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SAMMANFATTNING  

Bakgrund 

Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd bland äldre personer och är en av få hjärtsjukdomar som ökar i 

västvärlden. Egenvård vid hjärtsvikt innebär olika insatser för att hjärtsvikten inte ska förvärras 

och för att i tid upptäcka och åtgärda symptom som tyder på en försämring. Hjärtsvikt övergår 

ofta till ett kroniskt tillstånd och det är delvis en livsstilssjukdom.  

 

Syfte 

Att beskriva på vilka sätt motiverande samtal (MI) kan vara användbart för sjuksköterskan att 

hjälpa patienter med hjärtsvikt som har låg följsamhet till egenvård och livsstilsförändringar när 

sedvanlig information inte räcker till. 

 

Metod  

Systematisk litteraturstudie där vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Pubmed, Cinahl och 

PsycInfo. Åtta artiklar från år 2006 och framåt som svarade på syftet valdes och 

kvalitetsgranskades.  

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att MI som samtalsteknik, i jämförelse med sedvanlig 

information, är bättre i avseende att förändra livsstil och förbättra egenvård för patienter med 

hjärtsvikt, speciellt när det gäller att öka fysisk aktivitet samt tilltron till den egna förmågan att 

utföra egenvård. 

 

Slutsats 

Denna studie visar att MI som samtalsteknik är användbart för sjuksköterskor att nyttja när de 

behandlar patienter med låg följsamhet, i syfte att förändra deras livsstil och förbättra deras 

egenvård. Behov av mer forskning inom området finns. 

 

Nyckelord 

Hjärtsvikt, motiverande samtal, egenvård, följsamhet.  

 



 

 

 

 

Background 

Heart failure is a common condition among older people. It is also a condition which is 

increasing in prevalence in the West. Self-care for heart failure patients involves various efforts 

undertaken in order to prevent the condition from worsening, and to discover and address early 

symptoms indicating deterioration. Heart failure often transitions into a chronic condition and can 

partly be regarded as a life style disease.  

 

Aim 

To describe the ways in which nurses can utilize motivational interviewing (MI) to help low 

compliance heart failure patients to execute self-care measures and lifestyle changes when 

conventional information is insufficiently effective. 

 

Method 

Systematic literature study of scientific articles found in PubMed, CINAHL and PsycInfo. Eight 

articles from 2006 and onwards relevant for the aim of the study were selected and reviewed for 

quality. 

 

Results 

The study shows that, when compared to conventional consultation, MI as a conversation 

technique has been found to be better in helping heart failure patients implement lifestyle changes 

and improve their self-care behaviour, in particular with respect to increasing their physical 

activity and self-care confidence.  

 

Conclusion 

This study shows that MI as a conversation technique is better for nurses to use in order to get 

low compliance heart failure patients to implement lifestyle changes and improve their self-care 

behaviour. There is a need for more research in this area. 

 

Keywords 

Heart failure, motivational interviewing, self-care, compliance 
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BAKGRUND 

Inledning 

Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd bland äldre personer och är en av få hjärtsjukdomar som ökar i 

västvärlden. Två till tre procent av svenska befolkningen är drabbad. Det innebär att ca 250 000 

personer i Sverige har hjärtsvikt och varje år insjuknar ca 30 000 personer. Medelåldern för 

diagnostiserad hjärtsvikt är 75 år och antalet drabbade stiger kraftigt med åldern (Hjärt-

Lungfonden, 2015a). Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning bland personer 

äldre än 65 år (Socialstyrelsen, 2016). Den klassas inte som en sjukdom i sig, utan är ett resultat 

av att hjärtats pumpförmåga försämrats av olika anledningar (RiksSvikt, 2016). Hjärtsvikten 

kommer ofta smygande och när väl symptom uppträder har hjärtsvikten funnits en längre tid 

(Hjärt-Lungfonden, 2015b).  

 

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt är högt blodtryck och hjärtinfarkt. Högt blodtryck gör att 

hjärtat får arbeta mot ett ökat motstånd, vilket kräver mer kraft från hjärtmuskeln (RiksSvikt, 

2016). Hjärtinfarkt leder till syrebrist i hjärtmuskeln och resulterar i att en del av hjärtmuskeln 

dör. Den del som är kvar får då arbeta hårdare för att ge samma resultat och det påverkar 

pumpförmågan negativt (Hjärt-Lungfonden, 2015a). Allvarlighetsgraden av hjärtsvikt kan 

klassificeras med hjälp av en funktionstabell som är uppdelad i fyra klasser enligt NYHA, New 

York Heart Association. Patienten placeras i en av de fyra klasserna beroende på hur begränsad 

patienten är under fysisk aktivitet. Vid kategori I har patienten ingen begränsning vid fysisk 

aktivitet och har heller inga symptom såsom trötthet, andfåddhet eller hjärtrusning vid normal 

fysisk aktivitet. Vid kategori IV kan patienten inte utföra någon fysisk aktivitet utan att känna 

obehag; symptom finns även i vila. Om någon typ av fysisk aktivitet utförs ökar obehagen 

(AmericanHeartAssociation, 2015). Klassifikationssystemet ger ett grovt mått på patientens 

kapacitet i vardagslivet och även på patientens livskvalitet (Mårtensson, 2012). 

