisering kring läkemedelsbehandlingen. De upplevde 

stigmatisering eftersom de blev bemötta med fördomar och rädsla kring 

behandlingen från utomstående som gjorde att deras självkänsla sjönk. Utelämnad 

information om att medicineringen var livslång resulterade i en känsla av svek mot 

sjukvården. Ett vanligt förekommande resonemang var att behandlingen med 

neuroleptika likställdes med att vara galen eller mentalt sjuk och för att inte känna 

det avslutade personerna på egen hand medicineringen genom att exempelvis låtsas 

att de hade tagit tabletterna. När personerna inte följde ordinationen resulterade det 

i återfall i sjukdomen som ledde till aggressivitet, frustation och hopplöshet. 

Medicineringen hade stor inverkan på personernas självkänsla och att behöva ta 

medicin påminde dem att de var sjuka. Strävan efter att upplevas som normal för 

andra var en drivkraft för att fortsätta ta läkemedlet, trots att de inte accepterade 

medicineringen med neuroleptika (Kaar et al., 2019; Møllerhøj et al., 2019; Teferra 

et al., 2013; Tranulis et al., 2011). På grund av stigmatiseringen var 

självmedicinering med alkohol och droger ett förekommande fenomen och 

personerna upplevde att de hellre ville bli kallade drogberoende än att kontinuerligt 

administreras läkemedel för att inte känna sig förminskade eller förlöjligade 

(Clifford et al., 2020; Teferra et al., 2013).  

Personerna förstod inte innebörden av att medicineras för de ansåg att de inte var 

sjuka. Den bristande sjukdomsinsikten var en bidragande faktor till att personerna 

hade en negativ upplevelse gentemot medicineringen och kände att den var onödig. 

Det framkom att behandlingen bidrog till att personerna fick ökad sjukdomsinsikt, 

men att det var av betydelse för personerna att förstå varför regelbunden 

medicineringen var väsentlig om de skulle fortsätta administreras neuroleptika 

(Graziani Giacchero Vedana & Inocenti Miasso, 2014; Teferra et al., 2013). När 

symtomen minskade på grund av regelbunden behandling valde personerna att 

avsluta behandlingen på grund av att det inte fanns en anledning att ta läkemedel 

när den sociala förmågan var i behåll (Teferra et al., 2013).  
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Upplevelsen av att det goda möter det onda 
Kategorin Upplevelsen av att det goda möter det onda innehåller subkategorierna 

ett meningsfullt liv och att känna sig kontrollerad. I kategorin skildras personers 

upplevelser av en påverkad vardag och av att hantera biverkningar.  

Ett meningsfullt liv 
De personer som behandlades med neuroleptika upplevde att de ville leva ett 

värdigt liv, vara delaktig i sin vård med delat beslutsfattande och ha en bibehållen 

autonomi. Lärdomar av de misstag de hade gjort under behandlingen gjorde att de 

insåg värdet av god följsamhet till behandlingen. I samband med regelbunden 

behandling upplevde personerna att läkemedlet gjorde att de kunde leva ett så 

normalt liv som möjligt och att behandlingen gav ett bättre subjektivt välmående 

med upplevd livskvalité och reducerade symtom. Regelbunden medicinering 

bidrog till god social förmåga, goda relationer, självkontroll och höjde 

aktivitetsnivån samtidigt som de kunde fokusera på rehabilitering. Personerna 

upplevde att läkemedlets fördelar vägde tyngre än nackdelarna och att neuroleptika 

var nödvändigt trots att de visste att behandlingen bidrog till biverkningar som 

kunde vara svåra att hantera (Graziani Giacchero Vedana & Inocenti Miasso, 2014; 

Møllerhøj et al., 2019; Tranulis et al., 2011). 

Långtidsverkande injektioner var mer fördelaktigt än dagliga tabletter eftersom 

oron för att glömma eller att behöva bli påmind minskades (Clifford et al., 2020; 

Iyer et al., 2013; Robinson et al., 2020). Att få medicineringen i form av injektioner 

bidrog till att personerna kunde fokusera på att tillfriskna och att rehabilitera sig. 

De upplevde också att långtidsverkande injektioner skapade en känsla av kontroll 

över sjukdomen och blev mer självständiga. Med minskad ambivalens glömmer de 

bort att de är sjuka i perioden mellan injektionerna och det upplevdes positivt (Iyer 

et al., 2013; Møllerhøj et al., 2019; Rise et al., 2021). De personer som medicinerade 

med injektioner upplevde att de kunde ha en mer flexibel vardag med färre datum 

att komma ihåg. De kunde planera sitt eget liv som gjorde att de inte kände sig lika 

låsta. De mådde mycket bättre i vardagen i form av ökad fysisk och psykisk aktivitet 

så som träning och matlagning, samtidigt som de upplevde bättre relationer med 

närstående. Ett bättre mående främjade upplevd livskvalité som förbättrade 
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återhämtningsprocessen (Kaar et al., 2019; Rise et al., 2021). Några personer 

upplevde däremot att de hade bättre kontroll över sitt eget liv när de tog dagliga 

tabletter då de kunde sköta medicinen själv. Det skapade en känsla av frihet och 

självständighet, men för att kunna uppleva fördelar med tabletter behövde de ha 

tillräckligt med information och kunskap om sin behandling (Kaar et al., 2019). 

Stödgrupper i ett tryggt klimat där personerna kunde dela erfarenheter, vara 

förebilder för varandra och lära sig av varandras strategier gjorde att behandlingen 

upplevdes positivt samt ökade följsamheten till ordinationen eftersom de kände 

trygghet hos varandra (Clifford et al., 2020; Digel Vandyk & Baker, 2012; Graziani 

Giacchero Vedana & Inocenti Miasso, 2014; Robinson et al., 2020). Om personerna 

inte upplevde trygghet med vårdpersonalen kunde stödgrupper ha den effekten i 

stället (Clifford et al., 2020). Å andra sidan uppgav några personer att stödgrupper 

kunde ha motsatt effekt och resultera i att personerna får ändrad mening om 

behandlingen som leder till att de slutar ta sina läkemedel (Graziani Giacchero 

Vedana & Inocenti Miasso, 2014).  

Att känna sig kontrollerad 
Några personer upplevde att behandlingen med neuroleptika gav dem hinder i 

vardagen. Biverkningar påverkar, kontrollerar och begränsar personers vardag. 

Personer som fick neuroleptika upplevde att de genomgick tuffa dagar med lidande, 

tvivel, uppoffring och oro som ledde till nedsatt livskvalité. Behandling med 

neuroleptika resulterade i att personerna intog en ny identitet som präglades av 

gränser och stigmatisering (Clifford et al., 2020; Digel Vandyk & Baker, 2012; 

Graziani Giacchero Vedana & Inocenti Miasso, 2014; Kaar et al., 2019; Teferra et 

al., 2013). För att vara följsam till behandlingen krävdes det att biverkningarna var 

hanterbara och inte påverkade det vardagliga livet så som att jobba eller ta hand om 

barnen. Biverkningarna som upplevdes var bland annat sexuell dysfunktion, ökad 

aptit, viktuppgång, skakningar och kramp i ansiktet (Clifford et al., 2020; Kaar et 

al., 2019; Teferra et al., 2013). Ökad aptit och viktuppgång ansågs vara svåra 

biverkningar att hantera. Familjemedlemmar klagade på att det gick åt mer mat som 

resulterade i att personerna inte tog sina mediciner för att undvika känslan av hunger 

(Teferra et al., 2013). Att gå upp i vikt gjorde att de skämdes för hur de såg ut och 
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de var rädda för att drabbas av diabetes, stroke eller hjärtinfarkt relaterat till 

viktuppgången som påverkade personernas upplevelse av behandlingen (Digel 

Vandyk & Baker, 2012).  

