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ABSTRAKT 

Bakgrund Distriktssköterskans arbetssätt ska vara evidensbaserat och reflekterande. 

För att åstadkomma detta är det nödvändigt att nyttja sig av ett patientcentrerat 

arbetssätt. Genom motiverande samtal kan en god relation skapas mellan vårdgivare 

och vårdtagare. Samtalstekniken bygger på att följa, skapa samt att vägleda. 

Syfte Belysa distriktssköterskans erfarenheter av att använda Motiverande samtal som 

verktyg för att skapa livsstilsförändringar hos patienter och vidare att beskriva 

metodens effektivitet. 

Metod En integrativ litteraturstudie genomfördes. Vetenskapliga artiklar söktes i 

PubMed och CINAHL. Artiklarna granskades, kvalitetsgranskades samt 

klassificerades. Slutligen inkluderades arton vetenskapliga originalartiklar till 

resultatet. Av dessa var fjorton kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar. Av analysen 

framträdde sju kategorier, vilka besvarar syftet med studien. 

Resultat Analysen resulterade i sju kategorier som sammanfattade distriktssköterskans 

erfarenheter av motiverande samtal. Kategorier skapades och utformades enligt 

följande; Utveckling av distriktssköterskans roll, Utbildning och träning, 

Patientmotstånd, Samspel med patienten, Flexibelt verktyg, Betydelsen av 

organisatoriskt stöd och Effekter av sjuksköterskeledda interventioner. 

Slutsats MI har visat effekt på interventioner riktade mot livsstilsförändringar. 

Distriktssköterskor har möjligheter att snabbt upptäcka patienter som har fördelar av 

att erhålla MI-rådgivning. Med rätt förutsättningar kan MI generera ekonomiska och 

hälsoekonomiska vinster. 

Nyckelord: distriktssköterskor, hälsoutbildning, integrativ litteraturstudie, livsstil, 

motiverande samtal,  

  



 
 

ABSTRACT 

Background District nurses work must be based on evidence and reflection. To achieve 

this, it is necessary to use a patient-centered approach. Through motivational 

interviewing a good relationship is created between users and providers. The method 

is based on monitoring, creating and guiding. 

Purpose Highlighting the district nurses experiences of using Motivational 

interviewing as a tool to create lifestyle changes in patients and further describe the 

method's effectiveness. 

Method An integrative literature review was conducted. Scientific articles were 

searched in PubMed and CINAHL. The articles were reviewed, quality was reviewed 

and classified. Finally, eighteen original scientific articles were included to the result. 

Fourteen of these were qualitative and four were quantitative articles. From the 

analysis seven categories emerged, which answers the purpose of the study. 

Results The analysis resulted in seven categories which summarized the district nurses 

experiences of motivational interviewing. Categories were created and conceived as 

follows; Development of the district nurse role, Training and education, Patient 

resistance, Interaction with the patient, Flexible tool, the Importance of organizational 

support and the Effects of nurse-led interventions. 

Conclusion MI has shown effects on interventions aimed at lifestyle changes. District 

nurses have the opportunities to quickly identify patients who benefits from obtaining 

MI-counseling. With the right conditions, MI can generate economic and health 

economic advantages. 

Keywords: district nurse, health education, integrative literature, lifestyle, motivational 

interviewing,. 
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INTRODUKTION 

Svensk folkhälsopolitik lägger ett stort fokus på den sociala miljöns betydelse för 

folkhälsan, en rättvis tillgång till hälso- och sjukvård, politisk styrning och ekonomisk 

utveckling. Målet för svensk folkhälsopolitik har beskrivits som att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen, vilket bland annat 

innebär att vården skall vara sjukdomsförebyggande. Det finns ett fokus på individens 

eget ansvar. Sverige är medlem i WHO:s Europaregion och via detta samarbete har 

Sverige åtagit sig att arbeta med icke smittsamma sjukdomar och ohälsosamma 

levnadsvanor (Holm Ivarsson, 2014). 

Befolkningsinriktade insatser inom sjukvården består till stor del av att stödja personer 

med individuella insatser, såsom hälsovägledning och undersökningar. Genom dessa 

insatser har hälso- och sjukvården en betydande roll i hälsofrämjande och 

förebyggandet arbete. Via det enskilda mötet med en patient anses sjukvården ha en 

stor potential som aktör i hälsoarbetet genom att stödja hälsofrämjande processer och 

skapa stödjande miljöer för dessa (Andersson & Ejlertsson, 2009). 

Distriktssköterskans arbetssätt ska vara evidensbaserat och reflekterande. Grunden i 

arbetet som distriktssköterska består av mötet med människor i vilket det ingår att 

stärka patienters möjligheter till god hälsa via ett hälsofrämjande synssätt.  För att 

åstadkomma detta är det nödvändigt att nyttja sig av ett patientcentrerat arbetssätt 

(Distriktssköterskeföreningen i Sveriges, 2008). 

Motiverande samtal (MI) är idag den mest kända metoden när det gäller 

motivationshöjande kommunikation. Upphovsmannen är den amerikanske 

psykologen William R. Miller som 1983 publicerade den första artikeln om MI. Därefter 

utvecklade Miller tillsammans med Stephan Rollnick metodiken ytterligare. Metoden 

bygger på att människor ska påverka sin egen förmåga att hjälpa och tala sig själva in i 

förändring (Farbring & Rollnick, 2015). 

 

 



 

2 
 

BAKGRUND 

Motiverande samtal  

Utgångspunkten för att beskriva MI är att den är patientcentrerad. Fokus under 

samtalet ligger i första hand på personens egen syn på sin situation och sina 

levnadsvanor, till skillnad mot traditionell rådgivning där rådgivarens kunskaper styr 

samtalet. MI är en guidande eller styrande metod, vilket innebär att det är patientens 

vilja som styr hens livsstilsförändringar, där rådgivaren med viss styrning lockar fram 

motivation till förändring. Genom att ställa frågor med fokus på förändring styr 

rådgivaren samtalet i positiv anda för att stimulera till beteendeförändring (Holm 

Ivarsson, 2016). 

Miller (1983) beskrev hur MI som samtalsmetodik uppstod ur hans arbete med 

patienter med alkoholproblem. Tidigare terapimetoder tillskriver eventuella 

misslyckanden till patienten och eventuella framgångar till terapimetoden alternativt 

behandlaren. Miller menade att dessa traditionella behandlingsmetoder som går ut på 

att konfrontera patienter angående ett specifikt problemområde, inte har samma 

möjligheter att resultera i en livsstilsförändring gentemot problemområdet. Miller 

menar att om motivationen till förändring utgår från patienten själv, är chansen till en 

varaktig livsstilsförändring betydligt större. Ur detta antagande uppstod MI som 

samtalsmetodik. MI grundar sig på några principer, såsom att fokus skall ligga på vilka 

problem ett visst beteende medför i individens liv. MI lägger ansvaret på individen att 

bestämma i vilken utsträckning denne har ett problem på grund av ett visst beteende 

samt huruvida de önskar att göra något för att förändra sin livsstil.  

Motiverande strategier innebär att samtala och diskutera olika argument med 

individen, vilket sedan förstärks av vårdgivaren. Tanken med detta är att individen 

själv ska komma till insikt med sina eventuella beteendeförändringar. MI är en 

kognitiv beteende terapi-inriktad rådgivning eller behandling som i bästa fall kan 

bidra till beteendeförändringar hos individen. Detta kan åstadkommas genom att 

genomföra ett antal samtal med patienten och därefter lägga upp strategier för att 

skapa delmål (Holm Ivarsson, 2014). 
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Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) 

finns rekommendationer för det hälsoförebyggande arbetet vad gäller bland annat 

otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor. Merparten av åtgärderna 

består av någon form av samtal eller rådgivning som syftar till att stödja en förändring 

av levnadsvanor. Stöd till de personer som förväntas kunna förändra sina 

levnadsvanor innebär att vårdpersonal ställer frågor om dessa vanor. Vid samtalen är 

det viktigt att vara lyhörd för patientens inställning, detta för att undvika att dialogen 

uppfattas som integritetskränkande och riskerar att förändringen inte sker.  

Teoretisk ansats 

Fossum är en omvårdnadsteoretiker som beskrev betydelsen av kommunikation och 

bemötande. I hälso- och sjukvården är det av stor vikt att vårdgivare och vårdtagare 

förstår varandra för att mötet ska bli effektivt. För att få veta vårdtagarens 

förutsättningar och egna uppfattningar som rör dennes hälsa har kommunikationen 

stor betydelse. Detta för att vårdtagaren ska bli positivt inställd till behandling. Samtal 

handlar sannolikt om människor som talar med varandra för att få reda på något, 

vilket därigenom förmedlar kunskap i någon form som leder fram till klarhet och 

förståelse för resultatet. Samtalet handlar sedan också om hur det genomförs och 

utförs. Bemötandet i sin tur handlar om hur vi kommunicerar med olika människor, 

genom kroppsspråk, hur vi sitter och står, mimik, hjälpsamhet, tonfall, respekt med 

mera. Bemötandet kan upplevas svårt framförallt vid en okänd situation, exempelvis 

när distriktssköterskan träffar patienter, där varje möte kan upplevas som ett nytt 

tillfälle (Fossum, 2013).  

Via MI kan en god relation skapas mellan vårdgivare och vårdtagare. Samtalstekniken 

bygger på att följa, skapa samt att vägleda. Att följa syftar till att vårdgivaren lyssnar 

aktivt på individen och därefter summerar informationen. Att styra samtalet betyder 

att vårdgivaren styr samtalet till ett specifikt problemområde, där olika 

förändringsförslag kan ges av vårdgivaren. Genom hela samtalet vägleder vårdgivaren 

individen för att hen ska hitta en eventuell lösning på sitt problem (Rollnick, Miller & 

Butler, 2009). 
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Socialstyrelsen redovisade i evidensbaserad praktik att MI är en metod som används 

vid rådgivande samtal. Metoden används i syfte att skapa egna förutsättningar för 

beteendeförändring gällande, fysisk aktivitet, kost, spelberoende och livsstilrelaterande 

faktorer. Hälso- och sjukvårdspersonal har använt metoden inom flera områden med 

framgång (Socialstyrelsen, 2012). 

