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Resumé 

Compliance problemer hos mennesker med skizofreni 

En systematisk litteraturgennemgang af hvilken evidens, der er for at psykoedukation kan 

bedre mennesker med skizofrenis medicinske compliance med behandlingen. 

Problemer med medicinsk compliance kan få alvorlige konsekvenser i form af tilbagefald for 

mennesker med skizofreni. Formålet med dette speciale er at udarbejde en klinisk 

retningslinje omhandlende i hvilken grad psykoedukation kan bedre mennesker med 

skizofrenis compliance med den medicinske behandling, således at tilbagefald, udtrykt i 

behov for genindlæggelse, nedsættes. 

En systematisk litteraturgennemgang gennemføres, med henblik på at indsamle, kritisk 

vurdere og sammenfatte evidensbaseret viden på området. Som metode bruges SfRs 

vejledning til udarbejdelse af referenceprogrammer.  

Der identificeres 5 studier, der alle må nedgradueres i den styrke, hvormed de kan bidrage til 

en anbefaling, grundet metodiske svagheder. 

Studierne er analyseret ved hjælp af tjeklister fra SfR. På baggrund af resultaterne anbefales 

det, at psykoedukation, med inddragelse af pårørende, bør gives til mennesker med skizofreni, 

med henblik på at forebygge tilbagefald i form af behov for genindlæggelse. Der findes ingen 

sikker evidens for at psykoedukation påvirker den medicinske compliance. Dette kan skyldes 

problemer med metoder og måleredskaber, anvendt til at måle compliance med medicinsk 

behandling. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Summary 

Compliance Problems for People with Schizophrenia 

A systematic literature review to find evidence that psychoeducation can improve the medical 

compliance of treatment in people with schizophrenia. 

Compliance problems can have serious consequences in terms of relapse for people with 

schizophrenia. The objective of this thesis is to produce a clinical guideline, that examines to 

which extent psychoeducation can improve people with schizophrenia’s compliance of 

medical treatment in a way that relapse in terms of readmission is reduced. 

A systematic literature review is carried out to collect, critically evaluate and summarise 

evidence based knowledge in the field. The methodology used is SfRs guidance in the 

production of clinical guidelines. 

Five studies are identified examining the strength in which they can contribute towards a 

recommendation; these are downgraded due to methodological weaknesses. 

The studies are analysed using SfRs checklists. Based on the results it is recommended that 

psychoeducation with involvement from relatives should be given to people with 

schizophrenia in order to prevent relapse in terms of readmissions. 

There is no secure evidence that psychoeducation affects medical compliance. This 

predominantly shows problems with the methodology and measuring tools used to measure 

compliance of medical treatment. 
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1. Indledning 

Inspirationen til dette speciale udspringer fra en artikel i Dagens Medicin, marts 2008, hvor 

det fremgår, at man både i Danmark og i udlandet har konstateret, at op mod 70 % af alle 

genindlæggelser af patienter med skizofreni skyldes, at patienterne holder op med den 

medicinske behandling (1). Problematikken er kendt fra praksis, hvor de psykiatriske 

sygeplejersker ofte møder forpinte og psykotiske mennesker med skizofreni, der af den ene 

eller anden grund har sluppet den medicinske behandling.  

I behandlingspsykiatrien er der stort fokus på dette problem og det søges imødegået med 

forskellige interventioner, psykoedukation
1
 er en af disse. Det overordnede mål med 

psykoedukation er at tilskynde patienten til at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre 

gennem øget viden, altså bedre patientens sygdomsindsigt i sygdommen og dens behandling 

(2-4). Vigtigheden af psykoedukation betones både i nationale strategier (5), i regionale 

psykiatriplaner (6-8), men også som en del af anbefalingerne til behandling af mennesker med 

skizofreni (2,4,9). Trods det store fokus er man i behandlingspsykiatrien langt fra at nå de 

fastsatte standarder for psykoedukation (10).  

Sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende opgaver er en væsentlig del af 

sygeplejerskens virksomhedsområde (11). I forhold til mennesker med skizofreni har 

sygeplejersker ikke kun et ansvar for at behandle den syge, men også et ansvar for at 

forebygge tilbagefald, hvorfor psykiatriske sygeplejersker også har stor andel i de 

psykoedukative interventioner. Samtidig har sygeplejerskerne også et ansvar for udvikling af 

sygeplejen, således at sygeplejen stemmer overens med udviklingen i samfundet (12).  

Der er i dag en stigende efterspørgsel efter indsamling og systematisering af den tilgængelige 

viden, så den kan omsættes til gavn for patienterne (5). Hvilket der bl.a. kan gøres via en 

evidensbaseret klinisk retningslinje. En evidensbaseret klinisk retningslinje, vil kunne bruges 

som et redskab til at vejlede klinikere og patienter til at træffe beslutning om en passende 

sundhedsfaglig indsats i forhold til et klinisk problem (13,14), og kan bruges til at mindske 

uhensigtsmæssige variationer i plejeindsatsen ved at fremme praktiseringen af evidensbaseret 

pleje (15).  

                                                           
1
 Defineret som en systematisk, struktureret didaktisk information om sygdommen, symptomer og dens 

behandling, herunder virkninger og bivirkninger af medicin, til den sindslidende og dennes pårørende (2-4). 
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Formålet med dette speciale er derfor at indsamle, kritisk vurdere og sammenfatte 

evidensbaseret viden om psykoedukation rettet mod mennesker med skizofreni. Dette m.h.p. 

at øge deres compliance med medicinsk behandling og derudfra udarbejde en klinisk 

retningslinje. 

2. Baggrund 

2.1 Skizofreni  

Skizofreni er en alvorlig sindslidelse, som det skønnes at ca. 15.000 danskere lider af (2,16), 

heraf er ca. 12.000 i behandling i det psykiatriske behandlingssystem og resten behandles af 

egen læge eller praktiserende speciallæger, eller har ubehandlet skizofreni (2). Prævalensen 

angives ofte at være 0,5 % (2,17). Årligt diagnosticeres ca. 500 nye tilfælde (2), ifølge en 

Klaringsrapport fra 2001, så har incidensen for skizofreni været stigende fra slutningen af 

1980’erne (18). 

Sygdommen debuterer oftest i 18 - 25 års alderen (17), mænd gennemsnitligt tidligere end 

kvinder, incidensen er højest for mænd i perioden fra 15 - 25 år, for kvinder mellem 25 - 35 år 

(3). Skizofreni er en sygdom med varierende forløb. Opfølgningsundersøgelser af 

debuterende skizofreni har vist, at 25 - 30 % har et forløb med næsten komplet remission, 50 

% har et moderat forløb med intermitterende symptomer, og 20 - 25 % har kroniske 

symptomer (2). 

2.2 Behandling af skizofreni 

2.2.1 Farmakologisk behandling 

Det overordnede mål for behandlingen er, at patienten får mindst mulige dosis psykofarmaka, 

der kan sikre det mest optimale funktionsniveau, fysisk, psykisk og socialt, med færrest 

mulige bivirkninger til følge (3). Ligesom det anbefales at mennesker med skizofreni forbliver 

i vedligeholdelsesbehandling i mindst fem år, inden evt. udtrapning af behandlingen, for at 

minimere risikoen for tilbagefald (2). Formålet med den farmakologiske behandling med 

antipsykotika, er primært at fjerne, dæmpe eller modvirke psykotiske symptomer (Ibid.).  

Den farmakologiske behandling af skizofreni kan deles op i to grupper. Der skelnes ofte 

mellem de traditionelle, 1. generationspræparater (FGA), og de nyere, 2. 

generationspræparater (SGA) (2,3), hvis virkning, effekt og bivirkninger er meget forskellige 

(3,19). En stor del af denne medicin findes i flere administrationsformer bl.a. tablet, 
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injektionsvæske og depotpræparater. At det enkelte præparat er tilgængeligt i forskellige 

administrationsformer er praktisk, da det er muligt at ændre administrationsformen uden at 

ændre præparatet. Således kan depotmedicinering være en hensigtsmæssig 

administrationsform som vedligeholdelsesbehandling (3). 

En metaanalyse, der inkluderede 124 randomiserede kontrollerede forsøg med effektdata på 

10 SGA i forhold til FGA, og 18 studier af sammenligninger mellem SGA kunne påvise en 

signifikant bedre effekt af SGA i forhold til FGA på psykopatologien, altså patientens 

symptomer (20). Bivirkningsmæssigt er FGA præparaterne bl.a. kendt for at kunne give 

ekstrapyramidale bivirkninger i form af bl.a. parkinsonisme, akatisi og dyskinesier, ligesom 

sedation, nedsat libido, stigning i prolaktin samt biokemiske bivirkninger (2,3). 

Ekstrapyramidale bivirkninger i forbindelse med SGA præparaterne er minimale, ligesom de 

virker mindre sederende, til gengæld er der større tendens til vægtøgning forbundet med disse 

præparater (3). En gennemgang af faktorer der påvirker patienternes tilfredshed med 

behandlingen viste, at tilfredsheden overvejende hang sammen med oplevelsen af effekt af 

medicinen i forhold til oplevelsen af bivirkninger, samt involvering i behandlingen (21).  

2.2.2 Psykosociale interventioner 

Den psykofarmakologiske behandling kombineres ofte med psykosociale interventioner, i 

form af bl.a. kognitiv adfærdsterapi, social færdighedstræning og psykoedukation (2,3,22,23). 

Disse interventioner retter sig bl.a. mod at mindske antallet af psykotiske tilbagefald, bedre 

patientens sygdomsindsigt, compliance med behandlingen og patientens sociale funktion, 

altså sekundær forebyggelse (2-4). For alle typer interventioner gælder det, at det er patientens 

behov, der er i centrum (3,4). 

Psykoedukation, indgår ofte som element i forskellige terapiformer, f.eks. psykodynamisk 

samtaleterapi og kognitiv terapi (3) ud fra en tanke om, at jo mere patienten ved om 

sygdommen, jo bedre vil de kunne ændre adfærd gennem en læringsproces (3,4,23). 

Psykoedukation vægtes også selvstændigt som et element i den psykiatriske indsats til 

mennesker med skizofreni (6-8), det er således en målsætning i flere regioner, at 

psykoedukation skal indgå i den psykiatriske indsats (6,8). Psykoedukation kobles i 

psykiatriplanerne til mestring af sygdom ud fra en tanke om at mennesker med skizofrenis 

evne til egenomsorg, kan øges med grundig oplysning om deres sygdom og dens behandling 

(Ibid.). 
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I daglig klinisk praksis deltager psykiatriske sygeplejersker i de psykoedukative forløb, oftest 

i et tværfagligt samarbejde med bl.a. læger, psykologer og socialrådgivere. 

 

2.3 Skizofreni og tilbagefald 

Trods gode behandlingsmuligheder oplever mange mennesker med skizofreni tilbagefald med 

behov for hospitalsindlæggelse til følge. Tal fra Psykiatrisk Centralregister (24) viser at 

10.012 (5978 mænd og 4034 kvinder) mennesker med skizofreni i 2009 havde behov for 

genindlæggelse på hospital, ud af et samlet tal på 36.036 (17.678 mænd og 18.358 kvinder) i 

hele det psykiatriske diagnose-spektrum, inkl. børne-ungdomspsykiatriske lidelser, et forhold 

der er uændret siden 1999. For mennesker med skizofreni betyder tilbagefald med behov for 

genindlæggelse ofte længere og sværere sygdomsforløb (25).  

Set i et økonomisk perspektiv betragtes skizofreni for at være den sindslidelse, der kræver 

flest ressourcer i behandlingspsykiatrien i Danmark, grundet det store behov for intensiv og 

ofte længerevarende behandlingsforløb, både i form af sengedage og ambulante kontakter 

(2,26). At skizofreni ikke blot på nationalt plan, men også på internationalt plan er en 

omkostningsfuld sindslidelse viser flere udenlandske studier (27-29), ligesom omkostningerne 

i forbindelse med et behandlingsforløb var 3 gange større hos patienter, med tidligere 

tilbagefald, end de der ikke havde. Patienter med tidligere tilbagefald var ofte yngre patienter, 

der havde haft tidlig sygdomsdebut, dårlig compliance med behandlingen, sværere 

symptomer, større misbrugsproblematik og dårligere funktionsniveau end patienter uden 

forudgående tilbagefald (28). 

 

2.4 Compliance 

2.4.1 Begreber og terminologi 

Compliance er et engelsk ord, der bedst kan oversættes med føjelighed (30). En anerkendt 

definition på compliance er: 

The extent to which a person’s behavior, in terms of taking medication, following diets, or 

executing life style changes, coincidence with medical or health advice (Haynes 2005) (31). 

 

Definitionen relateres overvejende til i hvilken grad en patient efterlever en medicinsk 

behandling ordineret af en læge (32).  

Adherence bruges ofte som synonym for compliance, omend intentionen med begrebet var, at 

det skulle være mere værdi- og relationsneutralt. Således understreges det i en rapport fra 
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WHO, at adherence forudsætter en accept og et samtykke af behandlingen fra patientens side 

(33). Dette ud fra en betragtning om, at patienten bør være en aktiv part i egen behandling. 

Adherence får derfor også betydning i forhold til at beskrive patientens ret til at vælge, om 

vedkommende vil følge lægens anbefalinger eller ej (34). Denne forskel afspejles imidlertid 

ikke i den sundhedsvidenskabelige litteratur. En begrebsanalyse, der tog udgangspunkt i en 

gennemgang af publiceret materiale i perioden 1970 - 2007 fandt ingen distinkt skelnen i 

brugen af adherence og compliance (35). Hvorfor der heller ikke i dette speciale skelnes 

ydereligere mellem de to begreber, og compliance bruges som synonym for begge. 

Non-compliance eller partial-compliance kan dække over større eller mindre afvigelser fra 

den ordinerede behandling. Der skelnes normalt mellem tilsigtet og utilsigtet lav compliance. 

Tilsigtet lav compliance er et udtryk for patientens bevidste intention om ikke at følge 

behandlingen, f.eks. p.g.a. modvilje mod behandlingen eller ubehag i form af bivirkninger.  

Utilsigtet lav compliance ses som udtryk for en ubevidst handling, som følge af 

forglemmelse, manglende evne til at efterleve ordinationen, eller misforståelser i forbindelse 

med ordinationen (32,34).   

Der findes ingen enkel, eller gylden standard til at måle compliance (32), og måling af 

compliance kan således være behæftet med visse vanskeligheder. Et problem kan være, at 

selve dét at måle compliance, kan få indflydelse på resultatet af målingen (34). Hvis patienten 

ved, at compliance bliver vurderet, kan det i sig selv medføre højere grad af compliance.  

Compliance kan måles ud fra direkte eller indirekte metoder. De direkte metoder omfatter 

måling af serumværdier og observation af patienten, mens medicinen indtages. De indirekte 

metoder indbefatter eksempelvis selvrapporteret compliance og analyse af receptforbrug. 

Endelig kan man vurdere om patienten følger den medicinske behandling ved at tælle piller 

og kontrollere restmedicin. Dette kan imidlertid også være behæftet med usikkerhed, da det 

ikke siger noget om, hvorvidt patienten har indtaget medicinen eller ej (32,34).  

I dag er der således udbredt enighed om, at den bedste vurdering af compliance opnås ved en 

kombination af flere af disse metoder (Ibid.). 
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2.4.2 Forekomst og årsager til lav compliance 

Der synes at være en række generelle årsager, der kan påvirke compliance. Således kan såvel 

længere behandlingsforløb som komplicerede behandlingsregimer med flere forskellige 

præparater eller flere doseringer dagligt påvirke compliance i negativ retning (32,36). 

Endvidere spiller graden af bivirkninger en væsentlig rolle (25,36-38). 

Der er inkonsistens i forhold til hvilken betydning køn, alder, uddannelse og social status har 

på compliance. Dog tyder det på at kvinder er mere compliante end mænd og gifte mere 

compliante end ugifte (36).  

Tilliden til behandlingen og relationen med behandleren spiller en væsentlig rolle og kan 

påvirke compliance i både positiv og negativ retning (25,32,36,37,39), ligesom støtte fra 

patientens nærmeste netværk og pårørende er betydningsfuldt (25,36,38). Særligt for 

somatiske sygdomme tyder det på, at hvis sygdommen har få symptomer, så er der tendens til 

lav compliance modsat sygdomme, der har mange symptomer (32). 

Man ved at patienter med psykisk sygdom ofte har svært ved at overholde et 

behandlingsregime. Et stort tysk studie (39) der inkluderede 5729 patienter, viste, at mere end 

2/3 af de undersøgte skizofrene patienter var delvist-compliante med behandlingen. Således 

havde 68 % af de undersøgte patienter utilsigtet været delvist compliante den sidste måned, 

mens 69 % bevidst havde været delvist compliante. En lang række patientrelaterede faktorer 

påvirker særligt graden af compliance hos patienter med psykisk sygdom. Disse fremgår af 

tabel 1. 
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Tabel 1 Oversigt over faktorer, der påvirker compliance 

Faktorer der påvirker compliance 

Faktor Påvirkning af compliance Reference 

 Positiv 

retning 

Negativ 

retning 

 

Patientrelaterede 

Kognitiv svækkelse (nedsat 

hukommelse, svært ved at 

fastholde opmærksomhed, 

nedsat evne til at planlægge 

og håndtere problemer). 

Grad af psykopatologi  

Manglende indsigt i sygdom 

og behandling, inkl. behov 

for langtidsbehandling 

Misbrug 

Flovhed over behov for 

behandling 

  

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

x 

 

(25,37,39) 

 

 

 

 

(25,37) 

 

(25,37,39) 

 

(25) 

(39) 

Behandlingsrelaterede 

Bivirkninger 

Effekt af behandling  

Depotbehandling 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

(25,37,38) 

(37,38) 

(25) 

Behandlerrelaterede 

Terapeutisk alliance 

 

x 

 

x 

 

(25,37,39) 

Socialt relaterede 

Støtte fra pårørende/netværk 

Leveforhold/økonomi 

 

x 

 

x 

x 

 

(25,37,38) 

(37-39) 

 

Kognitive vanskeligheder i form af hukommelsesbesvær og generelle vanskeligheder med 

eksekutive funktioner
2
 og graden af psykopatologi synes at spille en væsentlig rolle for 

compliance (39).  