Det framkom att personerna tyckte att det var obekvämt med frekventa besök till 

sjukvården. Bland annat upplevde de rädsla för stigmatisering, att de var jobbigt att 

behöva berätta för sin chef eller lärare i skolan att de skulle besöka sjukvården för 

att få sin neuroleptika. Personerna upplevde att deras självbestämmande 

försummades, eftersom de inte kunde planera något och behövde infinna sig på 

bokade tider. Önskemål om att behandlingen skulle anpassas efter deras vardag 

framkom (Iyer et al., 2013; Kaar et al., 2019).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med metoddiskussionen är att granska styrkor och svagheter med 

litteraturstudien ur ett kritiskt förhållningssätt för att påvisa vetenskaplig kvalité 

(Henricson, 2017b). För att säkerställa studiens kvalité granskades metoden utifrån 

de fyra trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten bedöms utifrån hur väl studiens resultat svarar på syftet genom att 

diskutera metod, datainsamlingsprocess, analys och granskning (Shenton, 2004). 

Datainsamling med kvalitativ ansats genomfördes, eftersom det ansågs vara den 

lämpligaste metoden för att besvara syftet då ”upplevelse” var ett av 

nyckelbegreppen. Friberg (2017b) beskriver att kvalitativa studier syftar till att få 

ökad förståelse genom att undersöka upplevelser eller erfarenheter av olika 

fenomen. Tillförlitligheten stärks eftersom resultatet beskriver hur personer 

upplever sin läkemedelsbehandling med neuroleptika vid schizofreni. Kvantitativ 

forskning valdes att exkluderas på grund av att studierna inte ansågs spegla 

deltagarnas upplevelser samtidigt som kvalitativ forskning möjliggör en 

beskrivning av upplevelser på ett djupare plan. Det kan ha medfört att relevant 
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information gått förlorat som således sänker tillförlitligheten. I framtida studier bör 

kvantitativa studier inkluderas. Datainsamlingen har kompletterats med manuella 

sökningar, som betraktas öka tillförlitligheten. Med manuella sökningar är det 

möjligt att hitta lämpliga artiklar inom valt område (Östlundh, 2017). 

I den aktuella studien användes databaserna Cinahl Complete, PsycINFO och 

PubMed. Östlundh (2017) menar att databaserna innehåller relevant information 

och material inom omvårdnad, som gör att tillförlitligheten stärks. Henricson 

(2017b) beskriver att tillförlitligheten stärks om material eftersöks i flera databaser 

med omvårdnadsfokus då chansen att hitta relevanta artiklar ökar. I Cinahl 

Complete och PsycINFO användes peer-reviewed som ett inklusionskriterie. Peer-

reviewed stärker tillförlitligheten då publicerade artiklar är vetenskapligt granskade 

(Henricson, 2017b). Artiklarna som inkluderades fick inte vara mer än tio år gamla 

och det betraktas som en styrka eftersom den nyaste forskningen berörs ur ett 

aktuellt omvårdnadsperspektiv. Då sökord med tillhörande synonymer, boolesk 

teknik, trunkering och frassökning har använts stärks tillförlitligheten eftersom det 

bidrar till relevanta sökträffar utifrån syftet.  

I samband med databassökningar tog författarna hjälp av Högskolan Kristianstads 

bibliotekarier för att säkerställa att sökningarna blev korrekta och att relevanta 

sökord användes. Ur detta perspektiv stärks tillförlitligheten. Däremot sänks 

tillförlitligheten då begränsningarna: metaanalys, litteraturstudie, systematisk 

studie, matematisk modell, eller att studien var utförd på djur användes på 

sökningen i PsycINFO. Databassökningen gjordes om vid ett senare tillfälle utan 

ovan nämnda begränsningar och det genererade ett väsentligt större resultat. 

Anledningen till att begränsningarna användes var för att reducera det stora antalet 

artiklar som framkom i relation till examensarbetets omfattning. Begränsningarna 

kan ha gjort att relevanta artiklar har gått förlorade som hade gett ett annorlunda 

resultat och därav sänks tillförlitligheten. Däremot, är det möjligt att resultatet inte 

hade påverkats eftersom begränsningarna exkluderade artiklar som inte uppfyllde 

det studien avsåg att studera. I framtida studier bör dessa begränsningar inte 

användas för att inte gå miste om värdefulla artiklar. Studien bör i stället använda 

fler synonymer i de olika sökblocken som kan begränsa sökningen ytterligare.  
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Analys och granskning genomfördes först individuellt och sedan gemensamt, för 

att författarna skulle få ett större helhetsperspektiv och kunna säkerställa god kvalité 

på genomförda processer. Henricson (2017b) menar att tillförlitligheten stärks då 

analys och granskning gjorts både individuellt och tillsammans. Studien har lästs 

och granskats under grupphandlednings- och seminarietillfällen av studenter, 

handledare och examinator. Tillförlitligheten stärks av att andra har granskat 

studien (Henricson, 2017b). Artiklarna som valdes ut granskades som gör att 

tillförlitligheten stärks. Granskningen genomfördes med hjälp av HKR:s 

granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). I två av studierna 

beskrevs, förutom personernas upplevelse, även hälso- och sjukvårdspersonal och 

närståendes upplevelse. Ur denna aspekt kan tillförlitligheten sänkas, men 

artiklarna valdes att inkluderas eftersom det tydligt gick att urskilja vem som sa 

vad.  

Verifierbarhet 
För att bedöma studies verifierbarhet behöver det diskuteras om resultatet hade 

blivit detsamma om studien hade genomförts i samma kontext med samma metod 

och deltagare (Shenton, 2004). Metodavsnittet beskriver huruvida datainsamlings- 

och analysprocessen har gått till i både text och figur. För att tydligt beskriva 

analysen redovisades analysprocessen i fem steg som stärker verifierbarheten. 

Databassökningarna presenteras i text och sökscheman i bilagor för att tydliggöra 

sökningar i tre databaser som stärker verifierbarheten. Studiens tillvägagångssätt 

ska presenteras på detaljnivå för att möjliggöra en framtida studie på samma sätt 

som genererar ett liknande resultat (Shenton, 2004). 

Pålitlighet 
Pålitlighet innebär att studiens objektivitet bedöms. Fullständig objektivitet är 

omöjligt att uppnå då studien är genomförd av personer som har en förförståelse för 

fenomenet, men författarna ska sträva efter objektivitet (Shenton, 2004). Innan 

studien påbörjades skrev författarna ner sin förförståelse för att påvisa den relation 

som förelåg till ämnet. Förförståelsen redogjordes för att kunna utvärdera om den 

har påverkat studiens resultat. Henricson (2017b) menar att pålitligheten stärks om 

förförståelsen redovisas eftersom det minimerar risken att få ett riktat resultat. Även 
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fast att det som motsäger förförståelsen har redovisats sänks pålitligheten då 

resultatet kan tolkas vara relativt likt författarnas förförståelse. Ur aspekten att 

likheter och skillnader redovisats i resultatet anses det att pålitligheten stärks. 