 

Hjärtsvikt 

Symptomen vid hjärtsvikt är diffusa och svårtolkade. De är vanliga vid många tillstånd och kan 

förklaras av flera olika anledningar, så diagnosen är svårställd. Det tar oftast lång tid innan tecken 

på hjärtsvikt upptäcks. De vanligaste symptomen är andfåddhet och trötthet, ofta i samband med 

ansträngning (Hjärt-Lungfonden, 2015b). Ödem, viktökning, törst, urinträngningar och nedsatt  
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aptit är andra symptom vid hjärtsvikt (RiksSvikt, 2015). Behandling av hjärtsvikt består i att 

minska symptom, öka livskvaliteten, förebygga försämring, minska återinläggning på sjukhus 

samt förlänga överlevnaden. Behandlingen består vidare av en farmakologisk och en icke-

farmakologisk del (Mårtensson, 2012). Orsaken till hjärtsvikten måste klarläggas för att 

behandlingen ska bli så effektiv som möjligt. Den farmakologiska behandlingen har några viktiga 

läkemedelsgrupper som hörnstenar; ARB (angiotensin II receptorblockerare), 

aldosteronhämmare, digitalis, ACE-hämmare (angiotensinkonverterande enzym), betablockerare 

och diuretika (Hagerman, 2014).  

 

Egenvård      

Den icke-farmakologiska behandlingen innefattar egenvård (Dahlström, 2010). Med egenvård 

menas att patienten själv eller med en annan persons hjälp kan utföra en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd baserad på en bedömning av någon som arbetar inom hälso- och sjukvården 

(Socialstyrelsen, 2013). Egenvård vid hjärtsvikt innebär olika insatser för att hjärtsvikten inte ska 

förvärras och att i tid upptäcka och åtgärda symptom som tyder på en försämring (Strömberg, 

2014). Det är viktigt för patienten att lära sig känna igen symptom som kan uppkomma vid 

hjärtsvikt. Det ger en bättre förståelse om vad som kan göras för att må bättre (RiksSvikt, 2015).  

 

Regelbunden viktkontroll är viktigt för att förhindra vätskeansamlingar. Likaså att dagligen 

kontrollera svullnad av ben och anklar som är tecken på att kroppen samlat på sig för mycket 

vätska (Hjärt-Lungfonden, 2015c). Patienten kan själv lära sig att styra sin diuretikabehandling 

för symptomlindring av viktuppgång och ödem (Läkemedelsboken, 2015). Vätskeintag brukar 

traditionellt begränsas till 1500-2000 ml per dygn då ett större intag kan leda till ökade symptom. 

Saltreducerad kost rekommenderas till patienter med hjärtsvikt då stora mängder salt kan leda till 

ökad svullnad i kroppen vilket i sin tur kan ge en ökad belastning på hjärtat (Hjärt-Lungfonden, 

2015c).  

 

Strömberg (2014) skriver om viktiga komponenter inom egenvård; att följa behandling, känna 

igen symptom, åtgärda symptom och utvärdera effekten av den åtgärd som gjorts. Andra viktiga 

komponenter som behövs för att egenvården ska bli bra är motivation, vilja och kunskap. En låg 

tilltro till sin egen förmåga och dåliga kunskaper om sjukdomen är ofta faktorer som leder till 
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bristande egenvård. I en studie av Sahebi och medarbetare (2015) bedöms relationen mellan 

beteenden inom egenvård och återinläggning på sjukhus av patienter med hjärtsvikt. Där betonas 

hur komplex egenvården är och hur många olika faktorer som påverkar hur och om den utförs. 

Mekanismer som tilltro till sin egen förmåga att utföra egenvård, känna igen symptom och följa 

behandling, samt åtgärda symptom och utvärdera vidtagna åtgärder förklaras som viktiga i 

relation till egenvård. En av de främsta orsakerna till återinläggning på sjukhus var okunskap om 

behandlingen. Patienternas kunskap om deras kroniska sjukdom och behandling var viktigt i 

arbetet mot försämring, men ökade även deras förmåga att acceptera deras nya situation och 

förhindrade ökad risk för komplikationer.  

 

Livsstil 

Hjärtsvikt övergår ofta till ett kroniskt tillstånd (Hjärt-Lungfonden, 2015a) och det är delvis en 

livsstilssjukdom (Hjärt-Lungfonden, 2015c). I stor utsträckning kan patienten påverka sitt 

välbefinnande genom att göra livsstilsförändringar. Det kan exempelvis handla om att sluta röka, 

se över sin alkoholkonsumtion, börja motionera regelbundet och att gå ner i vikt om det är 

aktuellt (Hjärt-Lungfonden, 2015c). Livsstilsförändring handlar om förmåga att förändra sig 

(Egger, Coutts & Litt, 2014). Fysisk aktivitet är en viktig del av egenvården; patienten kan öka 

sitt välbefinnande och överlevnad genom fysisk aktivitet (Hjärt-Lungfonden, 2015c). 