Mennesker med skizofreni har ofte en oplevelse af virkeligheden, der baserer sig på ukorrekte 

overbevisninger (3), hvilket ofte medfører manglende sygdomserkendelse. Patienterne 

frembyder ligeledes vanskeligheder, der relaterer sig til kognitive forstyrrelser i form af 

manglende selv- indsigt og forståelse (Ibid.). Begge disse forhold kan være medvirkende 

årsager til complianceproblemer. Ydermere kan mennesker med skizofreni have uindfriede 

forventninger til medicinen, dels fordi mange oplever svære bivirkninger til medicinen, men 

også fordi medicinen ikke kun påvirker de sygdomsrelaterede symptomer, men også 

                                                           
2
 Eksekutive funktioner forstået som evnen til at planlægge og klare hverdagens problemer, problemløsning 

(3,80). 
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patientens evne til at opleve og føle normale stemningsudsving (40). Dette kan opleves 

negativt og derfor være medvirkende årsag til lav compliance. 

 

2.4.3 Betydning af lav eller delvis compliance for mennesker med skizofreni 

Problemer med compliance spiller en stor rolle for behandlingen af skizofreni. Således er der 

fundet direkte sammenhæng mellem delvis compliance og risiko for indlæggelse.  

Et studie viste, at op mod 40 - 50 % forøget risiko for indlæggelse ved delvis compliance, og 

at medicinslip på blot 1 - 10 på hinanden følgende dage i løbet af et år fordoblede risikoen for 

tilbagefald (41). Problemer med compliance betragtes således som den mest betydningsfulde 

faktor i forhold til tilbagefaldsrisikoen for mennesker med skizofreni (37,39,41). Dette kan 

dermed relateres direkte til større behov for hospitalsindlæggelse og flere kontakter med 

øvrige psykiatriske behandlingstilbud, herunder psykiatrisk skadestue, større 

misbrugsproblemer samt kriminalitet og voldsepisoder (42).  

 

2.5 Kvalitetsudvikling, evidensbasering og kliniske retningslinjer 

Kravene om, at de sundhedsydelser der gives i sundhedsvæsenet, både skal være effektive og 

veldokumenterede er stadigt stigende (5,6,9,43). Fra politisk side er der sat fokus på at 

integrere kvalitetsudvikling i hele sundhedsvæsenet, hvilket berører alle faggrupper, 

heriblandt sygeplejersker (Ibid.).  

I Europa har WHO spillet en stor rolle i forhold til at udvikle og implementere metoder til 

måling af effektivitet og kvalitet i sundhedsvæsenet. Således var et mål i strategiplanen fra 

1984, Sundhed for alle år 2000 (44), at der skulle opbygges effektive strategier til sikring af 

de ydelser, der blev givet i sundhedsvæsenet. Ifølge WHO indebærer kvalitet i 

sundhedsvæsenet 5 elementer: høj professionel standard; effektiv ressourceudnyttelse; 

minimal patientrisiko; høj patienttilfredshed og helhed i patientforløbet (13). I Danmark har 

det bl.a. udmøntet sig i, at Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen sammen i 1993 

udarbejdede National strategi for kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen (45). Målet 

var at få kvalitetsudvikling mere systematisk integreret i det danske sundhedsvæsen, samt at 

få etableret en fælles forståelse og begrebsanvendelse. I en revidering af strategien fra 2002 

lægges der op til indførelsen af det, der i dag kendes som Den Danske Kvalitetsmodel 

(DDKM) (43).  Formålet med DDKM er, at den skal være med til at synliggøre kvaliteten i 
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sundhedsvæsenet, fremme udviklingen af de givne ydelser gennem en høj grad af 

evidensbaseret behandling og pleje, og dermed fremme kvaliteten af patientforløb (9).  

Kravet om kvalitetsudvikling og høj kvalitet i sundhedsvæsenet har medført, at man i højere 

grad end tidligere er begyndt at tale om evidensbaseret sygepleje, som et nøgleord i forhold til 

at implementere forskningsresultater i praksis (46).  Dermed bliver der også øget behov for et 

redskab, der kan samle de informationer, der er relevante for at løse et konkret klinisk 

problem i relation til de sundhedsfaglige ydelser på et højt niveau.  

Der findes ingen entydig definition på evidensbaseret sygepleje, men den beskrives i lighed 

med evidensbaseret medicin. Professor David Sackett, der betragtes som ophavsmanden til 

begrebet Evidence Based Medicine (EBM), definerer dette som: 

” the conscientious explicit and judicious use of current best evidence in making decisions 

about the care of individual patients. The practice of evidence-based medicine means 

integrating individual clinical expertise with the best available external clinical evidence 

from systematic research” (47). 

 

Formålet er altså at anvende systematisk indsamlet viden som grundlag for den kliniske 

beslutningstagen. I den sammenhæng betragtes evidensbaserede kliniske retningslinjer som et 

centralt arbejdsredskab i forhold til at operationalisere tanken om evidensbaseret praksis.  

En klinisk retningslinje har til formål at påvirke plejepersonalets arbejde og mindske 

uhensigtsmæssige variationer i plejesituationerne gennem tydelige instrukser udarbejdet på 

baggrund af den bedst tilgængelige evidens (15,48). Altså en systematisk og kritisk 

gennemgang af den foreliggende evidens indenfor et afgrænset område omsat til et 

håndterbart format, en klinisk retningslinje, som kan anvendes i klinisk praksis. Udarbejdelse 

af nationale kliniske retningslinjer kan derfor understøtte en evidensbaseret indsats af ensartet 

kvalitet på tværs af landet (49,50).  

DASYS
3
 tog i 2005 initiativ til oprettelsen af Center for Kliniske Retningslinjer – Nationalt 

Clearinghouse for Sygepleje, hvis funktion bl.a. er at støtte og organisere udviklingen af 

kliniske retningslinjer, og samtidig være med til at sikre et højt fagligt niveau af de kliniske 

retningslinjer ved at samle, organisere, filtrere og vurdere viden og information, der er 

produceret af andre (51). Derudover har centret til formål at kvalitetsvurdere kliniske 

retningslinjer, fagligt og metodisk, inden for sygepleje, og formidle viden om disse på en 

måde, så de er tilgængelige for offentligheden (Ibid.).  

                                                           
3
 Dansk Sygepleje Selskab. 
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I Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og definitioner (48), udgivet af Dansk Selskab for 

Kvalitet i Sundhedssektoren, defineres kvalitetsudvikling som: 

”De samlede aktiviteter og metoder, der har til formål systematisk og målrettet at forbedre 

kvaliteten af sundhedsvæsenets indsats indenfor de eksisterende rammer af den etablerede 

viden”. 

 

Kvalitetsudvikling kan ses som en dynamisk og vedvarende proces i fem trin: problem-

identifikation; kvalitetsmål; kvalitetsmåling; kvalitetsforbedring og kvalitets-overvågning 

(13). Kvalitetsudvikling skal være mål- og evaluerbar, beskrevet med data, der er valide og 

reproducerbare således at kvaliteten kan beskrives. Kvaliteten må derfor være defineret i form 

af kvalitetsmål og indikatorer, disse kan relateres til komponenterne struktur, proces og 

resultat jvf. den amerikanske læge A. Donabedians teori (52).  

Donabedian var den første til at beskrive systematikken og de termer, der relaterer sig til 

kvalitetsudvikling. Han præciserede, at resultatet er det ultimative mål for kvalitetsudvikling, 

men at man ikke kan se bort fra processen, forstået som den lægefaglige, eller 

sygeplejefaglige indsats, ej heller de strukturelle forhold, altså bl.a. hvilke økonomiske vilkår 

eller ressourcer, der er tilgængelige hertil (Ibid.). 

Kvaliteten af ydelserne til mennesker med skizofreni vurderes nationalt bl.a. i forhold til 

indikatorer og standarder beskrevet af Det Nationale Indikatorprojekt
4
 (NIP), indikator-

gruppen for skizofreni. Standarderne i NIP, skizofreni ligger tæt op ad standarderne i DDKM, 

der bl.a har fokus på at sikre den sindslidendes udredning, behandling, pleje og rehabilitering i 

henhold til klinisk evidensbaseret praksis, som beskrevet i Referenceprogram for skizofreni 

fra 2004 (2). Trods fokus på psykoedukative interventioner, som en del af behandlingen af 

mennesker med skizofreni, så viser opgørelser fra NIPs seneste nationale auditrapport fra 

2010, at målene for psykoedukation til voksne ikke er opnået. For indikatorområde 14a: andel 

af patienter, der modtager psykoedukation i individuelle forløb er standarden 90 %. Imidlertid 

har kun 76 % af patienterne på landsplan modtaget psykoedukation. For andelen af incidente 

patienter, indikatorområde 14bi, er standarden 40 %. Her har kun 20 % modtaget 

psykoedukation. Det samme billede tegner sig for de prævalente patienter, hvor standarden er 

20 %, men kun 7 % har modtaget psykoedukation (53). 

                                                           
4
 NIP er et kvalitetsudviklingsprojekt, oprettet i 1999, som et samarbejde mellem videnskabelige selskaber, 

faglige organisationer, regionale/daværende amtslige organisationer og flere relevante ministerier. I NIP arbejdes 

der med udvikling, afprøvning og implementering af indikatorer til vurdering af kvaliteten af den 

sundhedsfaglige kvalitet indenfor 8 nærmere definerede sygdomsområder (4). 
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Det har ikke været muligt at finde kliniske retningslinjer, der beskriver hvilke interventioner 

der kan bedre mennesker med skizofrenis, veldokumenterede, store problemer med 

manglende compliance. Problemer, der først og fremmest medfører negative konsekvenser for 

det enkelte menneske med skizofreni, men som også er meget ressourcekrævende set ud fra et 

behandlings- og samfundsmæssigt perspektiv.  

Problemstillingen omkring tilbagefald indgår i Referenceprogram for skizofreni (2) i forhold 

til langvarig behandling med psykofarmaka, både i forhold til at mindske risikoen for 

tilbagefald og i forhold til at øge compliance. Ligeledes anbefales det, at de sindslidende gives 

psykosociale interventioner, herunder psykoedukation, m.h.p. at øge compliance og mindske 

psykotiske tilbagefald. Da både data fra Psykiatrisk Centralregister og studier, publiceret efter 

udgivelsen af referenceprogrammet viser, at problemet med tilbagefald fortsat er stort og 

stigende, findes det relevant at udarbejde en evidensbaseret klinisk retningslinje. Dette m.h.p. 

at generere den nyeste viden om hvilken evidens, der er for at psykoedukative interventioner 

kan hjælpe mennesker med skizofreni til at opnå en bedre compliance med den medicinske 

behandling, hvis kvaliteten af behandlingen til disse mennesker skal sikres. 

 

3. Afgrænsning til problemformulering 

Ud fra ovenstående afsnit, der har belyst problemstillingen fra forskellige sider, er det 

tydeligt, at skizofreni er en alvorlig sindslidelse. Det er en sindslidelse med gode 

behandlingsmuligheder, og en sindslidelse der bruges mange ressourcer på, ikke kun i det 

danske sundhedsvæsen. Trods gode behandlingsmuligheder oplever mange mennesker med 

skizofreni psykotiske tilbagefald med behov for genindlæggelse. Genindlæggelser, der for en 

stor dels vedkommende skyldes compliance-problemer med behandlingen. Dette forhold er 

kendt, hvorfor en del forskning omkring skizofreni dels har relateret sig til farmakologisk 

behandling, der kan bedre den sindslidendes compliance, dels til psykosociale interventioner, 

der kan bedre mennesker med skizofrenis compliance så tilbagefald minimeres. 

Ifølge National Strategi For Psykiatri (5) ligger ansvaret for behandling og forebyggelse af 

tilbagefald hos behandlerne, og dermed også sygeplejerskerne. Det understreges at 

information og psykoedukation til de sindslidende kan være afgørende for et vellykket 

behandlingsresultat, hvorfor denne del af behandlingstilbuddet bør udvikles og styrkes 

målrettet. 
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Der synes derfor at være grundlag for at udarbejde en evidensbaseret klinisk retningslinje for 

interventioner rettet mod mennesker med skizofreni m.h.p. at øge compliance og dermed 

forebygge tilbagefald.  

Hvilket leder til følgende problemformulering 

3.1 Problemformulering 

Hvilken evidens er der for at psykoedukation kan bedre mennesker med skizofrenis 

medicinske compliance med behandlingen ? 

 

4. Metodebeskrivelse 

Formålet med dette speciale er at indsamle, kritisk vurdere og sammenfatte evidensbaseret 

viden og derudfra udarbejde en klinisk retningslinje omhandlende psykoedukation til øgning 

af compliance med behandlingen for mennesker med skizofreni.  

Kliniske retningslinjer, der er baseret på ekspertviden eller usystematiske 

litteraturgennemgange er blevet kritiseret for ikke at afspejle den aktuelle evidensbaserede 

viden, og for at være behæftet med bias (54,55). Hvis en klinisk retningslinje skal kunne 

fungere som et redskab til at øge kvaliteten af sygeplejen, må den således udarbejdes på 

baggrund af en metode, der er baseret på en systematisk gennemgang af den eksisterende 

viden, hvor formålet er at sammenfatte og kritisk vurdere tilgængelig forskning på området 

(13).  

En systematisk litteraturgennemgang defineres som: 

”An efficient scientific technique to identify and summarise evidence on the effectiveness of 

interventions and to allow the generalisability and consistency of research findings to be 

assessed and data inconsistencies to be explored.” (54) 

I dette speciale anvendes metode til systematisk litteraturgennemgang som beskrevet i 

Vejledning til udarbejdelse af Referenceprogrammer (55), udarbejdet af Sekretariatet for 

Referenceprogrammer (SfR) 5. Metoden er forskningsbaseret og kan relateres til arbejde 

indenfor det sundhedsvidenskabelige felt. Den kan med fordel bruges til at søge og vurdere 

sundhedsfaglig litteratur. Metoden er inspireret af det skotske sekretariat for 

referenceprogrammer The Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (55). Begge 

                                                           
5
 Sekretariatet for Referenceprogrammer, SfR, blev oprettet i august 2000 af Dansk Medicinsk Selskab (2), og 

nedlagt i 2007. 
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baseres på en systematisk gennemgang af relevant litteratur, med angivelse af, hvor der er 

sikker evidens. 

Metoden kan overordnet opdeles i 4 faser: 

1. Identificering af litteratur ud fra en eksplicit søgestrategi. 

2.  Udvælgelse af relevant litteratur ud fra veldefinerede inklusions- og 

eksklusionskriterier. 

3.  Evaluering af den udvalgte litteratur med konsistente metodologiske standarder. 

4.  Udarbejdelse af anbefalinger. 

I det de følgende afsnit præsenteres specialets metode og materiale ud fra disse 4 faser. I de 

enkelte afsnit vil der løbende blive inddraget anden relevant litteratur omhandlende udførelsen 

og brugen af systematisk litteraturgennemgang. 

 

4.1 Identificering af litteratur ud fra en eksplicit søgestrategi 

Som første led i planlægningen af søgestrategien er det vigtigt at afgrænse hvilke specifikke 

områder, der ønskes belyst via litteratursøgningen.  

Med udgangspunkt i problemstillingen formuleres et fokuseret spørgsmål. Spørgsmålet skal 

være udformet, så det er rettet mod et relevant patientrelateret problem, og formuleret således 

at søgningen kan rettes mod et relevant og præcist svar til at løse dette problem. Et godt 

formuleret fokuseret spørgsmål består af 4 elementer, der beskriver følgende: 

1. Hvilke patienters tilstand og/eller hvilken sygdom der er i fokus. 

2. Hvilken intervention drejer det sig om. 

3. Hvad alternativet er. 

4. Det målte resultat. 

Udformningen af et klart og præcist fokuseret spørgsmål er afgørende for udarbejdelsen af en 

søgestrategi og for stringensen i hele arbejdet med at udarbejde en klinisk retningslinje. Jo 

mere præcist spørgsmål, jo mere præcis søgning, da det fokuserede spørgsmål skal danne 

baggrund for søgestrategien (54). Dette m.h.p. at tydeliggøre processen med at udarbejde et 

fokuseret spørgsmål for dette speciale, og dermed udarbejdelsen af en eksplicit søgestrategi, 

er dette speciales problemstilling illustreret i nedenstående tabel. 
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Tabel 2 Fokuseret spørgsmål 

Patient/problem Intervention Comparison/alternativ Outcome/resultat 

Voksne mennesker 

(> 18 år), der lider af 

skizofreni 

Psykoedukative 

interventioner 

Ingen interventioner 

ud over standard 

farmakologisk 

behandling 

Øget compliance. 

Mindre behov for 

indlæggelse 

 

Det fokuserede spørgsmål, der tager afsæt i den afgrænsede problemstilling for dette speciale, 

lyder derfor: 

Hvilken evidens er der for at psykoedukative interventioner, sammenlignet med ingen 

interventioner fraset standard farmakologisk behandling, kan bedre medicinsk compliance for 

voksne mennesker (>18 år), der lider af skizofreni målt på tilbagefald udtrykt ved 

genindlæggelse ? 

Patientgruppen er afgrænset til voksne over 18 år, da man i behandlingspsykiatrien klart 

skelner mellem børne-/ungepsykiatri, aldersgruppen 0 - 17 år, og voksenpsykiatrien, over 18 

år. Der er således stor forskel på behandlingsstrategien til børn/unge og voksne. Dels har 

forældrene til børn/unge en stor rolle i behandlingen, og behandlingstilbuddet til børn og unge 

tilrettelægges i høj grad i forhold til alder, intellektuel kapacitet, udviklingsniveau og grad af 

forpinthed (2). Behandlingen foregår i et tæt samarbejde med den nærmeste familie, og 

planlægges ud fra familiens ressourcer, ønsker og behov.  Ligesom behandlingen i langt 

højere grad foregår på ambulant niveau end behandlingen af voksne. 