Databassökning och analys har genomförts av båda författarna, vilket stärker 

pålitligheten då risken att studien speglar den enskilda författarens förförståelse 

minskar. Pålitligheten sänks då resultatet inkluderar artiklar vars författare inte har 

redovisat sin förförståelse. Artiklarna valdes att inkluderas då de var etiskt 

godkända och deltagarna hade lämnat skriftligt samtycke. I en av artiklarna gick det 

inte att finna om forskningsetiskt tillstånd hade erhållits och därför sänks 

pålitligheten. Artikeln inkluderades eftersom det i studien redovisades att 

deltagarna lämnat skriftligt och muntligt samtycke och att de när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan.  

Överförbarhet 
Överförbarhet bedömer huruvida resultatet går att generalisera till andra kontexter. 

Studier som genomförs med kvalitativ ansats gör det svårare att överföra resultatet 

till andra miljöer på grund av att studien är avgränsad till ett litet antal deltagare 

(Shenton, 2004). Resultatet är baserat på tio kvalitetsgranskade kvalitativa artiklar 

genomförda i Australien, Brasilien, Danmark, England, Etiopien, Kanada, Norge 

och USA. Studiens resultat innebär en stor geografisk spridning som således 

representerar olika folkgrupper. Överförbarheten stärks med försiktighet eftersom 

det är ett litet antal artiklar med stor spridning från olika länder. Då studien inte 

inkluderar Asien går det inte att generalisera resultatet dit. Studiens överförbarhet 

stärks eftersom resultatet kan tillämpas i flera vårdkontexter då personerna som 

ingått i studien behandlats inom både öppen- och slutenvård. Manliga deltagare var 

överrepresenterade i inkluderade artiklar som gör det svårare att generalisera 

resultatet till kvinnor. Utifrån denna studies kontext går resultatet endast att 

överföra till vuxna eftersom deltagarna i artiklarna var över 18 år. Författarna anser 

att resultatet håller en medelhög abstraktionsnivå och kan generaliseras till andra 

vårdkontexter där personer som behandlas med neuroleptika vid schizofreni 

förekommer.   
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling 

med neuroleptika vid schizofreni. Huvudfynden skildras utifrån tre kategorier: 

strävan efter delaktighet, rädsla för stigmatisering och långtidsverkande 

injektioner främjar välmående. Fynden diskuteras utifrån annan forskning 

tillsammans med omvårdnadsteoretiska förankringar och etiska perspektiv.  

Strävan efter delaktighet 
En förutsättning för att personer som behandlas med neuroleptika ska vara 

följsamma till sin behandling är en god vårdrelation där personerna får möjlighet 

att vara delaktiga i sin behandling. I majoriteten av de studier som ingick i 

litteraturstudien beskrev personer att de upplevde att de blev fråntagna autonomin 

av hälso- och sjukvårdspersonal. De kände sig betydelselösa och negligerade när de 

inte fick konsultera med sin läkare om medicineringen. Trots uteblivet samtycke 

administrerades långtidsverkande injektioner som resulterade i att personerna 

motsade sig fortsatt behandling. För att vara följsam till behandlingen upplevde 

personerna att de behövde känna förtroende och ett emotionellt stöd. Personerna 

upplevde ett behov av information och kunskap, men att de inte fick det och förstod 

inte meningen med behandlingen. De kände sig inte involverade i sin behandling 

när önskemål inte respekterades och det gjorde att värdigheten hotades. Ett delat 

beslutsfattande och dess positiva effekter har uppmärksammats i fler studier. 

Fiorillo et al. (2020) rekommenderar att sjuksköterskor aktivt bör uppmuntra 

personer som behandlas med neuroleptika vid schizofreni att vara delaktiga i sin 

vård. Vidare bör sjuksköterskor ge information med ett personcentrerat 

förhållningssätt genom att undersöka personens behov. Ett erbjudande av 

neuroleptika är indicerat så fort som möjligt i sjukdomsdebuten, men sjuksköterskor 

bör förklara och informera personerna att de kan vara delaktiga genom att 

exempelvis välja tablett- eller injektionsbehandling. Delat beslutsfattande är 

nyckeln till en lyckad behandling. En mindre studie med begränsad kontext av 

Souraya et al. (2018) visar dock att hälso- och sjukvårdspersonal hämmar personer 

som behandlas med neuroleptika vid schizofreni från delat beslutsfattande. I studien 

ansåg hälso- och sjukvårdspersonalen att personernas upplevda symtom i samband 
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med bristande sjukdomsinsikt hindrar dem från att vara delaktig i sin behandling. 

Fortsättningsvis anser hälso- och sjukvårdspersonalen att personerna med 

schizofreni som behandlas med neuroleptika inte är mentalt kapabla att ta beslut 

och att schizofreni är en diagnos som är synonymt med oförmåga. Resonemanget 

kan kopplas till McCormack och McCances (2006) modell för personcentrerad 

omvårdnad. Modellen är ett ramverk bestående av fem delar: samhällsperspektiv, 

förutsättningar för personcentrerad omvårdnad, vårdandets sammanhang, 

personcentrerade processer och personcentrerade resultat (Blomqvist, 2017). 

Utifrån vårdandets sammanhang bör sjukvården sträva efter en organisation som 

ger förutsättningar för att uppnå personcentrerad omvårdnad genom god vårdmiljö. 

Faktorer så som delat beslutsfattande och gediget partnerskap etablerar en god 

vårdmiljö. Den fjärde delen i modellen beskriver personcentrerade processer och 

innefattar att sjuksköterskor bör förhålla sig till ett holistiskt synsätt och ha i syfte 

att uppnå delaktighet och autonomi. Det är viktigt att sjuksköterskor arbetar utifrån 

sin värdegrund, har en god självkännedom och ett professionellt förhållningssätt 

(McCormack & McCance, 2006). Det är av värde att stärka personers autonomi i 

den mån det går. Sjuksköterskor bör hjälpa personer att uppnå autonomi genom 

information och stöd. I situationer där personers hälsa berörs ska hälso- och 

sjukvårdspersonal möjliggöra självbestämmande genom att involvera dem i 

beslutsfattande och efterfråga vilken information personerna vill ta del av. Det är 

viktigt att sjuksköterskor behandlar varje person med värdighet och med respekt för 

människors lika värde oavsett diagnos eller etnicitet. Närhetsetik kan koppas till 

sjuksköterskor som agerar utifrån personcentrerad omvårdnad. Etiken innebär att 

båda parter är i beroendeställning till varandra och att moraliska krav uppstår i varje 

möte med en person. Det går inte att objektifiera den andre utan varje person är unik 

och relaterat till det måste integritet, autonomi och delaktighet respekteras 

(Sandman & Kjellström, 2018).   

Rädsla för stigmatisering 
Personer som behandlas med neuroleptika upplever stark rädsla för stigmatisering. 

