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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Fetma är ett av de globala sjukdomsepidemierna som konstant ökar och drabbar 
såväl yngre som äldre. Konsekvenserna av fetma kan leda till bland annat följdsjukdomar 
som kardiovaskulära sjukdomar och diabetes. Sjuksköterskor bör därför arbeta med att 
minska folkhälsosjukdomen genom motiverande samtal, då metoden visat sig vara av god 
effekt för patienter som velat förändra sin livsstil. 
Syfte: Beskriva sjuksköterskans användning av motiverande samtal som resurs för sjukligt 
överviktiga patienter på en hjärtavdelning. 
Metod: En kvalitativ forskningsstudie med semistrukturerade intervjuer har legat till grund 
för kandidatuppsatsens utformning. Resultatet baserades på fem intervjuer som har 
analyserats med ett induktivt förhållningssätt samt med en kvalitativ innehållsanalys av latent 
ansats. Graneheim och Lundmans tolkning har legat till grund för innehållsanalysen. 
Resultat: Analysen gav tre kategorier; MI – verktyg till förändring, förutsättningar med MI 
samt utmaningar med MI. MI – verktyg till förändring består av underkategorin motivera och 
guida. Förutsättning med MI bildades av underkategorierna öppet och objektivt sinne, team 
samt utbildning och träning. Utmaningar med MI skapades utav underkategorierna; 
medvetenhet kontra förnekelse, anhöriga, åldersgrupper samt tidsbrist. 
Slutsats: För att ett optimalt resultat av livsstilsförändringen skall framgå, krävs en successiv 
påbyggnad och kontinuerliga samtal med motivering. Informanterna poängterade att 
motiverande samtal är ett gediget redskap och borde användas i större utsträckning inom 
vården. 
 
Nyckelord: motiverande samtal, kardiovaskulära sjukdomar, fetma, kost, motion, bariatric 

kirurgi 
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Inledning 
Motiverande samtal bör användas av sjuksköterskor som en resurs, för att vägleda patienter 

till livsstilsförändringar (Noordman, De Vet, Van der Weijden & Van Dulmen, 2013). 

Wetmore och Mokdad (2012) poängterar att sjukligt överviktiga individer vanligtvis lever i 

ett förnekelsestadie, vilket är av vikt för sjuksköterskor att ha kunskap om. En förändring kan 

möjliggöras och motiveras först då individen har accepterat samt insett faran med 

ohälsotillståndet (a.a). I sjuksköterskeprofessionen ingår sex kärnkompetenser vilket består 

av personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 

kvalitétutveckling, säker vård och informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Travelbee poängterar vikten av personcentrerad vård där bland annat kommunikationen är av 

betydelse mellan två parter (Kirkevold, 2000), och Roy (2009) poängterar de olika stadierna 

som en individ genomgår i livet och behovet av stöttning samt vägledning för att 

implementering av förändringar skall anpassas (a.a). I samband med ett flertal sökningar i 

databasen Cinahl och Pubmed uppkom oerhört med information kring vad som orsakar 

övervikt och fetma, samt vilka kost- och motionsvanor som kan bidra till förändring genom 

motiverande samtal. Sökning i kombination med patientgruppen hjärt- och kärlsjuka samt 

fetma och motiverande samtal reducerade antalet artiklar drastiskt. I samband med sökningar 

i databaserna konstaterades det att kvalitativa intervjustudier utförda på hjärtavdelningar med 

syfte att belysa det motiverande samtalet hos sjukligt överviktiga patienter, inte fanns 

representerade i samma utsträckning som flertalet andra forskningsområden. Därför anses 

kandidatuppsatsen bidra med ny kunskap om i vilken utsträckning motiverande samtal kan 

användas samt dess betydelse för patientgruppen. Kandidatuppsatsen ger därmed en 

beskrivning av sjuksköterskans användning av motiverande samtal som resurs för sjukligt 

överviktiga patienter på en hjärtavdelning. 

Bakgrund 
Motiverande samtal är utgångspunkten i bakgrunden, ämnet definieras och sjuksköterskans 

roll i mötet med patienten tydliggörs, fokus ligger även på eventuella utmaningar som kan 

uppkomma. Slutligen definieras sjuklig övervikt i samband med kardiovaskulära sjukdomar.  
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Motiverande samtal 
Under 1980-talet utvecklades samtalsmetoden motivational interviewing [MI] – på svenska, 

motiverande samtal – av psykologerna Miller och Rollnick. Metoden utgick ifrån att en del 

av behandlingen var i form av rådgivning vid förändringsprocesser som alkoholmissbruk. 

Idag används metoden även vid livsstilsrelaterade förändringsprocesser i form av kost och 

motion med syfte att uppnå beteendeförändring genom att främja motivationen för individen. 

MI kan anses vara en resurs, ett hjälpmedel, som sjuksköterskor kan använda sig utav för att 

försöka ändra patientens beteende. MI som resurs inriktar sig på den enskilde patienten och 

dennes behov, därmed undviks generalisering (Miller & Rollnick, 2013). Det har påvisats en 

markant skillnad mellan de individer som har fått tillgång till MI och de som inte har fått 

samma möjlighet. MI baseras på rådgivning och personcentrerad vägledning och kan 

exempelvis användas till individer som lider av fetma. Samtalsformen kan leda till en 

betydande viktminskning och ge en ökad motivation till fysisk aktivitet och resultera till en 

positiv beteendeförändring hos individen (Carels m.fl., 2007). I Sverige är intresset för MI 

avsevärt, inte minst inom hälso- och sjukvården. Individen som vägleder patienten skall ha 

goda kunskaper inom området som önskas reformeras samt att inga beslut skall fattas åt 

patienten i fråga, utan snarare vara till hjälp och delge de olika valmöjligheterna (Brandell 

Eklund, 2013a). Sjuksköterskan som medverkar i samtalet skall utföra en bedömning av 

patientens motivation, självförtroende, förmåga till att sätta upp mål samt ta egna beslut 

vilket sedan diskuteras tillsammans med patienten (Brodie, Inoun & Shawn, 2008). För att 

kunna vägleda patienten krävs det att de får kunskap i form av fakta samt eventuella 

konsekvenser som kan inverka på hälsan med de aktuella levnadsvanorna, då det kan vara 

avgörande för beslutet som patienten skall ta. Målet med MI är att förändra patientens 

beteende och öka motivationen till en hälsosammare livsstil. För att målet skall införlivas 

måste individen vilja förändra livsstilen och med hjälp av samtalet stärka motivationen till att 

fortsätta (Söderlund, Malmsten, Bendtsen & Nilsen, 2010). Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori växte fram under 1960-talet. Under den här tidsepoken låg fokus på 

människan, lidande, medicin samt relation och kommunikation. Travelbees omvårdnadsteori 

lyfter vikten av interaktion då hon ansåg att kommunikationen mellan patienten och 

sjuksköterskan var grundläggande för en god omvårdnad. Travelbee poängterade att alla 

individer någon gång kommer att uppleva lidande och då är både kulturen och familjen av 

betydelse för hur lidandet uppfattas och i vilket mån individen behöver hjälp med att återigen 

infinna meningen med livet. För att en god relation skall etableras är det av vikt att redan vid 
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första mötet skapa en ömsesidig relation byggd på empati och sympati samt att arbeta 

personcentrerat för att kunna tillgodose patientens behov. Med hjälp av kommunikationen 

som enligt Travelbee är sjuksköterskans viktigaste redskap, förmedlar patienten sina tankar 

och känslor både verbalt och icke-verbalt. Kommunikationen gör det möjligt för 

sjuksköterskan att utforska patientens tankegångar för att därefter bidra till en god 

fundamental omvårdnad. Det är dock av vikt att vara medveten om att kommunikation kräver 

stort fokus från sjuksköterskans sida då det är en process som kräver färdigheter som kunskap 

och förmåga att tillämpa rätt fakta vid rätt tidpunkt i mötet med patienten (Kirkevold, 2000). 

Anpassning till nya förändringar sker i olika stadium för alla individer. Förändringar för med 

sig individens alla delar, såväl fysiologiska, kognitiva och känslomässiga mekanismer, vilket 

styr hur en individ anpassar sig till livsstilsförändringar. Anpassningen består av en process 

där individen upplever att positiva möjligheter vidtas och klarar på så vis av att hantera olika 

typer av intryck. Anpassning kan delas in i fyra kategorier vilket är fysiologisk funktion, 

självbild, rollfunktion och social samhörighet, vilket är viktigt att ha kunskap om som 

sjuksköterska. En drivande del är även information som patienten besitter, patientens lärande, 

omdömesförmåga och känslor (Roy, 2009). Det motiverande samtalet bör innehålla inslag av 

kognitiv beteendeterapi vilket innebär att leda patienten till förändrat beteende genom att 

ändra deras tankar och tankemönster i rätt riktning. Identifiering av ett problem och att en 

förändring måste ske är inte samma sak som att den automatiskt genomförs (Brodie, Inoue & 

Shawn, 2008). Strukturen på samtalet styrs av olika stadium där det första kallas, 

förberedelsestadiet och innebär att patienten bestämmer vad samtalet skall handla om och vad 

som upplevs vara en ohälsofaktor och det kan ses som en begäran efter professionell hjälp. 

Patienten är mest mottaglig för förändring under det första stadiet och det är här början till en 

förändring kan införlivas. Det är därför viktigt att det första mötet mellan sjuksköterskan och 

patienten blir bra och utformas med ömsesidig empati och respekt. Vid det andra stadiet får 

informationen och samtalets innehåll sjunka in och förhoppningsvis väcks tankar hos 

patienten om hur en förändring skall bli möjlig. I det tredje stadiet handlar samtalet om 

patientens agerande gällande åtgärder och handlande samt underhåll av 

beteendeförändringen. Det som är viktigt angående alla stegen är sjuksköterskans 

uppmuntran till patienten då någon förändring har gjorts, liten som stor. Livsstilsförändringar 

definieras som en förändring i patientens vardag, det kan vara att patienten vill uppnå 

rökstopp, avsluta sitt alkoholmissbruk, ändra sina dåliga matvanor eller införa fysisk aktivitet 

i sitt liv och det motiverande samtalet skall leda patienten i rätt riktning (Noordman m.fl., 

2013). I kandidatuppsatsen syftar livsstilsförändring framför allt till ändrade kost- och 
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motionsvanor. Författarna Graff, Giasson, Connors, Freeman och Weiss’s (2012) poängterar 

att MI anses vara en effektfull vägledning för att motivera till viktnedgång och ändrade 

matvanor. Samtalen handlar vanligtvis om kostvanor samt hur viktminskning skall införlivas. 