 

4.2 Udvælgelse af relevant litteratur ud fra veldefinerede inklusions- og 

eksklusions-kriterier 

Andet led af søgefasen omhandler udvælgelse af litteratur med den højeste grad af evidens til 

at kunne besvare det fokuserede spørgsmål ud fra i forvejen definerede inklusions- og 

eksklusionskriterier (55). Ved at fastsætte inklusions- og eksklusionskriterier inden 

søgningen, kan man opnå en mere præcis søgning, og et antalsmæssigt mere overskueligt 

søgeresultat, da flere kriterier kan indbygges i søgestrategien (56). 
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Den mest effektive litteratursøgning laves gennem elektroniske databaser. Søgning i Cochrane 

Library
6
, Medline

7
 og Embase

8
, skal som minimum altid indgå i systematiske 

litteratursøgninger (14,55). Desuden skal der søges i andre databaser, der kan være relevante i 

forhold til den særlige patientgruppe, eller den særlige problemstilling der arbejdes med 

(14,54-57). Den systematiske litteratursøgning til dette speciale er foruden Cochrane Library, 

Medline og Embase, derfor også gennemført i Cinahl
9
 og PsycInfo

10
.  

Søgning i de elektroniske databaser kan suppleres med håndsøgning efter såkaldt grå 

litteratur. Grå litteratur, omfatter konferenceabstrakts, rapporter og upublicerede studier, der 

ikke er registreret i de elektroniske databaser (56). Det er dog almindeligt accepteret ikke at 

lave en håndsøgning efter grå litteratur, da det er meget ressourcekrævende og udbyttet ofte 

begrænset (54). Der er i dette speciale ikke søgt efter grå litteratur. 

Søgninger i bibliografiske databaser skal baseres på en detaljeret søgestrategi, hvor der gøres 

rede for, hvordan søgningen er foregået, hvilke søgeord der er brugt og hvorledes disse 

søgeord indbyrdes er kombineret (Ibid.). Ligesom det er væsentligt at beskrive hvornår 

søgningen er lavet, evt. i samarbejde med hvem og i hvilken periode litteraturen er søgt (58). 

I forbindelse med opbygningen af en søgestrategi må der således defineres søgeord ud fra de 

mest centrale, betydningsbærende ord, der kan karakterisere den aktuelle problematik (59) og 

derefter fremkommet via søgning i Mesh/Thesaurus
11

. Ved at bruge MeSh-termer får man den 

mest præcise søgning (58), der samtidig sikrer mod for mange mindre relevante og irrelevante 

artikler (Ibid.). Det bedste udgangspunkt får man ved at søge MeSH-termerne enkeltvis og så 

derefter kombinere dem (60). Det er væsentligt at være opmærksom på at forskellige 

                                                           
6
 Cochrane databasen indeholder 6 databaser, herunder The Cochrane Database of Systematic Reviews. 

Databasen dækker udelukkende den sundhedsvidenskabelige litteratur, der omhandler effekten af en 

behandlingsform, og udelukkende forskning, der er baseret på kvantitativ forskning. 
7
Medline (PubMed) er den primære database for National Library of Medicin. Databasen indeholder ca. 16 

millioner indekserede artikler fra ca. 32.000 tidsskrifter, og opdateres ugentlig med ca. 6.000 nye artikler. 

Medline omfatter således næsten 95 % af den medicinske litteratur, herunder sygeplejetidsskrifter (59,81). 
8
 Embase er den europæiske pendant til Medline med over 23 millioner indekserede referencer og fra mere end 

7.500 tidsskrifter, hvoraf mange ikke findes i Medline (81). 
9
 Cinahl indeholder over 1 million referencer fra mere end 1.700 især engelsksprogede tidsskrifter indenfor 

sygepleje, og i et vist omfang ergoterapi, fysioterapi og rehabilitering (82). 
10

 PsycInfo er den største psykologiske database med referencer fra 1.800 tidsskrifter, overvejende 

engelsksprogede (82). 
11

 Thesaurus er en terminologifinder, der finder den standardiserede sundhedsvidenskabelige term. Emneord 

fundet via Thesaurus-søgning benævnes MeSH-termer (Medical Subject Headings). Thesaurus samler MeSH-

termerne på hierarkisk vis, således at de overordnede, og mest anvendte termer i øverst i hierarkiet, de under-

ordnede, og mere specifikke, er nederst (58). 
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databaser kan kræve forskellige søgestrategier, da de kan have forskellige søgesprog (56). 

Tabel 3, viser hvordan søgeordene i litteraturgennemgangen til dette speciale, er valgt ud fra 

problemstillingen og brugt i søgningen i PubMed. Søgning i øvrige databaser tager 

udgangspunkt i denne, men er tilpasset de forskellige databaser. 

Tabel 3 Søgeord 

Patient/problem Intervention Comparison/alternativ Outcome/resultat 

Voksne mennesker 

(> 18 år), der lider af 

skizofreni 

Psykoedukative 

interventioner 

Ingen interventioner 

ud over standard 

farmakologisk 

behandling 

Øget compliance. 

Mindre behov for 

indlæggelse 

Schizophrenia Psychoeducation 

Education 

Health education 

Patient education 

 

 Treatment refusal 

Patient compliance 

Non compliance 

Non adherence 

Recurrence 

Rehospitalisation 

Rehospitalization 

Relapse 

 

Boolske søgeoperatører er ord, der bruges til at kombinere MeSh-termerne. Mest brugt er OR, 

der giver foreningsmængden af de valgte termer og dermed udvider søgningen samt AND, der 

giver fællesmængden og dermed indsnævrer søgning. Desuden kan anvendes NOT, der 

bruges til at udelukke bestemte søgetermer (15,61).  

Der vælges at lave en bloksøgning, der er den bedste strategi for søgning i databaser (61). I en 

bloksøgning inddeles de valgte termer i blokke og kombineres med boolske søgeord. Derfor 

er de valgte søgeord først søgt enkeltvis, derefter i de enkelte blokke kombineret med OR, 

sluttelig er blokkene kombineret med AND. 

Der søges efter artikler i databaserne skrevet på engelsk, dansk, norsk og svensk. Dette ud fra 

en betragtning om at undersøgelser med de mest signifikante resultater som oftest publiceres 

internationalt, på engelsk, medens artikler af lige så høj kvalitet, men med ikke så signifikante 

resultater offentliggøres nationalt (60). 

Den periode, der afsøges er afhængig af det kliniske emne, og den udvikling, der synes at 

være indenfor det aktuelle område (55). Da problemstillingen indgår i Referenceprogrammet 
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for skizofreni, og den litteratursøgning, der lå til grund for dette blev afsluttet i 2002 (2), 

findes det relevant at søge efter artikler publiceret i tiden efter 2002. 

Forskellige kliniske spørgsmål, kræver evidens fra forskellige forskningsdesigns. Et design 

har ikke forrang overfor et andet. Det væsentligste er, at det passer til spørgsmålet, der søges 

besvaret (14,62). Søgestrategien skal derfor fokusere på den bedst tilgængelige 

sundhedsvidenskabelige dokumentation til at besvare det fokuserede spørgsmål (56). Dette 

speciales problemstilling har som fokus at undersøge evidensen af en interventions effekt, 

psykoedukation. Et spørgsmål om en interventions effekt besvares bedst med randomiserede 

kontrollerede forsøg hvor deltagerne, interventionsgruppe og kontrolgruppe, fordeles 

tilfældigt. Formålet er at sikre, at grupperne som udgangspunkt er sammenlignelige, således 

også at mulige confoundere
12

 er fordelt tilfældigt, så en senere forskel i det eller de effektmål, 

der er valgt, alene kan tilskrives interventionen (14). Søgningen er derfor afgrænset til 

randomiserede kontrollerede forsøg og metaanalyser. 

Hvor det har været muligt, er limits indbygget i søgestrategien. 

Søgningen til dette speciale er gennemført i samarbejde med leder af Psykiatrisk 

Videnscenter, Hanne Munch Kristiansen, Aarhus Universitetshospital Risskov, i perioden 14. 

- 18. februar 2011. At søgningen laves i et samarbejde med en informationsspecialist sikrer, at 

der er blevet søgt korrekt i de enkelte databaser (56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12

 Confoundere er faktorer, der er korreleret til et klinisk effektmål uden at være eller ikke være erkendt som 

medvirkende årsag. Hvis den ikke er erkendt, og der er en skæv fordeling af confoundere vil dette kunne give 

anledning til bias, altså en systematisk afvigelse mellem de fundne resultater og de sande resultater (14,63) 
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Den endelig søgestrategi ser således ud: 

Tabel 4 Søgeprotokol 

Søgeord: 

Schizophrenia AND psychoeducation OR education OR health education OR 

patienteducation AND treatment refusal OR patientcompliance OR non compliance OR non 

adherence OR recurrence OR rehospitalisation OR rehospitalization OR relapse 

Kriterier 

Inkludér                                                         Ekskludér 

Databaser 

Søges fra 2002 - 2011 

Voksne mennesker  

(> 18 år) 

 

Litteraturtyper: 

Clinical guidelines 

Metaanalyser 

Randomiserede 

kontrollerede forsøg 

Kontrollerede ikke 

randomiserede forsøg 

Kohorteundersøgelser 

Interventioner: 

Psykoedukative 

interventioner 

Sprog: 

Artikler, der ikke er 

skrevet på engelsk, 

dansk, norsk eller svensk. 

 

Interventioner: 

Hvor psykoedukation er 

en del af et terapiforløb. 

 

Medline (PubMed) 

Embase 

Cinahl 

Cochrane 

PsycInfo 

 

 
 

Den systematiske litteratursøgning i databaserne resulterede i 687 hits. På baggrund af 

titlerne, der ikke umiddelbart lagde op til at kunne besvare det fokuserede spørgsmål og ved 

mangel på abstrakt, blev 624 artikler ekskluderet. En gennemgang af de resterende 63 artikler, 

viste at der var flere gengangere, hvorfor der reelt var 41 artikler, der umiddelbart syntes 

relevante i forhold til at kunne besvare det fokuserede spørgsmål. Disse blev rekvireret og 

abstrakts læst igennem. På baggrund at denne gennemlæsning af abstrakts blev yderligere 24 

artikler ekskluderet, dels da målgruppen ofte var bredere end mennesker med skizofreni, eller 

fordi interventionen indgik som del af en terapiform og flere artikler, hvor effektmålet ikke 

var målt på tilbagefald i form af behov for hospitalsindlæggelse. De resterende 17 artikler 

blev læst i fuld længde, og efter gennemlæsning blev yderligere 11 artikler ekskluderet. Nogle 

på baggrund af at interventionerne var målrettet familien til mennesker med skizofreni, eller 

hvor psykoedukation var standard behandling, altså ikke blot standard farmakologisk 

behandling. Andre artikler blev ekskluderet, da de viste sig at være usystematiske 

oversigtsartikler.  
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Den omfattende udskillelsesproces resulterede således i 6 artikler, heraf to metaanalyser. 

Disse mødte inklusionskriterierne og syntes derfor relevante i forhold til at kunne belyse 

specialets problemstilling. Udskillelsesprocessen er skitseret i figur 1. 

 

Figur 1. Udskillelsesprocessen 

 

 

4.3 Evaluering af den udvalgte litteratur med konsistente metodologiske 

standarder 

I den tredje fase skal metodologien i de 6 artikler, der er valgt som potentiel kilde til evidens, 

vurderes kritisk ud fra metodiske standarder for at sikre deres validitet. For at øge 
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konsistensen af vurderingsprocessen anvendes tjeklister
13

, et analyseredskab, som er 

udarbejdet af SfR (55). 

En kritisk gennemlæsning og vurdering af artiklerne er ifølge SfR vigtig, da man ikke altid 

kan tage de udvalgte artiklers konklusioner for pålydende (Ibid.). Vurderingen er afgørende 

for, hvilken styrke det enkelte studie eller metaanalyse kan tildeles, og derved i sidste ende på 

styrken af anbefalingen, som undersøgelsen underbygger.  

Der er udarbejdet tjeklister for følgende designtyper: metaanalyser, randomiserede 

kontrollerede undersøgelser, case-kontrol undersøgelser, kohorteundersøgelser og 

diagnostiske test. Fælles for disse tjeklister er, at de overordnet indeholder en vurdering af 

studiernes interne og eksterne gyldighed, en overordnet bedømmelse af studiet og en 

beskrivelse af studiet, som afbildet i følgende tabel: 

Tabel 5 Tjeklisternes opbygning (56) 

1. afsnit omhandlende 

 

Artiklens interne validitet 

- relevans af problemstilling 

- vurdering af metode 

- statistik 

2. afsnit omhandlende Overordnet bedømmelse af studiet 

- kan gradueres ++/+/- 

3. afsnit omhandlende Bedømmelse af studiet 

- udfald, effekt, population 

- sammenfatninger af nøgleområder i studiet 

 

Indenfor hver afsnit er der en række spørgsmål, der skal besvares m.h.p. at vurdere de enkelte 

studier. Til de enkelte tjeklister er der udarbejdet noter, der er en vejledning i, hvilke forhold 

man i særlig grad bør være opmærksom på i vurderingen og på hvilket grundlag et studie evt. 

kan forkastes. 

Første afsnit, skal afdække artiklens interne validitet. I den metodologiske vurdering 

fokuseres der overordnet på, om der er valgt korrekt design til at besvare undersøgelsens 

formål, og om det valgte design derefter er gennemført korrekt (55). Altså en bedømmelse og 

vurdering af om undersøgelsen er grundigt og omhyggeligt gennemført, og om 

undersøgelsens udfald kan baseres på den intervention der undersøges, eller andre forhold i 

form af bias
14

 og confoundere. 

                                                           
13

 Kan rekvireres via Center for Kliniske Retningslinjer (51). 

14
 Bias er systematiske afvigelser mellem de fundne resultater og de sande resultater på grund af fejl eller 

mangler i studiets design eller udførelse (14). 
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Er der væsentlige metodologiske problemer forbundet med studiet, kan den styrke, hvormed 

studiet kan bidrage til den endelige anbefaling nedgradueres til et underliggende niveau.  

 

Andet afsnit omhandler en vurdering af den generelle metodologiske kvalitet, baseret på 

svarene fra første afsnit, og gradueres i 3 grader, alt efter hvor mange kriterier, der er opfyldt 

ud fra følgende: 

Tabel 6 Gradueringssystem 

++ Alle eller de fleste kriterier er opfyldt. 

Kriterier, der ikke er opfyldt, vil sjældent ændre undersøgelsens konklusioner. 

+ Nogle kriterier er opfyldt. De kriterier, der ikke er opfyldt eller grundigt beskrevet, vil 

sjældent ændre studiets konklusioner. 

- Få eller ingen kriterier er opfyldt. Undersøgelsens konklusioner kan på baggrund af 

dette sandsynligvis ændres. 

(fra noter til SfR tjekliste 2 – randomiserede kontrollerede undersøgelser (55)) 

 

Denne graduering, sammenholdt med studiets design, er afgørende for det endelige 

evidensniveau.  

Sidste afsnit, der indeholder en overordnet bedømmelse af studiet, anvendes senere i 

arbejdsprocessen, når der skal udarbejdes konkrete anbefalinger ud fra nøglepunkter i de 

udvalgte studier. 

De seks studier, der ud fra definerede inklusions- og eksklusionskriterier er inkluderet som 

potentielle kilder til at belyse problemstillingen, er kritisk bedømt og vurderet ved hjælp af 

tjeklister og deres metodologiske kvalitet gradueret ud fra tabel 6. 

 

4.4 Udarbejdelse af anbefalinger 

I fase fire samles vurderinger fra tjeklisterne i evidenstabeller, hvilke giver et overblik over de 

inkluderede, bedømte, studiers metode og validitet. Desuden indeholder de 

publikationsdetaljer om forfattere, kilde og årstal for publicering. Formålet med 

evidenstabellerne er at sikre, at de data, der danner baggrund for anbefalingerne, er 

gennemskuelige (55). 

Evidenstabellerne over de 6 inkluderede studier, der er kritisk bedømt ved hjælp af tjeklister 

og gradueret efter tabel 6 fremgår i analyseafsnittet. Her uddybes også vurderingen af 

studiernes kvalitet ved en kritisk gennemgang og analyse af studiernes metodologi. På 

baggrund af dette tildeles hvert studie en evidensstyrke. Evidensniveauet er klassificeret på 
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baggrund af undersøgelsens design, og angives hierarkisk med romertal fra l til IV, hvor I er 

det højeste niveau og IV det laveste niveau (14,55,63).  

Hvis studiet gradueres til ++ i forhold til tabel 6 beholder studiet det evidensniveau, der svarer 

til designet. Gradueres det +, nedgradueres evidensstyrken til det underliggende niveau, altså 

hvis der ud fra den kritiske bedømmelse er fundet mulighed for bias, eller at designet ikke er 

overholdt. En sådan nedgradering vil være markeret med en *. Gradueres det -, altså at ingen 

eller få kriterier er opfyldt, må studiet forkastes (55). 

Ud fra det evidensniveau, som studiet tildeles ud fra sit design, og gradueringen i forhold til 

studiets metodologiske kvalitet, angives den styrke, med hvilken studiet kan bidrage til 

anbefalingen som understøttende videnskabelig dokumentation. En anbefaling baseres som 

oftest på baggrund af flere studier. Studier med det højeste evidensniveau vil i den forbindelse 

blive styrende for styrken i den kliniske retningslinjes anbefaling (55). 