Ett centralt fynd i litteraturstudien var att personerna upplevde en nedsatt 

självkänsla, en önskan att uppfattas som normal och att det förelåg fördomar kring 

behandlingen. Det framkom också att behandlingen genererar en ny identitet som 
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präglas av gränser och uppoffringar. Personerna tyckte att det var obekvämt att 

behöva berätta för sin chef eller lärare i skolan att de skulle till sjukvården för att 

administreras med neuroleptika. Den upplevda stigmatiseringen genererade känslor 

så som rädsla, aggressivitet, hopplöshet, och förminskning. När personerna 

kontinuerligt administrerades neuroleptika i tablettform blev de påminda om att de 

var sjuka och det ökade ambivalensen gentemot behandlingen. De negativa 

känslorna gjorde att de försökte hitta en väg ut ur behandlingen, men det resulterade 

i återfall i sjukdom och symtom kom tillbaka. När de var följsamma till 

behandlingen förbättrades deras upplevda hälsa och de kunde leva ett så normalt liv 

som möjligt. En studie av Chan och Mak (2014) understryker att stigmatisering är 

ett hinder för återhämning vid schizofreni och att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

sätta in åtgärder som reducerar upplevd stigmatisering. Fortsättningsvis bör hälso- 

och sjukvårdspersonal erbjuda verktyg för att en person ska kunna återhämta sig. 

För personer som upplever stigmatisering ska empowerment erbjudas, som innebär 

att en persons kvarvarande förmågor förstärks. Målet är att genom ett delat 

beslutsfattande stärka personen så att de tar mer ansvar och blir delaktiga i sin egen 

behandling. Delat beslutsfattande är ett återhämtningsverktyg som ökar personens 

känsla av kontroll och minimerar känslan av hjälplöshet. McCormack och McCance 

(2006) beskriver i sin modell olika förutsättningar för att uppnå personcentrerad 

omvårdnad. Att erbjuda verktyg för att en person ska kunna återhämta sig och 

samtidigt minimera rädslan för stigmatisering kan kopplas till delen som belyser 

förutsättningar för att uppnå personcentrerad vård. Sjuksköterskor bör kunna 

agera i omvårdnadssituationer utifrån den kompetens som krävs med ett 

professionellt förhållningssätt. Fortsättningsvis bör sjuksköterskor ha en 

självkännedom och vara medvetna om sina värderingar för att undvika att de 

påverkar personer i deras beslut kring behandlingen. Samhällsperspektivet 

beskriver de krav som ställs på samhället för att kunna uppnå personcentrerad vård. 

För att kunna agera i omvårdnadssituationer och erbjuda verktyg som främjar 

empowerment ställs det krav på att samhället låter sjuksköterskor vara självständiga 

och innovativa med stöd från organisationer. Stöd från organisationer kan 

exempelvis vara att sjuksköterskor får utveckla sin kompetens gällande personers 

upplevelser av att behandlas med neuroleptika genom att bli erbjudna utbildning 
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inom området. Samtidigt måste organisationer ge sjuksköterskor möjlighet att 

utveckla en god vårdrelation som kan vända ambivalensen gentemot behandlingen 

genom exempelvis god bemanning. En god bemanning möjliggör att varje person i 

mötet med sjuksköterskan får den tid de behöver för att kunna utveckla en trygg 

vårdrelation som ansågs vara viktigt för att vilja vara följsam till behandlingen med 

neuroleptika. En vårdrelation baserad på respekt och engagemang gör att de i 

slutändan kan uppleva personcentrerad omvårdnad samtidigt som de blir bemötta 

med värdighet. Svensk sjuksköterskeförening (2017) uttrycker att en sjuksköterska 

ska på ett självständigt sätt ge en person möjlighet att återfå, bibehålla eller förbättra 

sin hälsa. Omvårdnaden ska dessutom ges med respekt för självbestämmande, 

värdighet och mänskliga rättigheter. Genom att personen tar ett större ansvar för sin 

behandling och är delaktiga genom ett delat beslutsfattande är målet att rädslan för 

stigmatisering ska minimeras. 

Långtidsverkande injektioner främjar välmående 
Långtidsverkande injektioner bör erbjudas till personer som behandlas med 

neuroleptika vid schizofreni. Ett genomgående fynd i litteraturstudien var att 

personerna ville leva ett värdigt liv med bibehållen autonomi och det kunde uppnås 

med långtidsverkande injektioner. En förutsättning för att respektera och främja en 

persons autonomi var att hälso- och sjukvårdspersonalen hade inhämtat samtycke 

till behandlingen från personerna. När de fick injektioner i stället för tabletter kunde 

de fokusera på rehabilitering och återhämtning samtidigt som de kände att de hade 

kontroll över sjukdomen. En känsla av kontroll främjade autonomi som var en 

viktig aspekt för att uppleva värdighet. Återhämtningsprocessen främjades 

eftersom injektionerna gjorde att de inte kände sig lika låsta. När de inte kände sig 

lika låsta kunde de ha en mer flexibel vardag och planera sitt eget liv. Det bidrog 

till en bättre fysisk och psykisk förmåga som i sin tur resulterade i ett bättre mående 

där vardagen genomsyrades av aktiviteter de inte hade klarat av innan behandlingen 

startade. Träning, matlagning och sociala relationer var exempel på aktiviteter som 

möjliggjordes. De positiva effekterna av långtidsverkande injektioner gjorde att den 

upplevda livskvalitén ökade. Att långtidsverkande injektioner med neuroleptika 

förbättrar personers välmående vid schizofreni har blivit uppmärksammat i fler 

studier. Kaplan et al. (2013) har gjort en studie om långtidsverkande injektioners 
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effekter i syfte att öka klinikers medvetandehet för ett underskattat verktyg i 

behandlingen vid schizofreni. Långtidsverkande injektioner genererar signifikanta 

förbättringar i jämförelse med tabletter hos personer som administreras 

neuroleptika. Injektioner är associerat med färre inläggningar på sjukhus, färre 

återfall i sjukdom och färre avhopp från behandlingen. En studie av Lin et al. (2013) 

poängterar att långtidsverkande injektioner med neuroleptika till personer med 

schizofreni är mer kostnadseffektivt ur ett samhällsperspektiv i jämförelse med 

neuroleptika i tablettform. Långtidsverkande injektioner minskar återinläggningar 

på sjukhus och ger ett bättre välmående hos personerna som administreras som i sin 

tur resulterar i färre besök till sjukvården. Pietrini et al. (2019) diskuterar i sin studie 

att långtidsverkande injektioner med neuroleptika är den behandling som passar 

bäst in i den personcentrerade omvårdnaden. Långtidsverkande injektioner främjar 

inte bara livskvalité och maximerar personens kvarvarande förmågor vid 

schizofreni, utan möjliggör också att en återhämtningsorienterad plan med 

huvudfokus på delat beslutsfattande kan utformas. Med långtidsverkande 

injektioner kan sjuksköterskor fokusera på att sätta in åtgärder som förbättrar den 

psykosociala förmågan med fokus på personens återhämtning i stället för att behöva 

övervaka personerna så att de tar sina läkemedel. Neuroleptikainjektioner främjar 

personers autonomi och etablerar en vård som har sin grund i delat beslutsfattande. 

När personer ges möjlighet att involveras i vården med delat beslutsfattande blir 

autonomin respekterad och det uppstår en känsla av välbefinnande. Utifrån 

McCormack och McCances (2006) modell för personcentrerad omvårdnad kan 

resonemanget kopplas till personcentrerade processer. Sjuksköterskor bör bemöta 

personer ur ett holistiskt förhållningssätt genom att visa engagemang och närvaro. 