Det här innebär stora förändringar för individen och kan betyda att hela vardagen och 

livsstilen kommer att reformeras. I samband med hjärtsjukdomen som redan har gjort 

individen labil kan samtal om drastiska förändringar väcka ångest, existentiella funderingar 

och psykisk påfrestning som sedan kan leda till utmattning (a.a.). I det motiverande samtalet 

är det viktigt att se till patientens hela situation samt att alla människor är individuella och 

samtalet skall därmed individanpassas. När samtalsämnet handlar om att det skall införas mer 

fysisk aktivitet i vardagen kan det innebära en stor förändring (Brodie, Inoue & Shawn, 

2008). 

Sjuklig övervikt och kardiovaskulära sjukdomar 
World Health Organization [WHO] (2013) poängterar att övervikt och fetma är ett faktum 

och ett växande problem i dagens samhälle. Varje år dör minst 2,8 miljoner människor på 

grund av övervikt och fetma samt att det är rangordnat till den femte största risken av globala 

dödsfall. WHO’s definition av övervikt och fetma beskrivs som en onormal eller överdriven 

ansamling av fett som leder till försämrad hälsa och utgår ifrån Body Mass Index (BMI), 

vilket är ett mått av kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. Ett BMI på 25kg/m2 eller 

högre klassificeras som övervikt och BMI på 30kg/m2 eller högre anses vara fetma (a.a.). I 

kandidatuppsatsen talas det om sjuklig övervikt vilket klassificeras som fetma. Fall, Hägg, 

Mägi, Ploner och Fischers (2013) poängterar att en ökning per BMI-enhet ökar risken för 

hjärtsvikt med cirka 17 procent vilket motsvarar omkring 220 000 nya fall av hjärtsvikt bara i 

Europa, vilket leder till enorma samhällskostnader. Konsekvensen av fetma leder bland annat 

till högre blodtryck, ökade inflammationsmarkörer, sämre kolesterolvärden och högre 

insulinvärden (a.a). Fetma är bland annat en riskfaktor för utveckling av kostrelaterade 

sjukdomar som kardiovaskulära sjukdomar, vilket är den främsta dödsorsaken i västvärlden. 

Strategier som har sitt fokus på näringsvärde bör prioriteras för att förebygga såväl fetma och 

minska förekomsten av följdsjukdomar som diabetes och kardiovaskulära sjukdomar (Fardet 

& Boirie, 2013). Kostråd till patienter med befientlig kardiovaskulär sjukdom bör ges för att 

minska såväl sjuklig- och dödlighet då de blir medvetna om vilka riskfaktorer som föreligger. 

Efter en hjärtinfarkt är råd kring medelhavskost av vikt då den här typen av kost anses 

förhindra dödlighet och därmed rädda fler liv. Kostråden som tilldelas till patienten är att öka 

omega-3-fetter, äta mer frukt och grönt samt minska och byta ut mättade fetter mot omättade. 
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Målet med kostrådgivningen vid sekundär prevention är att rädda liv och har därmed inte 

fokus på att reducera patientens vikt i första taget. När risken för dödlighet inte är aktuellt kan 

kostråd kring fett, blodfetter, blodtryck eller vikt informeras i förebyggande syfte samt som 

på sikt leder till eventuell viktminskning (Hooper, 2001). Den vanligaste orsaken till 

viktuppgång i dagens samhälle anses bero på hedonisk hunger, även kallad njutnings hunger, 

vilket stör människans fysiologiska behov av mat för överlevnad. Det är därför viktigt för 

individer som söker viktkontroll att ha kunskap om den hedoniska hungern samt ta del av 

långsiktiga förhållandet mellan fysisk aktivitet och ätbeteenden. Psykologiska aspekter 

påverkar aptitregleringen, därav att en del individer äter mer vid negativa känslotillstånd, då 

det anses ge en ökad självtillit, påverkar humöret samt det psykiska välbefinnandet positivt 

under en kortare tid. De här mönstren av känslomässigt ätande i samband med lätt 

tillgänglighet av kost pekar tydligt på viktuppgång. Fysisk aktivitet och annan motion anses 

vara en metod där individens reglering av emotionella tillstånd kommer i balans och under 

processens gång bidrar till hälsosammare kostval och förbättrad viktkontroll genom en aktiv 

livsstil och bättre dietkontroll. Fysisk aktivitet och bra kostbeteenden har ett nära samband för 

att viktkontrollen skall förbli stabilt (Andrade m.fl. 2010). Oavsett geografisk placering anses 

riskfaktorerna som leder till kardiovaskulära sjukdomar vara detsamma. Exempel på 

riskfaktorer kan vara fetma, diabetes, brist på fysisk aktivitet, dåliga kostvanor samt 

stressfaktorer som socioekonomiska problem (Gersh, Sliwa, Mayosi & Yusufs, 2010). 

 

Enligt Boeka, Prentice-Dunn och Lokken (2010) väljer en del individer att använda sig utav 

bariatric kirurgi som en utväg för viktminskning och minskad risk av sjuklighet. Problemet 

som kan uppstå ligger inte i operationen i fråga utan handlar om hur patienten psykiskt går 

tillväga efter operationen. Tydliga riktlinjer är av vikt eftersom alla patienter inte har den 

självdiciplin som krävs för att följa kostförändringar. Trots tydliga riktlinjer anses det vara 

ineffektiva då det vanligtvis krävs uppföljning, för att se över hur patienterna förhåller sig 

gentemot de aktuella riktlinjerna samt motivera dem till att bibehålla de nya vanorna som de 

genomgått. Det här är viktigt att ha kunskap om då en del individer kan drabbas av 

anpassningsstörningar som maladaptiva stressreaktioner då en beteendeförändring sker på 

eget bevåg efter operationen. Patienterna som beslutar sig för bariatric kirurgi måste vara väl 

informerade kring såväl beteende- och kostförändringar och då är betydelsen av utbildning 

och tid faktorer som är av vikt för patienten. Kostförändringar som sker är till för att anpassa 

matvanorna till ett mer hälsosamt levende samt begränsa födointaget och minska 

absorptionen av mat i magen och tarmarna. För att patienter skall undgå den här typen av 
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ingrepp för sitt sjukdomstillstånd, fetma (a.a.), och som även har ett nära samband med 

kardiovaskulära sjukdomar kan sjuksköterskan, genom att individanpassa det motiverande 

samtalet, bidra till en betydande rådgivning. Rådgivningen kan vara information om olika 

kost- och motionsvanor och på så vis bidra till motivation och en säker vård för patienten i 

fråga (Söderlund m.fl., 2010). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010) ingår det i 

sjuksköterskeprofessionen att sjuksköterskor följer sex kärnkompetenser; personcentrerad 

vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitétsutveckling, 

säker vård samt informatik (a.a.). Utförandet av kandidatuppsatsen grundades på viljan för att 

få en förståelse och beskrivning av MI som resurs för sjuksköterskor i samband med sjukligt 

överviktiga patienter. 

Syfte 
Beskriva sjuksköterskans användning av motiverande samtal som resurs för sjukligt 

överviktiga patienter på en hjärtavdelning. 

Metod 

Design 
Kandidatuppsatsen baserades på en kvalitativ forskningsstudie där intervjufrågor utgjort 

grunden för resultatet. Metodvalet är styrt utifrån syftet då avsikten med kandidatuppsatsen 

varit att få förståelse för och en beskrivning av, sjuksköterskans användning av MI som 

resurs för sjukligt överviktiga patienter, i den kliniska verksamheten. En litteraturstudie 

ansågs därför inte tillfredställa kandidatuppsatsens syfte. Designen som används i 

kandidatuppsatsen är en deskriptiv kvalitativ studiedesign, vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) innebär en beskrivning av olika perspektiv från en situation. Vid deskriptiva studier 

finns redan en viss mängd vetskap om ämnet som skall studeras. En avgränsning utförs av 

författarna och beskrivningen grundar sig därmed utifrån det utvalda fenomenet (a.a.). Data 

samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer som sedan har analyserats med hjälp 

av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. Danielson (2012a) 

poängterar att en kvalitativ forskningsintervju används vid mindre grupper av individer och 

har sitt fokus på mötet mellan intervjuaren och deltagaren. Intervjuformen som används 

kallas semistrukturerad intervju och innebär att alla frågor är öppna samt att frågorna inte 
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behöver följa en viss ordning, utan forskaren anpassar sig till vad som uppkommer under 

intervjutillfället. 

Urval 
Kandidatuppsatsen baserades på fem kvinnliga sjuksköterskor från en hjärtavdelning i södra 

Sverige. Kontakt med både verksamhets- och avdelningschef togs först muntligt och därefter 

gavs ett skriftligt godkännande av undersökningen (bilaga 1 respektive 2). Avdelningschefen 

ombads tillfråga fyra till fem sjuksköterskor som ansågs lämpliga utifrån de formulerade 

inklusionskriterierna. Informationsbrev till de deltagande sjuksköterskorna (bilaga 3) utgavs 

personligen av skribenterna vid ett separat besök på avdelningen när avdelningschefen funnit 

fem lämpliga deltagare till intervjuerna. Enligt Henricson och Billhult (2012) är det relevant 

att överväga vilka informanter som deltar i studien för att en god beskrivning skall framgå 

och på så vis skapa ett underlag som kan ge svar på studiens syfte. Benämningen för den här 

typen av urval kallas strategiskt (a.a). Det homogena deltagandet var anpassat efter vad 

hjärtavdelningen hade att erbjuda. Inklusionskriterierna innebar att sjuksköterskorna skulle 

besitta liknande erfarenheter vilket betyder att de skulle ha minst ett års arbetserfarenhet på 

hjärtavdelningen. De deltagande sjuksköterskornas arbetserfarenhet på hjärtavdelningen var 

mellan tio till 25 år (median 17,5 år) och de hade ett genuint intresse för medverkan i 

intervjuerna. 