Tabel 7 Evidensniveauer 

Publikationstype Evidens- 

niveau 

Styrke 

Metaanalyse eller systematisk oversigt af RCT’er 

Randomiseret, kontrolleret studie (RCT) 
la 

lb 

A 

Kontrolleret, ikke randomiseret studie 

Kohorteundersøgelse 

Diagnostisk test (direkte diagnostisk metode) 

lla 

llb 

B 

Case-kontrol-undersøgelse 

Diagnostisk test (indirekte diagnostisk metode) 

Tværsnitsundersøgelse 

lll C 

Større eller mindre serier, kasuistik, oversigtsartikel 

Ekspertvurdering, ledende artikel 
IV D 

(14) 

Ud fra tabellen ses at A står for den højeste styrke og D for den laveste.  

Evidensstyrken i anbefalingerne i en klinisk retningslinje skal angives, og afspejler kvaliteten 

af den bagvedliggende videnskabelige dokumentation. Således får evidensniveau og 

kvaliteten af det enkelte studie betydning for styrken i den endelige anbefaling i den kliniske 

retningslinje. 

Det er væsentligt at bemærke, at gradueringen af en bestemt anbefaling ikke går på 

vigtigheden af anbefalingen, men alene på den tilgrundliggende videnskabelige evidens (55), 

og dermed sandsynligheden for at det forventede resultat vil blive opnået, såfremt 

anbefalingen følges. Ved formulering af selve anbefalingen i den kliniske retningslinje 
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anvendes ordene bør og skal udelukkende ved anbefalinger på a-evidensniveau og skal ved 

lavere evidensniveau så vidt muligt undgås (Ibid.). 

 

5. Analyse 

I første afsnit er tjeklisterne fra SfR brugt i forbindelse med kritisk gennemlæsning af de 

inkluderede studier, der er valgt som potentielle kilder for at kunne belyse specialets 

problemstilling. Ud fra gennemlæsning af de inkluderede studier med tjeklisterne udarbejdes 

der evidenstabeller. Formålet med evidenstabellerne er at give et overblik over de inkluderede 

studiers evidens, og gøre den videre bearbejdning af data overskuelig og stringent, da 

baggrunden for data således er gennemskuelig (54). Evidenstabellerne er udarbejdet på 

baggrund af en kritisk bedømmelse og vurdering ud fra relevante tjeklister
15

 fra SfR. Dette er 

første fase i analysen.   

Når de enkelte studier er samlet systematisk i en evidenstabel, laves en samlet analyse af de 

inkluderedes studiers interne validitet ved en kritisk gennemgang af studierne og 

metaanalysernes metodologiske kvalitet. I denne del af analysen inddrages anden relevant 

litteratur til bedømmelse af kvantitative studier.  

Derefter følger en beskrivelse og vurdering af de enkelte studier og metaanalysers 

metodologiske kvalitet. De enkelte studiers evidensniveau bedømmes, evt. nedgradueres i 

forhold til hvilken styrke, de kan bidrage til den kliniske retningslinjes endelige anbefaling. 

Endelig laves en samlet fremstilling af resultaterne fra de inkluderede studier. Ved denne 

fremstilling angives evidensniveauet og styrken af den tilgrundliggende evidens bag de 

enkelte resultater. 

                                                           
15

 Tjekliste til bedømmelse af randomiserede kontrollerede undersøgelser, og tjekliste til bedømmelse af 

systematiske oversigtsartikler og metaanalyser, da det er disse typer studier, der indgår som potentielle kilder i 

specialet. 
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5.1 Evidenstabeller for inkluderede studier 

Forkortelser: N = antal undersøgte patienter; IG = interventionsgruppe; KG = kontrolgruppe; PE = psykoedukation; ROMI = Rating of 

Medication Influences; ITT = Intention to treat

 

Forfatter 

/ kilde 

År Studietype 

Formål for studie 

Studie-

kvalitet 

Intervention Follow-up Population Resultater Kommentarer 

Studie 1 

Aguglia et 

al. (64) 

 

Italien 

 

2007 Åben kontrolleret 

randomiseret studie. 

 

Formål: at vurdere 

hvilken effekt 

kombinationen af 

langtidsbehandling med 

psykofarmaka og PE 

har på 

tilbagefaldsfrekvens og 

hospitalsindlæggelser. 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

Psykosocial 

intervention, 

antipsykofarmaka 

kombineret med PE 

(8 sessioner). 

KG - standard 

behandling. 

 

 6 og 12 

måneder 

Mennesker med 

skizofreni 

Alder 18 - 45 år  

 

N = 150 patienter 

69 patienter i IG, 

66 i KG. 

 

Dropout = 15 

patienter (10 %) 

Ingen signifikant (p > 0.05) 

forskel på IG og KG i 

forhold til ROMI
16

 skalaen 

(grunde til god deltagelse i 

behandlingen). 

Signifikant forskel til fordel 

for IG (p < 0.05) indikeret 

ved ROMI skalaen (grunde 

til ikke deltagelse).   

 

Signifikant forskel  

(p < 0.05) på antal af 

hospitalsindlæggelser og 

indlæggelsesdage. Både 

efter 6 og 12 måneder til 

fordel for IG. 

 

Enkelt blindet. 

 

Multicenter (15 

centre) studie 

 

Uklar randomisering. 

 

Flere mænd i KG end 

i IG. 

Ikke helt lige 

fordeling i forhold til 

diagnose, ej heller i 

forhold til tidligere 

behandlingsperiode. 

 

Der er angivet p-

værdier, men ikke 

sikkerhedsintervaller. 

 

Stort frafald. 

                                                           
16

 ROMI betragtes som et pålideligt og validt instrument, der kan bruges til at vurdere mennesket med skizofrenis subjektive grunde til compliance med medicinsk 

behandling, eller manglende compliance (74). 
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Uklart fra hvilke 

grupper frafaldet har 

været, og hvor stort 

det var i de to 

grupper. 

 

Der er angivet p-

værdier, men ikke 

sikkerheds-interval 

Studie 2 

Bäuml J et 

al. (65) 

 

Tyskland 

 

 

2007 Randomiseret 

kontrolleret forsøg  

Opfølgning efter 7 år 

på PIP studiet 

(Psychosis Information 

Project) (66) 

 

Formål: at undersøge 

langtidseffekten af PE i 

forhold til 

genindlæggelsesrate, 

antallet af indlæggelser 

og indlæggelsesdage. 

Samt i forhold til 

compliance med 

medicinsk behandling, 

psykopatologi og social 

funktion. 

+  4 ugentlige sessioner 

á 60 minutter. 

Derefter 4 månedlige 

sessioner. 

Pårørende fik i alt 8 

sessioner á 90 - 120 

min. varighed 

 

KG - behandling som 

vanlig (ingen PE). 

7 år 

(1 og 2 år) 

Mennesker med 

skizofreni 

Alder 18 - 65 år 

 

N = 236 patienter 

(baseline - 

hovedstudie), heraf 

kan følges N = 

101, altså 43 % 

N=19 ekskluderes 

(19 % af N =101, 8 

% i forhold til 

baseline) 

 

Follow-up efter 7 

år: N= 82 (81 % af 

N = 101) 

Bortfald i forhold 

til baseline 35 %  

 

Lost to follow-up 

IG: N = 16 (16 % 

af N = 101, 7 % i 

Compliance er vurderet 

efter samme 4 punkts 

ordinal-skala (fra 1, meget 

god til 4 - dårlig) hele 

studiet igennem (65,66). 

Ved 7 års follow-up blev 

både IG og KG vurderet til 

at have samme ”gode” 

compliance med den 

medicinske behandling  

(83 %). 

 

Efter 1 år havde 13 % i IG 

været indlagt mod 33 % i 

KG, estimat 0.25  

(95 % CI = - 0.04 - 0.5) 

 

Efter 2 år havde 33 % i IG 

været indlagt mod 54 % i 

KG, estimat 0.21  

(95 % CI = - 0.08 - 0.47)   

 

Efter 7 år havde 54 % i IG 

Enkelt blindet 

 

Blok randomisering 

 

Forskel mellem IG og 

KG i forhold til, 

varighed af sygdom 

(mest syge i IG) og 

antal tidligere 

indlæggelser  

(flest i IG) 

 

Stort frafald ved 7 års 

follow-up i forhold til 

baseline. 

 

Store 

sikkerhedsintervaller. 

 

+ ITT  

 

Grupperne er 

sammenlignelige i 
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forhold til baseline) 

KG: N = 18  

(18 % af N = 101, 

8 % af baseline) 

 

Til analyse 

N = 48  

(47 % af N = 101, 

20 % i forhold til 

baseline) 

været indlagt mod 88 % i 

KG, estimat 0.37  

(95 % CI = 0.09 - 0.59) 

 

 

forhold til køn, alder, 

uddannelse og 

varighed af 

indlæggelser. 

 

Studie 3 

Lincoln et 

al. (67) 

 

2007 Metaanalyse 

 

Inkluderet er 19 

randomiserede 

kontrollerede studier 

 

Formål: At evaluere 

korttids- og 

langtidseffekt af PE, 

med og uden deltagelse 

af pårørende I forhold 

til tilbagefald, 

symptom-reduktion, 

viden, medicin 

compliance og 

funktionsniveau 

 

 

+  Effektiviteten alene 

af interventioner til 

mennesker med 

skizofreni, hvor PE 

er det primære 

element. 

 

 

Varierende – 

mellem 1 og 

12 måneder 

Mennesker med 

skizofreni og 

beslægtede 

diagnoser, 

gennemsnitsalder 

30.5, flest mænd 

KG. 

  

N = 1534 

Ventelistepatienter 

(2 studier), eller 

behandlet som 

vanlig (10 studier), 

eller behandlet med 

ikke specifikke 

interventioner  

(6 studier). 

Resultat målt på: 

Tilbagefald og 

genindlæggelse; 

symptomer; 

funktionsniveau; 

sygdomsindsigt og 

medicin-compliance. 

 

PE har ingen effekt på 

compliance med medicin 

estimat - 0.25 

(95 % CI = -1.25 - 0.75) 

 

Effekt af PE i forhold til 

post-assessment – 

tilbagefald/genindlæggelse 

estimat - 0.53   

( 95 % CI = 0.12 - 0.95) 

 

Follow-up 6 måneder 

estimat 0.35  

( 95 % CI = 0.14 - 0.55) 

Omfattende 

litteratursøgning, 

metode til inklusion 

af studier 

velbeskrevet.  

 

Studiers kvalitet i høj 

grad vurderet og taget 

i betragtning. 

 

 

Statistiske 

beregninger over 

heterogenitet og 

usikkerhed lavet. 

 

Metode til beregning 

af effektstørrelse 

velbeskrevet. 

 

Uklare oplysninger 

om hvor mange og 
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Follow-up 7 - 12 måneder 

estimat 0.48  

( 95 % CI = 0.15 - 0.82) 

 

Follow-up > 12 måneder 

estimat 0.21   

( 95 % CI = - 0.07 - 0.49) 

 

PE uden familie (7 - 12 

måneders follow-up) 

estimat 0.18  

( 95 % CI = - .47 - .82) 

 

PE med familie (7-12 

måneders follow-up) 

estimat 0.48  

( 95 % CI = .10 - .85) 

hvordan studierne var 

blindet og 

randomiseret 

 

Flere uklarheder bl.a. 

i forhold til hvor 

mange sessioner PE 

der var i flere studier. 

 

Uklart hvordan 

compliance med 

medicinsk behandling 

er målt og vurderet. 

 

Store 

sikkerhedsintervaller. 

Studie 4 

Chabannes 

et al. (68) 

 

Frankrig 

2008 Åben kontrolleret 

randomiseret fase IV  

 

Formål: at teste 

psykoedukations-

programmet 

SOLEDUC 

+ SOLEDUC 

intervention 

bestående af 8 PE 

moduler der gentages 

ved baseline, efter 6 

og 12 måneder. 

 

IG og KG behandles 

med samme 

psykofarmaka. 

2 år 

(intermediær 

vurdering 

efter 1 år) 

Mennesker med 

skizofreni, mellem 

18 - 45 år 

 

N = 220 

IG = 111 (97)  

KG = 109 (82) 

 

 

Outcome måles på 

tilbagefaldsrate (primære 

outcome) 

 

21.6 % 

(95 % CI 13.7 % - 31.5 %) 

i IG har haft tilbagefald 

efter 1 år mod 28.4 %  

(95 % CI 19.4 % - 38.8 %) 

i KG.   

 

Efter 2 år har 84.5 % i IG 

haft tilbagefald mod 90.8 % 

i KG 

Blinding ikke 

beskrevet. 

 

Multicenter  

(51 center) studie.  

Randomiseret ud fra 

randomiseringsliste 

på hvert center. 

 

41 informanter blev 

ekskluderet fra PP 

analysen 

 

Nogen forskel på IG 
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Ingen signifikant effekt af 

PE i forhold til compliance 

målt på ROMI skalaen. 

og KG i forhold til 

bl.a. varighed og 

alvor af sygdom. KG 

mere syge og i 

længere tid. 

 

Ingen oplysninger om 

estimater. 

Mangelfulde 

oplysninger m.h.t. 

sikkerhedsintervaller. 

 

Der konkluderes på 

resultater i forhold til 

ROMI skalaen, men 

resultaterne er ikke 

tilgængelige. 

 

+ ITT 

Studie 5 

Vickar et 

al. (69) 

 

USA 

 

2009 RCT 

Formål: 

At teste STEP 

(Schiophrenia 

Treatment and 

Education Program - 

intensivt familie 

psykoedukations-

program) i forhold til 

effekt på behov for 

genindlæggelse. 

- STEPS 

sammenlignet med 

vanlig behandling 

6 måneder Mennesker med 

skizofreni, 18 år > 

N = 57 

26 i IG og 31 i KG 

 

Follow-up 6 

måneder: 54 % (N 

= 31) 

(15 i IG og 16 i 

KG) 

 

Der påvises signifikant 

effekt af STEPS i forhold 

til tilbagefald på kort sigt 

20 % (N = 3, p = .038) i IG 

havde efter 6 måneder 

været genindlagt mod 56 % 

(9) i KG 

 

Efter frafaldsanalyse: 

Effekt af STEPS i forhold 

til tilbagefald –  

54 % i IG mod 77 % i KG 

Lille studie 

 

Computer-

randomisering 

 

Enkeltblindet  

 

Visse forskel på IG 

og KG, størrelse (KG 

størst), køn (flest 

mænd % vis i IG) 

 

Stort frafald.  
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Uklare 

måleinstrumenter, få 

p-værdier, ingen 

sikkerhedsintervaller, 

ingen estimater 

 

Stor usikkerhed 

omkring resultaterne, 

da studiet er så lille. 

 

Ingen resultater i 

forhold til 

compliance. 

Studie 6 

Pekkala et 

al. (70) 

 

2009 Metaanalyse 

 

Inkluderet er 10 

randomiserede 

kontrollerede studier 

 

Formål: 

At vurdere effekten af 

psykoedukative 

interventioner primært i 

forhold til compliance 

med medicin og 

behandling samt 

tilbagefald 

 

 

+  Studier med 

interventioner til 

individer eller 

grupper 

sammenlignet med 

standard behandling 

 

Studier < 10 

sessioner = korte 

programmer 

Studier > 11 

sessioner = standard 

programmer 

 

Der laves analyser 

både på individuel og 

gruppeinterventioner 

(alle 

Varierende 

follow-up - 

fra 1 – 5 år 

Mennesker med 

skizofreni og 

beslægtede 

psykotiske lidelser. 

Alder mellem 15 - 

58 (6 under 15 år) 

 

N = 1125 (598 

mænd og 527 

kvinder) 

(varierende fra 20 - 

236 i de enkelte 

studier) 

 

Primær outcome = 

compliance med medicin, 

compliance med 

behandling og tilbagefald. 

 

Enhver form for PE i 

forhold til standard 

behandling: 

 

Compliance med medicin, 

18 måneder, estimat 3.50 

(95 % CI = 0.77 - 15.85) 

 

Compliance med medicin, 

1 år, estimat - 0.40   

( 95 % CI = - 0.62 - - 0,18) 

 

Tilbagefald med eller uden 

Omfattende 

litteratursøgning 

 

Metode til inklusion 

af studier 

velbeskrevet.  

 

Studiers kvalitet i høj 

grad vurderet og taget 

i betragtning 

 

Randomisering ikke 

altid beskrevet 

Blinding ikke 

rapporteret i 4 studier 

 

Der er udregnet mål 

for heterogenitet 
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gruppeinterventioner 

med deltagelse af 

pårørende) 

 

Studievarighed 

mellem 1 måned og 2 

år 

genindlæggelse (9 – 18 

måneder) estimat 0.80  

( 95 % CI = 0.70 - 0.92) 

 

 

Standard længde gruppe PE 

i forhold til standard 

behandling: 

  

Compliance med medicin, 

18 måneder, estimat 3.50 

(95 % CI = 0.77 - 15.85) 

 

 

Kort gruppe PE i forhold til 

standard behandling: 

 

Compliance med medicin,1 

år (low = favourable), 

estimat - 0.40   

( 95 % CI = - 0.62 - - 0.18) 

 

Tilbagefald – 

genindlæggelse 

 

Ved 12 måneders follow-

up, estimat 0.85  

(95 % CI = 0.74 - 0.98) 

 

Ved 2 års follow-up, 

estimat  0.83 

 

Der er udregnet 

sikkerhedsintervaller. 

 

Alle gruppeforløb var 

inkl. pårørende. 
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(95 % CI = 0.64 - 1.08) 

 

Ved 5 års follow-up, 

estimat 0.89  

(95 % CI = 0.73 - 1.08) 
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5.2 Kritisk gennemgang af de inkluderede studiers metodologi 

I det følgende laves en samlet analyse af de inkluderede studiers validitet ved en kritisk 

gennemgang af metodologien i studierne. Vurderingen påvirker den evidensstyrke, som 

studiet kan tildeles. Dette kan senere påvirke styrken af den anbefaling, som studierne kan 

understøtte (55). 

De inkluderede studier repræsenterer 4 randomiserede kontrollerede forsøg, bl.a. en fase IV 

vurdering af det psykoedukative program SOLEDUC, en vurdering af det psykoedukative 

program STEPS, og et 7 års follow-up på et studie. Herforuden er der inkluderet to 

metaanalyser. 