En faktor som bidrar till delat beslutsfattande är en omvårdnad som grundar sig i 

ett genuint engagemang och en ömsesidig relation mellan person och sjuksköterska. 

Den personcentrerade omvårdnaden ger förutsättningar för en god omvårdnad med 

delaktighet och autonomi i fokus. Sjuksköterskor som möter en person som 

behandlas med neuroleptika vid schizofreni bör ha ett etiskt förhållningssätt för att 

personerna ska få uppleva värdighet. När en person med schizofreni ska 

administreras neuroleptika uppstår ett maktförhållande mellan person och 

sjuksköterska. För att minimera maktförhållandet bör sjuksköterskor ha 
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diskursetiken i beaktande eftersom alla berörda parter i ett möte är jämbördiga. En 

god kommunikation och delaktighet i vården är förutsättningar för att minimera de 

maktskillnader som uppstår i mötet mellan person och sjuksköterska (Sandman & 

Kjellström, 2018).  

Slutsats 
Studiens slutsats är att personer som behandlas med neuroleptika vid schizofreni 

har ett stort behov av att uppleva värdighet där de får vara delaktiga i sin vård genom 

ett delat beslutsfattande och ha en bibehållen autonomi. Det är av stor betydelse att 

hälso- och sjukvårdspersonalen bemöter personerna med respekt och förtroende 

genom ett engagerat förhållningssätt. Studien har visat att personer upplever att 

deras autonomi blir fråntagen av hälso- och sjukvårdspersonalen och att det 

genererar känslor så som oro, osäkerhet, negligering och förminskning. Personer 

som behandlas med neuroleptika vid schizofreni upplever rädsla för stigmatisering 

och det leder till ambivalens gentemot behandlingen. Ett sätt att främja autonomi är 

att erbjuda långtidsverkande injektioner i stället för tabletter eftersom personerna 

inte känner sig lika låsta utan kan fokusera på rehabilitering och den psykosociala 

förmågan. Sjuksköterskor har en betydelsefull roll när det kommer till att främja 

personernas autonomi och delaktighet i samband med behandlingen. Genom ett 

personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskor tillgodose unika behov, sätta in 

åtgärder som främjar återhämtning och motivera personerna till fortsatt behandling. 

Med rätt förutsättningar kan sjuksköterskor bidra till ett bättre välmående med 

upplevd livskvalité hos personer som behandlas med neuroleptika vid schizofreni. 

Litteraturstudien har även belyst omvårdnadsåtgärder som kan främja personerna 

med schizofreni och ge dem möjlighet till att leva ett så bra liv som möjligt utifrån 

deras förutsättningar. Ett bättre välmående med sin grund i delat beslutsfattande 

möjliggör att personerna kan bli mer integrerade i samhället med en god social, 

fysik och psykisk förmåga. Denna studie påvisar de goda effekter ett 

personcentrerat förhållningssätt bär med sig, som andra vårdkontexter skulle kunna 

ta del av för en bättre omvårdnad. Studien kan också öka sjuksköterskors 

medvetandehet kring vikten av delaktighet och autonomi i mötet med personen. 

Resultatet i denna studie belyser framför allt mäns upplevelser av att behandlas med 
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neuroleptika. I framtida studier är det betydelsefullt att undersöka om kvinnors 

upplevelser av att behandlas med neuroleptika vid schizofreni är annorlunda.   
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Bilaga 1. Sökschema 
Databas: Cinahl Complete  
Datum: 12-10-2021 

Syfte: var att beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling med neuroleptika vid schizofreni. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 – Schizofreni  Schizophrenia [MH] OR  
“Schizoaffective Disorder” [MH] OR 
Schizophrenia* [fritext] OR  
"Schizoaffective Disorder*" [fritext] OR  
"Schizophrenic Disorder*" [fritext] OR  
Schizophreni* [fritext] OR  
Schizophrenias [fritext] 

36 532  

2 – Upplevelse  "Qualitative Studies" [MH] 
Attitud* [fritext] OR  
Experienc* [fritext] OR  
Perception [fritext] 

921 111  

3 – Neuroleptika  “Antipsychotic Agents” [MH] OR 
Neuroleptic* [fritext] OR  
"Neuroleptic agent*" [fritext] OR  
"Antipsychotic Agent*" [fritext] OR  
Antipsychotic* [fritext] OR  
"Antipsychotic Effect*" [fritext] OR  
"Antipsychotic Drug*" [fritext] 

21 618  

4 – Behandling  "Treatment Outcomes" [MH] OR 
"Treatment Refusal" [MH] OR 
Nursing* [fritext] OR  
Treatment* [fritext] OR  
"Treatment outcome*" [fritext] 

1 914 795  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4 720  

Begränsningar Engelskspråkig, Peer-reviewed. Forskningsartikel, 
Publikationsår 2011–2021 

276 4 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PubMed 
Datum: 12-10-2021 

Syfte: var att beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling med neuroleptika vid schizofreni. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 - Schizofreni "schizophrenia/drug effects"[MeSH] OR  
“schizophrenia/complications” [MeSH] 
"schizophrenia/drug therapy"[MeSH] OR 
"schizophrenia/nursing"[MeSH] OR 
"schizophrenia/prevention and control"[MeSH] OR  
"schizophrenia/rehabilitation"[MeSH] OR 
"schizophrenia/therapy"[MeSH] 
"Schizophrenia"[Title/Abstract] OR  
"Schizoaffective Disorder"[Title/Abstract] OR 
"schizophrenic disorder*"[Title/Abstract] OR 
"Schizophrenic"[Title/Abstract] OR  
"Schizotypal Personality Disorder"[Title/Abstract] 
OR  
"Schizophrenias"[Title/Abstract] 

154 572  

2 – Upplevelse  “perception” [MeSH] OR 
"experience*"[Title/Abstract] OR 
"perception*"[Title/Abstract] 

1 781 519  

3 - Neuroleptika "Antipsychotic Agents"[MeSH] OR 
"antipsychotic agent*"[Title/Abstract] OR 
"neuroleptic*"[Title/Abstract] OR 
"neuroleptic agent*"[Title/Abstract] OR 
"antipsychotic drug*"[Title/Abstract] OR 
"antipsychotic*"[Title/Abstract] OR  
"antipsychotic effect*"[Title/Abstract] 

83 375  

4 - Behandling ("Nursing"[MeSH] OR  
"Treatment Outcome"[MeSH]) OR 
("treatment*"[Title/Abstract] OR  
"treatment outcome*"[Title/Abstract] OR 
"nurse*"[Title/Abstract] OR 
"Nursing"[Title/Abstract] OR 
"injection*"[Title/Abstract] OR 
"Therapeutics"[Title/Abstract] OR  
"nursing care*"[Title/Abstract] OR  
"nursing process*"[Title/Abstract]) 

6 527 914  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4  2 013  

Begränsningar Engelskspråkig, Svenskspråkig, Publikationsår 2011–
2021 

398 3* 

*2 dubbletter togs bort 
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: PsycINFO  
Datum: 28-10-2021 

Syfte: var att beskriva personers upplevelser av läkemedelsbehandling med neuroleptika vid schizofreni. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1 – Schizofreni  Schizophrenia [MH] OR  
Schizophrenia OR  
“Schizoaffective Disorder” OR  
“Schizophrenic Disorder*” OR  
Schizophrenias OR  
Schizophrenic 