Sjuksköterskans betydelse för MI ledda samtal  

Sjuksköterskors förmåga att vägleda MI-konsultationer kan vara av betydande för att 

skapa motivation hos patienterna inför deras beteendeförändringar. 

Thompson et al. (2011) review-studie granskade samt informerade om forskningsläget 

kring hur MI ser ut i relation till kardiovaskulär hälsa. Studien visade att MI är en 

användbar samtalsmetodik i avseende att åstadkomma beteendeförändring. Metoden 

visade sig vara överlägsen som arbetsverktyg i jämförelse med att sjuksköterskorna ger 

traditionell vård i form av rådgivning, särskilt om metodiken nyttjades i högre 

frekvens. Studien visade även att MI är effektiv vid korta konsultationer. 

Implementation av MI i vården kräver att utövaren är välutbildad och väl förtrogen 

med arbetssättet, vilket är tidskrävande.  

Tidigare review-studier har undersökt effekterna av MI interventioner hos olika 

patientgrupper. I en studie undersöktes effektiviteten av MI som intervention 

gentemot patienter med diabetes mellitus. Fyra av åtta artiklar som ingick i resultatet 

visade en positiv samt signifikant effekt av MI vid egenvård av diabetes typ 2 inom 

områdena av blodglukos kontroll, kosthållning, vikt och rökning (Mulimba Clifford 

och Byron–David, 2014). Lin, Chiang, Tzeng och Chiang (2014) studie granskade 

effekten av program där livsstilsförändringar på metabola syndrom och livskvalité 

ingick. Reviewstudiens artiklar granskade interventioner vilka syftade till att förbättra 

kosthållning och öka den fysiska aktiviteten i kombination med bland annat MI. 

Resultatet visade en större effekt i de MI-interventioner som leddes av sjuksköterskor 

gällande följsamhet till interventionen, samt att en högre andel av deltagare fullföljde 

studien. Deltagarna i studierna visade förbättrat blodtryck, triglycerider, uppfattad 

livskvalité samt erhöll ett minskat midjemått vid respektive studies slut. 
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Problemformulering 

Forskningen har visat att MI är en vanligt förekommande behandlingsmetodik för 

patienter med problematik som kan relateras till låg fysisk aktivitet, dåliga kostvanor 

och andra livsstilsrelaterade orsaker. I Sverige används MI som komplement vid 

behandling av patienter med brister inom dessa områden. MI har möjlighet att skapa 

förändringar inom dessa områden. Vid granskning av tidigare publicerad forskning 

inom ämnet, visade det sig att MI är dåligt beskrivet utifrån distriktssköterskors 

erfarenheter att nyttja metoden vid behandling av patienter, samt huruvida 

sjuksköterskeledda MI-konsultationer är effektiva. Denna studie avser att bidra med 

ny kunskap om distriktssköterskors arbete med MI för att utveckla forskningen inom 

ämnesområdet.  

SYFTE 

Belysa distriktssköterskans erfarenheter av att använda MI som verktyg för att skapa 

livsstilsförändringar hos patienter och vidare att beskriva metodens effektivitet.  

METOD 

Design 

Detta examensarbete är en litteraturstudie med en integrativ design. Metoden 

kännetecknas av både kvalitativ och kvantitativ forskning ingår i studien. Fördelen 

med metoden är att kvantitativa och kvalitativa studier kompletterar varandra och 

därmed ger en djupare förståelse för det aktuella forskningsområdet (Polit & Beck, 

2016).  

Integrativa studier är en bred typ av undersökning som tillåter inkluderandet av 

experimentell- och icke experimentell forskning för att förstå det som undersöks. 

Integrativa studier kan även inkludera teoretisk såväl som empirisk litteratur, samt kan 

omfatta ett större syfte. En systematisk och rigorös integrativ undersökning har 

potentialen att ge omfattande förståelse till problem som är relaterade till hälso- och 

sjukvård. Integrativa studier innefattar data från varierande informationskällor, vilket 
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leder till en mer holistisk förståelse för ämnet som undersöks. Utmaningen är att 

kontrollera olika typer av data (Whittemore & Knafl, 2005). 

Urval 

Integrativa studier börjar med en tydlig problemidentifiering av forskningsämnet. 

Denna process skall även bestämma urvalskriterierna för studien såsom vilken typ av 

forskning som ska ingå. Utförs detta korrekt underlättas processen med att skilja ut 

relevant information. Tydligt definierad sökstrategi är även viktigt för en integrativ 

studie, detta för att finna relevant litteratur. Utförandet av sökstrategin skall 

dokumenteras noggrant och det ska framgå vilka databaser som har genomsökts, vilka 

inklusion- och exklusionskriterier som finns för sökstrategin samt vilka sökord som 

använts (Whittemore & Knafl, 2005). 

Litteraturstudien baserades på vetenskapliga originalartiklar från de senaste tio åren, 

2006 till 2016.  Sökningen skedde i databaserna PubMed och CINAHL. Sökord som 

användes i respektive databas var enligt följande; Nurses, Motivational Interviewing, 

Health Education, Health Behavior, Primary Health Care, Lifestyle och Qualitative 

Studies. Sökorden användes främst i fritextsökningar och kontroll gjordes att 

respektive sökord återfanns som MeSH-term eller Heading.  Sökresultaten 

dokumenterades med datum, sökord och antal träffar. Sökningen begränsades vidare 

med att abstrakt och full text skulle finnas skrivna på engelska. Urval för ytterligare 

granskning skedde utifrån studiers syfte. De artiklar vars titel bedömdes som lämplig, 

där granskades abstraktet. De artiklar som efter ytterligare granskning bedömdes som 

relevanta utifrån syftet samt uppfyllde urvalskriterierna, lästes sedan i sin helhet. 

Artiklar som inte besvarade syftet eller inte hade det vetenskapliga handhavandet 

exkluderades. Slutligen inkluderades tretton kvalitativa- och fyra kvantitativa artiklar 

till resultatet varav åtta beskrev distriktssköterskors erfarenhet av att nyttja MI och nio 

beskrev metodens effektivitet. Sökningen redovisas i bilaga 1. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier har använts för att avgränsa datainsamlingen. 

Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på 



 

7 
 

engelska och inte fick vara äldre än tio år, samt vara av god kvalitet. Ytterligare skulle 

artiklar beröra distriktssköterskors erfarenheter av att använda MI som verktyg för att 

skapa livsstilsförändringar hos patienter eller beskriva metodens effekter.  

Analys  

Whittemore och Knafl (2005) beskrev att utvärderandet av informationen som uppstår 

efter litteratursökningen kan vara svår i en integrativt designad studie. 

Informationskällorna kan bestå av ett brett spektrum av olika sorter av studier. Olika 

typer av studier har olika kriterier för granskning av data. Analysen av 

informationskällorna som ingår i studien ska utföras grundligt och opartiskt för att nå 

ett sammanställande resultat. Analysen vid integrativa studier är den minst utvecklade 

delen av den integrativa processen. På grund av detta bör en systematisk analytisk 

metod uttryckligen identifieras före inledandet av studien. Analysprocessen kräver att 

datamängden reduceras. Processen börjar med att bestämma ett system för 

klassificering av data för att möjliggöra hanteringen av informationen från olika typer 

av studier. Källor som ingår i den integrativa studien behöver delas in i subkategorier 

via ett logiskt system för att möjliggöra analysen. Indelningen kan baseras på 

respektive källas metod, om den är kvalitativ eller kvantitativ. Därefter utvinns 

ytterligare data för att underlätta hanteringen av informationen. På så sätt omarbetas 

faktamängden från olika källor så att de liknar varandra för att underlätta 

sammanställningen. Det slutliga steget i analysprocessen är att undersöka den data 

som kvarstår för att identifiera mönster, teman eller relationer.  

 

Efter urvalet av artiklar som inkluderades i studien påbörjades en sortering och analys 

för att besvara studiens syfte. Totalt inkluderades sjutton artiklar i resultatet, varav 

tretton av kvalitativ design och fyra av kvantitativ design. Dessa artiklar fördelades 

mellan författarna av denna studie. Artiklarna lästes noggrant igenom vid ett flertal 

tillfällen för att få en förståelse av artiklarnas resultat. Efter första genomläsningen 

kontrolleras att överensstämmelse fanns gällande tolkningen av artiklarnas innehåll 

och att de motsvarade studiens syfte. Därefter delades innehållet i artiklarna upp i 

distriktssköterskans upplevelse av MI och effekter av MI. Texterna jämfördes inom 
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respektive grupp för att finna vad de hade gemensamt samt för att finna eventuella 

skillnader mellan dem. Resultatdelen i varje studie bearbetades genom ytterligare en 

genomläsning för att sammanställa meningsenheter som liknande varandra. Genom 

denna process sammanställdes resultatet till sju kategorier enligt följande; Utveckling 

av distriktssköterskans roll, Utbildning och träning, Patientmotstånd, Samspel med 

patienten, Flexibelt verktyg, Betydelsen av organisatoriskt stöd och Utfall av 

sjuksköterskeledda interventioner. Dessa kategorier användes vid presentation av 

studiens resultat. I litteraturstudien ingick artiklar som använde begreppet ”Public 

health nurse” eller ”Public health care nurse”. Föreliggande studie hänvisar till denna 

yrkeskategori som primärvårdssjuksköterskor. 

De studier som bedömdes som relevanta gick vidare för kvalitetsgranskning. De 

artiklar som slutligen ingick i resultatet var vetenskapliga originalartiklar av hög eller 

medelhög kvalitet enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården: en handbok (2014) riktlinjer. 

Exklusionskriterierna var studier som inte uppfyllde syftet eller visade sig vara av svag 

kvalitet. Granskade artiklar finns i tabellform som bilaga 2 

Denna litteraturstudie är inspirerad av SBU:s (2014).  Litteraturstudien syftar till en 

sammanställning av aktuell forskning inom MI genom att systematiskt bearbeta, 

beskriva och analysera relevanta studier inom området. Bearbetningen utfördes i första 

hand grovt för att sedan granskas med granskningsmallar av både kvalitet och 

relevans.  