 

Studiepopulationen
17

 i de inkluderede studier er af varierende størrelse, 20 – 236 i studie 6, 

Pekkala et al. (70), mellem 48 i studie 2, Bäuml et al. (65), og 179 i studie 4, Chabannes et al. 

(68). Det kan være svært at estimere, hvor stor en studiepopulation skal være. Jo større 

studiepopulationen er, jo mere repræsentativ vil den være i forhold til målpopulationen og jo 

mindre vil den statistiske usikkerhed være ved et studie (71). Således bør der laves en 

styrkeberegning af, hvor stor en studiepopulation der kræves i forhold til målpopulationen, for 

at der kan identificeres en signifikant statistisk effekt (63). 

Hvis studiepopulationen ikke er stor nok, er der risiko for type II fejl (14,57). Type II fejl 

betyder, at der konkluderes ukorrekt, at der ikke er sammenhæng mellem intervention og 

resultat, trods det, at der reelt er det (14,63). Studie 5, Vickar et al. (69) er et lille studie, med 

blot 57 informanter, foruden et stort frafald. At det er så lille studie øger således risikoen for 

type II fejl, men der er dog også andre problematiske forhold vedrørende studie 5, der kan 

påvirke studiets resultat. 

Hvorledes informanterne rekrutteres til studiet er også af betydning i forhold til 

repræsentativiteten i forhold til målgruppen. Informanterne til de randomiserede kontrollerede 

studier blev inkluderet i studiet i forbindelse med deres behandling på et psykiatrisk hospital 

eller center. Dette er væsentligt i forhold til at undgå selektionsbias
18

, som kan opstå ved at 

det blot er højt motiverede informanter eller mindre syge der indgår i studiet, og således ikke 

kan betragtes som repræsentative for målgruppen (57).  

                                                           
17

 Det konkrete antal personer, der indgår i studiet og som er repræsentativ for målpopulationen (63). 
18

 Systematisk over- eller undervurdering af en sammenhæng p.g.a. selektionsproblemer (63). 
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Nøje beskrevne inklusions- og eksklusionskriterier er væsentlige i forhold til at minimere 

selektionsbias, ligesom det er af stor betydning at interventionsgruppe og kontrolgruppe er så 

ens som mulige ved baseline. Væsentlige forskelle mellem interventionsgruppe og 

kontrolgruppe kan påvirke undersøgelsens resultat, så det favoriserer interventionen, hvis det 

f.eks. er mindre syge, der er i interventionsgruppen. Omvendt, så kan det også være svært at 

vurdere en reel effekt af interventionen, hvis informanterne i interventionsgruppen er mere 

syge end kontrolgruppen. Der skal derfor i studiet fremgå data om gruppernes 

sammensætning i forhold til køn, alder, sygdomsstadie og andre relevante data omhandlende i 

hvor høj grad grupperne er ens, og på hvilke områder de evt. er afvigende, f.eks. i forhold til 

konkurrerende sygdomme. Er disse faktorer ikke afdækket eller er grupperne, 

usammenlignelige skal studiet ifølge SfR nedgradueres i evidensniveau (55). Risikoen for 

selektionsbias er til stede i studie 1, Aguglia et al. (64) og 4, Chabannes et al. (68), hvor det 

tyder på, at informanterne i kontrolgruppen er mere alvorligt syge, og har været det i længere 

tid end interventionsgruppen. Man kan derfor forestille sig, at sandsynligheden for et falsk 

positivt resultat er muligt, da grupperne ikke er sammenlignelige.  

At studierne ikke er sammenlignelige ved baseline, påvirker således det enkelte studies 

validitet i negativ retning og studierne må nedgradueres på dette grundlag ifølge SfR.   

Studie 2, Bäuml et al. (65) og studie 4, Chabannes et al. (68) samt metaanalyserne ved 

Lincoln et al. (67), studie 3 og Pekkala et al. (70), studie 6, har opstillet tydelige 

eksklusionskriterier, hvilket kan være medvirkende til at minimere confoundere. 

Eksklusionskriterierne er mere uklare i studie 5, Vickar et al. (69) og slet ikke beskrevet i 

studie 1, Aguglia et al. (64) hvilket betyder at studiet ifølge SfR må nedgradueres (55). 

 

Helt centralt for det randomiserede kontrollerede forsøg er randomiseringen.  

Randomisering betyder at informanter, udvalgt efter nøje beskrevne inklusions- og 

eksklusionskriterier, fordeles tilfældigt i henholdsvis interventionsgruppe og kontrolgruppe 

(57,72). Dette m.h.p. at fordele mulige confoundere, erkendte som ukendte, lige og tilfældigt i 

disse to grupper. Er fordelingen ikke tilfældig i de to grupper, risikerer man derfor, at der i 

den ene gruppe kommer flere patienter med udsigt til et godt forløb end i den anden gruppe. 

Resultatet af undersøgelsen vil så ikke afspejle effekten af interventionen, men kan i lige så 

høj grad være et resultat af, at grupperne ikke fra starten var sammenlignelige.  
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Randomiseringen i studie 1, Aguglia et al. (64), er beskrevet uklart, som foretaget blindet af 

forskeren, men ikke om randomiseringen er foretaget af den samme forsker til alle de 15 

implicerede centre, eller om det er foregået lokalt af en forsker. At der kan være denne tvivl 

om randomiseringen, svækker studiets validitet, da muligheden for selektionsbias foreligger. 

Studie 2, Bäuml et al. (65), er blokrandomiseret, det vil sige at allokeringen af patienter bliver 

foretaget i blokke, hvor der indenfor hver blok er lige mange af hver i interventions- og 

kontrolgruppen. Blokrandomisering er meget anvendt ved multicenter-studier, som studie 2, 

Bäuml et al. (65), hvor det er væsentligt at interventionerne bliver fordelt ligeligt mellem 

centrene. Blokrandomiseringen taler således for en valid randomisering af studiet. Hvilket 

også gælder studie 5, Vickar et al. (69), der er computer-randomiseret og derfor må betragtes 

fri af selektionsbias forudsat at randomiseringen er lykkedes. 

 

Et andet væsentligt element i vurderingen af validiteten af et randomiseret kontrolleret studie 

er hvorvidt det er blindet eller ej, og i hvor høj grad det er blindet.  

At et studie er blindet vil sige, at de implicerede parter, informanter og forskere, er uvidende 

om, hvem der får en given behandling (intervention i dette tilfælde). Formålet er at forebygge 

muligheden for informationsbias, ved at viden om deltagelse i interventionen dels kan påvirke 

oplevelsen af effekt af interventionen, dels rapporteringen af effekt (63). Der skelnes mellem 

enkeltblindet, informanter eller forsker er blindet, og dobbeltblindet, begge parter er blindet, 

hvilket er det optimale scenarie.  

Generelt er det sådan, at jo højere blindingsgrad, jo mindre er risikoen for bias (56). Ved at 

informanter er vidende om, at de deltager i et studie, kan også resultere i den såkaldte 

Hawthorne-effekt, altså at oplevelsen af opmærksomhed, at der bliver gjort noget, i sig selv 

kan have en positiv effekt, uden at det nødvendigvis har noget med interventionen at gøre 

(63,73). Studie 1, Aguglia et al. (64), 2, Bäuml et al. (65) og 5, Vickar et al. (69) var alle 

enkeltblindet på forskersiden, der er derfor risiko både for informationsbias og Hawthorne-

effekt i disse studier, der alle viser positiv effekt af interventionen. 

 

Ifølge SfR er det vigtigt at alle relevante resultater er målt standardiseret, gyldigt og pålideligt 

(55). Hvis der er udeladt væsentlige resultater, eller de anvendte målemetoder er 

utilstrækkeligt validerede bør studiet nedgradueres (Ibid.).  
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To af de inkluderede studier, studie 1, Aguglia et al. (64) og studie 4, Chabannes et al. (68) 

vurderer effekten af psykoedukation på compliance ud fra ROMI skalaen, der betragtes som 

et testet og validt måleredskab (74). Studie 4, Chabannes et al. (68) præsenterer dog resultatet 

uden nogen form for dokumentation, hvilket kan være et problem i forhold til at eliminere 

informationsbias. Det tyske studie, Bäuml et al. (65), studie 2, vurderer effekten af 

psykoedukation på compliance i forhold til en 4 punkts ordinalskala
19

, der ikke er testet og 

valideret. Men da dette er et 7 års follow-up på et studie, og samme ordinalskala har været 

brugt under hele studiet, styrker det det samlede studies interne validitet. Et enkelt studie, 

studie 5, Vickar et al. (69) har ikke vurderet psykoedukation i forhold til compliance, men 

udelukkende i forhold til tilbagefald i form af genindlæggelse. Dette forekommer 

problematisk, når man ved at compliance er den mest betydningsfulde faktor i forhold til 

tilbagefaldsrisiko (37,39,41).  

Et gennemgående problem med to af de tre inkluderede randomiserede kontrollerede studier 

er, at de statistiske oplysninger er mangelfulde. Aguglia et al. (64), studie 1, opgiver deres 

resultater med p-værdi, men uden estimater og sikkerhedsintervaller.  

P-værdien siger alene noget om, hvorvidt et resultat er opstået ved en tilfældighed eller ej. 

Den siger ikke noget om hvor signifikant et resultat er (72). Hvorimod et estimat, et skøn, 

indenfor et beregnet sikkerhedsinterval, der er et udtryk for den tilfældige usikkerhed hvori et 

estimat kan findes, er et meget mere sigende udtryk for et resultat (63,72).  

Sikkerhedsintervallet er således et udtryk for den usikkerhed, inden for hvilket et resultat kan 

findes (63). Et bredt sikkerhedsinterval vil tyde på en stor usikkerhed, et negativt 

sikkerhedsinterval på ingen effekt, og et smalt sikkerhedsinterval på nogen sikkerhed for 

resultatets signifikans.  

Når der så ikke er angivet estimat og sikkerhedsintervaller for resultatet, kan det være svært 

alene ud fra p-værdien at vurdere hvor signifikant, og troværdigt dette resultat er. I studie 4, 

Chabannes et al. (68) er de statistiske oplysninger mangelfulde. Her er nogle 

sikkerhedsintervaller angivet, men ikke i forhold til alle resultater, hvorfor der kan være 

usikkerhed forbundet med disse. 

 

En undersøgelses pålidelighed må betragtes som tvivlsom, hvis antallet af informanter der 

forlader studiet er meget højt. Et frafald på 20 % er generelt accepteret, også højere ved mere 
                                                           
19

 Skala, hvor målingerne ikke har en veldefineret relation til en kontinuert egenskab, men kategorierne har en 

naturlig rang (63). Aktuel skala går fra meget god over god og middelmådig til dårlig (66). 
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langvarige studier (56). Ligesom det bør være angivet i hvilke gruppe, interventions- eller 

kontrolgruppe, frafaldet har været, hvor stort det har været og hvorfor der har været frafald. 

En høj frafaldsrate vil medføre en nedgraduering af studiet. Der er store frafald i flere af de 

inkluderede studier, studie 2, Bäuml et al. (65) og 5, Vickar et al. (69).  

Bäuml et al. (65), studie 2, gør rede for frafaldet, hvilket ikke er tilfældet hos Vickar et al. 

(69), studie 5.  

Årsagerne til frafald kan være mange, f.eks. at informanten er fejl-inkluderet i studiet og 

derfor må ekskluderes, eller at informanter af forskellige grunde dropper ud af studiet, 

mangler motivation, flytter eller dør. Manglende oplysninger om frafald vil som oftest påvirke 

resultatet af undersøgelsen til fordel for interventionen (57). 

Hvis grupperne fortsat skal være ens efter randomiseringen, skal resultaterne analyseres i 

forhold til den gruppe, som informanterne oprindeligt var randomiseret til, uafhængigt af den 

behandling/intervention de fik, og uafhængigt om de gennemførte eller ej. Dette princip 

kaldes intention to treat (ITT) (57,63). Der er klart beskrevet analyse efter intention to treat 

princippet i studie 2, Bäuml et al. (65) og studie 4, Chabannes et al. (68).  

Laves der ikke ITT, brydes i realiteten den tilfældige allokering, der er givet ved 

randomiseringen. Således vil confoundere ikke længere være fordelt ligeligt, og der er 

introduceret en selektionsbias. I studie 4, Chabannes et al. (68), er der også lavet en per-

protocol analyse
20

. 

 

Der indgår 2 metaanalyser, studie 3, Lincoln et al. (67) og studie 6, Pekkala et al. (70), til at 

belyse og besvare specialets problemstilling.  

En metaanalyse er en sammenfattende statistisk analyse af tidligere gennemførte 

undersøgelser (14,63). Styrken ved en metaanalyse er, at den som en systematisk 

forskningsoversigt søger at sammenfatte resultaterne fra flere undersøgelser, også mindre, der 

alle har undersøgt det samme kliniske spørgsmål i sammenlignelige undersøgelser. 

Metaanalysen kan således simulere et samlet større studie (13,72). Afgørende er det, at der ud 

fra en velafgrænset problemstilling er beskrevet og lavet en systematisk metode til 

identificering af relevante undersøgelser til behandling i metaanalysen. Disse undersøgelser 

skal være sammenlignelige, både i forhold til population, metode, intervention og resultater. 

                                                           
20

 Effekt-analyse der viser virkningen af interventionen, altså den behandling, der er givet (57). I analysen er det 

kun informanter, der gennemfører hele interventionen, der tæller med. Fordelen ved randomiseringen m.h.p. at 

kunne minimere risikoen for confoundere kan derfor ikke bevares. 
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Hvis ikke resultaterne er klinisk relevante, eller konklusioner ikke tilstrækkeligt dokumenteret 

skal oversigten nedgradueres (55).  

Der beskrives i studie 3, Lincoln et al. (67) ikke tydeligt hvor mange af de inkluderede studier 

der var randomiseret og blindet, eller hvordan. Desuden er der uklarhed omkring hvor mange 

psykoedukative sessioner flere af de inkluderede studier havde. Begge metaanalyser baserer 

deres analyse på relativt få studier, der i flere tilfælde beskrives som havende metodologiske 

problemer forbundet med designet. Således har Pekkala et al. (70) flere sammenligninger, 

hvor det blot har været muligt at inkludere fund fra et enkelt studie. Samme problematik gør 

sig gældende for Lincoln et al. (67), hvor inklusionen af mindre studier med og svagt 

studiedesign eller metodologiske problemer, kan være med til at sløre den samlede 

metaanalyses resultat. 

Så selvom styrken ved en metaanalyse er, at det kan sammenfatte resultater fra flere, også 

mindre studier, så kan kvaliteten af analysen ikke blive bedre end de inkluderede studier giver 

mulighed for (57).  

Trods det at de inkluderede metaanalyser i dette speciale, hvor begge i høj grad lever op til de 

metodologiske krav man kan stille til en metaanalyse, så bliver de begge nedgradueret i den 

styrke, hvormed de kan bidrage til en anbefaling. Dette skyldes at de inkluderede studier i 

metaanalyserne, overordnet har haft visse metodologiske problemer, og den bagvedliggende 

evidens ikke har været stærk nok. 

 

5.3 De inkluderede studiers evidensniveau og –styrke 

I det følgende laves en kort vurdering af hvert af de inkluderede studier. Vurderingen er 

baseret på de forudgående afsnit og styrken af det enkelte studie gradueres på baggrund af 

vurderingen. 

 

5.3.1 Studie 1 – Aguglia et al. (64) 

Studiet er et åbent kontrolleret randomiseret studie og dermed er evidensniveauet Ib.  

Hvorledes randomiseringen er gennemført forekommer uklart. Interventionsgruppe og 

kontrolgruppe er ikke helt sammenlignelige ved baseline og der er et vist frafald. Det fremgår 

ikke fra hvilke grupper frafaldet har været og hvor stort det har været i de enkelte grupper. 

Det fremgår ikke tydeligt om resultaterne er analyseret i forhold til intention to treat 
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princippet. Ligesom resultaterne er angivet med p-værdier, men ikke estimater og 

sikkerhedsintervaller. 

På baggrund af disse forhold nedgradueres studiets styrke. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

 

5.3.2 Studie 2 – Bäuml et al. (65) 

Studiet er et 7 års follow-up på et større randomiseret kontrolleret forsøg og har dermed 

evidensniveau Ib. 

Studiet er gennemført med blokrandomisering og er enkeltblindet. Der beskrives et stort 

frafald, hvilket er forventeligt, den lange follow-up periode taget i betragtning og det påvirker 

derfor ikke studiets styrke. Der er dog meget store sikkerhedsintervaller for de præsenterede 

resultater, hvilket tyder på stor usikkerhed. På baggrund af ovenstående nedgradueres studiets 

styrke.  

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

 

5.3.3 Studie 3 – Lincoln et al. (67) 

Studiet er en metaanalyse, hvilket svarer til evidensniveau Ia.  

Metaanalysen er lavet ud fra en omfattende og velbeskrevet systematisk litteratursøgning, 

hvor man i høj grad har beskrevet metode til inkludering af studier. De inkluderede studiers 

kvalitet er i høj grad vurderet og taget i betragtning. Det synes rimeligt at kombinere de valgte 

studier, trods visse uklarheder, da der samtidig er lavet statistiske beregninger over 

heterogenitet og usikkerhed. Da der indgår ofte få studier i de enkelte resultater, betyder det, 

at de samlede sikkerhedsintervaller bliver relativt store, og resultaterne ikke signifikante. På 

baggrund af dette nedgradueres studiets styrke. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ia, evidensstyrke B* 

 

5.3.4 Studie 4 – Chabannes et al. (68) 

Studiet er et åbent randomiseret kontrolleret studie af et psykoedukationsprogram, altså er 

evidensniveauet Ib. Det fremgår ikke hvorvidt deltagere, informanter eller behandlere/forskere 

var blindet, eller i hvilken grad. Der er nogen forskel på interventionsgruppe og 

kontrolgruppe. Kontrolgruppen forekommer at være mere alvorligt syge og have været det i 

længere tid end informanterne i interventionsgruppen. 
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Der er brugt uklare måleinstrumenter, der er ikke angivet estimater eller sikkerhedsintervaller 

for alle de præsenterede resultater. Der konkluderes i forhold til ROMI skalaen, men 

resultaterne er ikke tilgængelige. 