159 352  

2 – Upplevelse  “Client Attitudes” [MH] OR  
Attitud* OR  
Experienc* OR  
Perception* OR  
"Qualitative Studie*” 

1 630 595  

3 – Neuroleptika  ”Drug Therapy” [MH] OR  
“Side Effects (Drug)” [MH] OR  
“Neuroleptic Drugs” [MH] OR  
Antipsychotic* OR  
“Antipsychotic drug*” OR  
“Antipsychotic Agent*” OR  
“Neuroleptic agent*” OR  
Neuroleptic* OR 
“Neuroleptic drug*” OR  
“Antipsychotic Effect*” OR  
“Neuroleptic effect*” 

171 461  

4 – Behandling  “Treatment Outcomes” [MH] OR  
“Treatment outcome” OR  
“Treatment outcomes” OR  
“Treatment Refusal” OR  
Nursing* OR  
Treatment* OR  
“Nursing care” OR   
“Therapeutics” OR  
“Non adherence” 

1 086 387  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4 3701  

Begränsningar Engelskspråkig, Peer-reviewed. Forskningsartikel, 
Publikationsår 2011–2021, Åldersgrupp 18 – äldre  
NOT (Literature Review AND Systematic Review 
AND Meta Analysis AND Mathematical Model) 
NOT (Animal) 

184 2 



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 2. Artikelöversikt  
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Clifford, L., Crabb, S., 
Turnbull, D., Hahn, L. & 
Galletly, C. 
 
A qualitative study of 
medication adherence 
amongst people with 
schizophrenia 
 
Australien, 2020 
 
 
 

Var att få ökad 
förståelse för 
följsamhet till 
läkemedelsbehand
ling ur patienters 
perspektiv genom 
intervjuer och 
analyser 

Ändamålsenligt urval och 
snöbollsurval. 
Urval: 25 patienter (15 
män och 10 kvinnor). 
Diagnostiserade med 
schizofreni. 
 
Inkl: 18-65år, prata bra 
engelska, medicinerade 
med neuroleptika.  
 
Data: Semistrukturerade 
intervjuer. 

Enskilda intervjuer av den 
första författaren som tog 
mellan 30 min och 2h. 
Intervjuerna gjordes på ett 
sjukhus och de följde ett 
schema. De spelades in, 
transkriberades och 
analyserades av den förste 
författaren.  
 
Etiskt tillstånd. 
 
Analys: Tematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att 
personerna med schizofreni 
antog att de var friska när 
symtomen försvann och 
avslutade behandling på egen 
hand. De hade en negativ 
upplevelse av biverkningarna. 
Exempelvis sexuell 
dysfunktion och viktuppgång. 
Det var positivt att bli delaktig 
i sin behandling & terapeutisk 
allians motiverade till fortsatt 
behandling. Långtidsverkande 
injektioner upplevdes bättre än 
tablettbehandling. Behövde 
inte oroa sig för att glömma. 

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet. 
Verifierbarhet: Sänks då alla 
intervjufrågor inte redovisas 
vilket gör att resultatet kan 
variera om studien görs om.  
Pålitlighet: Sänks då 
förförståelse ej är redovisad & 
bara en person analyserat. 
Överförbarhet: Stärks pga. 
väl beskriven kontext.  

Digel Vandyk, A. & 
Baker, C. 
 
Qualitative descriptive 
study exploring 
schizophrenia and the 
everyday effect of 
medication-induced weight 
gain 
 
Australien, 2012 
 
 
 
 

Var att undersöka  
den subjektiva 
upplevelsen av att 
leva med 
schizofreni och 
hur personer med 
schizofreni 
beskriver och 
hanterar deras 
vikt 

Ändamålsenligt urval. 
Urval: 18 patienter (15 
män, 3 kvinnor). Mellan 
31 och 64 år.  
 
Inkl: Äldre än 18 år, 
diagnostiserad med 
schizofreni och prata 
engelska. 
 
Data: Öppna intervjuer 
med frågeguide. 

Intervjuerna genomfördes 
på en öppenvårdsavdelning 
under en månad. De 
spelades in och 
anteckningar togs. 
Intervjuerna varade 60 
minuter i snitt. 
Transkriberades, kodades 
och kategoriserades.  
 
Etiskt tillstånd. 
 
Analys: Deskriptiv 
innehållsanalys. 

Personerna med schizofreni 
skämdes för hur de såg ut och 
för att de hade ökat i vikt av 
behandlingen med 
neuroleptika. Upplevde press 
och indirekt tvång från hälso- 
och sjukvårdspersonal att ta 
injektioner. De efterfrågade 
mer information om sin 
medicin, önskade stöd från 
hälso- och sjukvårdspersonal 
och stöd från andra personer 
med erfarenhet av liknande 
behandling.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet.  
Verifierbarhet: Stärks pga. 
väl beskriven metod. Sänks 
pga. intervjufrågor inte helt 
framgår. 
Pålitlighet: Sänks då 
förförståelse ej är redovisad. 
Stärks då relation mellan 
forskare & deltagare 
beskriven.  
Överförbarhet: Sänks av litet 
urval. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Graziani Giacchero 
Vedana, K. & Inocenti 
Miasso, A. 
 
The meaning of 
pharmacological treatment 
for schizophrenic patients 
 
Brasilien, 2014 
 

Var att förstå 
meningen med 
läkemedelsbehand
ling vid 
schizofreni 

Teoretiskt urval. 
Urval: 36 patienter som 
samlades i tre grupper.  
 
Inkl: Diagnostiserad med 
schizofreni och 
regelbundet ta 
antipsykotiska läkemedel 
 
Data: Individuella 
intervjuer. 

Individuella intervjuer som 
genomfördes i patienternas 
hem eller i ett privat 
utrymme på sjukhuset. 
Intervjuerna spelades in, 
kodades och analyserades i 
två steg. 
Helsingforsdeklarationen 
följdes. Muntligt och 
skriftligt samtycke.  
 
Analys: Grounded Theory, 
meningsbärande enheter. 

Personerna med 
neuroleptikabehandling 
upplevde nedsatt livskvalité. 
Det var positiv upplevelse att 
hälso- och sjukvårdspersonal 
gjorde dem delaktiga och tog 
deras behov i beaktande. De 
upplevde att neuroleptika 
bidrog till ett förbättrat 
välmående och de framhöll att 
det var viktigt att förstå att 
medicin var nödvändigt. 
Förbättrar social förmåga.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet  
Verifierbarhet: Sänks då 
analysens tillvägagångssätt är 
svår att förstå. 
Pålitlighet: Stärks då 
förförståelse är beskrivet. 
Sänks då det inte framgår hur 
många som deltagit i analysen.  
Överförbarhet: Stärks av väl 
beskriven kontext och väl 
utvalt urval för studiens syfte. 
 

Iyer, S., Banks, N., Roy, 
M-A., Tibbo, P., Williams, 
R., Manchanda, R., Chue, 
P. & Malla, A.  
 
A Qualitative Study of 
Experiences With and 
Perceptions Regarding 
Long-Acting Injectable 
Antipsychotics: Part I—
Patient Perspectives 
 
Kanada, 2013 
 
 

Var att undersöka 
upplevelsen och 
attityden mot 
långtidsverkande 
injektioner hos 
patienter i Kanada 

Snöbollsurval. 
Urval: 34 patienter (27 
män och 7 kvinnor). 
Mellan 18 och 40 år. Fick 
sin diagnos för mindre än 
2 år sen upp till för över 10 
år sen. 
 