Datainsamling 
Provintervjuer, eller så kallad pilotstudie, utfördes på två sjuksköterskor innan de riktiga 

intervjuerna genomfördes för att få en uppskattning av intervjufrågornas kvalitét. En del 

justeringar gjordes på utformningen av stödfrågorna och därefter utfördes intervjuerna med 

sjuksköterskorna på hjärtavdelningen. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en pilotstudie, en 

förberedande undersökning som syftar till att pröva undersökningsinstrumenten (a.a.), vilket i 

det här fallet var intervjufrågorna samt den tekninska utrustningen som diktafonen. Tid och 

plats bestämdes utav deltagarna med hänsyn till deras arbetstider. Vid intervjutillfället 

informerades sjuksköterskorna återigen om undersökningens syfte och fick slutligen ta del av 

ett skriftligt samtycke innan intervjun påbörjades (bilaga 4). Deltagarna intervjuades enskilt 

på avdelningen med båda skribenterna närvarande, den ena skribenten hade fokus på 

intervjun och den andra antecknade det som informanten sade för att uppmärksamma om svar 

på frågan och syftet uppgivits eller inte. Skribenterna växlade roll vid de olika 

intervjutillfällena med att anteckna respektive ställa intervjufrågor. Intervjun baserades på 
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öppna frågor där ingångsfrågan var: kan du berätta om hur du motiverar dina sjukligt 

överviktiga patienter till livsstilsförändingar? Ytterligare stödfrågor ställdes under intervjun 

om deltagaren själv inte berörde det specifika området (bilaga 5). Avslutningsvis tillfrågades 

informanten om hon hade något mer att tillägga som berörde det motiverande samtalet. 

Informanten fick även besvara frågan: om det gick bra att kontakta henne vid eventuell 

komplettering av frågor. Alla intervjuer spelades in och transkriberades, även pauser och ljud 

som skratt skrevs ut. Intervjuerna tog mellan 20 – 30 minuter och genomfördes under 

perioden september till oktober 2013. Danielson (2012a) poängterar att transkribering i 

samband med avlyssning av intervjuer ger en upprepning av intervjusituationen som därmed 

ger en bättre grund för den fortsatta bearbetningen. Olsson och Sörensen (2011) påpekar 

vikten av att deltagarna är väl förberedda inför sin intervju samt att de är införstådda om sina 

rättigheter att exempelvis när som helst under intervjun avbryta sitt deltagande utan 

konsekvenser (a.a.). Intervjufrågorna skickades via elektronisk post till avdelningschefen som 

därmed skulle tilldela sjuksköterskorna materialet. 

Dataanalys 
Efter transkibering avlyssnades intervjuerna ytterligare ett flertal gånger för att en helhet av 

materialet skulle uppskattas samt om svar på syftet uppgivits och en manifest ansats låg 

därmed till grund vid avlyssning och transkibering. Danielson (2012b) beskriver att en 

manifest ansats förklarar textens innehåll och vad som framgår i texten (a.a.). Analysen 

utgick från ett induktivt förhållningssätt där Fridlund (2012) förklarar att analysformen skall 

ha fokus på innehållet i texten och på människors berättelse om sina upplevelser och är ett 

letande i en text utan hypotes (a.a.). Materialet analyserades därefter med en kvalitativ 

innehållsanalys med hjälp av en latent ansats för att möjliggöra en beskrivning av innehållet 

från intervjuerna på bästa sätt. Danielson (2012b) förklarar att en latent ansats innebär, en 

mer betydande djuptolkning av innehållet (a.a.). Var god se tabell 1. för förståelse mellan 

manifest och latent ansats. 

 

Tabell 1.  Manifest- och latent ansats. 

 Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori 

 
 
Manifest 
ansats 

Anhöriga vill nästan mer 
än patienten… det är bra 
att ha anhöriga med när 
man arbetar ut efter 
motiverande samtal. 

Anhöriga vill mer än 
patienten och de kan 
vara bra att ha med i 
det motiverande 
samtalet. 

Bra att ha med 
anhöriga i 
motiverande 
samtalet. 

 
 
- 

 
 

Anhöriga. 
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Latent 
ansats 

Anhöriga vill nästan mer 
än patienten… det är bra 
att ha anhöriga med när 
man arbetar ut efter 
motiverande samtal. 

Anhöriga vill mer än 
patienten och de kan 
vara bra att ha med i 
det motiverande 
samtalet. 

Anhörigas 
deltagande i MI 
kan vara en 
fördel till 
förändringen. 

 
Anhörigas 

stöd 

 
Utmaningar 

med MI. 

 

Valet av innehållsanalys ansågs vara mest lämpligt i samband med strukturen på 

intervjufrågorna och syftet. Texten analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

beskriving av innehållsanalys (a.a.). Efter att skribenterna bekantat sig med intervjutexterna 

markerades meningsenheter, det vill säga delar av transkriberingen som svarade på 

kandidatuppsatsens syfte. Meningsenheterna kondenserades sedan för att den överflödiga 

informationen skulle tas bort och det som kvarstod var det betydelsefulla. Efter 

kondenseringen skapades koder som sedan bildade underkategorier och slutligen framstod 

huvudkategorier som svarade mot syftet. Skribenterna valde ut meningsenheter och utförde 

kondenseringen, kodsättningen, underkategorier och kategorier separat. Sammanställningen 

av resultatet utformades tillsammans efter granskning och diskussion om alla 

meningsenheter. Några underkategorier och kategorier korrigerades och utformades på ett 

annorlunda sätt för att passa bättre till syftet (bilaga 6). Enligt Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning är det på det här sättet en innehållsanalys skall genomföras. En 

bearbetning av texten skall göras för att sedan välja ut meningsenheter som därefter 

kondenseras. Koder sätts på meningsenheterna med syfte att kunna identifiera likheter för att 

på så sätt skapa underkategorier och därmed öka kunskapen och förståelsen kring det 

undersökta ämnet. Huvudkategorier skapas i sin tur av underkategorierna. I var och en av 

kategorierna skall innehållet utgå ifrån en homogen gruppering och innehållet i de olika 

kategorierna skall vara simpel att urskilja från varandra. 

Etiska överväganden 
Två blanketter, etisk egengranskning och ansökningsblankett, har fyllts i och granskats av 

Etikkommittén Sydost. Etikkommittéen Sydost poängterade att kandidatuppsatsen ansågs 

vara etiskt motiverad eftersom önskan med undersökningen var att ge ökad kunskap om 

ämnet samt att den leder till förbättrad hälsa och välbefinnande för individer som är sjukligt 

överviktiga. De antydde även att kandidatuppsatsens syfte var intressant (dnr. EPK 163-

2013). Innan intervjuerna ägde rum fick deltagarna både muntlig och skriftlig information 

kring undersökningens upplägg vilket Kjällström (2012) förespråkar då det vanligtvis glöms 

bort viss information om endast muntligt samtycke råder (a.a.). Deltagarnas medverkan var 

helt frivilligt och kunde när som helst avbryta sitt deltagande utan förklaring. Kjellström 
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(2012) beskriver att deltagarnas självbestämmanderätt är viktigt att ha i åtanke för att undvika 

eventuella etiska dilemman (a.a.). Deltagarna informerades även om att intervjuerna skulle 

spelas in och att materialet skulle behandlas konfidentiellt samt att det inspelade materialet 

skulle utgöra resultatet i kandidatuppsatsen. Deltagarna blev upplysta om konfidentialitet för 

att en god grund, baserat på förtroende skulle framgå mellan skribenterna och deltagarna. 

Intervjudatan avidentifierades och förvarades på en USB-sticka som förvarades inlåst på 

Blekinge Tekniska Högskola under tiden den analyserades för att säkras från obehöriga. 

Intervjumaterialet förväntas förstöras efter godkänd kandidatuppsats. CODEX (2013) 

poängterar att det är författarna till studien som har det yttersta ansvaret över att forskningen 

är moraliskt accepterad av involverade samt av god kvalitét. Författarna besitter ett ansvar 

gentemot personerna som ingår i studien att alltid beakta deras välbefinnande. Författarna är i 

beroendeställning till intervjudeltagarna så ett etiskt tankesätt är en avgörande aspekt för 

studiens resultat och trovärdighet (a.a.). Intervjufrågorna kom även att skickas till 

avdelningschefen för vidare utdelning till de deltagande sjuksköterskorna, det här för att 

deltagarna skulle vara förberedda och inte uppleva negativitet gentemot eventuella känsliga 

frågor. Enligt Kjellström (2012) kan intervjufrågor om känsliga ämnen få respondenten att 

reagera negativt, det är oerhört viktigt som intervjuare att besitta en känslighet och vara etiskt 

påläst för att förhindra den situationen (a.a). Utöver Etikkommittéen Sydost granskning 

kontaktades även avdelningschefen som gav muntligt medverkande till datainsamlingen i maj 

2013. Vid ett senare tillfälle kontaktades avdelnings- och verksamhetschefen på 

hjärtavdelningen där intervjuerna önskades utföras för ett skriftligt samtycke. 

Resultat 
Resultatet grundar sig på kategorierna; MI- verktyg till förändring, förutsättingar med MI och 

bifyndet utmaningar med MI. Var god se tabell 2. för uppdelning av underkategorier. 

 

Tabell 2.  Resultatets kategorier och underkategorier. 

Kategorier MI- verktyg till 
förändring 

Förutsättningar med 
MI 

Utmaningar med MI 

Underkategorier Motivera och guida Öppet och objektivt sinne Medvetenhet kontra 
förnekelse 

  Team Anhöriga stödja eller 
stjälpa 

  Utbildning och träning Åldersgrupper 
   Tidsbrist 
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Resultatet av intervjuerna presenteras i form av en sammanfattning av informanternas 

svarsgivande och citat kommer att numreras med en siffra för att identifiera vem som 

framfört vad. Patientgruppen som informanterna utgick ifrån i intervjuerna är patienter med 

hjärt- och kärlsjukdomar kopplat till fetma. Det är först vid ett återbesök som MI kring 

livsstilsförändringar kommer på tal då patientens nära dödenupplevelse är en punkt att trycka 

på, att de har fått en ny chans, en strävan mot ett hälsosammare liv. 

MI - verktyg till förändring 
Informanterna delade med sig av deras definition om hur MI kan tillämpas i 

yrkesprofessionen och använde sig av benämningen redskap. 