Arbetsförmågan och det allmänna välmåendet kan bli bättre (RiksSvikt, 2016).  Fysisk aktivitet 

har en god effekt på hälsan. Endorfiner frisätts vilket kan innebära att patienten blir mer 

stresstålig, sömnen blir bättre och blodtrycket sänks (Ringsberg, 2014). Davies och medarbetare 

(2010) menar att träning vid hjärtsvikt minskar återinläggning på sjukhus och ökar livskvalitet.  

 

Följsamhet 

Fenomenet följsamhet började uppmärksammas för 25 år sedan. Följsamhet beskriver i vilken 

utsträckning en patient tar ordinerad medicin och följer givna rekommendationer. Följsamhet är 

viktigt för att få ett optimalt behandlingssvar. Patienter som inte följer sin behandling enligt 

rekommendation kan delas in i två kategorier: Patienter som oavsiktligt låter bli att följa sin 

behandling och patienter som med avsikt låter bli att följa sin behandling. Orsakerna till detta är 

många men bland de vanligaste är att det glöms bort och att patienter vill undvika biverkningar 

(Strömberg, 2006). Inom läkemedelsbehandling används termen följsamhet med innebörden att 
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beskriva hur patienten tar sina läkemedel och om det överensstämmer med den faktiska 

ordinationen. Om det finns en skillnad mellan hur patienten tar sitt läkemedel och den faktiska 

läkemedelsordinationen så talar det för att patienten har en låg följsamhet. Motivation är en 

avgörande faktor till att följa en behandlingsrekommendation. Låg följsamhet förekommer i alla 

åldrar (Ulfvarson & Bergqvist, 2014). Mest förekommande är det bland patienter i långvarig 

behandling. Ingen specifik orsak har funnits som anledning till låg följsamhet utan det är flera 

faktorer som påverkar patientens följsamhet såsom obehagliga biverkningar, svårigheter att 

acceptera sin sjukdom och att se sig själv som ansvarig i sin behandling. Exempelvis kan en 

patient avstå från att ta diuretika då det finns en risk att kissa på sig i sociala sammanhang. 

Följsamheten hos patienter med en livshotande sjukdom som hjärtsvikt är ofta dålig. För den här 

patientgruppen är det livsnödvändigt att ta sina läkemedel och följa givna rekommendationer för 

att minska symptom och förhindra sjukdomsprogress. Låg följsamhet kan leda till allvarliga och 

livshotande komplikationer. Sjuksköterskan har en viktig roll i att informera och motivera 

patienten att följa behandlingsrekommendationer (Egger & Dixon, 2014). 

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) är en samtalsteknik som kan användas för beteendeförändring. Det är 

en samtalsstil som används i syfte att stärka en persons egen motivation till att klara av att utföra 

en förändring. Samtalen kan vara långa eller korta. En av de viktigaste komponenterna i samtalet 

är att det alltid ska vara samarbetsinriktat; det ska inte vara en föreläsning eller monolog. Det 

handlar om att ge vägledning och inte styra samtalet. Det primära i samtalet är att stärka en 

patients egen motivation (Miller & Rollnick, 2013). 

 

MI började ta form på 1980-talet. Psykologerna Miller och Rollnick, med erfarenhet från 

missbruks- och kriminalvården, ansåg att befintliga behandlingsmetoder inte fick de resultat som 

eftersträvades. Miller och Rollnick ville utveckla ett nytt sätt att arbeta. De ansåg att sättet en 

sjuksköterska arbetar på kan vara avgörande för att både öka eller minska motivation (Miller & 

Rollnick, 2013). MI är en samtalsteknik som används för livsstilsförändring. Syftet är att locka 

fram den inre motivationen och påverka patienten till en beteendeförändring. Patienten ska 

utforska sin syn på sin problematik och bli medveten om vilka konsekvenser och risker ett 

beteende för med sig. Sjuksköterskans uppgift är att öka patientens tilltro till sin egen förmåga 



 

 

5 

 

och hjälpa patienten med att föreställa sig en bättre framtid. Strategin är att skapa nya tankebanor 

kring ett beteende för att patienten slutligen föreställa sig vad som går att vinna på en förändring. 

Sjuksköterskan ska uttrycka acceptans för patientens tankar och idéer om vad han eller hon vill, 

klarar av och tycker är viktigt och sedan utformas samtalet efter det. Det ska fungera som ett 

samarbete och i möjligaste mån ska patient och sjuksköterska vara jämlika parter i samtalet 

(Miller & Rollnick, 2013). 

 

I en metaanalys av sammanlagt 72 studier jämför Rubak och kollegor (2005) MI som 

samtalsteknik med sedvanlig information. De fann att MI hade bättre effekt på deltagarna vid 

olika beteendeproblem som t ex stor alkoholkonsumtion samt ändring av mat- och tobaksvanor, 

eller ökning av fysisk aktivitet.  