Inkl: Diagnostiserad med 
schizofreni, fick 
öppenvårdsbehandling och 
varit stabila nog att delta i 
studien (bedömdes av 
rekryterande psykiatriker). 
 
Data: 
Fokusgruppsintervjuer. 

Deltagare rekryterades av 
tre av forskarna. 
Fokusgruppsintervjuer 
genomfördes på olika 
ställen i Kanada. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Analyserades av två av 
forskarna där intervjuerna 
kodades och 
sammanfattades i 
kategorier. Diskuterades av 
alla forskare till de nådde 
konsensus. Etiskt tillstånd.  
 
Analys: Induktiv och 
deduktiv innehållsanalys. 

Resultatet visade att 
patienterna inte hade någon 
kunskap om läkemedlet som 
de medicinerade med, de 
förstår inte meningen med det. 
Flera är positiva till 
injektioner, kan fokusera på 
att tillfriskna och rehabilitera. 
Känsla av att de har kontroll 
över sjukdomen. De upplevde 
att de förlorade sin autonomi, 
och dålig upplevelse om de får 
injektioner som en 
tvångsåtgärd, associerar 
behandling med något 
negativt. Press från familj. 
Rädda för stigmatisering. 

Tillförlitlighet: Stärks av att 
studien svarar på syftet och 
återspeglar djupa citat. 
Verifierbarhet: Stärks av 
tydligt genomförd metod. 
Sänks då intervjufrågor inte 
framgår. 
Pålitlighet: Stärks då mer än 
en deltagit i analysen och att 
det framgår vilken relation 
forskare och deltagare hade. 
Sänks då förförståelse inte 
framgår.  
Överförbarhet: Sänks då 
studien är genomförd på en 
liten kontext. Stärks då urvalet 
är varierat. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Kaar, S. J., Gobjila, C., 
Butler, E., Henderson, C. 
& Howers, O. D.  
 
Making decisions about 
antipsychotics: a 
qualitative study of patient 
experience and the 
development of a decision 
aid 
 
England, 2019 

Var att beskriva 
patienters 
upplevelser av 
antipsykotisk 
medicin och delat 
beslutsfattande 

Ändamålsenligt urval. 
Urval: 23 patienter (16 
män och 7 kvinnor). 
Mellan 25 och 58 år. 
Medelålder 43 år. 
 
Inkl: Schizofreni eller 
schizoaffektivt syndrom, 
stå på antipsykotisk 
medicinering och vårdas 
på en öppenvårdsklinik. 
 
Data: 
Fokusgruppsintervjuer. 

Deltagarna rekryterades av 
den lokala vårdpersonalen. 
Intervjuerna genomfördes i 
fokusgrupper. 4 intervjuer 
per grupp, 3–6 patienter i 
varje grupp. Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades av samtliga 
forskare. Öppna frågor 
som följde givna tema. 
Etiskt tillstånd.  
 
Analys: Tematisk analys. 

Resultatet visade att 
deltagarna upplevde 
biverkningar. Det var viktigt 
med hur medicinen blev 
administrerad. De upplevde att 
information och kunskap om 
sin sjukdom är viktigt. Hade 
de det främjades delat 
beslutsfattande som gav en 
positiv upplevelse av 
behandlingen. Strävade efter 
att känna sig normala, som 
främjade följsamhet till 
medicinering. Skämdes.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet och 
citat redovisas. 
Verifierbarhet: Sänks då det 
är svårt att upprepa metoden 
då intervjufrågorna inte 
framgår. 
Pålitlighet: Stärks då mer än 
en deltagit i analysen. Sänks 
då relation mellan forskare 
och deltagare ej framgår.  
Överförbarhet: Stärks av väl 
beskriven kontext.  

Møllerhøj, J., Stølan, L. 
O., Erdner, A., Hedberg, 
B., Stahl, K., Riise, J., 
Jedenius, E. & Rise, M. B.  
 
”I live, I don’t work, but I 
live a very normal life”—
A qualitative interview 
study of Scandinavian user 
experiences of 
schizophrenia, 
antipsychotic medication, 
and personal recovery 
processes 
 
Danmark, 2020 

Var att belysa 
upplevelsen för 
personer med 
schizofreni, deras 
skäl för att få 
antipsykotisk 
medicinering och 
möten med 
psykiatriska 
tjänster 

Ändamålsenligt urval.  
Urval: 24 patienter (16 
män, 8 kvinnor).  
 
Inkl: Diagnostiserad med 
schizofreni, ha fått minst 
två injektioner, kunna 
norska, svenska eller 
danska och inte 
tvångsvårdas.  
 
Data: Semistrukturerade 
intervjuer. 

Deltagare erhöll muntlig 
och skriftlig information 
samt gav samtycke. På nio 
olika kliniker genomfördes 
intervjuerna av två av 
forskarna med en 
intervjuguide och öppna 
frågor. Intervjuerna 
spelades in, och 
transkriberades. Två 
forskare analyserade först, 
sedan alla tillsammans. 
Etiskt tillstånd. 
 
Analys; Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att de 
accepterade att de behöver 
regelbunden medicinering fast 
att de egentligen inte ville. När 
de slutade med medicinen fick 
de återfall och symtom 
tillkom. Återfallen upplevdes 
som en psykisk influensa. 
Medicinen påminde dem att de 
var sjuka, men möjliggjort 
självständighet. Behov av stöd 
från närstående. Nyckeln till 
god behandling var en god 
vårdrelation. Förtroende 
viktigt. Främjade återhämning 
och bättre psykisk hälsa.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet. Sänks 
då inga citat återspeglas. 
Verifierbarheten: Stärks då 
genomförandet och analysen 
är väl beskriven. Sänks då 
intervjufrågor ej framgår. 
Pålitlighet: Stärks då mer än 
en har deltagit i analysen. 
Sänks då förförståelse ej 
framgår. 
Överförbarhet: Stärks då 
studien genomförts i tre olika 
länder. Stärks av 
abstraktionsnivån på de tema 
som framkommit.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Rise, M. B., Stølan, L. O., 
Erdner, A., Hedberg, B., 
Stahl, K., Riise, J., 
Jedenius, E. & Møllerhøj, 
J.  
 
Patients’ perspectives on 
three-monthly 
administration of 
antipsychotic treatment 
with paliperidone 
palmitate – a qualitative 
interview study 
 
Norge, 2020 

Var att undersöka 
patienters 
upplevelser och 
perspektiv på att 
gå från PP1M 
(Paliperidonpalmi
tat varje månad) 
till PP3M 
(Paliperidonpalmi
tat var tredje 
månad) och att stå 
på PP3M 

Ändamålsenligt urval. 
Urval: 24 patienter (16 
män och 8 kvinnor). Äldst 
var 72 år, yngst var 26 år. 
Medelåldern var 42,2 år.  
 
Inkl: Över 18 år, ha fått 
minst två injektioner 
neuroleptika, varit stabila 
minst 4 månader. 
Exkl: Tvångsvårdade 
patienter. 
 