Inför en djupare granskning av artiklarna användes godkänd mall. Granskningen 

syftar till att bedöma studiens resultat och i vilken utsträckning den visar på 

systematiska fel (bias). Dessa mallar kvalitetsbedömer olika aspekter för studiens 

tillförlitlighet, vilket kan reda ut otydligheter enligt bilaga 3 (SBU, 2014).  

Etiska överväganden 

Merparten av artiklarna har ett tydligt etiskt resonemang. Artiklarna var publicerade i 

en vetenskaplig tidskrift, vilket krävdes att de genomgått en etisk prövning.  
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I samband med påbörjan av en systematisk litteraturstudie skall etiska överväganden 

göras. Dessa överväganden bör göras beträffande urval och presentation av resultat. 

Studier bör väljas med omsorg, främst de som erhållit tillstånd från etiska kommittéer. 

Alla artiklar som ingår i litteraturstudien skall redovisas samt att samtliga resultat skall 

presenteras och inte endast de som överensstämmer med forskarens egna åsikter 

(Forsberg och Wengström, 2005).  

”Etiska aspekter i sjukvårdssammanhang rör i första hand vad som gagnar eller skadar 

den enskilda patienten” (SBU, 2014).  

RESULTAT 

Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att använda 

MI som verktyg för att skapa livsstilsförändringar hos patienter och vidare att beskriva 

metodens effektivitet. Resultatet har sammanställt och analyserat arton artiklar, varav 

fjorton kvalitativa och fyra kvantitativa. Sju kategorier har utformats enligt följande; 

Utveckling av distriktssköterskans roll, Utbildning och träning, Patientmotstånd, 

Samspel med patienten, Flexibelt verktyg, Betydelsen av organisatoriskt stöd och 

Effekter av sjuksköterskeledda interventioner. 

Utveckling av distriktssköterskans roll 

Resultatet visade att om MI används i det dagliga arbetet förändras 

distriktssköterskans roll, i de flesta fall på ett positivt sätt. Förändringen skedde dels på 

ett konkret sätt i hur sjuksköterskor jobbar, men relaterade även till den egna 

uppfattningen om professionen. Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) 

beskrev att flera distriktssköterskor började tänka på ett nytt sätt, efter att de erhållit 

kunskap om MI. Genom att tänka i nya banor, upplevde distriktssköterskorna att det 

är lättare att nå patienter som var svårmotiverade vid livsstilsförändringar. 

Arbetssättet som MI kräver, uppfattas förstärka distriktssköterskornas roll som en 

hälsoförebyggande instans. En viktig förutsättning för att åstadkomma 

livsstilsförändringar var att patienterna fann vilja och motivation till att utföra dessa 

förändringar. Distriktssköterskornas roll blir då att hjälpa patienten att verbalisera sin 

motivation samt hjälpa till att medvetandegöra en lösning. MI beskrivs som ett 
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arbetssätt vilket vårdar relationen mellan distriktssköterskorna och patienterna samt 

belyser vikten av patienternas deltagande i sin livsstilsförändring. Ett konkret exempel 

då distriktssköterskornas arbetssätt förändrades, var vid de tillfällen en 

livsstilsförändring inte fungerade. Distriktssköterskorna beskrev då att istället för att se 

detta som ett misslyckande, fokuserade de på att händelsen för med sig positiva 

aspekter såsom att patienterna kan lära sig något av erfarenheten.  

Vårdpersonal som använde MI beskrev det som ett potent verktyg ju mer erfarenhet 

sjuksköterskor har av det. Van Eijk-Hustings, Daemen, Schaper och Vrijhoef (2011) 

studier belyste att vårdpersonal som erhållit utbildning i MI använde metoden initialt 

endast med patienter som var kända för dem. Vid uppföljning beskrev samma 

vårdpersonal att de har använt MI i en större utsträckning, även vid patientbesök där 

ingen relation fanns tidigare. Studien jämförde olika yrkeskategorier 

(distriktssköterskor, sjuksköterskor och dietist) hur de skattade i vilken utsträckning 

metoden nyttjades korrekt av dem. Sjuksköterskor skattade lägst, men vid sex 

månaders uppföljning, visade de en förbättrad följsamhet till metoden. Brobeck et al. 

(2011) betonade vikten av en professionell yrkeserfarenhet att falla tillbaka på, gällande 

MI. Erfarenheter skänker en känsla av trygghet och underlättar arbetet med motivation 

för patienter. 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara mycket inrotade i sin vanliga rådgivning, som de 

kände skilde sig avsevärt från MI:s förhållningssätt och det ledde till att de var 

tvungna att omvärdera sin inställning till yrket. Sjuksköterskorna beskrev att förmågan 

att lyssna aktivt, summera åsikter och att uppmärksamma patienternas 

”förändringsprat” ändrades av MI (Noordman, Wejjden & Dulmen, 2014; Söderlund, 

Nilsen, & Kristensson, 2008; Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 2010).  

Slutligen beskrev primärvårdssjuksköterskor även negativa aspekter av att MI 

förändrade deras roll. De upplevde att de var tvungna att förändra sitt arbetssätt i stor 

utsträckning, samt kände oro över att yrkesgränserna blev otydliga. En av deltagarna 

beskrev detta enligt följande citat: 
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“I would keep reflecting back to them and doing reflective listening but 

because I’m not trained in psychological therapies I was actually quite 

concerned at some points…that I might be over stepping my role in terms of 

my competence (Graves, Garrett, Amiel, Ismail, & Winkley, 2016).” 

Utbildning och träning 

För att nyttja metoden effektivt framgår vikten av en korrekt träning och utbildning. 

Östlund, Kristofferzon, Häggström och Wadensten (2015) har undersökt hur 

vårdpersonal skattade sin förmåga att nyttja MI efter genomgången utbildning. 

Distriktssköterskorna utförde en självskattning som jämfördes mot ett kontrollverktyg 

(MITI-score) som utvecklats för att bedöma färdigheter i MI. Resultatet visade att 

endast en deltagare uppnådde en godkänd nivå utifrån egen bedömning och MITI-

score. Detta tydde på att erfarenhet av MI är en viktig faktor för att kunna använda 

metoden fullt ut. Söderlund et al. (2010) studie visade på att sjuksköterskor upplevde 

erfarenhet som en viktig del i lärande av MI. Det uppgavs vara viktigt att varva teori 

med praktiskt arbete och på sådant sätt kan deltagarna lättare omsätta teori till ett 

reellt arbetsverktyg. Brobeck et al. (2011) belyste att träning är viktigt för att använda 

MI på ett effektivt sätt. Behovet av träning fortsätter även på lång sikt för att kunna 

utveckla färdigheter inom MI. 

En viktig del i träningen var att få möjligheten till konstruktiv kritik. Träningen och 

handledningen hade en avgörande roll för effektiv inlärning och för applicerandet av 

MI med patienter. Sjuksköterskor som erhöll feedback i form av inspelade sessioner, 

beskrev att de uppskattade möjligheten av att bli granskade tillsammans med en 

handledare (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013; Noordman et al., 

2014). 

När sjuksköterskorna tränade i MI, visade det på en positiv inverkan för deras 

färdighet samt att sannolikheten för att de nyttjade metoden ökade. Deltagarna i 

Söderlund et al. (2010) vittnade om att de uppfattade en väsentlig effekt av träningen 

på sin förmåga att diskutera viktproblematik med patienter. De beskrev även att på 

grund av träningen, upplevs en förbättrad struktur i samtalen.  
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Van Eijk-Hustings et al. (2011) visade att deltagare i MI-utbildning erhöll en hög 

poängbedömning inom kategorierna empati och ”anda” mot slutet av erhållen 

utbildning, men ytterligare utrymme fanns för förbättring inom färdigheterna som är 

relevanta för MI. Studien vittnade att deltagarna direkt efter avslutad utbildning 

trodde att de skulle ha en begränsad användning av de inlärda färdigheterna, men att 

de i efterhand rapporterade en ökad användning av MI. Främst användes färdigheter 

som upplevdes som lättanvända, men de mer komplicerade färdigheterna såsom 

komplexa reflexioner och att initiera ”förändringsprat” krävde ytterligare träning för 

att behärska.   

Patientmotstånd 

Motstånd från patienter är en annan tydlig erfarenhet när distriktssköterskorna 

använde sig av MI, vilket skapade ett hinder för effektiv behandling. Motstånd från 

patienter angavs bero på att vårdpersonalen träffade patienter med behov, där MI inte 

är applicerbart (Östlund et al., 2013).  

En annan svårighet i samarbetet med patienterna var att nå en effektiv kommunikation 

med personer som inte var beredda att ta ett eget ansvar för sin hälsa. Vid sådana 

tillfällen beskrev sjuksköterskorna en stor frustration med att inte lyckas motivera 

patienter till en förändring. Studiens deltagare beskrev att patienter som uteblev från 

bestämda tider, var de som uppfattades som svårmotiverade (Söderlund et al., 2008; 

Graves et al., 2014). 

Samspel med patienten 

Resultatet visade att hänsyn till patienten är viktigt vid MI. Distriktssköterskan skall ge 

patienten verktyg att finna motivation till nödvändig förändring och för att göra detta 

är det viktigt att relationen till patienten vårdas. Östlund et al. (2013) belyste vad 

distriktssköterskor och sjuksköterskor upplevde som viktiga förutsättningar för att 

nyttja MI. Studien beskrev att grundvärderingarna inom MI gör att patientens intresse 

väcks för egenvård och på sådant sätt blir patienten jämbördig i relationen till 

vårdpersonalen. För att nyttja MI på ett effektivt sätt måste vårdpersonalen vara 

empatisk, inte ha några förutfattade meningar eller vara dömande. MI är ett verktyg 
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som prioriterar kommunikation samt involverar patienten att fatta beslut kring sina 

livsstilsförändringar. Van Eijk-Hustings et al. (2011) studie beskrev vikten av 

ömsesidighet vid sessioner med patienter. Vårdpersonalen upplevde en bättre struktur 

vid patientmöten samt konsultationer fortlöpte smidigare. Mycket på grund av att MI 

gav ett förbättrat samarbete mellan vårdpersonalen och patienten. Samarbetet bottnade 

i att patienten uppmuntrades till egna initiativ och beslut som gällde 

livsstilsförändringar. 