Eh, som ett redskap.. eller då ett.. ah, ett redskap som vi har att använda 

av oss i ett arbete för att motivera patienterna till egentligen någon slags 

förändring. (4). 

Informanterna använder sig av MI som ett verktyg till att motivera patienter med något 

ohälsotillstånd till en livsstilsföränding. Verktyget MI grundar sig på ett samtal mellan 

patienten och sjuksköterskan där innehållet oftast handlar om den förändring som patienten 

förväntas genomföra. Inledningsvis under samtalet är det av vikt att sjuksköterskan inte styr 

samtalet utan det bör handla om det patienten vill samspråka om. Sjuksköterskans roll är att 

känna av atmosfären och tolka patienten då patienten själv bör identifiera sitt problem genom 

att tänka. Informanterna poängterar att sjuksköterskans roll är viktig då det kan påverka 

patientens grad av genomförande gällande förändringen. Efter problemidentifiering av 

patienten analyseras problemet tillsammans med sjuksköterskan. Informanterna beskrev att 

de därefter ber patienten om lov att få informera om riskfaktorerna som föreligger med hjälp 

av öppna frågor och undvika tvångsinformerandet. Genom öppna frågor ombeds patienten 

öppna upp för en diskussion gällande sin situation och vardag samt berätta vad som upplevs 

positivt med den förväntade förändringen. Frågor som ställs av sjuksköterskan bör framföras 

med både hänsyn och respekt samt kännas betydelsefulla för patienten och dennes situation 

för att samtalet skall leda framåt. Det är viktigt att patienten upplever trygghet med att 

framföra sina funderingar under samtalets gång samt att sjuksköterskans fokus ligger på 

patienten under tiden samtalet äger rum. Informanterna poängterar vikten av förklaring för 

patienten under samtalet att en ny livsstil kan innebära en omfattande förändring i vardagen. 

Alla individer reagerar på annorlunda sätt och förändringen sker på olika plan. Förändringen 

förväntas vara kvarstående en längre tid och genom förklaring att det inte behöver ske 
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omedelbart kan patientens stresstankar reduceras. Efter problemidentifiering, analysering 

samt information om riskfaktorer bör samtalets fokus sedan inriktas på förändringen och 

därefter till att motivera och guida patienten i rätt riktning.  

Motivera och guida 

I det motiverande samtalet skall sjuksköterskan guida patienten i rätt riktning samt motivera 

till förändringen. För att kunna hjälpa patienten till att verkliggöra förändringen krävs det att 

sjuksköterskan uppmuntrar patienten vid minsta lilla framsteg samt erbjuder sitt stöd. 

det som har gått bra och lyfta det positiva och försöka få patienten i det 

hära förändringsarbetet att se att jag har en möjlighet. (4). 

Uppmuntring och stöttning är en del av motiveringen samt att göra sig underrättad om vad 

patienten upplever som positivt gällande förändringen och därefter främja det positiva och 

eliminera eventuella hinder. Det kan handla om att hitta en fysisk aktivitet som tilltalar mer 

än någon annan så att träningen inte upplevs som mödosam utan mer som en tillfredställelse. 

Utan ett positivt synsätt från patientens sida är det svårt att fortsätta motivera till 

livsstilsförändringen. Samtalet utgår ofta från motion samt dess betydelse och sjuksköterskan 

förväntas då motivera patienten till fysisk aktivitet. Enligt informanterna så guidas 

patienterna till fysisk aktivitet av något slag och uppmanas till utförandet av 30 minuter, fem 

dagar i veckan. Informanterna menar att det inte är tidskrävande i jämförelse med tiden som 

spenderas framför TV:n. Informanterna förklarade även att det är viktigt att guida patienten 

till att utföra fysisk aktivitet kortare sekvenser flera gånger om dagen än sätta press på X-

antal minuter per vecka då det viktigaste är att patienten får in tänket för den nya vanan. Det 

uppstår frekvent frågor om kost från patienterna, det är viktigt att likaså här guida samt 

motivera till betydelsen av att välja rätt sorts kost. Det som förespråkas är medelhavskost som 

sänker kolesterolen. Det innebär utbyte av mättat fett till fleromättade – och omättade fetter 

samt frukt och grönt är andra livsmedel som förespråkas. I intervjuerna framkom det att 

medias flurerande av bantningsmetoder har en negativ påverkan på patienterna. Guidning och 

motivering till val av rätt sorts kost är en viktig aspekt för förändringens prestanda och 

fortsättning. Det är nödvändigt att gå successivt framåt och inte sätta ribban för högt upp utan 

etappvis öka förändringens tillvägagångssätt för ett optimalt resultat om det så innefattar 

kosten, motion eller andra levnadsvanor som förväntas förändras. Informanterna belyser 

vikten av första steget i samtalet, att patienten identifierar sitt problem och får en förförståelse 

för en möjlig förändring. Först då kan rådgivande guidning hjälpa patienten i rätt riktning. 
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Rådgivande guidning innefattar enligt informanterna att riskfaktorer tydliggörs i samband 

med motivation till förändringsprocessen. Informanterna belyste slutligen vikten av att 

motivera patienterna i annan benämning än motiverande samtal i alla möten och i 

omvårdnaden på avdelningen. 

Förutsättningar med MI 
Informanterna beskriver deras uppfattning av förutsättningar för att MI skall uppnå bästa 

resultat. Sjuksköterskans roll i MI har stor betydelse för samtalets fortsatta kvalitét. 

Öppet och objektivt sinne 

Informanterna belyser att det förekommer mycket hets i samhället över övervikt och då i 

synnerhet sjuklig övervikt. Fetma kan definieras som ett handikapp för individen enligt 

informanterna där begränsning av fysisk aktivitet infinner sig på grund av den kraftiga 

kroppsbyggnaden då smärta uppstår i knän och höfter. Vid arbete med MI och sjukligt 

överviktiga personer är det av vikt att inte döma och nedvärdera en människa med liknande 

problem. Ett öppet och objektivt sinne är viktigt för patientens förtroende gentemot 

sjuksköterskan. En god relation där tillit och förtroende infinner sig bidrar oftast till ökad 

motivation för patienten gällande tillvägagångssättet till förändringen. Informanterna belyser 

vikten av frånvaron av egna värderingar gällande sjukligt överviktiga individer då 

omvårdnaden inte blir optimal om liknande förekommer. Patienten skall känna sig accepterad 

men däremot erhålla ärlig information om tillståndet samt vilka hälsorisker det medför. 

Kraftiga personer vet oftast om det och då behöver det inte vara 

fördömande att vara ärlig. (5). 

Ärligheten behöver inte vara fördömande och kan i flera fall hjälpa patienten i 

förändringsarbetet längre fram. Det är av vikt att de känsliga frågorna ställs med respekt och 

ur ett värdigt perspektiv. 

Team 

Samverkan i team är av stor betydelse för ett framgångsrikt resultat. Informanterna belyser 

fördelen med att ta hjälp av sjukgymnast vid specifika fall då patienten upplever problem 

med aktiviteter. Vid speciella kostråd kan en dietist vara inkopplad och det är av vikt att 

teamet samarbetar så patienten upplever trygghet i att informationen är korrekt. Det framgick 



 

18 
 

även att läkarens bemötande och informationsgivande har en stor betydelse för den första 

kvalitéten på samtalet.  

dom som kan vara jätteirriterade, jättearga, och dom har blivit så 

förbannade på doktorn och då får man bara liksom bara låta dom prata 

av sig. (5). 

Patienten skall erhålla likvärdig information oavsett vem som ger den så en trovärdighet 

uppstår. 

Utbildning och träning 

Informanterna var noggranna med att belysa att MI är ett bra verktyg att använda sig av i 

vården och påpekade därmed vikten av kontinuerlig utbildning och praktiskt övande. 

Det krävs ju träning på detta ska man ha klart för sig… man måste kunna 

läsa patienten också, det här är ingenting som man bara maler på.(1). 

Anledningen är att det ofta upplevs som svårigheter att vara lyssnaren och att inte få 

informera patienten, som på det tradionella tillvägagångssättet. Informanterna beskriver att 

deras grad av behärskning av MI kräver övning samt kontinuerlig utbildning för att 

upprätthålla den rätta intervjutekniken. 

Utmaningar med MI 
Informanterna beskriver att det frekvent uppstår utmaningar under samtalets utveckling som 

sjuksköterskorna måste ta hänsyn till om resultatet skall uppnå kvalitét. Det är viktigt att se 

helheten och individanpassa strukturen på samtalet, psyket och själen skall vara involverade 

och tas hänsyn till. Vid tillfällen då patienten mår psykiskt dåligt, är det inte aktuellt för MI. 

Det är av vikt att inte påskynda förändringsprocessen då patienten kan befinna sig i chockfas 

efter hjärtsjukdomen. En del patienter har med sig mycket annat i bagaget och då är det av 

vikt att besitta en känslighet och känna av situationen samt gå pedagogiskt tillväga. MI skall 

inte leda till att patienten blir skrämd och går hem och lägger sig i soffan och blir 

deprimerade och inväntar döden. 

Medvetenhet kontra förnekelse 

Informanterna var tydliga med att det är ett stort steg att bryta en gammal vana och det krävs 

att patienten själv vill ändra på sitt beteende. Individens tankesätt och attityd i förhållande till 
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förändringen måste vara positiv annars ger de upp efter en kortare period och faller tillbaka i 

de gamla vanorna igen. Viljan, medvetenheten och förkunskapen är avgörande faktorer för 

beteendeförändringen annars leder inte MI framåt och uppnår inget resultat. Information om 

sambandet av lägre blodtryck, lägre kolesterol samt eventuell viktminskning måste 

presenteras för patienten om en medvetenhet möjligen skall införlivas hos individen. 