Data: Semistrukturerade 
individuella intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes 
på en klinik eller nära 
patienternas hem. Vissa 
hade med sig någon de 
kände sig trygga med. 
Genomfördes mellan april 
och november 2018. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
Analyserades av forskarna, 
kategorier skapades och 
diskuterades mellan 
forskarna tills konsensus 
nåddes. Etiskt tillstånd.  
 
Analys: Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att alla hade 
olika behov och önskemål 
gällande information kring 
medicinen. Upplevde fördelar 
med injektioner då det inte 
blev lika frekvent. Viktigt att 
HSV-personal hade 
erfarenhet, var engagerade och 
respektfulla. Långtidsverkande 
injektioner underlättade 
planering och gjorde att 
patienterna kunde vara mer 
flexibla. De kände sig mer 
säkra och trygga. Mådde 
bättre och var självständiga. 
Kunde vara mer socialt aktiva, 
främjade återhämtningen.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
syftet besvaras och djupa citat 
återspeglas. 
Verifierbarhet: Stärks då 
metoden är väl beskriven, 
intervjufrågor framgår och 
analysen är tydlig. 
Pålitlighet: Stärks då fler än 
en har deltagit i analysen. 
Relationen mellan forskare 
och deltagare beskrivs.  
Överförbarhet: Sänks då det 
är ett litet urval. Stärks då 
kontexten är väl beskriven. 

Robinson, D. G., 
Subramaniam, A., Fearis, 
P. J., Shi, R., Walsh, M., 
Hanna, L. A. & Kane, J. 
M.  
 
Focused Ethnographic 
Examination of Barriers to 
Use of Long-Acting 
Injectable Antipsychotics 
 
USA, 2020 

Var att identifiera 
hinder för att 
använda 
långtidsverkande 
neuroleptika 

Ändamålsenligt urval.  
Urval: 23 patienter. 
 
Inkl: Över 18 år, 
diagnostiserad med 
schizofreni och 
administrerades 
långtidsverkande 
neuroleptika  
 
Data: Semistrukturerade 
intervjuer med 
intervjuguide. 

Intervjuer via telefon eller 
via ett individuellt möte. 
Intervjuerna spelades in 
och anteckningar togs 
under tiden. Intervjuerna 
behandlades anonymt, 
transkriberades och 
kodade. Analyserades av 
andra, tredje och fjärde 
författaren. Etiskt tillstånd.  
 
Analys: Tematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att 
långtidsverkande injektioner 
och att ta del av andras 
erfarenheter främjade 
följsamhet till behandling. 
Tvångsmedicinering 
uppfattades negativt och de 
blev avståndstagande till 
fortsatt behandling. Upplevde 
att de inte hade mycket att 
säga till om gällande 
medicinerna. De önskade de 
fick stöd från HSV-personal.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet. Väl 
valt urval och metod för att 
besvara syftet. 
Verifierbarhet: Sänks då 
intervjufrågor ej presenteras.    
Pålitlighet: Stärks då flera 
deltagit i analysen och att 
förförståelse framgår.  
Överförbarhet: Stärks av väl 
valt urval. Sänks då kontexten 
inte är väl beskriven.   
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Teferra, S., Hanlon, C., 
Beyero, T., Jacobsson, L. 
& Shibre, T.  
 
Perspectives on reasons for 
non-adherence to 
medication in persons with 
schizophrenia in Ethiopia: 
a qualitative study of 
patients, caregivers and 
health workers 
 
Etiopien, 2013 

Var att undersöka 
anledningen till 
låg följsamhet till 
medicinering i en 
landsbygd i 
Etiopien för 
patienter med 
schizofreni, 
vårdgivarnas 
forskarnas, och 
hälsoarbetarnas 
perspektiv i syfte 
att informera 
åtgärder för att 
minska problemet 

Ändamålsenligt urval. 
Urval: 24 personer 
diagnostiserade med 
schizofreni.  
 
Inkl: Över 18 år, 
behandlad med 
antipsykotiska, 
diagnosticerad med 
schizofreni och någon 
gång uppvisat oföljsamhet 
till behandling 
 
Data: Individuella 
intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer. 

Forskargruppen 
rekryterade deltagarna. Sex 
fokusgrupper och nio 
intervjuer. Intervjuerna 
varade mellan 30 & 90 
min. Intervjuerna spelades 
in och anteckningar togs. 
En forskare ledde 
intervjuerna och använde 
en ämnesguide utvecklad 
av alla forskare. Två 
analyserade, alla forskare 
identifierade teman. Etiskt 
tillstånd. 
 
Analys: Tematisk analys. 

Resultatet visade att 
patienterna upplevde sig som 
en börda. Biverkningarna, så 
som ökad aptit, var svåra att 
hantera. Familjen klagade på 
dem. Stigmatisering gjorde att 
de inte ville ta sin medicin. De 
ville inte bli sedda som 
mentalt sjuka. Dåligt 
bemötande och dålig attityd 
från HSV-personalen. 
Skämdes när de glömde ta sin 
medicin. Familjemedlemmar 
fick jaga dem till bokade möte 
med sjukvården. Ansåg att de 
inte behövde ta medicin. 

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet. Sänks 
då inga citat redovisas. 
Verifierbarhet: Stärks då 
analysen är tydligt beskriven, 
men sänks då intervjufrågor ej 
framgår. 
Pålitlighet: Stärks då mer än 
en deltagit i analysen och att 
alla var överens.  
Överförbarhet: Stärks då det 
var ett stort urval. Sänks då 
studien endast är genomförd i 
en kontext. 

Tranulis, C., Goff, D., 
Henderson, D. C. & 
Freudenreich, O. 
 
Becoming adherent to 
antipsychotics: a 
qualitative study of 
treatment-experienced 
schizophrenia patients 
 
Kanada, 2011 
 
 
 

Var att 
komplettera en 
större studie 
genom att 
fokusera på 
patienters 
perspektiv på 
ämnet 

Ändamålsenligt urval. 
Urval: 20 patienter (17 
män och 3 kvinnor). 
Mellan 53 och 25 år, 
medelålder 39 år.  
 
Inkl: Klinisk stabil, varit 
behandlad minst ett år med 
neuroleptika, 
diagnostiserad med 
schizofreni, över 18 år. 
 
Data: Semistrukturerade 
intervjuer. 

Enskilda intervjuer av den 
första författaren. Var 
uppdelad i tre delar, tog 
mellan 33–123 minuter. 
Genomsnitt 45 minuter. 
Intervjuformulär följdes. 
Spelades in, 
transkriberades och 
analyserades i tre steg av 
två st. Etiskt tillstånd.  
 
Analys: Induktiv 
innehållsanalys med 
NVivo 8,0. 

Resultatet visade att första 
läkemedelskontakten hade stor 
betydelse för upplevelsen. 
Indirekt tvång, pressad av 
HSV-personal och familj. 
Upplevde svek och 
negligering gentemot 
sjukvården. Trots 
biverkningar, upplevdes 
fördelar pga. återfall 
hindrades. Samband mellan 
självkänsla och stigmatisering. 
Resonerade att medicinen 
gjorde dem galna.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
studien svarar på syftet och 
återspeglar djupa citat 
Verifierbarhet: Sänks då det 
inte framgår vilka frågor som 
ställdes.  
Pålitlighet: Stärks då 
relationen mellan forskare och 
deltagare framgår.  
Överförbarhet: Sänks då 
studien endast genomförts på 
patienter som varit 
diagnostiserade med 
schizofreni under en lång tid. 
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