Sjuksköterskornas attityder till MI beskrevs i en annan studie som positiva, särskilt 

uppfattningen att MI stämde överens med deras värderingar och upplevdes bättre än 

traditionella rådgivande metoder. Upplevelsen var att MI i patientmöten påverkade 

patienters motivation och beteende i en större utsträckning än traditionell rådgivning. 

Sjuksköterskorna upplevde att MI var ett bättre verktyg än traditionell rådgivning. MI 

belyser vikten av att vara en tyst men aktiv lyssnare. Detta genom att lyssna 

uppmärksamt på patienten när den talar samt att motstå lusten att avbryta patienten, 

för att ge råd till dem. Sjuksköterskorna sammanfattade upplevelsen av MI, som att 

den bygger på en effektiv och respektfull kommunikation med patienten (Söderlund, 

et al. 2008; Söderlund et al. 2010).  

MI ger patienterna chans att bli en aktiv deltagare i sin vård. Det framgick att en viktig 

ambition hos distriktssköterskorna var att främja patientens förståelse för sin 

problematik, då denna insikt är viktig för att kunna motivera dem till förändring. I 

studien framkommer att distriktssköterskornas roll var att hjälpa och coacha patienten 

till motivation. En del i att lyckas med detta var att distriktssköterskorna inte var för 

snabba med att ge patienten råd eller vara dömande i deras möten. För att effektivt 

kunna nyttja metoden, betonades distriktssköterskornas förmåga att visa patienterna 

respekt, genom att lyssna på dem. Studien beskrev ytterligare att MI sätter patienterna 

i centrum och att det var deras motivation som var viktigast för att få till förändringar. 

En del i ett respektfullt bemötande var att distriktssköterskorna inte skulle bli för ivriga 

att driva igenom förändringar när patienter inte var beredda att utföra dessa. Vid 

sådana tillfällen betonade distriktssköterskorna att hänsyn till patienten innebär att 

tidpunkten för livsstilsförändringen avgörs av patienten själv (Brobeck et al. 2011). 



 

14 
 

Flexibelt verktyg 

Resultatet vittnade om att distriktssköterskor uppfattade MI som ett flexibelt 

arbetsverktyg. Det framgick att MI är anpassningsbart utifrån given situation. Om 

behovet fanns, kan vårdpersonal använda delar av metoden. Brobeck et al. (2011) och 

Söderlund et al. (2010) åskådliggjorde hur MI kan appliceras i flera delar av det dagliga 

arbetet som vårdpersonal. MI uppfattades som användbart även när det inte var 

livsstilsförändringar som var i fokus. Studien belyste även att samtalsteknikerna som 

används i MI kan tillämpas i många former av samtal, oberoende av dess längd. MI i 

vissa situationer anses svårt att använda, dock beskrivs förfarandet som smidigt 

genom dess flexibilitet. 

Deltagarna i Graves et al. (2016) beskrev vid medverkan i MI-baserade interventioner, 

att de lärde sig värdefulla tekniker. Tekniker som med fördel kunde användas i andra 

patientgrupper än de som interventionen riktades sig mot. Vanliga tillfällen när MI 

användes var; telefonrådgivning, blodtrycksmätning och hembesök.  

Andra områden där MI brukades som samtalsmetodik var inom viktproblematik, 

tobakavvänjning, livsstilsförändringar riktade mot utökad fysiskt aktivitet, 

luftvägsproblematik, diabetes, olika beroendetillstånd, samt stress (Östlund et al., 

2013). 

Betydelsen av organisatoriskt stöd 

Resultatet visade ett behov av organisatoriskt stöd till distriktssköterskor som nyttjar 

MI. Van Eijk-Hustings et al. (2011) beskrev för att skapa rätt förutsättningar att nyttja 

MI i det dagliga arbetet krävdes support och tid från organisationen, för att 

upprätthålla de färdigheter som är nödvändiga. Dessutom kräver nyttjande av MI en 

aktiv handling från distriktssköterskor och övrig personal, då metoden skiljer sig från 

tidigare arbetssätt. Om organisationen ej frigjorde det utrymmet som MI kräver var det 

lätt att falla tillbaka i tidigare arbetsmönster. Av detta skäl bedömdes ett 

organisatoriskt stöd som väsentligt för att nyttja MI kontinuerligt och effektivt på en 

arbetsplats.  
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Sjuksköterskor som uppgav att de kände ett stöd från arbetsplatsens ledning samt 

andra arbetskollegor, upplevde goda möjligheter att nyttja MI i det dagliga arbetet. 

Utöver det beskrevs vikten av en stödjande infrastruktur på arbetsplatsen för att främja 

lärandeprocessen av MI. Sjuksköterskor uppgav att det var viktigt för inlärningen, att 

ha stöttande kollegor med vilka de kunde diskutera MI-relaterade ämnen (Söderlund 

et al., 2008; Söderlund et al., 2010). Även Östlund et al. (2013) betonade vikten av 

organisatoriskt stöd. Utan stöd riskerade MI att uppfattas som svårarbetat på grund av 

kravet gällande rätt förutsättningar på arbetsplatsen. De viktigaste förutsättningarna 

för att tillämpa MI ansågs vara kunskap och träning i metoden.  

Distriktssköterskorna upplevde MI som en tidkrävande metod för att möjliggöra 

livsstilsförändringar hos patienter. Tidsaspekten upplevde distriktssköterskorna som 

negativt men betonade samtidigt att det var viktigt att låta processen få ta tid. Om 

patienterna stressades var risken stor att åtgärden ej blir framgångsrik. Vidare 

upplevde distriktssköterskorna det nödvändigt att erhålla tillräckligt med tid för 

förberedelse inför konsultationer med patienter (Brobeck et al., 2011; Van Eijk-Hustings 

et al., 2011; Graves, et al. 2016). 

Graves et al. (2016) undersökte primärvårdssjuksköterskors erfarenheter av MI. Stöd 

av kollegor ansåg primärvårdssjuksköterskorna som nödvändigt vid genomförandet 

av MI-baserade interventioner. Även betydande stöd från andra yrkeskategorier såsom 

psykolog, läkare, administration och IT-personal, krävdes för att anpassa och stödja 

patienters egenvård i enlighet med MI.  

Utfall av sjuksköterskeledda MI-interventioner 

 

Resultatet visade att MI-interventioner som inriktade sig på att förändra patienters 

levnadsmönster gällande kost och motion kunde vara effektiva. I Koelewijn-van Loon, 

Van Der Weijden, Van Steenkiste, Winkens och Elwyn (2010) studie erhöll patienterna 

med hjärt- och kärlsjukdom MI-rådgivning kring sina kost- och motionsvanor. Den 

primära positiva effekten av denna studie var att patienterna som erhöll MI, 

uppfattade en bättre kommunikation med sjuksköterskorna samt utvecklade kunskap 

kring riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.  
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MI-interventioner kan öka den fysiska aktiviteten hos kvinnor i glesbygd. Deltagarna i 

studien hade förbättrat sin kondition efter programmets avslut (Perry, Rosenfeld, 

Bennett & Potempa, 2007). Kreman, Agrawal, Fiandt, Briner och Shurmur (2006) 

undersökte i sin studie effekterna av MI på lipidstatus och syreupptagningsförmåga. 

Deltagarna i båda grupperna erhöll både information om kolesterol, kostrådgivning 

samt en plan för fysisk aktivitet. Utöver detta erhöll interventionsgruppen även MI 

konsultation. Resultatet visade att deltagarna i båda grupperna hade minskat 

kolesterolvärdet, men MI-gruppen hade en statistisk signifikant reducering. 

Grupperna hade förbättrat sin syreupptagningsförmåga, dock ej till en signifikant 

effekt. Drevenhorn, Bengtson, Nyberg och Kjellgren (2015) studerade om 

sjuksköterskeledda MI-rådgivningar påverkade hypertoni patienters egenvård i form 

av fysisk aktivitet. Resultatet visade en signifikant ökning av fysisk aktivitet hos de 

patienter som erhöll MI-rådgivning.  

Flertalet studier har utförts på patientgrupper med diabetes typ 2 och undersökte hur 

MI påverkade dessa grupper. Studier skiljde sig i hur de mäter effekten av 

interventioner samt hade olika kriterier för vad som ansågs vara en lyckad 

intervention. Vissa kontrollerade en större mängd variabler såsom HbA1c, blodtryck, 

kolesterol och triglycerider. Andra studier fokuserade på om patienter lyckades 

åstadkomma en förändring i sina kost- och motionsvanor. Studiernas likheter bestod i 

att samtliga fokuserade på någon form av livsstilsförändring gällande kost och motion, 

för patienter med diabetes typ 2. Interventionerna bestod av en sjuksköterskeledd MI-

konsultation i form av strukturerad diabetesvård, telefonrådgivning och/eller en 

kombination av båda. Resultatet visade att MI hade en liten eller ingen effekt vad 

gäller förändringar av patienters livsstilsmönster såsom kost och motion. Inga 

signifikanta skillnader kunde påvisas i de studier som omfattade ett större omfång av 

variabler såsom HbA1c, vikt, blodtryck, totalkolesterol, LDL, triglycerider, 

sjukvårdsklimat, livskvalitet eller ”self-efficacy”. Viss effekt på patienters intag av 

frukt, fettintag och kunskap kring riskfaktorer av diabetes typ 2 kunde uppmätas men 

ej till en signifikant nivå (Heinrich, Candel, Schaper, & De Vries., 2010; Jansink et al., 

2013; Lakerveld et al., 2013). 
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Fördelarna med MI-telefonrådgivning för patienter med diabetes har utvärderats. 

Deltagarna uppmanades att välja en beteendeförändring inom utvalda områden samt 

sätta upp egna personliga mål. Förbättra matvanor, gå ner i vikt, fysisk aktivitet, 

minska stress och sluta röka var områden som ingick i studiens granskning. 