På baggrund af ovenstående nedgradueres studiets styrke. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* 

 

5.3.5 Studie 5 – Vickar et al. (69) 

Studiet er et randomiseret kontrolleret forsøg, evidensniveau Ib. 

Det er et meget lille studie, med et meget stort frafald (54 %). Der er stor usikkerhed omkring 

studiets resultater, dels p.g.a. af uklar beskrivelse af måleinstrumenterne, og dels da studiet er 

så lille. Disse forhold svækker studiets validitet. Der foreligger ikke resultater vedrørende 

psykoedukations effekt i forhold til compliance, hvorfor 

studiet forkastes  

da det således ikke synes at kunne bidrage med sufficient viden til den kliniske retningslinjes 

endelige anbefaling. 

 

5.3.6 Studie 6 – Pekkala et al. (70) 

Dette studie er en metaanalyse, og dermed evidensniveau Ia. 

Metaanalysen indeholder en omfattende og velbeskrevet litteratursøgning, med nøje 

beskrevne inklusions- og eksklusionskriterier. Der indgår 10 studier i metaanalysen. De 

inkluderede studiers kvalitet er i høj grad taget i betragtning og kritisk vurderet. Der er 

udregnet mål for heterogenitet, og det findes i høj grad rimeligt at sammenligne de 

inkluderede studier. Men da der i flere sammenligninger blot indgår et enkelt eller få studier, 

og da der samtidig beskrives at flere studier har metodologiske problemer i form af 

manglende rapportering om bl.a. blinding, randomisering, drop-out og brug af uvaliderede 

instrumenter til afrapportering af resultater, påvirker dette samlet set metaanalysens styrke. 

På baggrund af dette nedgradueres metaanalysens styrke. 

Studiekvalitet +, evidensniveau Ia, evidensstyrke B* 
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5.4 Fremstilling af resultater fra de inkluderede studier 

I det følgende afsnit laves en samlet præsentation af resultaterne fra de inkluderede studier. 

Ved præsentationerne angives evidensniveauet samt styrken af studierne af de enkelte 

resultater i parentes. 

To af de randomiserede kontrollerede forsøg måler i hvilken grad psykoedukation øger 

mennesker med skizofrenis grad af compliance med ROMI skalaen. Aguglia et al. (64), studie 

1 (Ib, B*) finder ingen signifikant effekt på compliance i forhold til grunde til at deltage i 

behandlingen. Denne del af ROMI skalaen, part 1 (74), beskriver hvilke positive associationer 

patienten har i forhold til at følge den medicinske behandling. Disse kan relateres til en række 

behandlingsrelaterede, behandlerrelaterede og socialt relaterede faktorer, jvf. tabel 1, der 

påvirker patienten.  

I samme studie er der signifikant effekt, i forhold til at påvirke de årsager som informanterne 

har for non-compliance. Denne del, part 2 af ROMI skalaen (74), undersøger således hvilke 

hovedårsager, informanterne har til ikke at følge den medicinske behandling. Det overvejende 

fokus er patientrelaterede, behandlingsrelaterede og behandlerrelaterede faktorer, i mindre 

grad socialt relaterede faktorer, der påvirker patienten, jvf. tabel 1. Der er dog ikke angivet 

sikkerhedsintervaller for de fremkomne resultater, hvorfor disse må betragtes som værende 

behæftet med nogen usikkerhed. 

I Chabannes et al. (68) studie 4 (Ib, B*) findes der heller ingen signifikant påvirkning af 

compliance som følge af psykoedukation i forhold til ROMI skalaen. I dette studie fremgår 

det dog ikke, om det er en generel påvirkning i forhold ti ROMI skalaen, eller specifikke dele 

af den. Resultatet må betragtes som usikkert, da der ikke er fremlagt dokumentation for dette. 

Studie 2, Bäuml et al. (65) (Ib, B*), vurderede at interventionsgruppe og kontrolgruppen 

havde samme ”gode compliance”
21

 med den medicinske behandling efter 7 år.  

 

Både studie 3, Lincoln et al. (67), (Ia, B*) og studie 6, Pekkala et al. (70), (Ia ,B*), der har 

inkluderet henholdsvis 19 og 10 randomiserede kontrollerede forsøg i deres metaanalyser, har 

beregnet effekten af psykoedukation i forhold til bedring af compliance. 

Lincoln et al. (67), studie 3, (Ia, B*) har sammenlignet 2 studier i forhold til compliance med 

medicinsk behandling. De fandt ingen signifikant effekt af psykoedukation, effektstørrelsen
22

 

                                                           
21

 ”God compliance”, svarende til 2. bedste vurdering på den anvendte ordinalskala (66). 
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var lille og negativ og usignifikant, estimat - 0.25, (95 % CI = -1.25 - 0.75). Det fremgår ikke 

ud fra hvilke skalaer, sammenligningerne er lavet, ligesom det ikke fremgår hvor mange 

sessioner de enkelte interventioner havde. 

I den anden metaanalyse, studie 6, Pekkala et al. (70) (Ia, B*), var det blot 2 af de inkluderede 

studier, der målte på effekten af enhver form for psykoedukation i forhold til bedring af 

compliance med den medicinske behandling. Effekten blev målt efter 18 måneder i en 

sammenligning mellem enhver form for psykoedukation i forhold til standard behandling, her 

var der ingen sikker effekt af psykoedukation på compliance, estimat 3.50 (95 % CI 0.77 - 

15.85). Altså et meget bredt sikkerhedsinterval, hvilket tyder på nogen usikkerhed om 

resultatet.  

I et andet studie, hvor sammenligningen var den samme, men outcome blev målt på 

compliance med den medicinske behandling efter 1 år (low = favourable
23

) var effekten af 

psykoedukation signifikant, estimat - 0.40, (95 % CI = - 0.62 - - 0.18). 

 

Effekten af standard længde (> 11 sessioner) gruppepsykoedukation mod standard behandling 

i forhold til compliance med medicinsk behandling efter 18 måneder viste ingen sikker effekt, 

estimat 3.50, (95 % CI = 0.77 - 15.85), meget bredt sikkerhedsinterval og der er derfor stor 

usikkerhed om resultatet. 

Hvorimod effekten af et kort (< 10 sessioner) gruppepsykoedukationsforløb sammenlignet 

med standard behandling viste signifikant effekt efter 1 år (low = favourable), estimat - 0.40, 

(95 % CI - 0.62 - - 0.18), et relativt bredt sikkerhedsinterval og derfor nogen usikkerhed om 

resultatet. 

 

Med disse data fra de inkluderede studier, kan man således opsummere at der kun i 

metaanalysen af Pekkala et al. (70), studie 6 (Ia, B*) fandtes signifikant effekt af 

psykoedukation i forhold til at bedre compliance. Der fandtes signifikant effekt i forhold til 

opnåelse af bedre compliance i en sammenligning med kort gruppe-interventionsforløb, samt i 

en sammenligning af enhver form for psykoedukation. Til dette skal der bemærkes, at der i 

alle sammenligninger med gruppeinterventioner i denne analyse, deltog pårørende.  

 

                                                                                                                                                                                     
22

 Et statistisk udtryk for omfanget af forholdet mellem to variabler, eller størrelsen af forskellen mellem grupper 

på en egenskab af interesse (72). 
23

 Low-favourable betyder, at et lav tal på skalaen betyder høj grad af compliance (70). 
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I dette speciales baggrundsafsnit er sammenhængen mellem complianceproblemer og risikoen 

for genindlæggelse for mennesker med skizofreni belyst. De inkluderede studier, er valgt da 

de også belyser dette område. 

 

Både Aguglia et al. (64), studie 1 (Ib, B*) og Chabannes et al. (68), studie 4 (Ib, B*) fandt 

signifikant effekt af psykoedukation i forhold til behovet for genindlæggelse. I studie 1, 

Aguglia et al. (64) (Ib, B*) faldt behovet for genindlæggelser fra 6 måneder til 12 måneders 

follow-up, både for interventionsgruppen og kontrolgruppen, dog mest for 

interventionsgruppen. Det skal bemærkes at dette resultat er angivet med p-værdi, men uden 

sikkerhedsinterval. I studie 4, Chabannes et al. (68) (Ib, B*) fandt signifikant forskel til fordel 

for interventionsgruppen, dog var sikkerhedsintervallet stort, hvilket giver nogen usikkerhed 

om resultatet. Ved follow-up efter 2 år, var behovet for genindlæggelse steget betydeligt både 

i interventionsgruppen og kontrolgruppen. 

Effekten af psykoedukation i forhold til genindlæggelse på lang sigt, viste i 7-års follow-up 

undersøgelsen, Bäuml et al. (65) studie 3 (Ib, B*), at der var størst effekt efter 1 og 2 år. 

Således havde 13 % i interventionsgruppen været indlagt efter 1 år mod 33 % i 

kontrolgruppen, estimat 0.25 (95 % CI = - 0.04 - 0.5). Efter 2 år var disse tal 33 % i 

interventionsgruppen mod 54 % i kontrolgruppen, estimat 0.21 (95 % CI = - 0.08 - 0.47). 7 år 

efter havde 54 % i interventionsgruppen været genindlagt, mod 88 % i kontrolgruppen, 

estimat 0.37 (95 % CI = 0.09 - 0.59). Dette studie viser således tilsyneladende en 

langtidseffekt af psykoedukation i forhold til behovet for genindlæggelse, men effekten bliver 

mindre med tiden. Der er dog en vis usikkerhed om resultatet, da der i alle vurderinger var en 

lille effektstørrelse, og store sikkerhedsintervaller, hvilket ikke kan bekræfte en signifikant 

effekt. De store sikkerhedsintervaller kan dog skyldes at det er et relativt lille studie, hvor der 

har været et stort frafald. Studiets resultat må derfor betragtes som en indikation på effekt af 

psykoedukation i forhold til behov for genindlæggelse. 

 

Lincoln et al.s metaanalyse (67), studie 3 (Ia, B*), fandt i deres sammenligninger af 

henholdsvis 5, 7 og 4 studier en signifikant effekt af psykoedukation på tilbagefald, udtrykt i 

behov for genindlæggelse, op til og med 1 år. Det skal dog bemærkes, at 

sikkerhedsintervallerne var store, hvilket tyder på nogen usikkerhed omkring resultaterne. 
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I en supplerende analyse, hvor der blev beregnet gennemsnitlig effektstørrelse for 

interventioner rettet mod mennesker med skizofreni og deres pårørende, mod interventioner 

udelukkende rettet mod mennesker med skizofreni, viste udelukkende signifikant effekt i de 

interventioner, hvor der var deltagelse af pårørende, estimat 0.48 ( 95 % CI = .10 - .85). 

 

Pekkala et al. (70), studie 6 (Ia, B*), fandt i deres metaanalyse signifikant effekt af 

psykoedukation på genindlæggelse efter 9 - 18 måneder, estimat 0.80 (95 % CI = 0.70 - 0.92). 

Dette gjorde sig også gældende i forhold til korte psykoedukationsforløb (< 10 sessioner), 

sammenlignet med standard behandling, ved 12 måneder, estimat 0.85 (95 % CI = 0.74 - 

0.98), men ikke ved 2 års follow-up og ej heller efter 5 års follow-up. 

 

Således kan man opsummerende sige, at evidensen fra de inkluderede studier viser, at det 

tyder på at psykoedukation har en vis effekt målt på behov for genindlæggelse. 

De enkelte studier,  studie 1, Aguglia et al. (64), (Ib, B*) og studie 4, Chabannes et al. (68), 

(Ib, B*) viser effekt i en kort follow-up periode, 6 måneder - 2 år, hvilket bekræftes af fund 

fra studie 3, Bäuml et al. (65), (Ib, B*). Her fandt man størst effekt af psykoedukation i 

perioden 1 - 2 år efter interventionen, og man kunne samtidig se at effekten blev mindre jo 

flere år der gik. Der er dog en vis usikkerhed forbundet med disse resultater, da 

sikkerhedsintervallerne er store. Resultatet bekræftes dog af begge metaanalyser, studie 3, 

Lincoln et al. (67), (Ia, B*) og studie 6, Pekkala et al. (70), (Ia, B*), der finder størst effekt 

efter 9 - 18 måneder. 

 

6. Diskussion 

Diskussionsafsnittet består af to afsnit, først et afsnit, hvor resultaterne, fra de i analysen 

kritisk vurderede studier, diskuteres. I dette afsnit inddrages og diskuteres de 

problemstillinger, der blev fremlagt i de indledende afsnit. 

Resultatdiskussionen efterfølges af et afsnit, hvor den i specialet anvendte metode diskuteres 

og vurderes ud fra SfRs noter til tjeklister til systematiske oversigtsartikler (55) som ramme. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Det fokuserede spørgsmål havde som formål at undersøge hvilken effekt psykoedukative 

interventioner har, sammenlignet med ingen interventioner, eller standard behandling, til at 
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øge mennesker med skizofrenis compliance med medicinsk behandling målt på tilbagefald i 

form af genindlæggelse. 

Af bilag 1 ses der en samlet vurdering af evidensen på området. 

Ud fra specialets baggrundsafsnit bliver der præsenteret evidens for at mange mennesker med 

skizofreni, trods gode medicinske behandlingsmuligheder (2), oplever tilbagefald med behov 

for genindlæggelse til følge (24). Disse tilbagefald skyldes ofte, at der har været et 

medicinsvigt i en kortere eller længere periode (37,39,41). Det er således kendt, at mennesker 

med skizofreni kan have store problemer med compliance i forhold til den medicinske 

behandling.  

Igennem den systematiske litteratursøgning er der identificeret 5 studier, der berører 

problemstillingen. De inkluderede studier har alle det formål at vurdere effekten af 

psykoedukative interventioner både i forhold til compliance med den medicinske behandling, 

og i hvilken grad det påvirker det enkelte menneske med skizofrenis behov for 

genindlæggelse. Et enkelt af de inkluderede studier skiller sig ud ved at evaluere en helt 

konkret intervention, SOLEDUC (68), som led i en testning af interventionen. 

Ud fra specialets baggrundsafsnit er det blevet gjort tydeligt, at der er en lang række faktorer, 

der kan påvirke graden af compliance, både generelt og i særdeleshed for mennesker med 

skizofreni både i positiv og negativ retning. Disse kan inddeles i patientrelaterede -, 

behandlingsrelaterede -, behandler - og socialt relaterede faktorer. Man kan derfor stille 

spørgsmål ved om en enkelt type intervention på en og samme tid kan påvirke alle disse 

faktorer. 

Den foreliggende evidens fra de inkluderede studier tyder på at psykoedukation kun har lille 

eller ingen effekt på graden af compliance. Både Aguglia et al. (64) og Chabannes et al. (68) 

viser deres resultater i forhold til ROMI-skalaen.  

Chabannes et al. finder ingen signifikant effekt, hvor det dog i studiet af Aguglia et al. tyder 

på, at psykoedukation kan påvirke særligt de behandlingsrelaterede, behandlerrelaterede og 

patientrelaterede faktorer. Der angives at være en signifikant effekt, men da studiet som 

helhed er behæftet med visse metodologiske problemer, må resultatet tages i betragtning med 

et vist forbehold. 

7 års follow-up studiet af Bäuml et al. (65) fandt ingen signifikant forskel på compliance med 

den medicinske behandling mellem interventionsgruppe og kontrolgruppen, hvilket bekræftes 
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af metaanalysen fra Lincoln et al. (67), men ikke Pekkala et al. (70), der i en sammenligning 

fandt signifikant effekt af psykoedukation i forhold til compliance, dog med visse forbehold. 

Samtidig tyder resultaterne fra de inkluderede studier på, at mennesker med skizofreni der får 

psykoedukation har mindre behov for genindlæggelse i forbindelse med tilbagefald, end de 

der ikke har fået psykoedukation. Bedste resultater er fundet i de interventioner, hvor det 

nærmeste netværk i form af pårørende har været inddraget (67,70). 

 

Det er kendt, at der er en række patientrelaterede faktorer, der kan påvirke compliance, 

herunder graden af psykopatologi, altså sygdommens sværhedsgrad (25,37,39), misbrug (25) 

og manglende indsigt i sygdom og behandling (25,37,39). Således er det vigtigt, at være 

bevidst om, hvor syge disse mennesker er og hvordan sygdommen i sig selv kan påvirke 

evnen til compliance.  

Mintz et al. problematiserer i en metaanalyse omhandlende mennesker med skizofrenis 

indsigt (75), at 50 - 80 % af disse ikke selv mener, at de har en sygdom. Desuden føler flere 

sig presset til at acceptere en diagnose. Andre igen oplever og forstår, at de har symptomer, 

men vil ikke acceptere, at de har en psykisk sygdom (Ibid.). Samtidig ved man også at de 

kognitive vanskeligheder, der er forbundet med sygdommen, nedsat hukommelse, svækket 

opmærksomhedsevne, nedsat evne til at planlægge og håndtere problemer kan være med til at 

påvirke compliance (25,37,39). Forhold, der må tages højde for, både i planlægningen af en 

intervention som psykoedukation, der handler om information og omsætning af information 

til praksis, samt i evalueringen af effekten af psykoedukation. 

 

ROMI-skalaen, der er brugt til at vurdere compliance i to af de inkluderede studier, har 

indlejret en vurdering af compliance både i forhold til om den syge føler sig presset til at tage 

medicinen (part 1), eller om vedkommende føler sig flov over at have behov for medicin, eller 

om vedkommende selv føler behov for medicin (part 2) (74). ROMI-skalaen undersøger også 

om der er en oplevet effekt af den medicinske behandling (part 1). Set i lyset af at mange 

mennesker med skizofreni ikke selv mener, at de er syge, kan det være svært at lave en reel 

vurdering på dette punkt.  