 

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan ska arbeta med att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja hälsa och återställa 

hälsa. I sjuksköterskans arbetsuppgifter ingår bland annat att motivera patienten att bli mer 

intresserad av sin egenvård och att göra livsstilsförändringar. Sjuksköterskan ska undervisa och 

informera sina patienter. Kunskap om sin sjukdom är centralt i arbetet med att motivera patienten 

att utföra egenvård (Strömberg, 2014). Sjukdom och ohälsa kan enligt svensk 

sjuksköterskeförening beskrivas som ett hot mot individen. Att leva med en allvarlig sjukdom 

kan hindra en patient från att vara den person de vill vara. Det kan innebära att patienten blir 

beroende av andra i större eller mindre utsträckning. Vad sjuksköterskan gör kan ha en avgörande 

betydelse för hur vården blir (SSF, 2014).   

 

Intresset för MI ökar konstant både internationellt och i Sverige. Idag används metoden i samtal 

om bland annat följsamhet vid behandling av somatiska sjukdomar som till exempel diabetes och 

hjärtsvikt. MI räknas numera som en evidensbaserad samtalsform och används i syfte att locka 

fram och stärka den inre motivationen till förändring. Sjuksköterskan ska kunna göra en 

bedömning av vilka resurser och förmågor en patient har för att klara av att utföra egenvård 

(Willman, 2014).  
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Teoretisk ram 

Kirkevold (2000) beskriver Dorotea Orems egenvårdsteori och hennes syn på omvårdnad som ett 

substitut för egenvård, där patienten inte själv kan genomföra den. Målet för omvårdnaden ska 

vara att hjälpa patienten till att själv kunna utföra sin egenvård. Teorin har tre delar: egenvård, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. I Teorin om egenvård beskriver Orem (i Kirkevold, 2000) 

egenvård som handlingar patienten utför för sin egen skull i syfte att ta hand om sig själv. Teorin 

om egenvårdsbrist handlar om varför en patient skulle behöva omvårdnad. Det är när förmågan 

att ta hand om sig själv är otillräcklig i relation till vad som behövs för att må bra. Det kan enligt 

Orem exempelvis handla om otillräcklig kunskap eller svårigheter att göra en bedömning eller 

genomföra åtgärder (Orem i Kirkevold, 2000). I teorin om omvårdnadssystem nämner Orem (i 

Kirkevold, 2000) några olika hjälpmetoder som hon menar att sjuksköterskor använder sig av i 

omvårdnad. Exempel på hjälpmetoder är att vägleda, stödja och undervisa. Interaktionen i en 

omvårdnadssituation mellan sjuksköterska och patient beskrivs som ett omvårdnadssystem. Orem 

(i Kirkevold, 2000) beskriver vidare tre olika omvårdnadssystem. I det första 

omvårdnadssystemet, det fullständigt kompenserade, kan inte patienter ta egna initiativ till 

egenvård. I det andra omvårdnadssystemet, det delvis kompenserade, genomför både 

sjuksköterskan och patienten egenvård. I det tredje omvårdnadssystemet, det stödjande och 

undervisande, utbildar sjuksköterskan patienten till att göra vissa handlingar som behövs för att 

egenvården ska utföras så bra som möjligt (Kirkevold, 2000).  

 

Det finns många faktorer som kan påverka förmågan att utföra egenvård. Dels handlar det om 

inre resurser såsom tilltro till egenvård, motivation, kunskap, självförtroende, beslutsförmåga och 

anpassningsförmåga. Dels handlar det om att även yttre resurser, som exempelvis familj, 

närstående, ekonomi och relation till vårdpersonal, kan ha en påverkan (Orem, 2001). 

Sjuksköterskan på hjärtsviktsmottagningen är viktig för patienten med kronisk hjärtsvikt och för 

dennes egenvård. Sjuksköterskan befinner sig här i det stödjande och undervisande systemet där 

utbildning, kunskap och motivation genomsyrar samtalet och omvårdnaden (Strömberg, 2014).  

 

 

 

 



 

 

7 

 

Problemformulering 

Bristande egenvård är vanligt förekommande hos hjärtsviktspatienter med låg följsamhet. De får 

mer symptom från sin sjukdom och löper större risk att bli inlagda på sjukhus och risken att dö i 

förtid ökar. Egenvård är därför en viktig del av behandlingen. I stor utsträckning kan patienter 

med hjärtsvikt få bättre kontroll över sin sjukdom genom att följa ordinerad medicinering och 

ändra sin livsstil om de är ohälsosamma. MI är en samtalsteknik som används i rådgivning och 

behandling för att underlätta bland annat livsstilsförändringar. En viktig uppgift för 

sjuksköterskan är att hjälpa patienter med hjärtsvikt att följa de rekommendationer som finns för 

behandling. Om patienter med hjärtsvikt inte har kunskap om sin sjukdom, inte har förståelse 

eller inte är motiverade till egenvård kan det innebära en försämring i sjukdomen.  Därför är det 

intressant att ta reda på vilka sätt MI kan vara användbart för sjuksköterskan att hjälpa patienter 

med hjärtsvikt, som har låg följsamhet, till egenvård och livsstilsförändringar när sedvanlig 

information inte räcker till. 