Patienterna som valde kost eller fysisk aktivitet skattade sin tilltro till den egna 

förmågan högre efter erhållen telefonrådgivning (Young et al., 2014).  

MI har visat sig ha effekt på andra sjukdomar än de som är direkt relaterade till livsstil. 

Surkan, Gottlieb, McCormick, Hunt och Peterson (2012) visade att en förbättrad 

kosthållning samt en ökad aktivitetsnivå hade en positiv effekt på postpartum 

depressioner hos mödrar. Deltagarna som erhöll interventionen skattade lägre för 

depression jämfört med kontrollgruppen. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Denna litteraturstudie syftade till en forskningsöversikt av relevant litteratur och 

genomfördes med en integrativ design där både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

ingick. Syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att använda MI samt 

att undersöka metodens effektivitet. Bearbetningen av de artiklar som ingick i studien, 

skedde i enlighet med de steg som beskrivs av Whittemore och Knafl (2005). I enlighet 

med den integrativa designen har försiktighet iakttagits vid tolkningen av de 

originalartiklar som ingår i resultatet, såtillvida att kulturella aspekter tagits hänsyn 

till. Valet av en integrativ design baserades på att syftet med studien omfattade 

distriktssköterskors erfarenhet av MI samt dess effektivitet. 

Sökningen för denna studie genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL, med 

bestämda inklusion- och exklusionskriterier. Sökningen bestod av en kombination av 

de sökord som hade identifierats som relevanta utifrån studiens syfte, dels som 

fritextsökning samt MeSH- eller Headings. Denna sökning resulterade i ett för litet 

underlag för studien. För att komplettera sökningen granskades referenslistor från 

originalartiklar som valts ut i första sökningen, varvid ytterliga studier identifierades 

och tillräckligt med underlag bedömdes uppstå. 



 

18 
 

Styrkan med denna litteraturstudie är att flertalet av resultatartiklarna återfinns i båda 

databaserna, vilket kan betraktas som att artikelsökningen täcker det studerande 

området. Studiens resultat stärks även av att de artiklar som ingår kommer från 

flertalet olika länder. Forskningen om distriktssköterskornas erfarenheter av MI är 

begränsad, därmed kunde få artiklar inkluderas i resultatet, vilket är en svaghet för 

studien.  

Artiklar med låg kvalitet eller de som inte besvarade studiens syfte exkluderades, detta 

för att hålla god kvalitet på studien. Valda artiklar skulle vara skrivna på engelska och 

fick inte vara äldre än 2006. Detta utgör en styrka då resultatet baseras på aktuell 

forskning. Resultatartiklarna med kvalitativ och kvantitativ ansats samt övervägande 

artiklar hade hög kvalitet. Känslor och upplevelser är personliga, vilket kan förklaras 

att de flesta av artiklarna är kvalitativa. De artiklar som ingick i resultatet har 

kvalitetsgranskats samt bearbetats efter gällande kriterier och resultatet presenteras 

utan egna värderingar från författarna. Detta utgör en styrka med studien, vilket även 

belyses av Forsberg & Wengström (2005).  

Kvaliteten på en litteraturstudie avgörs av hur varje enskild artikel har 

kvalitetsbedömts, vilket i denna studie har bedömts utifrån en modifierad version av 

SBU:s granskningsmall. Vår bedömning är att studiens resultat är relevant och kan 

bedömas ha trovärdighet och relevans för distriktssköterskor som arbetar med 

livsstilsfrågor (jmf P&B, 2012). 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att använda MI 

som verktyg för att skapa livsstilsförändringar hos patienter och vidare beskriva 

metodens effektivitet. Litteraturstudiens resultat visade att MI upplevdes som 

utvecklande för distriktssköterskornas i deras profession. Metodiken krävde både 

utbildning och träning för att behärska metoden. MI gick inte alltid att använda med 

alla patienter, samt att metoden skapade ett sampel mellan distriktssköterskorna 

patienterna. Metoden visade sig vara flexibel och anpassningsbar utifrån olika 
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situationer, att behov fanns för organisatoriskt stöd och effekterna av 

sjuksköterskeledda interventioner visade på varierande resultat.  

Resultatet i litteraturstudien beskrev att distriktssköterskorna upplevde att MI 

förändrade deras arbetssätt. Resultatet vittnade om att distriktssköterskorna började 

tänka i nya banor när de använde MI. Genom att arbeta med MI uppmärksammade 

distriktssköterskorna patienterna och vad de talade om i en större utsträckning. 

Tidigare erfarenheter underlättade distriktssköterskornas process att motivera 

patienterna till förändringar samt att få dem delaktiga i sina livsstilsförändringar. 

Distriktssköterskorna insåg vikten av att patienterna var aktiva deltagare i beslut kring 

sina livsstilsförändringar. Litteraturstudien bygger på Fossums omvårdnadsteorier 

som beskriver betydelsen av kommunikation och bemötande. Omvårdnadsteorin 

stödjer resultatet i litteraturstudien då kommunikationen är en väsentlig del i MI. En 

god kommunikation borgar för att relationen förbättras mellan vårdtagare och 

vårdgivare. Därigenom ökar chansen att distriktssköterskorna lyckades motivera 

patienter till att utföra livsstilsförändringar. Nymberg och Drevenhorn (2016) studie 

har undersökt patienters upplevelse av besök på livsstilskliniker där MI nyttjades. 

Genom att distriktssköterskorna använde sig av MI uppfattade patienterna 

kommunikationen och samspelet mellan dem som positiv. Kommunikationen gav 

patienterna insikt om sina levnadsvanor samt vad som krävdes för att leva ett 

hälsosamt liv. Detta skapade uppfattningen av att vara jämlik med sjuksköterskan 

samt skänkte dem en känsla av trygghet.  

Litteraturstudiens resultat visade att distriktssköterskorna upplevde att möjligheten till 

träning och utbildning var väsentlig för deras förmåga att lära sig och använda MI. 

Resultatet vittnade om att handledning i metodiken var avgörande för inlärningen och 

hur MI applicerades i det dagliga arbetet med patienterna. Distriktssköterskorna 

upplevde att träning i metodiken gjorde att de erhöll en bättre struktur i sina samtal 

med patienten och ökade sannolikheten för att nyttja MI i sina möten med patienterna 

samt att möjligheten till att varva teori med praktik var viktigt. Det är i linje med 

Nymberg och Drevenhorn (2016) som beskrev att distriktssköterskor som nyttjade MI i 

sitt arbete behövde erhålla frekventa återkommande träningstillfällen inom metodiken 



 

20 
 

för att kunna ge en patientcentrerad konsultation som fångade somatiska, 

psykologiska och sociala aspekter av patienternas problematik. Lindhardt et al. (2015) 

studie belyste hur vårdpersonal som erhållit tre dagars utbildning i MI, upplevde att 

de behövde en uppföljning i MI träning en dag i månaden för att erhålla skicklighet i 

metodiken. De önskade även delta i handledningsgrupper, i vilken de kunde jämföra 

sina upplevelser samt utbyta tips med kollegor och handledaren.  

Resultatet av studien beskrev att distriktssköterskor upplevde patientmotstånd som ett 

tydligt hinder för att använda MI. Motstånd från patienter angavs bero på att 

vårdpersonalen träffade patienter med behov där MI inte var applicerbart. De beskrev 

även att det kunde vara en svår metod att nyttja då patienter inte var beredda att ta ett 

ansvar för sin hälsa. Fossums omvårdnadsteori stödjer detta. Kommunikationen utan 

en tidigare relation mellan distriktssköterskorna och patienterna, kan upplevas som 

ansträngande. Vid de första konsultationerna är det lätt att avsikten med 

kommunikationen från distriktssköterskorna misstolkas och därigenom skapas ett 

motstånd till vården av patienterna. Lambe och Collins (2009) identifierade vilka 

hinder vårdpersonalen i primärvården upplevde vid livsstilsrådgivning. Studien 

belyste att många patienter blev förolämpade eller uppfattade sjuksköterskorna som 

dömande när de tog upp livsstilsrelaterade frågor med dem. Deltagarna beskrev att de 

fick anstränga sig för att inte kränka patienter vid livsstilsrådgivning.  

Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn och Grol (2010) belyste 

primärvårdssjuksköterskors upplevelser av hinder vid livsstilsrådgivning till patienter 

med diabetes typ 2. Primärvårdssjuksköterskorna berättade att en av svårigheterna 

med livsstilsrådgivning var patienters ovilja att förändra sina levnadsvanor. Särskilt 

svårt var det att få patienterna att träffa en dietist, speciellt bland äldre patienterna. 

Primärvårdssjuksköterskorna beskrev även att när de hade falska eller för stora 

förhoppningar på patienternas vilja att utföra livsstilsförändringar resulterade detta i 

motstånd från dem. 

Litteraturstudiens resultat beskrev att MI vårdar relationen till patienterna. 

Grundvärderingarna som MI bygger på skapar ett intresse hos patienterna för 

egenvård och därigenom blir relationen mellan patienten och sjuksköterskan mer 
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jämbördig. MI kräver att sjuksköterskan utvecklar empati och är inte dömande mot 

patienter. Metoden skapar en ömsesidighet med patienterna genom att förbättra 

samarbetet samt uppmuntra patienten till egna initiativ. Sjuksköterskor upplevde att 

MI fungerade bättre än traditionella rådgivande metoder. Resultatet beskrev att MI 

byggde på en effektiv kommunikation där patienter respekterades genom att 

sjuksköterskan är en tyst men ändå aktiv deltagare i samtalet. Resultatet visade att 

sjuksköterskor uppfattade att MI satt patienten i centrum och att det är deras vilja som 

var avgörande för livsstilsförändringen. Fossums omvårdnadsteori har visat sig vara 

relevant utifrån vad resultatet visade när distriktssköterskor beskrev vikten av hur de 

samtalade och bemötte patienter. Beroende på hur distriktssköterskorna bemötte 

patienter kunde de skapa ett sampel med dem där de kände sig bekväma att diskutera 

sin problematik. Genom ett positivt sampel med patienten erhåller distriktssköterskor 

en möjlighet att kunna hjälpa dem.  