Bäuml et al. (65) vurderer graden af compliance ud fra en ordinalskala, der er brugt igennem 

hele studiet og det er derfor muligt at sammenligne resultaterne internt. Som det tidligere er 
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blevet belyst, er der mange måder at måle compliance på, men de fleste metoder er behæftet 

med visse usikkerheder, og der findes ingen gylden standard til måling af compliance (32).  

Det mest valide resultat opnås derfor bedst ved at kombinere flere metoder (32,34). Det 

fremgår ikke tydeligt af Bäuml et al.s studie, hvorvidt der har været denne kombination til 

måling af compliance, hvorfor man må gå ud fra, at det ikke har været aktuelt. Vurderingen af 

compliance betragtes derfor som en ensidig vurdering fra behandlerens side, hvilket var 

tilfældet i det oprindelige studie (66), hvor der dog også var en vis kontrol af serumværdier. 

Vurderingen er derfor behæftet med flere mulige bias, der kan påvirke resultatet i både positiv 

og negativ retning.  

I de inkluderede studier i Lincoln et al.s metaanalyse (67) er vurderingen af compliance med 

medicinsk behandling baseret på kontinuiteten af medicinindtagelsen, uden at dette i øvrigt 

bliver uddybet. Det kan således dække over flere forskellige målemetoder, som f.eks. analyse 

af receptforbrug eller kontrol af restmedicin (32). Metoder til vurdering, der begge er behæftet 

med stor usikkerhed og ikke tager højde for de faktorer, der i øvrigt påvirker compliance, jvf. 

tabel 1. 

Også denne vurderingen må derfor betragtes som værende behæftet med muligheden for bias, 

der kan påvirke resultatet i både positiv og negativ retning. Man kan således sige, at det 

forekommer problematisk at man i de inkluderede studier har anvendt metoder til vurdering af 

compliance med medicinsk behandling, der alle er behæftet med muligheden for bias i en 

sådan grad, at der ikke med sikkerhed kan konkluderes på de fundne resultater. 

Hverken ROMI-skalaen eller den anvendte ordinalskala, brugt af Bäuml et al., tager i særlig 

grad højde for de kognitive vanskeligheder, som mennesker med skizofreni kan være præget 

af, altså nedsat hukommelse og koncentrationsbesvær (3). Disse forhold kan i høj grad 

påvirke det enkelte menneskes evne til at følge en medicinsk behandling og kræve at der gives 

støtte i forbindelse med medicinindtagelsen. Et forhold der kan forekomme ganske væsentligt. 

Desuden tages der ikke i særlig grad højde for den oplevede effekt og bivirkninger i 

forbindelse med medicinen. 

Effekten af den medicinske behandling problematiseres af professor i neuropsykiatri, Birte 

Glenthøj (40), da psykofarmakaen ikke kun påvirker de symptomer, som sygdommen giver, 

men også påvirker de sunde følelser, som den syge har. Således påvirker medicinen også de 

følelser, der giver livet fylde (Ibid.). Desuden kan medicinen også have bivirkninger i form af 

vægtøgning (3), hvilket også kan være et problem i forhold til at bevare et sundt og normalt 
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selvbillede. Der synes at være en nøje sammenhæng mellem oplevet effekt af den medicinske 

behandling og graden af bivirkninger i forhold til hvor tilfredse mennesker med skizofreni er 

med behandlingen (21). 

 

Problematikken omkring vurdering og måling af compliance, leder til en anden 

problemstilling. Nemlig spørgsmålet om, hvad god compliance er og hvornår man er 

compliant nok med den medicinske behandling. 

Ifølge Weiden et al. (41) kan medicinslip på blot 1 - 10 hinanden følgende dage i løbet af et år 

fordoble risikoen for tilbagefald for mennesker med skizofreni. Altså er skizofreni en sygdom, 

der kræver en meget høj grad af compliance. 

Bäuml et al. vurderer ud fra en ordinalskala, at informanterne i interventionsgruppen havde 

samme ”gode” compliance med den medicinske behandling efter 7 år, som kontrolgruppen. 

”God” compliance svarer til at patienten tager medicinen regelmæssigt, med medicinslip 

højest 1 til 2 gange ugentlig (66). Kobles dette til Weiden et al.s fund, så har patienterne i 

Bäuml et al.s studie således stadig en forhøjet risiko for tilbagefald. 

Omvendt kan man også diskutere, hvorvidt det er muligt ensartet at vurdere, hvornår et 

menneske med skizofreni har behov for genindlæggelse som følge af medicinsvigt. 

Virkeligheden er den, at det er et skøn og vurdering, der tages omkring og med hvert enkelt 

menneske i den aktuelle situation. Har et menneske med skizofreni behov for at blive 

genindlagt, så er det naturligvis interessant at undersøge om der har været et medicinsvigt. 

Det er dog i langt højere grad det enkelte menneskes grad af symptomer og forpinthed, der er 

afgørende for indlæggelsen. 

 

Alle resultater, både i forhold til compliance og behov for genindlæggelse tyder på, at den 

effekt der er, bliver mindre over tid. Til dette skal bemærkes, at der er stor variation i, hvor 

længe de enkelte interventioner i de inkluderede studier har varet, fra 1 måned til 2 år. 

Dermed kan ikke konkluderes, at interventioner der strækker sig over 2 år, nødvendigvis er 

bedre. Det kan være lang tid at fastholde et menneske, som man ved, kan have svært ved at 

planlægge sin tid og koncentrere sig, jvf. de kognitive vanskeligheder mennesker med 

skizofreni kan have (3). 

 

Tiden som faktor kan man derfor tænke har betydning af flere grunde. 
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Dels at mennesket med skizofreni i forbindelse med interventionen konstant bliver mindet om 

og får psykoedukation omkring vigtigheden af den medicinske behandling og dermed måske 

bedre husker at tage medicinen, jvf. de kognitive vanskeligheder mennesker med skizofreni 

har som følge af deres sygdom (3).  Således også, at selve det at følge et psykoedukativt 

forløb i sig selv kan medvirke til øget compliance og at kontakten med behandleren på 

regelmæssig basis kan være med til at forhindre eller udsætte genindlæggelse. 

 

Tiden kan også relateres til hvornår, psykoedukationen tilbydes, i forhold til hvornår i 

sygdomsforløbet det gives. Om det et menneske med nyopdaget skizofreni, eller om der har 

været flere tidligere tilbagefald.  

Et tysk studie lavet af Feldmann et al. (76) fandt således at psykoedukation havde den største 

præventive effekt i forhold til genindlæggelse hos mennesker med skizofreni, der havde været 

syge imellem 5 - 7 år, der allerede har en grad af accept af deres sygdom. Både Aguglia et al. 

(64) og Bäuml et al. (65) har beskrevet deres informanter i forhold til varighed af sygdom og 

behandling. Men hvor Aguglia et al. inkluderer informanter uanset varighed af sygdommen, 

så har Bäuml et al. kun inkluderet informanter, der har været syge mellem 5 og 7 år. 

Informanterne i de inkluderede studier i Pekkala et al.s metaanalyse (70), havde været syge 

mellem 6 og 14 år. Det vil sige, at Baüml et al.s resultater er de, der bedst kan sammenlignes 

med resultaterne fra Feldmann et al. Set ud fra klinisk praksis, må det derfor være relevant at 

overveje, om de mennesker med skizofreni er parat til at modtage psykoedukation, og om de 

har en form for accept af deres sygdom, inden de tilbydes psykoedukation. Eller om de måske 

er for syge til at kunne modtage og få noget effektivt ud af psykoedukationen. 

 

Hvor længe man kan forvente en effekt af psykoedukation i forhold til behov for 

genindlæggelse er vurderet af bl.a. Pekkala et al. (70). I denne metaanalyse fandt man størst 

signifikant effekt ved follow-up efter 9 - 18 måneder, hvilket også fund fra Lincoln et al. (67) 

indikerer. Resultaterne fra Bäuml et al., indikerer effekt op til og med 7 år, dette resultat er 

dog behæftet med visse usikkerheder. De øvrige randomiserede kontrollerede forsøg har 

kortere follow-up og kan derfor ikke inddrages i denne sammenligning. 

 

Det tyder på at psykoedukation har en større effekt, hvis pårørende inddrages, hvilket både 

resultaterne fra Lincoln et al. (67), Pekkala et al. (70) samt Bäuml et al. (65) viser. Dette kan 
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der være flere årsager til. Dels ved man, at pårørendes indstilling og støtte til mennesker med 

skizofreni kan have stor betydning for deres compliance med den medicinske behandling, i 

både positiv og negativ retning (25,37,39). Brown et al. fandt med deres forskning i 

slutningen af 1960’erne, starten af 1970’erne, at de nære familierelationer med 

uhensigtsmæssig adfærd kan virke symptomforstærkende og være med til at udløse et 

tilbagefald (77).  

Ved at de pårørende bliver inddraget i psykoedukationen, giver det mulighed for at give de 

pårørende en større forståelse for sygdommen og dens behandling. Desuden kan de også 

fungere som støtte for mennesket med skizofreni i forbindelse med den direkte medicinske 

behandling og være med til at fastholde et mål for at blive i behandlingen. Et mål kunne f.eks. 

være, at mennesket med skizofreni var i stand til at kunne varetage et arbejde, hvilket måske 

ikke er muligt uden medicinsk behandling (37). 

 

Det er væsentligt at huske på, at psykoedukative interventioner er en del af det samlede 

behandlingstilbud til mennesker med skizofreni, der som oftest gives i kombination med både 

den medicinske behandling og som kan indgå som element i andre interventioner, f.eks. 

kognitiv adfærdsterapi (2,3,22,23). Psykoedukative interventioner står derfor ikke alene, men 

skal foregå i samspil med den øvrige behandling der tilrettelægges med udgangspunkt i det 

enkelte menneske (6). Dette kan derfor også være medvirkende til, at det kan være vanskeligt 

at skelne og måle den konkrete effekt af psykoedukation som enestående element. 

 

Ud fra fremstillingen af resultaterne fra de inkluderede studier og den efterfølgende analyse, 

tyder det på at psykoedukation ikke har nogen overbevisende effekt i forhold til at bedre 

mennesker med skizofrenis compliance med den medicinske behandling. Samtidig tyder det 

dog på, at psykoedukation kan reducere behovet for genindlæggelse i op til 18 måneder (70).  

Ud fra specialets baggrundsafsnit er der klar evidens for, at der er en sammenhæng mellem 

compliance og behov for genindlæggelse. Når der således er effekt af psykoedukation på 

behovet for genindlæggelse som følge af tilbagefald, så må psykoedukation også være blevet 

påvirket jvf. specialets baggrundsafsnit. At dette ikke er blevet mere tydeligt kan 

formodentligt, overvejende, henføres til de vanskeligheder der er forbundet med at måle og 

vurdere compliance med medicinsk behandling. 
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Der er en lang række tilgængelige metoder til vurdering og måling af medicinsk compliance, 

men de har alle visse begrænsninger (32,78). Det er væsentligt at forskere er bevidst om, 

hvilke styrker og svagheder de enkelte metoder har i forhold til at kunne fremhæve enkelte 

elementer i problematikken omkring compliance med medicinsk behandling (78). 

Det er ikke muligt ud fra den foreliggende evidens, fremstillet i dette speciale, at sige noget 

om hvor lang tid interventionerne skal forløbe, eller hvilket indhold interventionen skal have, 

for at være mest muligt effektivt. Dog kan det udledes, at psykoedukation synes mere 

effektivt når det nærmeste netværk, de pårørende inddrages i psykoedukationen. Her er det 

heller ikke muligt at udlede i hvor høj grad de pårørende skal inddrages, for at 

psykoedukationen kan siges at være mest effektiv. 

 

I forbindelse med formulering af en anbefaling, er den graduering en anbefaling er tillagt, 

altså med hvilken sandsynlighed et formodet resultat vil blive opnået, hvis anbefalingen 

følges, baseret på studier med den højest mulige evidensstyrke (55). De inkluderede studier 

varierer i evidensniveau fra Ia - Ib og er alle blevet nedgradueret til evidensstyrke B. Dette 

skyldes dels de metodologiske vanskeligheder, der er forbundet med studierne, både de 

inkluderede randomiserede kontrollerede forsøg, men også i den bagvedliggende evidens i de 

inkluderede metaanalyser. På baggrund af disse svagheder, er det ud fra det foreliggende ikke 

muligt at opstille anbefalinger for at alle mennesker med skizofreni skal eller bør tilbydes 

psykoedukation m.h.p. at bedre compliance med medicinsk behandling. Til dette er den 

præsenterede evidens ikke stærk nok, hvilket overvejende synes at være relateret til problemer 

i forbindelse med måling og vurdering af compliance. Den foreliggende evidens viser dog 

samtidig at psykoedukation kan påvirke og mindske mennesker med skizofrenis behov for 

genindlæggelse som følge af tilbagefald. Behov for genindlæggelse som følge af tilbagefald 

kan kobles direkte til compliance med medicinsk behandling. 

 

Ud fra ovenstående fremstilling af resultater fra de inkluderede studier og den efterfølgende 

diskussion udledes derfor følgende anbefaling: 

 Psykoedukation, med inddragelse af nærmeste pårørende, bør gives til 

mennesker med skizofreni m.h.p., at forebygge tilbagefald udtrykt i behov for 

genindlæggelser.  

(Evidensstyrke B*) (67,70) 
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Der er imidlertid: 

 Ingen sikker evidens for, at psykoedukation kan påvirke mennesker med 

skizofrenis medicinske compliance. 

(Evidensstyrke B*) (64,65,67,68,70) 

 

6.2 Metodediskussion 

Der laves i det følgende en diskussion af den anvendte metode i specialet. Dette m.h.p. at 

sikre at alle områder, der har betydning for de fremkomne resultater, vurderes kritisk, 

anvendes punkterne i SfRs noter til tjeklister til systematiske oversigtsartikler som ramme for 

diskussionen (55). Desuden inddrages der relevante kilder omhandlende kritisk læsning af 

videnskabelige artikler. 

Ifølge SfR er det vigtigt, at der ligger en klar og velafgrænset problemstilling til grund for en 

litteratursøgning. Der er i dette speciales baggrundsafsnit argumenteret for relevansen af den 

valgte kliniske problemstilling ud fra videnskabelig litteratur. Problemstillingen er ud fra SfRs 

anbefalinger opstillet som et fokuseret spørgsmål, og det er dette, der danner baggrund for den 

videre systematiske litteratursøgning. Hvorfor dette punkt synes opfyldt. 

Endvidere er metodikken i dette speciale fremstillet udførligt i et særskilt afsnit. Anvendelsen 

af en systematisk metodologi, med en deltaljeret beskrivelse af den anvendte metode til at 

identificere og evaluere de enkelte undersøgelser i oversigten, er et krav fra SfRs side (Ibid.). 

Så det er muligt at følge den fremgangsmåde, hvorved den valgte litteratur er identificeret, 

vurderet og sammenfattet til de resultater, som er fremkommet via specialet. 

Hvorvidt litteratursøgningen har været tilstrækkelig grundig til at identificere alle relevante 

undersøgelser er et punkt, der også må vurderes kritisk ifølge SfR. På trods af at der i dette 

speciale er lavet en systematisk og udførlig litteratursøgning, så er der risiko for at relevante 

studier er overset. 

Den systematiske litteratursøgning er gennemført i Medline (PubMed), Embase, Cinahl, 

Cochrane og PsycInfo databaserne ud fra veldefinerede søgeord, både som kontrollerede 

emneord og som fritekstsøgning, hvor det har været relevant. Der har været inddraget en 

forskningsbibliotekar med erfaring i søgning indenfor det psykiatriske felt i processen 

omkring den systematiske litteratursøgning, hvilket har sikret at der er blevet søgt korrekt i de 

enkelte databaser (56).  
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I søgningen var der en høj genfinding af relevante artikler, således blev 63 artikler inkluderet 

på baggrund af titlen, men en gennemgang af genfinding blev dette antal reduceret til 41 

artikler.  De endeligt inkluderede studier i specialet, er alle genfundet i flere databaser, hvilket 

tyder på at søgningen har været udtømmende og relevant. Ligesom der har været en 

opmærksomhed på de inkluderede studiers indbyrdes referencer, hvoraf mange går igen i de 

enkelte studier.  

Der er fra SfRs side ikke krav om, at der søges efter såkaldt grå litteratur, der indbefatter bl.a. 

konferenceabstrakts, rapporter og ikke-indekserede upublicerede studier (Ibid.). Det er ofte en 

meget ressourcekrævende proces og udbyttet er ofte begrænset, hvorfor det er almindeligt 

accepteret ikke at søge efter denne type litteratur (54). 

At der i dette speciale udelukkende er søgt efter publicerede studier kan dog være 

medvirkende til at relevante studier er overset, og dermed medføre publikationsbias. Dette 

kunne komme til udtryk ved, at den effekt, der er evalueret i specialet kan være overvurderet 

ved at eventuelle ikke-publicerede studier ikke identificeret. Omvendt så er der ved 

inkludering af de to metaanalyser, Lincoln et al. (67) og Pekkala et al. (70) implicit en bredere 

søgning i specialet. 

 

De inkluderede studiers kvalitet må ifølge SfR nøje vurderes og tages i betragtning m.h.p. at 

kunne indgå som evidens til belysning af problemstillingen. Som analyseredskab er der i dette 

speciale brugt tjeklister udarbejdet af SfR til bedømmelse af de inkluderede studier. Disse 

tjeklister må derfor betragtes som valide analyseredskaber. 

I dette speciale blev der inkluderet 6 studier, af disse blev 1 forkastet efter kritisk 

gennemlæsning med tjekliste, da det blev vurderet, at dets resultater ikke var fyldestgørende 

nok til at kunne bidrage med sufficient viden til den endelige anbefaling.  