 

Syfte 

Att beskriva på vilka sätt MI kan vara användbart för sjuksköterskan att hjälpa patienter med 

hjärtsvikt, som har låg följsamhet, till egenvård och livsstilsförändringar när sedvanlig 

information inte räcker till. 

 

Frågeställningar 

1. Hur har patienter med hjärtsvikt ändrat sin livsstil efter deltagande i samtal där MI 

använts som samtalsteknik jämfört med patienter som fått sedvanlig information? 

2. På vilka sätt har egenvården förbättrats för patienter med hjärtsvikt efter deltagande i 

samtal där MI använts som samtalsteknik jämfört med patienter som fått sedvanlig 

information? 

 

METOD 

Design 

En systematisk litteraturstudie valdes som metod (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar med 

kvalitativa och kvantitativa metoder analyserades för att besvara syftet. I litteraturstudien har 

tidigare dokumenterad kunskap undersökts genom att kunskapsläget beskrivits inom ett visst 
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område. Frågor har ställts till litteratur istället för till personer (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Sökstrategi 

Urval 

Sökningar av artiklar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO mellan januari och 

april 2016 för att få fram relevanta artiklar till studien. Dessa databaser valdes då deras innehåll 

täcker omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna gjordes på 

nyckelorden heart failure, self-care, compliance och motivational interviewing. Orden användes i 

olika kombinationer med den booelska sökoperatorn AND (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Sökningarna har även innefattat MeSHtermer på nyckelorden. Inklusionskriterier för studien var 

att artiklarna skulle vara publicerade inom de senaste 15 åren, ha tillgängliga abstactsoch vara 

skrivna på svenska eller engelska. Exklusionskriterier för studien var artiklar som inte fanns 

tillgängliga via databaser på Uppsala Universitet eller som inte svarade på syftet för studien samt 

artiklar som hade för låg kvalitet i kvalitetsgranskning. Fyra artiklar exkluderades från studien då 

de inte svarade på syftet. Två artiklar exkluderades då de var förstudier till större studier som 

redan fanns med bland de 14 artiklar som valdes ut för läsning i fulltext. Totalt antal träffar i 

Pubmed 1985, Cinahl 941 och PsykINFO 166.  

 

Tillvägagångssätt 

Artiklarna valdes först efter titel som verkade relevant för syfte och frågeställningar, därefter 

lästes abstract. Om abstract var intressant för uppsatsens syfte och frågeställningar valdes 

artikeln ut till vidare läsning i fulltext. Flera av artiklarna återkom i sökningarna. För läsning i 

fulltext valdes 14 artiklar, se tabell 1.  
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Tabell 1, resultat av sökningar 

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstrakt  Valda artiklar till 
läsning i fulltext 

Pubmed heart failure AND self-care 1689 41 11 

Pubmed heart failure AND self-care AND compliance 279 4 0 

Pubmed heart failure AND self-care AND compliance AND 
motivational interviewing 

2 0 
 

0 

Pubmed heart failure AND self-care AND motivational 
interviewing 

15 0 0 

     

Cinahl heart failure AND self-care 777 29 3 

Cinahl heart failure AND self-care AND compliance 150 6 0 

Cinahl heart failure AND self-care AND compliance AND 

motivational interviewing 
2 0 0 

Cinahl heart failure AND self-care AND motivational 

interviewing 
12 0 

 

 

 

0 

PsycINFO heart failure AND compliance 163 0 
 

0 

PsycINFO heart failure AND compliance AND motivational 

interviewing 
2 0 

 

 

0 

PsycINFO heart failure AND self-care AND compliance AND 

motivational interviewing 
1 0 0 

 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Åtta artiklar kvalitetsbedömdes efter granskningsmallar utformade för denna studie baserade på 

Willman et al., (2011). Olika mallar användes beroende på om artiklarna nyttjat r kvalitativ eller 

kvantitativ metod, se bilaga 2 - 4. Artiklarna granskades utifrån urval, etiskt resonemang, bortfall 

och resultat. Alla artiklarna granskades först enskilt av författarna, sedan jämfördes och  
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diskuterade författarna analysen tillsammans. Varje fråga som besvarades med ett ja gavs ett  

poäng. Frågor som besvarades med ett nej-svar gavs noll poäng. När alla frågor besvarats 

räknades poängen ihop. Artiklar med kvantitativ randomiserad kontrollstudie, RCT, kunde få 

totalt 16 poäng. Artiklar med kvantitativ fall- kontrollstudie, CCT, kunde få totalt 10 poäng, och 

artiklar med kvalitativ metod kunde få totalt 14 poäng. Därefter graderades artiklarna till låg, 

medel eller hög kvalitet (Willman et al., 2011), se bilaga 2-4. 