Brobeck, Odencrants, Bergh och Hildingh (2014) har undersökt patienters erfarenhet av 

livsstilskonsultationer baserade på MI. Studien beskrev patienter som var fullt 

medvetna om betydelsen av vilja och motivation för att genomföra förändringen på 

egen hand och att de kände stöd från sjuksköterskorna. Patienterna upplevde 

sjuksköterskorna som närvarande i samtalen samt att de verkligen lyssnade på dem. 

Denna upplevelse skapade en nära relation till sjuksköterskorna i vilket de kunde vara 

öppna och ärliga om sina problem. Konsultationerna uppfattades som meningsfulla för 

att utveckla ett intresse för egenvården. Patienterna beskrev ytterligare att 

konsultationerna skapade en känsla av stöd och tillfredsställelse där de blev 

bekräftade, vilket i sin tur skapade en känsla av välbehag inför mötet med 

sjuksköterskorna. Detta var viktigt för att lyckas skapa motivationen till kommande 

livsstilsförändring. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte var dömande även 

när de inte lyckades med förändringen.  

Resultatet från litteraturstudien belyste att distriktssköterskorna uppfattade MI som ett 

flexibelt verktyg. MI beskrivs som ett anpassningsbart verktyg utifrån vilket behov 

som finns hos patienten. MI var användningsbart inom olika områden såsom 

telefonrådgivning och blodtrycksmätning. Upplevelsen var att metodiken kunde 
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användas för patienter med olika sorters problematik såsom, viktproblematik, 

tobaksavvänjning, ökning av fysisk aktivitet, beroendetillstånd eller diabetes. Pfister‐

Minogue och Salvesonn (2010) undersökte effektiviteten i Behavior change counseling 

(BCC). Studien belyste MI som ett effektivt verktyg för kommunikation med 

patienterna, men att det var tidkrävande. Studien beskrev att BCC är en utvecklad 

version av MI, då det lånar nyckelelement från metoden. Syftet med BCC var att 

anpassa MI till en verksamhet där patientmötet varar 5-30 minuter. 

Primärvårdssjuksköterskorna som deltog i denna studie upplevde att BCC var ett 

användbart men utmanande verktyg för att främja livsstilsförändringar hos patienter. 

BCC kunde anpassas utifrån vilken patient de träffade samt utifrån hur mycket tid de 

hade att tillgå.  

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde ett behov av organisatoriskt stöd för att 

kunna nyttja MI effektivt på sin arbetsplats. Metoden krävde support och tid från 

organisationen. Om distriktssköterskorna inte erhöll nödvändigt utrymme, var det lätt 

att falla tillbaka i tidigare arbetsmönster. Support från andra yrkeskategorier såsom 

psykolog, läkare, IT-personal och administrationen beskrevs som viktig stöd. Jansink et 

al. (2010) studie skildrade att primärvårdssjuksköterskor uppfattade bristen på 

organisatoriskt stöd som ett av flera hinder för att få till en effektiv livsstilsrådgivning. 

De beskrev att ledningen inte gav primärvårdssjuksköterskorna mer tid för 

rådgivningen då det kostade för mycket. De saknade även ett tvärprofessionellt 

samarbete med andra yrkeskategorier som involverades i vården kring 

diabetespatienter såsom dietister och läkare.  

Litteraturstudiens resultat beskrev skillnader i utfall med sjuksköterskeledda MI-

interventioner. De interventioner som ingick i resultatet som beskrev positiva effekter 

av MI var de som riktades mot depression- och hypertonipatienter. Andra 

interventioner som riktades mot kvinnor har även visat en positiv effekt. Ireland et al. 

(2010) beskrev hur sjuksköterskeledda MI interventioner reducerade risken för återfall 

i stroke. Vid studiens uppföljning av deltagarna visade de ett minskat intag av salt och 

fet mat samt att de hade börjat motionera, tappat vikt och sänkt sitt blodtryck. Green, 

Haley, Eliasziw och Hoyte (2007) studerade MI:s påverkan på strokepatienters 
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sjukdomskunskap och inverkan på beredskap till livsstilsförändringar. Studien visade 

att de deltagare som erhöll MI förändrade sin beredskap till en större och mer positiv 

inställning gällande att utöka sin motionsnivå samt förändrade sina kostvanor. Low 

Graff, Giasson, Connors, Freeman och Weiss (2013) pilotstudie undersökte MI:s 

effektivitet för viktreducering hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Resultatet 

av MI-konsultationerna visade på en signifikant viktreducering för kvinnor, men inte 

för män som erhöll MI konsultation.  

MI-interventioner som riktades mot patienter med diabetes typ 2 visade på en liten 

eller ingen effekt enligt litteraturstudiens resultat. Samtliga studiers interventioner 

bestod av MI-konsultationer av sjuksköterskor med inriktning mot förändring av kost 

och motion. Jansink et al. (2013b) studien jämförde MI-färdigheter hos 

primärvårdssjuksköterskor som erhållit träning i MI mot sjuksköterskor som ej erhållit 

MI utbildning. Bifynd som framkom ur denna studie var huruvida MI är effektivt i 

diabetesvården. Studiens resultat kunde ej redovisa förbättringar i HbA1c, blodtryck, 

kolesterol eller beteendeförändringar hos patienter. West, Dilillo, Bursac, Gore och 

Greene (2007) undersökte om MI kan hjälpa kvinnliga patienter med diabetes typ 2 att 

tappa vikt samt förbättra glykemisk kontroll. Studiens resultat visade att MI skapade 

en större viktreducering på grund av att de som erhöll MI-konsultationer hade en 

större följsamhet till träningsprogram. Afro-amerikanska kvinnor visade dock på en 

mindre viktreducering än övriga deltagare. Studien visade även på att HbA1c 

reducerades signifikant för dem som erhöll MI vid sex månaders uppföljning men inte 

vid arton månaders uppföljning.  

Slutsats 

Effekterna av MI är ett väl forskat område. MI beskrivs ha stora effekter vid 

behandling av patienter som har potentiella hälsovinster av att utföra 

livsstilsförändringar. Studien stödjer detta faktum i stora delar i sitt resultat. Dock har 

litteraturstudien belyst att viss forskning ifrågasätter MI:s effektivitet främst vad gäller 

vård av patienter med diabetes typ 2, då resultatet från dessa interventioner visar på 

ingen eller små effekter. 
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Implementering av MI i vården bör genomföras för att få maximal effekt av arbetet 

med patienters livsstilsförändringar. Hälso- och vårdcentraler i Västernorrland utför 

idag hälsoförebyggande åtgärder såsom hälsosamtal för 40,- 50,- och 60-åriga patienter. 

Dessa samtal utförs av distriktssköterskor och därmed har de goda möjligheter att 

använda sig av MI-rådgivning.  

Stöd från organisationen såsom att erhålla tillräckligt med tid samt adekvat utbildning 

inom metodiken är en förutsättning för att tillämpa MI. Erhåller distriktssköterskorna 

dessa förutsättningar har de möjligheter att påverka relationen till patienten. Potentiellt 

kan en förbättrad relation till patienten generera ekonomiska och hälsoekonomiska 

vinster på en organisatorisk och enskild nivå.  

Det finns begränsad forskning kring distriktssköterskors upplevelse av att nyttja MI. 

Mer forskning behövs inom detta område, då det blir allt vanligare att sjukvården 

lägger ett större fokus på hälsoförebyggande och bevarande insatser. Ytterligare 

forskning skulle kunna leda till en utveckling och effektivisering av MI inom svensk 

vård. 
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Bilaga 1 

Databas 

Sökdatum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

utvalda 

Antal 

utvalda för 

granskning 

Inklu

dera

de 

PubMed 

2016.09.04-

201609.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

Full text 

Nurses  60855     

PubMed 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

Full text 

Nurses 

AND 

Motivational 

Interviewing 

177    129 31 16 1 

PubMed 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

Full text 

Nurses 

AND 

Motivational 

Interviewing 

AND 

Lifestyle 

41      20 10 8 3 

PubMed 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

Full text 

Nurses 

AND 

Motivational 

Interviewing 

AND 

Lifestyle 

AND Health 

education 

AND 

Primary 

health care 

10 5 2 2 2 

PubMed 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

Mesh 

Nurses 

AND 

Motivational 

Interviewing  

10 7 3 3 1 

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Motivational 

interviewing 

351     



 

 
 

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Motivational 

interviewing 

AND Life 

style 

26 18 8 2 2 

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Motivational 

interviewing 

AND Health 

education 

80 72 8 1 1 

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Motivational 

interviewing 

AND Health 

behavior 

90 80 10 1 1 

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Nurses  188573     

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Nurses 

AND 

Motivational 

interviewing 

82 74 8 11 4 

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Nurses 

AND 

Motivational 

interviewing 

AND Life 

Style 

9 1 4 4 

 

1 

Cinahl 

2016.09.04-

2016.09.11 

Artiklar 10 år, 

Abstrakt,  

full text 

Nurses 

AND 

Motivational 

interviewing 

AND Health 

education 

28 25 3 3 1 

 



 

 
 

Bilaga 2. Granskningsmall och kriterier för kvalitetsbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Författare, Land 

Årtal 

Studiens syfte Deltagare 

(Bortfall) 

 

Metod 

Datainsamling 

Huvudresultat Komentarer 

gällande 

studiens 

kvalitet. 

Brobeck, Bergh, 

Odencrants & 

Hildingh 

(2011) 

Sverige 

 

 

Studiens syfte var att 

beskriva hur 

sjuksköterskors, inom 

primärvården, 

upplever att arbeta 

med MI som ett 

verktyg vid 

hälsofrämjande 

åtgärder.  

N=20 Kvalitativ innehållsanalys, 

bandinspelade intervjuer, 

intervjuer transkriberades, 

kondenserades, kodades, 

kategoriserades och 

subkategoriserades. 

Studien visar på att sjuksköterskor inom primärvården 

har goda erfarenheter av MI som verktyg vid 

hälsofrämjande åtgärder. MI beskrivs som ett värdefullt 

verktyg som är berikande och användbart i arbete. 