På baggrund af den kritiske læsning ved hjælp af tjeklisterne, blev samtlige inkluderede 

studier nedgradueret i evidensstyrke. Dels da det ud fra læsning ved hjælp af tjeklisterne blev 

tydeligt, at der var metodologiske problemer forbundet med flere af studierne, Aguglia et al. 

(64), Bäuml et al. (65) og Chabannes et al. (68). Ligesom de to inkluderede metaanalyser 

skrevet af Lincoln et al. (67) og Pekkala et (70) måtte nedgradueres, da den bagvedliggende 

evidens i disse ikke viste sig stærk nok bl.a. p.g.a. metodologiske problemer. 

Nedgradueringen betyder dog ikke, at vigtigheden af resultaterne i studierne svækkes ifølge 

SfR, men den styrke, hvormed de kan bidrage med evidens til en anbefaling, er svækket (55).  
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En anbefaling bygger altid på den stærkeste tilgængelige evidens, hvorfor studierne med 

evidensniveau Ia, Lincoln et al. (67) og Pekkala et al. (70), kommer til at indgå som primær 

kilde til anbefalingen i forhold til Aguglia et al. (64), Bäuml et al. (65) og Chabannes et al. 

(68), der alle har evidensniveau Ib, uanset at alle studier er nedgradueret i styrke til B*. Kun 

hvor den tilgrundliggende evidens er på a-niveau anvendes ordene bør og skal (Ibid.). 

SfR understreger, at enhver vurderingsproces uundgåeligt involverer et element af subjektiv 

vurdering (55). Hver enkelt studie bør derfor gennemlæses og vurderes af to personer, 

uafhængigt af hinanden, for at minimere eventuel bias. Dette har ikke været muligt i 

forbindelse med udarbejdelse af dette speciale.  

Et punkt, der også må tages i betragtning er, om analysen berører alle potentielle positive og 

negative virkninger af interventionen. Dette punkt er inddraget i specialets resultatdiskussion. 

Hvorvidt det er rimeligt at kombinere studierne i en systematisk oversigt er et forhold, der 

kritisk må vurderes. Ifølge SfR må det vurderes, hvorvidt studiernes populationer er 

sammenlignelige, om de anvendte metoder er ens og om resultaterne er sammenlignelige. Et 

redskab til at øge denne sammenlignelighed og minimere muligheden for bias i forbindelse 

med dette er nøje beskrevne inklusions- og eksklusionskriterier. Søgestrategien og dermed 

inklusions- og eksklusionskriterierne har fokuseret på at finde den bedst tilgængelige 

videnskabelige litteratur til at besvare det fokuserede spørgsmål, der omhandler evidensen for 

en interventions effekt. Et spørgsmål af denne karakter besvares bedst med randomiserede 

kontrollerede forsøg, hvorfor studier med dette design er blevet søgt. Patientgruppen var 

afgrænset til voksne over 18 år, ud fra en betragtning om at man i behandlingspsykiatrien, i en 

dansk kontekst, klart skelner mellem børne/ungepsykiatri og voksenpsykiatri over 18 år. 

Denne begrænsning kan dog have gjort, at relevante studier, er blevet overset. Der er 

udelukkende søgt efter artikler skrevet på engelsk, dansk, norsk og svensk. Dette ud fra en 

betragtning om, at det oftest er undersøgelser med signifikante undersøgelser, der publiceres 

internationalt på engelsk. Hvorimod artikler af lige så høj kvalitet, men ikke så signifikante 

resultater offentliggøres nationalt (60). Det kan dog give mulighed for publikationsbias, at der 

f.eks. ikke er inkluderet studier fra Kina, publiceret på originalsproget. Omvendt, så indgår 

der kinesiske studier i den ene af de inkluderede metaanalyser (67).  

Normalt anses en søgeperiode på 10 - 15 år for passende ifølge SfR, alt efter om 

problemstillingen relaterer sig til et område i hastig udvikling eller ej (55). I nogle tilfælde 

kan længere tidsintervaller være mere passende, hvis man f.eks. undersøger et område, der 
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ikke er velundersøgt, kortere perioder kan også være tilstrækkelige. Den gennemførte 

litteratursøgning i dette speciale blev afgrænset til perioden efter 2002, hvor 

Referenceprogrammet for Skizofreni afsluttede sin litteratursøgning (2). Specialets 

problemstilling indgår i referenceprogrammet, hvorfor det har syntes relevant at søge 

litteratur, der ikke umiddelbart indgår som evidens for referenceprogrammets anbefalinger. 

Trods dette er der et overlap i søgningen, da begge de inkluderede metaanalyser baserer deres 

analyser på studier tilbage til henholdsvis 1982 (67) og 1983 (70). 

Det sidste punkt i SfRs noter omhandler en vurdering af hvorvidt analysens konklusioner kan 

udledes på baggrund af den præsenterede evidens (55). Som beskrevet i resultatdiskussionen, 

er der ikke stærk evidens for, at psykoedukation kan bedre mennesker med skizofrenis 

compliance med den medicinske behandling. Omvendt er der evidens for, at mennesker med 

skizofreni, der har fået psykoedukation som led i den samlede behandling, har mindre behov 

for genindlæggelse som følge af tilbagefald. En del af disse resultater, er baseret på 

resultaterne fra metaanalyser, hvor sammenligningerne er lavet på et begrænset antal studier. 

Selvom de inkluderede studier repræsenterer forskellige behandlingskulturer fra de forskellige 

lande, findes resultaterne relevante og overførbare til den kliniske retningslinjes 

patientmålgruppe i en dansk kontekst. 

 

7. Konklusion 

Formålet med dette speciale har været at indsamle, kritisk vurdere og sammenfatte 

evidensbaseret viden om psykoedukation til at bedre complianceproblemer hos mennesker 

med skizofreni. Og ud fra dette, udarbejde en klinisk retningslinje til brug i praksis. 

Års forskning har vist, at mennesker med skizofrenis problemer med compliance med 

medicinsk behandling har store konsekvenser, ikke blot for det enkelte menneske og dennes 

netværk, men også i et samfundsmæssigt perspektiv. Der er derfor et stort fokus på 

sundhedsfremmende og forebyggende interventioner, der kan være med til at fremme 

mennesker med skizofrenis compliance med den medicinske behandling, og dermed mindre 

risikoen for tilbagefald med genindlæggelse til følge. En af de interventioner, der ofte bruges i 

kombination med den medicinske behandling er psykoedukation. Således at der i kontakten 

inddrages oplysende og undervisende elementer om sygdommen, behandlingen, medicin – 

inkl. bivirkninger, tilbagefald og beskyttende faktorer. Rationalet er, at jo mere mennesket 

med skizofreni ved om sygdommen og dens behandling, jo mere vil de, gennem en 
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læringsproces, være i stand til at ændre deres adfærd og attituder overfor behandlingen. Når 

behandlingen bliver mere forståelig og meningsfuld, vil de opnå bedre compliance med den 

medicinske behandling, således at risikoen for tilbagefald med behov for genindlæggelse 

minimeres.  

Der synes at være en sammenhæng mellem at have fået psykoedukation og tilbagefaldsraten, 

udtrykt i form af behov for genindlæggelser for mennesker med skizofreni. Imidlertid har det 

ikke været muligt at finde en sammenhæng mellem psykoedukation og bedret medicinsk 

compliance for mennesker med skizofreni. Dette kan undre, når der samtidig er god evidens 

for, at netop problemer i forhold til compliance med medicinsk behandling er en af de 

hyppigste årsager til tilbagefald med behov for genindlæggelse. Årsagen kan være, at de 

metoder og måleredskaber, der har været anvendt til at vurdere effekten af psykoedukation i 

forhold til compliance ikke har været optimale. 

Compliance med medicinsk behandling kan måles på flere forskellige måder, både direkte 

som måling af serumværdier og observation af patienten under medicinindtagelsen og 

indirekte metoder, som bl.a. indbefatter selvrapporteret compliance og analyse af 

receptforbrug. Desuden kan compliance med medicinsk behandling vurderes ved at nøje 

overvåge forbruget af medicin, tælle piller, og kontrollere restmedicin. Alle disse metoder er 

behæftet med mulige fejlkilder og der findes således ingen gylden standard til måling af 

compliance med medicinsk behandling. Den bedste vurdering opnås ved at kombinere flere 

metoder. 

Sammenfattende kan det på baggrund af litteraturgennemgangen i dette speciale anbefales, at 

psykoedukation, med inddragelse af nærmeste pårørende, bør tilbydes mennesker med 

skizofreni m.h.p. at mindske behovet for genindlæggelse som følge af tilbagefald. Det er dog 

nødvendigt, at der udføres ydereligere forskning på området omkring psykoedukations evne 

til at kunne påvirke mennesker med skizofrenis compliance med medicinsk behandling, før 

der kan opstilles stærke og entydige anbefalinger omkring dette. 

 

8. Perspektivering 

Ud fra analysen af de inkluderede studiers metodik i dette speciale, ses at det er væsentligt at 

der i studierne anvendes kvantificerbare og valide målemetoder til vurdering af medicinsk 

compliance (14,57). Det forekommer tydeligt, at der er behov for udviklingen af testede og 
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valide metoder til at måle og vurdere medicinsk compliance med. Altså et gyldigt og 

standardiseret måleredskab, som er testet op mod, hvad man kan kalde en gylden standard, 

hvilket bl.a. indebærer at man som udgangspunkt kombinerer to metoder (32,34). Og at man i 

forskerkredse finder en enighed om dette, således at resultater fra forskellige studier i højere 

grad lader sig sammenligne. 

Det synes væsentligt, at man i fremtiden fokuserer på større og mere veldesignede, 

velgennemførte randomiserede kontrollerede studier. Der bør være fokus på randomisering, 

blinding og beregning af ITT ved frafald, hvilket også er væsentligt i vurderingen af 

resultaterne (57).  Således vil resultaterne blive mere valide, og studierne vil kunne bidrage 

med evidens, der vil kunne anvendes til stærkere og mere specifikke, evidensbaserede 

kliniske retningslinjer for psykoedukation som intervention til at imødegå mennesker med 

skizofrenis problemer med medicinsk compliance. 

Udfordringen vil derefter være at implementere de kliniske retningslinjer i praksis. Ofte 

bruges der relativt mange ressourcer på udvikling af en klinisk retningslinje, og relativt lidt på 

implementering af samme (13). Skal den kliniske retningslinje have effekt på behandlingen, 

må der dog lægges større vægt på implementeringsdelen (Ibid.). Bedst mulighed for 

forandring er til stede, jo mere planlagt en implementering af en intervention er (15). Derfor 

kræver implementering af kliniske retningslinjer nøje planlægning og gennemførelse af en 

proces, som foruden fremstilling af retningslinjen omfatter: 

 Kortlægning af forhindringer og muligheder for implementering. 

 Valg af interventioner til implementering. 

 Valg af metoder til vurdering. 

 Gennemførsel af udvalgte interventioner til implementering. 

 Gennemførsel af tilbagevendende evalueringer, f.eks. i form af audits. 

 Regelmæssig tilbagemelding af evalueringsresultater (15). 

Der er et stort fokus på psykoedukation, både i nationale strategier for psykiatrien (5), 

psykiatriplaner (6) og gennem NIP, skizofreni. Dette fokus og denne interesse må udnyttes i 

forhold til at implementere den kliniske retningslinje. Omvendt kan den kliniske retningslinje 

også støtte op omkring den indsats, der allerede er igennem NIP, skizofreni arbejdet. Den 

kliniske retningslinje kan bruges af praktikere som et let tilgængeligt materiale, i beslutninger 

om hensigtsmæssig plejeindsats omkring psykoedukation til mennesker med skizofreni m.h.p. 
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at minimere risikoen for tilbagefald målt på behovet for genindlæggelse. Således at den 

kliniske retningslinje kan lukke det ”knowing-doing-gap”, der ofte findes mellem 

evidensbaseret viden og praksis (2,5). 

Forandringsarbejde fordrer teamwork og en positiv indstilling til forandringsprocessen, men 

også en bevidsthed om, at det store arbejde i sidste ende har det formål at gøre patientplejen 

mere effektiv, sikker og formålstjenlig, altså mere gavnlig (79). 
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Bilag 1 

Oversigt over den samlede bedømmelse af evidens kvalitet 

Samlet bedømmelse af evidensens kvalitet 

Problemstilling: Evidenstabel reference 

Hvilken evidens er der for at 

psykoedukation kan bedre mennesker 

med skizofrenis medicinske compliance 

med behandlingen ? 

Evidenstabeller fra de inkluderede 

studier omhandlende 

psykoedukations effekt på 

compliance målt på tilbagefald i form 

af behov for genindlæggelse 

1. Omfang af evidens 

Kommentér omfanget af den tilgængelige evidens om dette emne og den 

metodologiske kvalitet. 

- 3 randomiserede kontrollerede forsøg, alle bedømt  +  

- 2 metaanalyser, begge bedømt + 

Alle studier blev nedgradueret.   

De randomiserede kontrollerede forsøg, da de dels var forbundet med 

metodologiske problemer med risiko for bias til følge, dels da de præsenterede 

resultater var forbundet med stor usikkerhed. 

Metaanalyser blev nedgradueret, da de bagvedliggende studier ikke kunne 

præsentere stærk nok evidens. 

2. Anvendelighed 

Kommentér i hvilken grad, evidensen er direkte anvendelig til sundhedsvæsenet i 

Danmark. 

De 3 inkluderede randomiserede kontrollerede studier er udført i henholdsvis 

Italien, Frankrig og Tyskland. Metaanalyserne har inkluderet studier bl.a. fra 

England, Kina, Tyskland, Schweiz, Grækenland, Skandinavien, USA og Canada. 

I specialets metodediskussion diskuteret hvorvidt det er muligt at overføre 

resultaterne til en dansk kontekst. Dette synes umiddelbart muligt, trods de 

kulturelle og behandlingsforskelle, der kan være landene imellem.  

Da de inkluderede studier alle er publiceret indenfor en begrænset årrække, 

skønnes den evidens de repræsenterer også at være aktuel og relevant at bringe 

ind i en dansk kontekst. Der er samtidig et overlap, via inkluderede studier i de 

to metaanalyser, til allerede kendt og publiceret viden om effekten af 

psykoedukation.  Viden som allerede er søgt implementeret i Danmark bl.a. via 

Referenceprogram for Skizofreni og NIP, skizofreni. 



3. Generalisering 

Kommentér, om det er rimeligt at generalisere fra undersøgelsens resultater til 

den kliniske retningslinjes patientmålgruppe. 

Studiepopulationen i de inkluderede studier er alle mennesker med skizofreni, 

alle over 18 år med ganske få undtagelser.  

Dette speciales problemformulering har haft fokus på netop voksne over 18 år, 

uanset køn, hvorfor det findes rimeligt at generalisere resultaterne fra de 

inkluderede studier til specialets målgruppe. 

4. Overensstemmelse 

Kommentér graden af overensstemmelse mellem artiklerne i evidenstabellen. 

Hvis der er modstridende resultater, angiv så, hvorledes gruppen vurderede, i 

hvilken retning evidensen peger.  

Resultaterne i de inkluderede studier peger alle i samme retning. 

De tyder alle på, at der ikke er sikker evidens for at psykoedukation i væsentlig 

grad kan påvirke mennesker med skizofrenis compliance med medicinsk 

behandling.  

Samtidig er der evidens for, at mennesker med skizofreni, der har modtaget 

psykoedukation har mindre behov for genindlæggelse som følge af tilbagefald. 

Den største effekt er fundet, hvor pårørende har været inddraget i 

psykoedukationen. 

Det kan i resultaterne fra de inkluderede studier ikke siges noget endegyldigt om 

hvor lang tid psykoedukationen kan påvirke behovet for genindlæggelse i positiv 

retning. Der er størst evidens ved follow-up indtil 9 – 18 måneder (1 – 2 år), et 

enkelt studie har follow-up efter 7 år, hvor der også spores en effekt, dette 

resultat er dog forbundet med nogen usikkerhed. 

5. Klinisk effekt  

Kommentér den potentielle kliniske effekt, den undersøgte intervention kan have 

– fx størrelsen af patientpopulationen, størrelsen af effekten, den gavnlige effekt i 

forhold til andre behandlingsmuligheder, betydning for ressourcer, balance 

mellem risiko og gavnlig effekt.  

Den kliniske effekt, der er påvist i dette speciale, understøtter til dels allerede 

kendt viden om psykoedukation. Viden der er søgt implementeret i den danske 

behandlingspsykiatri, hvor psykoedukation indgår som en ud af flere mulige 

interventioner, der ofte kombineres med den farmakologiske behandling og 

understøtter denne. 

Resultaterne viser, at psykoedukation har en effekt på mennesker med skizofreni 

behov for genindlæggelse som følge af tilbagefald, men der er ikke påvist en 

effekt på compliance. 

For praksis kan resultaterne bruges til i højere grad, og mere bevidst, at bruge 

psykoedukation som intervention i det samlede behandlingstilbud. 



6. Andre faktorer 

Angiv hvilke andre faktorer, I overvejede ved vurdering af evidensgrundlaget. 

Den foreliggende evidens er svækket grundet kvaliteten af de inkluderede 

studier. 

7. Evidensangivelse 

Sammenfat gruppens syntese af den evidens, der relaterer sig til denne 

problemstilling, når alle ovenstående faktorer tages i betragtning. Angiv 

evidensniveauet (-erne) I-IV. 

Evidensniveau Ia, Ib 

8. Anbefaling 

Hvilke anbefalinger kan udledes fra denne evidens ? Angiv rekommanationsgrad  

(A – D) og anfør eventuelle uoverensstemmelser i gruppen på dette punkt. 

- Psykoedukation, med inddragelse af nærmest pårørende, bør gives til 

mennesker med skizofreni med henblik på at forebygge tilbagefald udtrykt i 

behov for genindlæggelse. (Evidensstyrke B*) 

- Der er ingen sikker evidens for, at psykoedukation kan påvirke mennesker med 

skizofrenis medicinske compliance. (Evidensstyrke B*)  

 

 

 

 

 