Hänsynstagande till patientens insikt för sjukdomen är betydelsefullt då varje patient är en 

enskild individ och måste respekteras. Informanterna poängterar att i MI är det nödvändigt att 

låta patienten själv få identifiera sitt ohälsotillstånd, därefter får patienten tänka över vad som 

bör förändras i sitt liv. Genom samtalet sätts funderingar igång hos patienten vilket kan bidra 

till en ökad förståelse och därmed bli medveten om hur en föränding skall bli möjlig och 

varför det är nödvändigt. Motion, stress, midjemått, viktuppgång, blodtryck och matvanor 

hänger ihop och om en av de här faktorerna berörs leder det in på det andra, vilket är viktigt 

att framföra för patienten. Vidare förväntas patienten bli medveten om att bieffekten av alla 

livsstilsförändringar gör att patienten går ner i vikt på sikt men att utgångsläget inte är vikten 

i sig eller BMI utan en hälsosammare livsstil som skall uppnås. Informanterna var noggranna 

med att poängtera att fokus inte ligger på vikten och att det inte är någon bantning som 

förväntas. Sjuklig övervikt är ett känsligt ämne och det är viktigt att patienten blir medveten 

om vinsterna av ett hälsosammare levende kopplat till hjärt- och kärlsjukdomen som 

patienten inkommit för. Informanterna beskrev att de inte beräknar patienternas BMI utan 

mäter deras bukomfång. Det är fettet som sitter högst upp på buken som utgör en riskfaktor 

för bland annat hjärtavdelningen. En ökande vikt kan bero på vätskeansamling i kroppen och 

ses som ytterligare en orsaker till varför BMI inte är något bra mätinstrument. Dylig 

information leder till att patienten möjligtvis blir mer medveten om varför en 

livsstilsförändring är nödvändig och utifrån det blir mer motiverade till att fortsätta. Således 

är patientens medvetenhet en avgörande faktor för livsstilsförändring men även för samtalets 

fortsatta utveckling. 

 

Informanterna beskriver fördelen med att få patienterna medveten om sin sjukliga övervikt 

för samtalets fortsatta kvalitét. Flertalet patienter är ofta medvetena om riskerna som 

föreligger men att bortförklaring är en vanlig strategi. Individer som lever med sjuklig 

övervikt är för det mesta mer pålästa än vad sjuksköterskorna är även om de har svårt att se 

en helhet. Patienterna förstår oftast kombinationen mellan kost och motion men inte att knä- 

och höftvärk kan bero på fetman. Den sjukliga övervikten leder ofta till att de bli mindre 
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flexibla och slutligen helt stillasittande då det gör ont av minsta rörelse och på så vis blir de 

bara kraftigare och kraftigare. 

När man ber dom berätta om vad de äter, då äter dom knappt så jag hade 

klarat mig en eftermiddag förstås. Men det är ju så de äter – i sin värld. 

(1). 

Det är viktigt att möta och bemästra individens förnekelse för att en förändring skall bli 

genomförbar. Det är patientens grad av mottaglighet som är avgörande vid 

livsstilsförändringar. Informanterna poängterade att de flesta patienterna uppskattar känsliga 

frågor. Inledningsvis kan känslor som negativitet och aggressivitet uppstå som reaktion men 

oftast tar patienten in informationen successivt och accepterar då de ställs inför den faktiska 

verkligheten som de hittills förnekat. 

Anhöriga, stödja eller stjälpa? 

Anhörigas roll har betydelse för patientens handlingar i förändringsprocessen. Det kan vara 

en fördel att låta anhöriga delta på återbesöket tillsammans med patienten då det kan 

underlätta för patienten om båda får ta del av samma information. Det kan då vara enklare att 

ändra på de gamla vanorna och bryta den onda cirkeln gällande kost och motion, som 

vanligtvis finns inom familjen. Informanterna förklarar att involvering av anhöriga kan leda 

till förbättrad möjlighet till förändring genom stöttning och empati för sin partner. 

Förändringen upplevs ofta roligare om man är två. Anhöriga vill oftast mer för sin partner än 

patienten i fråga, vilket kan vara en bra uppmuntringsfaktor och ett bra stöd för patienten i 

förändringsprocessen. 

mycket för att anhöriga ska få en förståelse då. Det är ju alltid bättre att 

man är två, så hör man informationen båda två. (3). 

Anhöriga är duktiga på att inflika om patienten inte skulle vara ärlig angående sin nuvarande 

situation kring kost och motion, vilket kan gagna patienten i slutändan. Anhöriga kan även 

upplevas som ett hinder i samtalet och därmed stjälpa patienten i förändringsprocessen dock 

är det här inte vanligt. När en sådan situation uppstår så kan anhöriga negligera informationen 

som patienten tilldelats. Ofta är det en ond cirkel som behöver brytas i en familj och inte 

endast av individen i fråga. 

och sen kan det ju vara så att anhöriga är ju färgade av sin kunskap. (1). 
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Anhöriga kan stjälpa patienten gällande förändringen vilket resulterar i en negativ utveckling. 

Det kan bero på anhörigas egna osäkerhet på åtgärderna i förändringsprocessen. 

Åldersgrupper 

Informanterna beskriver att det upplevs svårare att motivera den äldre generationen, vilket 

definieras som pensionärer i åldern 80 – 85 år. Anledningen till svårare påverkan kan vara att 

pensionären har all tid i världen men inte vill ändra sina vanor då individen alltid gjort på ett 

specifikt vis. De yngre åldrarna, 30 – 40 år, ansågs vara enklare att övertyga med MI då de 

vill ändra sin livsstil men att kariärren, stress, barn etc. kommer i vägen, vilket leder till 

tidsbrist hos den här åldersgruppen. Det framkom även att det inte bara berodde på åldern 

utan patientens sociala levende. Vart i livet individen befinner sig har en avgörande roll för 

graden av mottaglighet gällande motivering. 

Tidsbrist 

Informanterna beskriver att tidsaspekten är en punkt att trycka på, samtliga upplever 

tidsbristen som något de önskade att utöka då MI kräver kontinuerlig uppföljning. Det är 

viktigt att att planera tiden för samtalet som sedan skall följas upp för att ge patienten det 

fulla stödet, vilket de inte gör fullt ut inom hjärtvårdsavdelningen idag. 

många gånger hinner väl vi inte med så mycket mera kanske, än att ta 

reda på var dom befinner sig och göra en liten övergripande information. 

(2). 

När en patient uppvisat någon form av kärlsjukdom förespråkas MI eftersom patienten bör 

ändra livsstil och att de tillsammans skall försöka ta fram verktyg som hjälper patienten mot 

sitt nya hälsosammare liv. Det optimala hade varit att fortsätta samtalen utöver de återbesök 

som finns så patienten inte hamnar på hjärtavdelningen igen, men den här resursen av tid 

anses inte finnas. 

sen kan man alltid utveckla.. de kan man göra, det finns nog mycket mer 

man skulle kunna göra om man hade varit mer huvud, aboslut. Ibland har 

man ju inte den tiden… (5). 

En uppföljning med fler besök bidrar troligtvis till ökad motivation hos patienten. 

Informanterna beskriver att det är tidskrävande att införliva en förändring men även att det tar 

tid att implementera en god relation mellan patienten och sjuksköterskan. 
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Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen förklaras vald metod och kandidatuppsatsens styrkor och svagheter. 

Resultatdiskussionen sammanväver ny forskning med kandidatuppsatsens resultat för att 

antingen styrka eller påvisa annan aspekt av arenan. 

Metoddiskussion 
En deskriptiv studiedesign har legat till grund för kandidatuppsatsen där semistrukturerade 

intervjufrågor utgjort grunden för resultatet. Metodvalet är styrt utifrån syftet och en 

kvalitativ litteraturstudie ansågs inte tillgodose de breda och utvecklande svaren som en 

intervjustudie kan bidra med, då det fanns begränsat med forskning inom delar av ämnet som 

kandidatuppsatsen haft som avsikt att undersöka. Skribenterna hade som ändamål att själva 

göra en uppskattning av den data som det fanns forskning inom gentemot det som bedrivs i 

verksamheten. Olsson och Sörensen (2011) styrker den valda designen för kandidatuppsatsen 

då en deskriptiv kvalitativ studiedesign definieras som en beskrivning av perspektivet från en 

situation. En avgränsning görs inom ämnet för vidare fördjupning av fenomenet (a.a). 

Metoden som kandidatuppsatsen baseras på, är en kvalitativ intervjustudie med ett urval av 

fem kvinnliga sjuksköterskor. Skribenterna till kandidatuppsatsen anser att det hade varit 

intressant att få de manliga sjuksköterskornas syn på MI dock anses svarsresultatet inte ha 

påverkats negativt utav det homogena deltagandet. Uppskattningen baseras på bland annat 

Söderlund m.fl. (2010) beskrivning om att MI följer en viss struktur där sjuksköterskor har en 

aktivt lyssnande roll och inflikar med råd och vägledning när patienten själv har identifierat 

sitt problem (a.a.). Informanterna besitter en bred erfarenhet av hjärtvård, mellan tio till 25 år 

och gav likartade svar vilket styrker trovärdigheten i kandidatuppsatsens resultat. 

 

Målet för optimalt utbud av intervjuerna var att deltagarna skulle få ta del av intervjufrågorna 

i tidigt stadie och de skickades via elektornisk post till avdelningschefen för vidare utdelning, 

dock nådde inte frågorna fram till deltagarna. Det här anses däremot inte ha påverkat 

resultatet negativt då sjuksköterskorna var säkra på den kompetens som de besitter och 

deltagarna ville heller inte ta del av frågorna innan intervjuerna startade, när de tillfrågades av 

skribenterna. Skribenterna spelade även in intervjuerna för att ordagrant kunna återskapa 

intervjuerna för vidare analysering. Danielson (2012a) menar att transkribering ger en bättre 

grund för den fortsatta analyseringen (a.a.). Intervjuerna kodades i nummerordning för att 
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främja skribenternas fortsatta bearbetning av texten. Informanterna gav även sitt 

godkännande för att bli kontaktade ifall komplettering av svarsfrågor skulle behövas under 

processens gång dock har det inte varit nödvändigt. Möjligtvis hade svarsresultatet blivit 

annorlunda om deltagarna hade varit fler än fem stycken dock upplever skribenterna att 

sjuksköterskorna som deltog besitter olika erfarenheter av omvårdnad. Därmed skiftade 

deltagarnas svarsresultat en aning vilket ger resultatet i kandidatuppsatsen ett bredare utbud. 

Valet av att utföra en pilotstudie anses vara ett bra alternativ då frågeställningarna justerades 

till ett bättre intervjuunderlag för skribenterna. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan en 

pilotstudie utföras för att säkerställa frågeställningarna och utrustningen. 