Utbildning och tillräckligt med tid krävs för att nyttja MI, 

där av uppfattades sjuksköterskor att det är viktigt med 

organisatoriskt stöd för att nyttja detta i arbetet.  

    K 

     I 

 

 

Drevenhorn, 

Bengtson, 

Nyberg & 

Kjellgren  

(2015) 

Sverige 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

hypertoni patienters 

egenvård och deras 

vilja till 

livsstilsförändringar 

angående fysisk 

aktivitet med 

sjuksköterskor som 

utövar rådgivning 

N=137 RCT- Randomiserad pretest-

posttest studie. mixad metod, 

öppna frågor som inte kan 

besvaras med bara ”ja” eller 

”nej”, exercise of Self-Care 

Agency (ESCA) instrument, 

bandinspelade, kategoriska 

variabler, Mann-Whitney U-

test, Wilcoxon signed rank test, 

Kruskal-Wallis test 

Resultatet från både interventionsgruppen samt 

kontrollgruppen visade en signifikant ökning av 

egenvård i form av fysisk aktivitet på medelnivå till hög 

nivå efter två-års uppföljning. 

 

  RCT 

      I 

 

 



 

 
 

samt motiverande 

samtal som verktyg. 

Graves, Garrett, 

Amiel, Ismail & 

Winkley  

(2016) 

Storbrittanien 

Syftet bestod av att 

undersöka 

primärvårds 

sjuksköterskor 

erfarenhet av 

psykologisk 

färdighetsträning, 

gällande MI och 

genomförande som en 

del av Diabetes-6 Study 

(D6) 

N=23 Kvalitativ beskrivande/ 

deskriptiv studie, semi-

strukturerade, randomiserad 

kontrollerad studie (RCT), 

kluster randomiserad studie, 

kvantitativ data som 

överfördes till kvalitativ, 

öppna frågor/frågeområden, 

bandinspelade intervjuer, 

intervjuer transkriberandes, 

analyserades och granskades, 

huvudkategorier, teman, 

kategorier 

Resultatet tyder på att sjuksköterskor som arbetar inom 

primärvården kräver betydande stöd från andra 

yrkeskategorier och behov av en legitimerad psykolog för 

att anpassa och stödja patientens egenvård. 

Sjuksköterskorna från båda grupperna upplevde oro över 

yrkesgränserna och var oroliga för att kliva in i sin 

yrkesroll gällande MI färdigheter. Sjuksköterskorna 

behövde anpassa användningen gällande MI erfarenheter 

för att underlätta användningen av Diabetes-6 Study (D6) 

eller att förlänga patienternas mötestider. Resultatet 

visade även att sjuksköterskorna behövde anpassa eller 

hantera känslomässiga samråd, eftersom de inte var 

kvalificerade som psykologer 

       K 

        I 

 

 

 

Heinrich, 

Candel, Schaper 

& De Vries, 

(2010) 

Nederländerna 

Syftet var att visa hur 

effekterna av en MI , 

baserad på utbildning 

för sjuksköterskor på 

klinisk, 

beteendemässiga och 

progressutfall bland 

diabetes typ 2 

patienter. 

N=584  

(195) 

RCT- Randomiserad 

kontrollerad studie, mätningar 

av aktivitetsskala (SDSCA), 

frågeformulär, enkäter, 

International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ), 

kategoriska variabler  

Resultatet visade ofördelakliga effekter på fettintag och 

HDL och fördelaktiga effekter på health chans locus of 

control (HLOC) och kunskap. Inga effekter hittades på 

grönsaker eller fruktintag, fysisk aktivitet, HbA1c, vikt 

blodtryck, totalkolesterol, LDL, triglycerider, 

sjukvårdsklimat, livskvalitet eller self-efficacy. 

 

CCT 

    I 

 



 

 
 

Jansink, 

Braspenning, 

Keizer, Van der 

Wejjden,Elwyn 

& Grol 

(2013) 

Nederländerna 

 

Studiens syfte är att 

mäta effektiviteten av 

ett omfattande 

diabetesprogram som 

genomförs i 

primärvården som 

integrerar patient-

centrerad rådgivning 

till strukturerad 

diabetesvård, där MI 

ingår.  

N= 70 st 

vårdcentraler à 

700 patienter 

Kvalitativ semistrukturerande 

studie, öppna 

frågor/frågeområden, 

bandinspelade intervjuer, 

intervjuer transkriberandes, 

analyserades och granskades, 

huvudkategorier, teman 

Studiens resultat visar på att ett omfattande 

åtgärdsprogram som livsstils rådgivning baserad på MI 

integrerad i diabetesvården, förändrade ej HbA1c eller 

livsstil gällande kost och motion bland deltagarna. 

Studien ifrågasätter effekten av användandet av MI inom 

diabetesvården. 

      K 

       I 

 

 

Koelewijn-van 

Loon, Van Der 

Weijden, Ronda, 

Van Steenkiste, 

Winkens, Elwyn 

& Grol.  

(2010) 

Nederländerna 

Syftet var att 

undersöka patienter 

med kardiovaskulär risk 

(hjärt- och 

kärlsjukdom) på kort 

sikt förbättrar sina 

livsstilsförändringar 

vad det gäller kost och 

fysisk aktivitet, med 

sjuksköterskor som 

använde sig av 

motiverande samtal 

som verktyg. 

N=615 

 (67) 

RCT - Randomised controlled 

trial/Randomiserad 

kontrollerad, mätningar av 

IMPALA studien, 

frågeformulär, enkäter, 

kategoriska variabler, 

COMRADE instrument 

 

 

Resultatet visade att livsstils förbättringar uppstod i båda 

grupperna, men inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna hittades. 

   RCT 

      I 

 

 

Kreman, Yates, Studiens syfte var att 

undersöka effekterna 

av MI baserad 

N= 24 Randomiserad kontrollerad 

studie, kontroller av 

parametrar utfördes vid 

Studiens resultat visade på Mi interventionen reducerade 

kolesterol och LDL kolesterol signifikant, men förbättrade 

 CCT 

    II 



 

 
 

Agrawal, 

Fiandt, 

Briner & 

Shurmur. (2006) 

USA 

 

intervention på 

fysiologiska 

parametrar bland 

patienter med 

hyperlipedemi 

Interventionen kollade 

effekten på lipidstatus 

och 

syreupptagningsförmå

ga. 

baseline och vid 3 månaders 

uppföljning, mätte kondition 

med Rockport walk test, 

nonparametric statistics, 

Friedman analysis används för 

att undersöka skillnader 

mellan baseline och 3 

månaders uppföljning.  

ej syreupptagningsförmågan bland interventionsgruppen 

jämfört med kontrollgruppen.  

 

 

 

 

Lakerveld, Bot, 

Chinapaw, van 

Tulder, 

Konstene, 

Dekker & 

Niipels 

(2013) 

Nederländerna 

Syftet med studien var 

att utvärderar 

effekterna i 

deltagarnas 

livsstilförändringarang 

inom kost och motion. 

Patienter med 

riskfaktorer för 

diabetes typ 2 och 

hjärt-kärlsjukdomar 

ingick i studiens 

population. 

N=622 Randomiserad kontrollerad 

studie, teori-baserad 

livsstilsintervention baserad 

på MI, kontrollgrupp, hälso 

broschyrer med riktlinjer om 

hälsa, kost samt fysisk 

aktivitet, Systematic Coronary 

Risk Evaluation (SCORE) 

formel 

Resultatet visar att den enda skillnaden som studien 

visade på var att kontrollgruppen vid sex månaders 

uppföljning uppvisade ett ökat intag av frukt men inte vid 

tolv månaders uppföljning.  

 

   CCT 

       I 

 

 

Noordman, 

Wejjden & 

Dulmen  

(2014)  

Syfte att undersöka 

effekterna från video 

inspelade sessioner, i 

syfte att utveckla 

N=20 RCT- Randomiserad förtest-

posttest studie, bandinspelade, 

pre-test / posttest, 

videofeedback, observerades,  

Resultatet visade att återkoppling efter ett video inspelat 

möte mellan sjusköterskan och patienten, ökade och 

förbättrade sjuksköterskans kommunikation med 

patienten. Även om inte alla video inspelade samtal 

ökade färdigheten av MI, så fanns det väsentliga 

  RCT 

      I 

 



 

 
 

Nederländerna 

 

klinisk kompetens och 

riktlinjer av MI. 

Analyserades, två validerade 

protokoll, Maastrichtse 

Anamnese en Advies Scorelijst 

(MAAS-globala) och 

Behaviour Change 

Counselling Index (Becci), 

kodades, femgradig Likert-

skala 

förbättringar i samtalen. Sjuksköterskans kliniska 

kompetens ändrades inte efter 

 

 

Perry, 

Rosenfeld, 

Bennett & 

Potempa 

(2007) 

USA 

 

 

Studiens syfte var att 

undersöka effekten av 

ett 12-veckorslångt 

träningsprogram 

vilket inkluderade MI 

N = 46 RCT- Randomiserad förtest-

posttest studie, pre- och post 

mätning av kondition av 

intervetion. Intention-to-treat 

analys, skillnader ibland 

grupperna analyserades med 

repeat-measures analysis of 

variance, kodades, 5-gradig 

Likerts-skala 

Studiens resultat visar på att interventionsprogrammet i 

form av träning och MI visade en signifikant effekt på 

kvinnors kondition jämfört med kontrollgruppen.  

   RCT 

      I 

 

 

Surkan, Pamela., 

Gottieg, 

McCormick 

Hunt &  

Pettersson 

(2012) 

 USA  

Studiens syfte var att 

undersöka huruvida 

hälsofrämjande 

åtgärder riktade kost, 

fysisk aktivitet och 

socialt stöd kunde 

reducera symtom för 

kvinnor med 

postpartum 

N=679 

(inteventionsg

rupp) =337, 

kontrollgrupp 

342) 

Bortfall: 

intevention 

RCT - Randomised controlled 

trial/Randomiserad 

kontrollerad, deltagarna 

skattade depression via 

skattningsvertyg CES-D 

(Center of Epidemiological 

Studies Depression Scale). 