 

Resultatanalys 

Alla artiklarna lästes först flera gånger enskilt av författarna. Första läsningarna gjordes för att få 

en djupare förståelse för studiens intervention och resultat. Senare söktes svar på denna studies 

frågeställningar.  I vidare läsning söktes likheter och skillnader mellan artiklarna (Willman et al., 

2011). Detta gjorde författarna tillsammans genom jämförelse av de enskilda analyserna och 

diskussion. En artikelöversikt upprättades, se bilaga 4. Med denna studies frågeställningar som 

utgångspunkt observerades två teman ur artiklarnas resultat. Tre kategorier framkom sedan under 

varje tema, se tabell 2.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Det kändes viktigt att välja studier som hade fått tillstånd av en etisk kommitté. Tolkning och 

översättning av artiklar i kvalitetsanalys och resultatanalys gjordes så objektivt som möjligt utan 

att förvränga eller undanhålla information (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

RESULTAT 

Resultatet grundar sig på åtta vetenskapliga studier som presenteras i detalj i bilaga 4. Fem av 

studierna var kvantitativa. En studie hade både kvantitativ och kvalitativ inriktning, så kallad 

mixed methods. Två av studierna var kvalitativa fallstudier. Samtliga studier använde sig av 

samtalstekniken MI som intervention för att förbättra egenvård och/eller förändra livsstil. De 

flesta av studierna var utförda i USA, men även Italien och Storbritannien fanns representerade. 

De flesta av artiklarna höll hög kvalitet efter granskning, utom de två kvalitativa fallstudierna 

som fick medelkvalitet. Medelålder på studiedeltagarna var runt 60-75 år förutom i de två 

kvalitativa fallstudierna där studiedeltagarna var betydligt yngre. Utifrån resultatanalysen 

framkom två olika teman när denna studies frågeställningar användes som utgångspunkt; 
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förändring av livsstil och förbättring av egenvård. Under varje tema framstod tre olika kategorier, 

se tabell 2.  

 

Tabell 2. Översiktstabell av tema och kategorier 

Tema Förändring av livsstil Förbättring av egenvård 

Kategori Fysisk aktivitet Tilltro till sin egen förmåga att 

utföra egenvård 

 Viktnedgång Känna igen symptom och 

följsamhet till behandling 

 Sluta röka Åtgärda symptom och 

utvärdera effekt av det 

 

Förändring av livsstil 

MI som samtalsteknik hade positiv påverkan på studiedeltagare i flertalet av studierna i syfte att 

få dem att ändra sin livsstil. Resultatet visade att samtalstekniken fungerade främst för att få 

patienterna att öka sin fysiska aktivitet men även för att motivera till viktnedgång och rökstopp. 

Det framgår tydligt i många av studierna att om personer själva får komma fram till ett beslut om 

en förändring så är de mer benägna att nå sitt mål.  

 

Fysisk aktivitet 

Majoriteten av studierna visade resultat på att MI var en bra samtalsteknik i syfte att få 

studiedeltagare med kronisk hjärtsvikt att öka sin fysiska aktivitet (Brodie, Inoue & Shaw, 2006; 

McCarthy, Dickson, Katz & Chyun, 2015; Stawnychy, Masterson & Riegel, 2014; Riegel, 

Dickson, Hoke, McMahon & Sayers, 2006; Pietrabissa et al., 2015). Brodie och medarbetare 

(2006) visar tydligt att studiedeltagare som medverkat i samtal där MI använts som samtalsteknik 

uppvisade de största beteendeförändringarna jämfört med studiedeltagare som fått sedvanlig 

information. Studiedeltagarna delades in i tre grupper. Grupp ett fick sedvanlig information, 

grupp två medverkade i samtal med MI-teknik och grupp tre fick både och. Sedvanlig 

information innebar att studiedeltagarna tillhandahölls information och rekommendationer för att 

öka sin fysiska aktivitet. Det motiverande samtalet erhöll studiedeltagarna genom åtta 
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samtalssessioner á en timme per tillfälle i sina hem. Alla tre grupper ökade sin fysiska aktivitet 

men grupp två uppvisade störst förändring i sitt beteende, vilket innebar att de började att träna 

regelbundet efter interventionens slut. McCarthy och medarbetare (2016) visar signifikanta 

skillnader i förbättring i fysisk aktivitet för studiedeltagare som erhållit samtal med MI som 

samtalsteknik. Interventionen var uppdelad i tre delar med olika mål; att öka studiedeltagarnas 

fysiska aktivitet, att lära dem känna igen symptom på hjärtsvikt och att stärka deras 

självförtroende. Under tolv veckor kontaktades studiedeltagarna per telefon en gång i veckan och 

samtalet varade omkring fem minuter. 

 

Viktnedgång 

MI som samtalsteknik i syfte att motivera personer att gå ner i vikt har visat goda resultat 

(Pietrabissa et al., 2015; Stawnychy et al., 2014).  Pietrabissa och medarbetare (2015) 

presenterade i en fallstudie en studiedeltagare med hjärtsvikt som hade ett BMI på 51,9. 

Studiedeltagaren visste att han behövde gå ner i vikt och det var även hans önskan att göra det. 

Han hade fått sedvanlig information vid flera tillfällen men lyckades trots det ändå inte 

genomföra en förändring. Tillsammans med en sjukgymnast genomfördes tre samtal med MI som 

samtalsteknik. Efter de tre samtalen hade han gått ner i vikt och börjat träna regelbundet. 