 

Transkribering och avlyssning av intervjuerna ett flertal gånger gjorde att skribenterna lärde 

känna materialet vilket krävdes för analysering. En manifest ansats låg till grund vid 

bearbetningen där avlyssning ägde rum. Danielson (2012b) beskriver att i en manifest ansats 

ligger fokus på textens innehåll och vad som framgår i texten (a.a.). Senare i analyseringen 

ansåg skribenterna att det var mer lämpligt att använda sig av en latent ansats med hänsyn till 

frågeställningarna och det slutgiltiga svarsinnehållet som framkom. Danielson (2012b) 

beskriver att en latent ansats kan användas då en mer djuptolkning är önskvärt. I en manifest 

ansats sker någon sorts tolkning även om syftet är att fokusera på textens innehåll och 

gränsen mellan manifets och latent ansats kan upplevas minimal (a.a.). Skribenterna upplevde 

att en manifest ansats inte täcker kandidatuppsatsens resultatvärde då en djupare tolkning låg 

till grund vid analyseringen. Det är möjligt att om någon annan individ analyserar det 

insamlade materialet som ligger till grund för kandidatuppsatsen, att andra kategorier kan 

uppkomma då en latent ansats legat till grunden. Danielson (2012b) styrker det här påståendet 

men poängterar att trovärdigheten i arbetet inte påverkas om en tydlighet kring utformningen 

för studien funnits för att kunna driva vidare till framtida forskning (a.a.). Analysen utgick i 

från Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys då meningsenheter 

väljs ut som sedan kondenseras, kodas, bildar underkategorier och slutligen bildas kategorier 

som svarar mot syftet. Kategorierna som slutligen framgick efter analysen var; MI – verktyg 

till förändring, förutsättningar med MI samt utmaningar med MI. 

 

Risken för att skribenterna har missat att ställa stödfrågor vid rätt tidpunkt under intervjuerna 

finns, då ingen av skribenterna tidigare haft erfarenhet av att utföra intervjuer. Skribenterna 

valde, med tanken på deras begränsing, att använda sig av öppna frågor för att informanterna 

skulle kunna ge svar på det som de ansåg är av vikt. Önskan var att utföra kandidatuppsatsens 
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intervjuer inom primärvården dock blev det avslag då det är specialistutbildade 

sjuksköterskor, distriktsköterskor, som arbetar med MI och inte allmänsjuksköterskor. 

Kandidatuppsatsen kom därmed att utföras på en hjärtavdelning då sambandet mellan fetma 

och kardiovaskulära sjukdomar ansågs intressant samt av vikt för den kommande 

professionen. Tankar kring utförande av intervjuer på en ortopediavdelning diskuterades men 

intresset för hjärtavdelningen övervägde. Informanterna i intevjun poängterade även de att 

utbudet av svarsresultat möjligen hade givit god kunskap om ämnet, då förslitningsskador har 

ett nära samband med fetma. 

Resultatdiskussion 
Kandidatuppsatsen syfte var att beskriva sjuksköterskans använding av motiverande samtal 

som resurs för sjukligt överviktiga patienter på en hjärtavdelning. Genom analysering från det 

insamlade materialet från informanterna, framkom det att faktorer som påverkar det 

motiverande samtalet på hjärtavdelningen är MI i sig. MI betraktas som ett verktyg vilket 

används till föränding, förutsättningar för utförandet samt utmaningarna med MI. Resultatet 

påvisar att MI är ett gynnsamt verktyg att använda sig utav vid sjukligt överviktiga patienter 

som skall göra livsstilsförändringar relaterat till hjärtsjukdom. Resultatet styrks av Graff m.fl. 

(2012) som beskriver att MI med fördel kan användas till patienter med hjärtsjukdomar i 

kombination med fetma då livsstilsförändringar som kost och motion har stor inverkan kring 

sjukdomstillståndet (a.a.). Det analyserande textresultatet framgav tre av de sex 

kärnkompetenserna; personcentrerad vård, teamarbete och informatik, som Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) framtagit (a.a.). Det framgick även att det är av vikt att be om 

tillåtelse för att upplysa om eventuella hälsofrämjande åtgärder under samtalet. MI skall 

precis som annan omvårdnad individanpassas då patienten i fråga kanske inte vill ha all fakta 

som sjuksköterskan planerat att dela med sig utav och då skall patientens självbestämmande 

och intergritet respekteras. Kirkevold (2000) beskriver att omvårdnadsteoretikern Joyce 

Travelbee poängterar vikten av kommunikation som en stor del av den personcentrerade 

omvårdnaden då fokus kretsar kring relationen mellan två parter, vilket i det här fallet riktar 

sig mot sjuksköterskan och patienten (a.a). Vid MI är det kommunikationen som utgör 

grunden för rådgivningen vid förändringsprocessen, för att uppnå beteendeförändring genom 

att främja motivationen (Miller & Rollnick, 2013). Söderlund m.fl. (2010) poängterar att 

förändingsarbetet utgår ifrån den specifika aspekten som patienten har önskan om att 

reformera. Sjuksköterskan har till största del en aktivt lyssnande roll och skall därmed inte 

styra samtalsämnet utan bidra med råd kring förbättring i samråd med patienten. Författarna 
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Brodie, Inoun och Shawn (2008) poängterar att patienterna vanligtvis vill ta del av 

information om sin sjukdom och det skall i de enskilda fallen respekteras. En del 

sjuksköterskor kan uppleva det svårt att inte få informera, om förslagsvis hjärtsviktens 

riskfaktorer och sjukdomen i allmänhet då det är patienten som bestämmer samtalets struktur. 

Om svårigheter uppstår från patientens sida med inledning av samtalet, kan sjuksköterskan 

föreslå ett ämne för diskussion genom att ställa en öppen fråga. Fortsättningsvis skall 

patienten leda samtalet och kan när som helst byta riktning på samtalsämnet. 

 

I resultatet framgick det att fokus inte läggs på patientens vikt vid inkommande till 

avdelningen, då det är en hjärtavdelning men att det ändå är en del som vanligtvis berörs 

under MI. I flertalet av fallen informeras patienten om kostens och motionens betydelse i 

kombination med hjärtats och kärlens prestanda vilket på sikt leder till viktminskning. 

Guidning kring kosten fokuseras bland annat på medelhavskost då det är proviant som, hjärta 

och kärl mår bra av, och betraktas inte som någon bantningskost. Påståendet styrks av 

Andrade m.fl. (2010) som poängterar att fysisk aktivitet och bra kostbeteenden har ett nära 

samband till viktkontrollen. Hopper (2001) styrker att det inte är vikten som är i fokus utan 

ett sunt förhållande till livet (a.a.), och instämmer till resultatets kostråd om medelhavskost då 

det på sikt leder till viktkontroll. Resultatet påvisar att patienternas medvetenhet för sitt 

problem och vilja till en beteendeförändring är viktiga aspekter och det är 

sjuksköterskansuppgift att finna vart patienten befinner sig vilket även Söderlund m.fl. (2010) 

poängterar. För att en beteendeförändring skall införlivas grundar det sig på patientens vilja 

och medvetenhet, utan de här två aspekterna kan inte samtalet utvecklas (a.a). I bakgrunden 

beskriver författarna Boeka, Prentice-Dunn och Lokken (2010) att en del individer väljer att 

använda sig av bariatric kirurgi för att förändra sin livsstil. Det krävs en enorm självdisciplin 

för att efter operationen klara av att följa kostförändringar utan hjälp påvägen (a.a). Alla 

människor befinner sig i olika stadium under förändringar och frånvaro av förståelse leder till 

utebliven motivation och anpassning hos patienten. Frånvaro av förståelse kan bero på att 

individen inte upplever symbios mellan de olika faktorerna som den fysiska och psykiska 

hälsan, då livsstilsförändringar är krävande och långsiktiga processer. Beroende på vart i livet 

individen befinner sig så krävs det olika mycket stöd för att uppnå önskad anpassning till nya 

förändringen (Roy, 2009). Det är sjuksköterskans ansvar att finna var patienten är i sitt 

tänkande angående förändringen och utifrån det anpassa strukturen på samtalet (Noordman 

m.fl., 2013). 
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I resultatet framgick det även att anhöriga kan vara lämpliga att ha med under samtalen då det 

vanligtvis leder till positiva följder för patientens livsstilsförändring, vilket Rydén och 

Mattson Sydner (2011) håller med om. Sociala relationer definieras som relationer inom och 

utanför hushållet. För att en hållbar utveckling av kostförändring skall bibehållas är det 

sociala stödet nödvändigt och stödet skall inte bestå av ett verbalt stöd utan vara praktiskt, 

vilket kan uppnås genom att exempelvis äta likartad kost vid gemensamma måltider inom 

familjen (a.a). Resultatet påvisar även att anhöriga i sällsynta fall kunde utgöra ett hinder för 

patienten vilket Rydén och Mattson Sydner (2011) styrker. De sociala relationerna kan 

komplicera förändringsprocessen då befientliga traditioner kan komma att förändras i 

samband med de nya kostvanorna. Den här anledningen utgör hinder för en hållbarhet av 

kostfrändring om stöd inte erhålls och individen i fråga kan uppleva respektlöshet vid 

ifrågesättande av utomstående. 

 

Det analyserade materialet från intervjuerna påvisar att kontinuerlig utbildning av MI är en 

avgörande faktor på kvalitéten av samtalet, vilket även Brandell Eklund (2013b) poängterar. 

Författaren belyser att sjuksköterskeprofessionen ansvarar för en kvalitétsäker vård för att få 

tillåtelse att utöva metoden (a.a.). Författarna Miller Yahne, Moyers, Martinez och Pirritano 

(2004) poängterar att kompetensnivån kan vidgas med hjälp av utbildning, handledning och 

återkoppling av eget inspelat och kodat material, då observationer är en del av 

inlärningsprocessen. Söderlund m.fl. (2010) belyser att de sjuksköterskor som har förmånen 

att få utbildning inom MI behöver rutinmässiga utbildningar för att den rätta tekniken skall 

upprätthållas, vilket är av vikt för sambandet mellan patientsäkerheten och patientens hälsa. 