Effekterna av interventionen 

analyserades med Intention-to-

Studiens resultat visar på att det kvinnor som fullföljde 

interventionen skattade lägre på CES-D vid 13 månaders 

uppföljningen kontra de kvinnor som var i 

kontrollgruppen.  

  RCT 

     I 

 



 

 
 

depression. I 

interventionen ingick 

MI konsultationer.  

134, 

kontrollgrupp: 

142 

treat analysis För att mäta 

randomiseringen till 

intervention och 

kontrollgrupp användes 

Wilcoxon Rank Sum test för 

kontinuella variablar, chi 

square för kategoriska 

variablar och exakt test för 

kategoriska variablar när det 

var nödvändigt.  

Söderlund, 

Nilsen & 

Kristensson 

(2008) 

Sverige 

 

 

Studien undersöker 

vilken träning och stöd 

sjuksköterskor 

behöver för att kunna 

nyttja MI på ett 

effektivt sätt.  

N = 20 Kvalitativ semistrukturerande 

studie, semi-strukturerade 

intervjuer, öppna 

frågor/frågeområden, 

bandinspelade intervjuer, 

intervjuer transkriberandes, 

analyserades och granskades, 

huvudkategorier, teman 

Studiens resultat visade på fem teman. 1: ssk upplevde att 

mkt träning och stöd krävdes för att kunna nyttja MI 

effektiv. 2. Ssk upplevde att det var viktigt att varva teori 

med praktik för att lära MI. 3: Viktigt att kunna ändra sitt 

tänk i relation till deras roll som ssk. 4: Viktigt att lära sig 

att vara en aktiv men samtidigt passiv lyssnare. 5: Ett 

viktigt hinder att överkomma för att uppnå en effektiv 

kommunikation var att överkomma svårigheterna att 

behandla patienter som ej var beredda att ta ett eget 

ansvar kring sin hälsa.  

      K 

       I 

 

 

 

Söderlund,  

Malmsten, 

Bendtsen & 

Nilsen 

(2010) 

Syftet med studien var 

att utvärdera hur 

utbildning av MI för 

sjuksköterskor i 

Sverige kan påverka 

barns övervikt och 

N=76 RCT-Tvärsnitts-studie (cross-

sectional survey study), 

intervjuer, intervjuer, 

transkriberandes, analyserades 

och granskades, dataanalys, 

kodas, transkripterades  

Resultatet visade att hälften av sjuksköterskorna hade 

förändrat innehåll och struktur av deras diskussioner om 

övervikt. Tre fjärdedelar av sjuksköterskorna uppgav att 

de hade tillräckligt med tid för att använda MI och att de 

hade stöd från ledning och kollegor att använda MI i sin 

dagliga rutin. Sjuksköterskornas attityder till MI var 

positiva, särskilt deras uppfattning att MI stämde överens 

    RCT 

      I 

 

 



 

 
 

Sverige deras attityder till MI i 

barnhälsovården. 

 med deras värderingar och var bättre än traditionella 

rådgivande metoder 

Van Eijk-

Hustings, 

Daemen, 

Schaper & 

Vrijhoef  

(2011) 

Nederländerna 

Syftet med studien var 

att undersöka i vilken 

utsträckning 

sjuksköterskor, 

diabetessköterskor och 

dietister, använde sig 

av MI i deras dagliga 

arbete efter att de 

erhållit utbildning 

inom MI.   

N=35 Kvalitativ beskrivande/ 

deskriptiv studie, 

patientjournaler, öppna samt 

slutna frågor, frågeformulär, 

bandinspelade intervjuer, 

intervjuer transkriberandes, 

kodades, 7-punkters Likerts-

skala, huvudkategorier, teman 

Resultatet visar att efter utbildningstiden hade både 

sjuksköterskor och diabetessköterskor börjat att nyttja MI 

i en stor utsträckning. Dock visar det sig över tid att 

användandet av MI hos dessa yrkeskategorier, minskade 

över tid. 

     K 

      I 

 

 

Young, 

Miyamoto, 

Ward, Dharmar, 

Tang,Feldman 

& Berglund 

(2014) 

USA 

   

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

fördelarna med 

telefonrådgivning för 

personer med diabetes 

genom 

patientcentrerad 

tillvägagångssätt som 

inkluderar 

motiverande samtal. 

  N=121 

    (20) 

 

 

 

RCT-Randomiserad mixed 

metod, enkäter, Students T-test 

eller Wilcoxon Signed-Rank 

test, kategoriska variabler, 5-

gradig Likerts-skala, Chi-

square test, Fisher´s exakta test 

Resultatet visade att interventionsgruppen skattade högre 

på sin tilltro till den egna förmåga (Self- Efficacy) vid kost 

eller fysisk aktivitet som mål efter telefonrådgivning, 

jämfört med kontrollgruppen som erhållit sedvanlig vård.  

 

  RCT 

     I 

 

 

Östlund, 

Wadensten, 

Häggström & 

Syftet var att i vilken 

grad 

distriktssköterskor och 

N=980 

  (307) 

RCT-Tvärsnitts-studie (cross-

sectional survey study), mixad 

metod, dataanalys, deskriptiv 

Resultaten visar att det finns bristande kunskaper av MI i 

båda grupperna, trots att primärvårdens sjuksköterskor 

hade mera utbildning i ämnet. De rapporterar också 

  RCT 

     I 



 

 
 

Kristofferzon 

(2013) 

Sverige 

sjuksköterskor har 

erhållit undervisning i 

motiverat samtal samt 

i vilka förutsättningar 

dessa två grupper har 

för betydelse att 

använda sig av 

motiverande samtal i 

sitt yrkesutövande. 

statistik, frågeformulär, 

Students T-test, Chi-square 

test, kategorisera, variabel 

 

vikten av att arbetsplatsen måste skapa, implementera 

verktyg och förutsättningar för att använda sig av MI.  

 

 

 

Östlund, 

Kristofferzon, 

Häggström & 

Wadensten, 

(2015) 

Sverige 

Syftet med studien var 

att undersöka i vilken 

utsträckning 

sjuksköterskor i 

primärvården kunde 

använda sig av MI för 

att uppnå 

livsstilsförändringar 

hos patienter. Studien 

undersökte även 

sjusköterskans egen 

prestation av MI. 

 N=200 

  (12) 

Kvantitativ deskriptiv design, 

ljudinspelade MI sessioner, 

frågeformulär med 

strukturerade frågor samt 

öppna frågor, Likerts-skala, 

kodades, variabel 

Resultatet visade att primärvårdssjuksköterskor inte 

uppnådde alla kunskaper av MI, inriktade på 

livsstilsrådgivning till patienterna i sina inspelade 

sessioner. Vilket tyder på ett behov av mer utbildning, 

återkoppling och övervakning i klinisk praxis med MI för 

att främja förbättring. 
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SBU:s kriterier vid bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvalitativ samt kvantitativ metod. 

KOD OCH KLASSIFIERING                                               VETENSKAPLIGHET 

                   I = Hög kvalitet II = Medel                        III = Låg kvalitet 

Randomised Controlled 

Trial/Randomiserad kontrollerad 

studie (RCT) innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper, är 

prospektiv. 

Större väl genomförd och välplanerad samt 

tillförlitlig studie med adekvat beskrivning av 

material, protokoll och metoder samt 

behandlingsteknik. Antalet deltagare/patienter 

är tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

      * Randomiserad studie med för få 

deltagare/patienter eller för många delstudier. För 

kort uppföljningsperiod. För få deltagare/patienter 

och/eller för stort bortfall, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka.  

Klinisk kontrollerad studie/ 

Controlled Clinical Trial (CCT) en 

prospektiv variant där data samlas 

in när utfallet från tillräckligt många 

patienter finns. Statistik räknas för 

att se om vård- och 

behandlingsresultaten skiljer sig åt. 

Är inte randomiserad. 

Väldefinierad frågeställning och tillräckligt 

med deltagare/patienter för att besvara 

frågeställningen. Välplanerad och genomförd 

studie med adekvata statistiska metoder.  

      * För få deltagare/patienter. Brister i metoden samt 

brister och genomförande av statistiska metoder. 

Kvalitativ Forskningsintervju (KF) 

innebär att frågeområden formuleras 

till öppna intervjuer, där frågorna 

kan ställas i oregelbunden ordning 

samt kan innefatta ja och nej svar. De 

frågor som kommer upp på 

intervjun anpassas av forskaren. 

Fokusgrupp. Väl genomförd studie där samma 

frågor ställs exakt på samma sätt till 

intervjupersonerna. Intervjuschema används 

som underlag. Transkriberades ordagrant. 

      * Kvalitativ forskningsintervju där frågorna ställdes 

olika till intervjupersonerna. För få deltagare. 

Framgår inte i studien om frågorna ställs på exakt 

samma sätt till intervjupersonerna, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. 



 

 
 

Kvalitativ Studie (K) Där forskarna 

utifrån deras perspektiv vill ha 

beskrivningar och har för avsikt att 

förstå fenomen, upplevelser och 

tolka situationer. Metod som är 

beskrivande och tolkande analyser 

av kvantitativa och kvalitativa 

ansatser. 

Väl genom förd och beskriven kontext 

(sammanhang). Noggrann planering av 

intervju. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

samt analysmetod. 

      * Kvalitativ studie med dåligt/svag formulerad 

frågeställning. För få deltagare. Otillräcklig 

beskriven metod/analys. Bristfällig 

resultatredovisning. 

Kvantitativ Beskrivande Design 

(KD) Där forskare anser att termerna 

för validitet samt reliabilitet är 

indikatorer på god kvalitet. 

Samstämmig validitet, genom att deras 

mätning av fenomen stämmer överens med 

andra resultat som görs samtidigt, med en 

annan metod. Reliabilitet handlar om 

mätinstrument, dess förmåga att visa samma 

resultat. Det menas med att dess pålitlighet och 

möjlighet till reproducerbarhet. 

     * Kvantitativ studie där mätning utförs, men 

samstämmighet saknas. För få deltagare.  

 

*Kriterier utifrån I = Hög kvalitet är dock inte uppfyllda, men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet. 