Tidsintervallet mellan samtalen framgår inte. Stawnychy och medarbetare (2014) visade i sin 

intervention en multisjuk deltagare med hjärtsvikt som fått fyra samtal med MI som 

samtalsteknik. Studiedeltagaren levde med flera stora utmaningar på daglig basis och flera mål 

utarbetades i samtalen. Det första målet var att hon inte skulle skriva ut sig själv, utan försöka 

stanna kvar på sjukhuset tills hon var färdigbehandlad. Eftersom hon vägde 157 kilo var vikten 

ett av de senare målen i behandlingen. Efter fyra sessioner i MI visade det sig att hon hade gått 

ner 34 kg. Tidsintervallen mellan samtalen är oklart.  

 

Rökning 

Pietrabissa och medarbetare (2015) redovisade i en fallstudie med en hjärtsjuk studiedeltagare att 

samtal med MI som samtalsteknik fungerade väl i syfte att finna motivation att sluta röka. 

Sjukvårdspersonal som ofta kom i kontakt med studiedeltagaren hade vid upprepade tillfällen 

påtalat hur dåligt det var att röka och att han måste sluta. Studiedeltagaren visste att det inte var 

bra och att han borde sluta men han orkade inte ta tag i det. Samtalen delades upp i tre sessioner. 
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I samtalen fick studiedeltagaren rådet att när han kände begär att röka skulle han vänta 30 

minuter. Om han efter 30 minuter fortfarande ville röka så skulle han göra det. Efter tre samtal 

med MI-teknik hade studiedeltagaren valt att sluta att röka.  

 

Förbättring av egenvård 

Många av studierna visade positiva resultat på förbättring av egenvård för studiedeltagare med 

hjärtsvikt. MI framstår som en bra samtalsteknik för att öka tilltron till den egna förmågan att 

utföra egenvård, lära studiedeltagarna att känna igen symptom av sjukdomen och att följa 

behandling samt agera och åtgärda symptom för att sedan utvärdera effekten av agerandet. 

 

Tilltro till sin egen förmåga att utföra egenvård  

Användning av MI som samtalsteknik hos studiedeltagare som har hjärtsvikt visades i flera 

studier vara särskilt användbar för att öka tilltron till den egna förmågan att utföra egenvård 

(Paradis, Cossette, Frasure-Smith, Heppell & Guertin, 2010; Masterson-Creber, Patey, Lee, 

Kuan, Jurgens & Riegel, 2015; Riegel, Masterson-Creber, Hill, Chittams & Hoke, 2016; Riegel, 

Dickson, Hoke, McMahon, Reis & Sayers, 2006; Stawnychy, Masterson-Creber & Riegel, 2014; 

Pietrabissa et al., 2015). Studiedeltagare som fått medverka i samtal där MI använts som 

samtalsteknik skattade tilltron till sin egen förmåga att utföra egenvård med högre poäng jämfört 

med kontrollgruppen (Paradis et al., 2010; Masterson-Creber et al., 2015). I de två studierna 

jämfördes en interventionsgrupp där studiedeltagare fått medverka i samtal där MI använts som 

samtalsteknik med en kontrollgrupp som fick sedvanlig information. Interventionen gavs först i 

ett möte med studiedeltagaren och sedan genom två till fyra uppföljande telefonsamtal. 

Studiedeltagarna fick skatta sin egenvård på en skala innan start och vid en till tre månader efter 

start. McCarthy och medarbetare (2015) visade dock i sin studie att MI som samtalsteknik inte 

hade någon större effekt på vare sig tilltron att utföra egenvård eller på förmågan att utöka den. 

 

Riegel och medarbetare (2016) visade genom sin studie att MI som samtalsteknik kunde förbättra 

upplevd självförmåga att utföra egenvård som i sin tur bidrog till mindre risk för återinläggning 

på sjukhus. Bättre kunskap om sig själva, om sjukdomen och en ökad kompetens att utföra 

egenvård uttrycktes av studiedeltagare efter att ha medverkat i samtal där MI använts som 

samtalsteknik i flera studier. Flera studiedeltagare upplevde en känsla av uppgivenhet innan 
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interventionen eller i början av den (Riegel et al., 2006; Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 

2015). I slutet av två fallstudier kunde studiedeltagarna dock känna en större tilltro till att nå 

långsiktiga mål (Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 2015). I två fallstudier användes MI 

som samtalsteknik i samtal med en studiedeltagare under tre till fyra möten. Samtalstekniken MI 

innebar att aktivt lyssna och reflektera över vad studiedeltagaren berättade under samtalen. 

Genom återkoppling kunde problemområden upptäckas som vidare bearbetades under samtalet. 

Vidare fokuserades det på att hitta en motivationskälla till att vilja förändra sig. I båda 

fallstudierna var studiedeltagarnas barn och familj motivationskällan. Att låta studiedeltagarna 

vara de som styrde behandlingen var en viktig del av samtalstekniken MI. Detta gav dem en ökad 

känsla av kontroll över både sjukdom och sina liv (Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 

2015). Att motivera studiedeltagare med hjärtsvikt att ta mer kontroll över sin hälsa kunde hjälpa 

dem att få förbättrad egenvård (Masterson-Creber et al., 2015).  