Det motiverande samtalet som MI-utbildade sjuksköterskor tillämpar i praktiken anses ha 

avsevärd god effekt på patienter som de möter. Därför finns det en fördel med MI i 

jämförelse med den informativa rådgivningen gällande patienters motivation och 

beteendeföränding. Samtalet sker mellan sjuksköterskan och patienten där föränding utgör 

grunden för samtalet. Sjuksköterskans roll i samtalet är viktigt då det bland annat krävs 

skicklighet och kunskap om kommunikation med andra människor. I det motiverande 

samtalet är sjuksköterskan aktivt lyssnande och uppmuntrar samt stöttar patienten i sitt 

beslutsfattande om förändringen istället för att leverera fakta (a.a.). Det krävs vilja och 

engagemang från sjuksköterskan för att samtalet skall lyckas och att patienten skall inse att en 

förändring är möjlig (Brodie, Inoue & Shawn, 2008). 
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Vidare diskuteras tidsbristen i resultatet, vilket har en negativ inverkan på vårdandet. 

Resultatet framhäver tidsaspekten som en utmaning för genomförandet av MI då kvalitéten 

på samtalet behöver kontinuerliga besök. Däremot framgick det av resultatet att tiden som var 

avsatt för samtalet ändå uppnådde god marginal samt att sjuksköterskornas korta besök på 

rummen, när patienten låg inne på avdelningen, även kunde bidra till någon förändring. Idag 

har patienterna endast ett fåtal återbesök efter vistelsen på hjärtavdelningen vilket beskrivs 

som minimalt och önskan var att få följa patienterna i sin förändring ännu längre för att MI 

skall uppnå det bästa möjliga resultatet. Kravet på tid och kontinuerliga besök vid MI 

beskrivs av Brobeck m.fl. (2011) vilket ger en ökad trovärdighet till kandidatuppsatsens 

resultat. Författaren menar att livsstilsförändringar av olika slag är en långsiktig process som 

kan ta flera år innan patienten upplever det som en del av vardagen. Av den här anledningen 

är det av vikt att individanpassa samtalet eftersom människor reagerar och agerar annorlunda. 

Sjuksköterskan bör av den här anledningen inte påskynda livsstilsförändringsprocessen 

genom att ge patienterna för mycket ansvar i ett tidigt stadie då det kan leda till 

misslyckanden. Det är även av vikt att sjuksköterskorna bibehåller kontakt med sina patienter 

en tid efter det uppnådda målet för att sedan successivt avta och avdramatisera att stödet 

slutligen inte finns från vårdens sida (a.a.). Kandidatuppsatsens resultat påvisar att införandet 

av flera besök hade underlättat och upplevts bättre i arbetet med sekundär prevention vilket 

Söderlund m.fl. (2010) instämmer till. Författarna beskriver att en anpassning av 

verksamheten bör utformas vid använding av MI eftersom kontinuitet har en avgörande roll 

(a.a.). Vidare visar resultatet att tidsbristen bidrar till svårigheter för de patienter som lever i 

förnekelse och behöver mer stöttning under förändringsprocessen. Vid förfrågan om sjuklig 

övervikt är ett känsligt ämne, då det ofta upplevs som dömande att prata om en individs vikt, 

påvisar resultatet att det förekommer mycket hets kring övervikt och fetma i samhället vilket 

Wetmore och Mokdad (2012) instämmer till (a.a.). Däremot vid mötet med sjukligt 

överviktiga patienter som inkommit för hjärtbesvär kan frågor om vikten vara nödvändigt att 

ställa och behöver inte vara fördömande, beroende på hur det framförs. På så sätt uppkommer 

frågan om patientens sjukliga övervikt men ställs inte som en fråga rakt ut då det kan väcka 

negativa känslor gentemot sjuksköterskan och vården. Frågorna kan väcka patientens insikt 

till den faktiska verkligheten på sikt, även om det hör till vanligheten att första reaktionen är 

avvisande. Wetmore och Mokdad (2012) styrker påståendet då individen behöver hjälp med 

att inse sitt tillstånd (a.a.) och då kan en diskussion om vikten vara ett sätt att implementera 

nya tankar hos patienten. Det sprids även mycket information, i bland annat media, om vad 

som motverkar viktuppgång samt vad sjukligt överviktiga bör göra för att gå ner i vikt, dock 
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möter den här typen av information motgångar. Flertalet av målgruppens individer ignorerar 

den viktiga informationen genom förnekelse. Wetmore och Mokdad (2012) poängterar att de 

här individerna behöver hjälp med att erkänna sitt tillstånd och nyckeln till en förändring som 

viktnedgång är motivering där acceptans från individen i fråga måste införlivas. Det är därför 

nödvändigt att som sjuksköterska ha kunskap och kännedom om vanligheten gällande 

förnekelse hos sjukligt överviktiga patienter. En livsstilsföränding som viktminskning kan 

inte förverkligas så länge individen förnekar tillståndet och inte accepterar sin ständiga 

viktuppgång. Utan motivation av individen kommer ingen förändring att kunna 

implementeras och då är MI som metod utan relevans. 

Slutreflektion 
MI borde användas i större utsträckning då det är ett ypperligt verktyg att använda sig av på 

såväl avdelningar som mottagningar. I resultatet framkom det att de deltagande 

sjuksköterskorna var eniga om att tiden på hjärtavdelningen inte räckte till för att motivera 

patienterna i de mån som de hade önskat. Sjuksköterskorna menade att en förändring med 

motiverande samtal som redskap, måste ske kontinuerligt för att ge ett optimalt resultat. 

Deltagarna påpekade att motiverande samtal är ett gediget redskap och borde användas mer 

inom vården då samtalen bidrar till mycket mer än vad patienterna eller utomstående har 

kännedom av. Skribenterna till kandidatuppsatsen anser att det är på den här nivån de kan 

undersöka MI i nuläget. Vidare hade skribenterna gärna velat forska kring att utöka 

sjuksköterskors ansvar inom primärvården just genom MI för att ta självständiga beslut kring 

omvårdnaden för patienterna, som exempelvis fysisk aktivitet på recept, innan läkare 

tillkallas för konsultering. Skribenterna anser att sjuksköterskans kunskaper inte tillvara tas 

maximalt i dagsläget. 

Självständighet  
Inledningen, diskussionen, slutreflektion och bilagor har utformats tillsammans av båda 

skribenterna. Bakgrunden blev uppbyggd genom att vetenskapliga artiklar söktes på var sitt 

håll i databaserna Cinahl och Pubmed och sammanfattades av den skribent som funnit 

informationen. Ursprungligen fann skribenterna 28 artiklar varav endast 14 artiklar var 

lämpliga till uppbyggnad av kandidatuppsatsen. Skribenterna fann sju artiklar var. Vidare har 

båda skribenterna läst alla artiklarna för att uppskatta trovärdigheten och relevansen gentemot 

syftet. Inhämtning av information till den använda metoden har studerats separat dock har 
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utformningen skett tillsammans av skribenterna. Transkibering av intervju ett, två samt fyra 

utfördes av Anna P och Kristina J ansvarade för transkibering av intervju tre och fem. Alla 

intervjuer och transkiberingar har avlyssnats och studerats ett flertal gånger av båda 

skribenterna för att sedan ta ut meningsenheter. Anna P valde ut meningsenheter från intervju 

ett, två och halva intervju tre och Kristina J ansvarade för intervju fyra, fem och resterande 

halvan av intervju tre. Meningsenheterna har därefter granskats av båda skribenterna för att 

uppmärksamma om svar på syftet har givits. Efter analysen skrevs resultatet ihop av 

skribenterna. Både Anna P och Kristina J har varit i kontakt med sin handledare Helen 

Persson vid eventuella funderingar. 

Tack 
Vi vill tacka de deltagande sjuksköterskorna från sjukhuset i södra Sverige för deras insats i 

kandidatuppsatsen samt avdelnings- och verksamhetschefen för deras samarbete genom 

godkännande av utförandet av undersökningen. Även ett stort tack till vår handledare Helen 

Persson som stöttat oss under processens gång! 
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Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Bilaga 1: Godkännande från verksamhetschef 
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar femte terminen på Blekinge Tekniska 
Högskola. I vår utbildning ingår det att vi skall utföra en kandidatuppsats på 15 
högskolepoäng, där vårt syfte är att beskriva sjuksköterskans användning av motiverande 
samtal som resurs för sjukligt överviktiga patienter på en hjärtavdelning. Vi vill genom vårt 
arbete få en fördjupad kunskap om vilka resurser som finns i det motiverande samtalet för att 
leda patienterna till ett hälsosammare liv. 
 
För att uppnå ett svar på vårt syfte önskar vi intervjua fyra till fem sjuksköterskor från er 
avdelning. Vi vill helst att sjuksköterskorna skall ha minst ett års erfarenhet. Vi avser att be 
avdelningschefen hjälpa oss föreslå sjuksköterskor med den kompetens som vi önskar för 
deltagande i studien. Vi kommer sedan personligen ta kontakt med sjuksköterskorna som 
eventuellt kommer att delta för att få deras samtycke. De erhåller då både muntlig och 
skriftlig information angående syftet och genomförandet av intervjun. Intervjuerna kommer 
utföras av undertecknade studenter under perioden september t.o.m. oktober 2013 och kan 
ske på avdelningen/sjukhuset om sjuksköterskorna inte önskar annat. Beräknad tid per 
intervju är ungefär 20 – 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut 
ordagrant. Materialet kommer att avidentifieras samt att både de inspelade och skriftliga 
materialet kommer förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Intervjuerna är helt 
frivilliga och deltagarna kan när som helt avbryta sitt deltagande utan förklaring. 
 
Vår handledare i kandidatuppsatsen heter Helen Persson, universitetsadjunkt på sektionen för 
hälsa på Blekinge Tekniska Högskola. Hon finns tillgänglig på högskolan under vardagar och 
vid eventuella frågor går det bra att kontakta henne på 0455 – xx xx xx eller via e-mail: 
xxx.xxx@bth.se. 
 

mailto:xxx.xxx@bth.se
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Undertecknande verksamhetschef godkänner härmed att nedanstående studenter 

genomför datainsamling på avdelningen med ovanstående information som 

utgångspunkt. 

 
[  ] Beviljas 
 
[  ] Avslag 
 
 
Ort och datum:_________________________________ 
 
 
Namnunderskrift:_______________________________ 
 
Befattning:____________________________________ 
 
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
_______________________  ________________________ 
Anna Pouraki   Kristina Jonsson 
E-post: xxx.xxx@hotmail.com  E-post: xxx.xxx@gmail.com   
Tfn: 07x – xxx xx xx    Tfn: 07x – xxx xx xx 
 
 
________________________  
Helen Persson 

mailto:xxx.xxx@hotmail.com
mailto:xxx.xxx@gmail.com
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Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för hälsa 

Sjuksköterskeprogrammet 

 

Bilaga 2: Godkännande från avdelningschef 
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar femte terminen på Blekinge Tekniska 
Högskola. I vår utbildning ingår det att vi skall utföra en kandidatuppsats på 15 
högskolepoäng, där vårt syfte är att beskriva sjuksköterskans användning av motiverande 
samtal som resurs för sjukligt överviktiga patienter på en hjärtavdelning. Vi vill genom vårt 
arbete få en fördjupad kunskap om vilka resurser som finns i det motiverande samtalet för att 
leda patienterna till ett hälsosammare liv. 
 
För att uppnå ett svar på vårt syfte önskar vi intervjua fyra till fem sjuksköterskor från er 
avdelning. Vi vill helst att sjuksköterskorna skall ha minst ett års erfarenhet. Vi vore 
tacksamma om du kunde föreslå fyra till fem sjuksköterskor med minst ett års erfarenhet 
inom hjärtvård. Vi kommer sedan personligen ta kontakt med sjuksköterskorna som 
eventuellt kommer att delta för att få deras samtycke. De erhåller då både muntlig och 
skriftlig information angående syftet och genomförandet av intervjun. Intervjuerna kommer 
utföras av undertecknade studenter under perioden september t.o.m. oktober 2013 och kan 
ske på avdelningen/sjukhuset om sjuksköterskorna inte önskar annat. Beräknad tid per 
intervju är ungefär 20 – 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter skrivas ut 
ordagrant. Materialet kommer att avidentifieras samt att både de inspelade och skriftliga 
materialet kommer förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Intervjuerna är helt 
frivilliga och deltagarna kan när som helt avbryta sitt deltagande utan förklaring. 
 
Vår handledare i kandidatuppsatsen heter Helen Persson, universitetsadjunkt på sektionen för 
hälsa på Blekinge Tekniska Högskola. Hon finns tillgänglig på högskolan under vardagar och 
vid eventuella frågor går det bra att kontakta henne på 0455 – xx xx xx eller via e-mail: 
xxx.xxx@bth.se. 
 

mailto:xxx.xxx@bth.se
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Undertecknande avdelningschef godkänner härmed att nedanstående studenter 

genomför datainsamling på avdelningen med ovanstående information som 

utgångspunkt. 

 
[  ] Beviljas 
 
[  ] Avslag 
 
 
Ort och datum:_________________________________ 
 
 
Namnunderskrift:_______________________________ 
 
Befattning:____________________________________ 
 
 
 
Vänliga hälsningar,  
 
_______________________  ________________________ 
Anna Pouraki   Kristina Jonsson 
E-post: xxx.xxx@hotmail.com  E-post: xxx.xxx@gmail.com   
Tfn: 07x – xxx xx xx    Tfn: 07x – xxx xx xx 
 
 
________________________  
Helen Persson 

mailto:xxx.xxx@hotmail.com
mailto:xxx.xxx@gmail.com
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Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Bilaga 3: Till sjuksköterskan 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som studerar femte terminen på Blekinge Tekniska 
Högskola. I vår utbildning ingår det att vi skall utföra en kandidatuppsats på 15 
högskolepoäng, där vårt syfte är att beskriva din användning av motiverande samtal som 
resurs för sjukligt överviktiga patienter på hjärtavdelningen. Vi vill genom vårt arbete få en 
fördjupad kunskap om vilka resurser som finns i det motiverande samtalet för att leda 
patienterna till ett hälsosammare liv. 
 
Inför vår studie har vi önskemål om att intervjua dig som är sjuksköterska med minst ett års 
erfarenhet av hjärtsjukvård. Intervjuerna kommer utföras av undertecknade studenter under 
perioden september t.o.m. oktober  2013 och kan förslagsvis ske på avdelningen/sjukhuset 
eller enligt ditt önskemål. Beräknad tid per intervju är ungefär 20 – 30 minuter. Intervjuerna 
kommer att spelas in och därefter skrivas ut ordagrant. Materialet kommer att avidentifieras 
samt att både de inspelade och skriftliga materialet kommer förvaras så att ingen obehörig får 
tillgång till det. Intervjuerna är helt frivilliga och du som deltagare kan när som helt avbryta 
ditt deltagande utan förklaring.  
 
När tillstånd för studien har tilldelats av avdelningschefen kontaktas du per telefon av 
undertecknande studenter för att bestämma tid och plats för intervjun. 
Vår handledare i kandidatuppsatsen heter Helen Persson, universitetsadjunkt på sektionen för 
hälsa på Blekinge Tekniska Högskola. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta henne på 
0455 – xx xx xx eller via e-mail: xxx.xxx@bth.se.   
 
Vänliga hälsningar, 
 
Anna Pouraki  Kristina Jonsson 
E-post: xxx.xxx@hotmail.com E-post: xxx.xxx@gmail.com  
Tfn: 07x- xxx xx xx    Tfn: 07x – xxx xx xx 
 
 
______________________ 
Helen Persson 
 

mailto:xxx.xxx@bth.se
mailto:xxx.xxx@hotmail.com
mailto:xxx.xxx@gmail.com
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Blekinge Tekniska Högskola 
Sektionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Bilaga 4: Skriftligt samtycke 
Jag har erhållit både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och ger här med mitt 

samtycke till undertecknandes kandidatuppsats för publikation av resultat. Jag godkänner att 

inspelning får ske under intervju samt är införstådd i att insamlat material behandlas 

konfidentiellt. Jag är medveten om att intervjun är frivillig och att jag kan avbryta mitt 

deltagande utan förklaring. 

 

Undertecknande sjuksköterska är härmed införstådd i deltagande till studien: beskriva 

sjuksköterskans användning av motiverande samtal som resurs för sjukligt överviktiga 

patienter. 

 

Datum:______________ 

Intervjupersonens underskrift:__________________________ 

Namnförtydligande:__________________________________ 

 

____________________ 

Helen Persson 

 

Vänliga hälsningar  

Anna Pouraki  Kristina Jonsson 

E-post: xxx.xxx@hotmail.com E-post: xxx.xxx@gmail.com  

Tfn: 07x – xxx xx xx  Tfn: 07x – xxx xx xx 

 

 

mailto:xxx.xxx@hotmail.com
mailto:xxx.xxx@gmail.com
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Bilaga 5: Intervjuguide 
Presentation av oss samt berätta om syftet med studien utifrån informationsbrevet som de 

tidigare tilldelats.  

 

Öppen intervjufråga: 

Berätta hur du motiverar dina sjukligt överviktiga patienter till livsstilsförändringar. 

 

Temafrågor: 

Beskriv innebörden av vad du anser är ett motiverande samtal.  

Vilka kunskaper använder du dig av när du bedömer att en patient är i behov av motiverande 

samtal?  

Vad har du för resurser att tillgå? 

Hur gör du när du stöter på hinder under det motiverande samtalet? 

Vad är viktigt att ta upp i ett motiverande samtal? 

I vilken utsträckning anser du att man kan använda sig av anhöriga?  

 

Stödfrågor 

Berätta mer om… 

Kan du utveckla det lite mer… 

Kan du berätta om en situation? 

Vad gjorde du då? 

Har du fler exempel på…? 

 

Avslutningsvis tillfrågas informanten om hon har något mer att tillägga. Informanten får även 

besvara fråga, om det går bra att kontakta henne vid eventuell komplettering av fråga. 
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Bilaga 6 Exempel på meningsenheter 
Meningsenheter Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

…att liksom pusha dom på det lilla steget som dom har 
gjort, att det här är jättebra, det här har du gjort 
fantastiskt. Att stötta dom helt enkelt. 

Pusha och stötta när dom har gjort 
något bra. 

Motivera i rätt riktning och stötta 
dom. 

Motivera. MI- verktyg till 
förändring. 

Man kommer med tips och råd om dom inte själva 
klurar ut några bra tips och råd och kosten då pratar vi 
om vad som gäller för det kommer ofta frågor för att 
det är så mycket som flurerar i media om olika dieter, 
att man pratar hjärtmat, så dom inte hoppar på något 
tokigt. 

 
Råd angående kost pratar man om, 
för att dom inte ska hoppa på någon 
tokigt diet. 

 
 
Råd ges som guidning i rätt riktning.. 

 
 

Guidning. 

 
 

MI – verktyg 
till förändring. 

Man kan ju inte bara gå på utsidan för man vet inte hur 
sammansättningen är inne, men visst man ska ju inte 
döma det är ju det som är A och O, och patienten ska 
ju känna att man får vara den man är och man gör så 
gott man kan. 

 
Man ska inte vara dömande, 
patienten ska få känna att man får 
vara den man är. 

 
Sjuksköterskan bör inte vara 
dömande. 

 
Öppet och 
objektivt sinne. 

 
Förutsättning 

för MI. 

Det är ju bara liksom till att fråga hur ser du på din 
situation? Ja, man ställer liksom motfrågor hela tiden 
så brukar dom komma igång och berätta då… ja, jag 
brukar ju ha så ont. Har du tänkt på varför du har så 
ont? 

Genom motfrågor få patienten att 
berätta om sin situation och om 
dom tänk på varför dom har ont. 

 
Genom frågor om deras situation ska 
patienten bli medveten om sitt 
problem. 

 
 

Medvetenhet. 

 
 

Förutsättning 
för MI. 

Dom vet att det här är faktiskt inte bra… att man hittar 
argument, det är vanligt att man säger, att om det här 
med kraftig benstomme och jag är.. det är ärftligt och 
asså alla dehär faktorerna som man vill bortförklara 
med och då är det också dehär med att försöka hitta 
och prata och lirka bakom. 

 
Bortförklarande argument kan 
uppstå då gäller det att prata och 
lirka bakom. 

 
 
Samtalar om förnekelsen. 

 
 

Förnekelse. 

 
 

Utmaningar 
med MI. 

Det hadlar om resurser, det handlar om det.. hur nyttjar 
jag tiden, så är det ju lite men sen är det ju viktigt att 
man har tid att följa upp också. 

Resursen handlar om hur man 
nyttjar tiden och viktigt att följa 
upp. 

 
Tiden är av betydelse för samtalet. 

 
Tidsbrist. 

 
Utmaningar 

med MI. 
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