 

Känna igen symptom och följsamhet till behandling 

Flertalet studier visade resultat där studiedeltagare förbättrat sin förmåga att känna igen symptom 

och fått en högre följsamhet till behandling av hjärtsvikt genom samtal där MI använts som 

samtalsteknik (Paradis et al., 2010; McCarthy et al., 2015; Masterson-Creber et al., 2015; 

Stawnychy et al., 2014). Studiedeltagare som medverkat i samtal där MI använts som 

samtalsteknik skattade sig högre på en egenvårdsskala när det gällde att ha lärt sig känna igen 

symptom av hjärtsvikten och att följa behandling av hjärtsvikt jämfört med studiedeltagare som 

fått sedvanlig information (Paradis et al., 2010; Masterson-Creber et al., 2015). Paradis och 

medarbetare (2010) påpekade dock att både interventionsgruppen och kontrollgruppen 

förbättrade sin förmåga att känna igen symptom och följa behandling, men interventionsgruppen 

skattade sig högre på en skala som mätte egenvård, specifikt gällande att känna igen symptom av 

sjukdomen och att följa behandling av den. 

  

MI som samtalsteknik genom telefonsamtal visade hos studiedeltagare en signifikant förbättring 

av följsamhet till behandling och en förbättring i att känna igen symptom av sjukdomen 

(McCarthy et al., 2015). Studiedeltagarna fick uppföljning varje vecka under 12 veckor med 

intentionen att bibehålla och eventuellt förbättra den fysiska aktiviteten. Följsamheten var hög 

under studiens gång då majoriteten av studiedeltagarna bibehöll sin fysiska aktivitet under 
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interventionen. 

 

Samtal med MI som samtalsteknik kan resultera i ändrad uppfattning, bättre förståelse för 

behandling och högre följsamhet. Detta visar Stawnychy och medarbetare (2014) i en fallstudie 

att genom samtal där MI använts som samtalsteknik. Studiedeltagaren började förstå sambandet 

mellan egenvården av sin hjärtsvikt och överlevnad. Före interventionen skrev hon ofta ut sig 

själv innan hon var färdigbehandlad. Efter fyra samtal med MI som samtalsteknik förändrades 

hennes beteende och hon stannade alltid kvar på sjukhus till hon var färdigbehandlad. 

Studiedeltagaren började efter fallstudiens slut känna igen sina symptom av sjukdomen och 

kände sig motiverad att utföra egenvård. (Stawnychy et al., 2014).  

 

Åtgärda symptom och utvärdera effekt 

Samtal där MI som samtalsteknik använts har i flera studier visat att det kan påverka förmågan att 

hantera sin sjukdom och ta beslut att åtgärda symptom (Paradis et al., 2010; Riegel et al., 2006; 

Pietrabissa et al., 2015). Studiedeltagare som medverkat i samtal där MI använts som 

samtalsteknik skattade sig själva mycket högre än studiedeltagare som fått sedvanlig information 

i avseende att främja, bibehålla eller förbättra sin hälsa. De skattade sig även högre i fråga om att 

förebygga sjukdom och bibehålla normalt leverne. De kände att deras förmåga att ta beslut i 

egenvård av hjärtsvikt stärkts (Paradis et al., 2010; Riegel et al., 2006). En studiedeltagare i en 

fallstudie visade genom intervjuer baserade på MI att han började ta ansvar för sin behandling 

och över sina framsteg. Han kände också att han efter fallstudiens slut klarade av att hantera 

svårigheter och hinder i hans vardag på ett bättre sätt (Pietrabissa et al., 2015).  

 

DISKUSSION 

De åtta inkluderade studierna i denna litteraturstudie beskrev effekten av MI som samtalsteknik 

för att förbättra egenvården och/eller förändra livsstil hos studiedeltagare med hjärtsvikt. 

Resultaten av studierna visar att MI är en bra samtalsteknik för att förbättra egenvård samt för att 

förändra livsstil hos studiedeltagare med hjärtsvikt jämfört med sedvanlig information. Speciellt 

bra är MI när det gäller att öka studiedeltagarnas fysiska aktivitet och att öka deras tilltro till den 

egna förmågan att utföra egenvård.  
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Resultatdiskussion  

Majoriteten av studierna visade att MI som samtalsteknik var bra för att få deltagare med  

hjärtsvikt att göra en livsstilsförändring och öka sin fysiska aktivitet (Brodie et al., 2006; 

McCarthy et al., 2015; Stawnychy et al., 2014; Riegel et al., 2006; Pietrabissa et al., 2015). Miller 

och Rollnick (2013) menar att MI är en samtalsteknik som kan användas för att genomföra 

livstilsförändringar genom att hjälpa en person att hitta motivation att förändra sig. McCarthy och 

medarbetare (2015)  såg tydligt i deras intervention att deltagarna både ökade och bibehöll sin 

fysiska aktivitet med hjälp av MI som samtalsteknik. Symptom från hjärtsvikten kan minska vid 

fysisk aktivitet, vilket i förlängningen kan innebära färre återinläggningar på sjukhus (Davies et 

al., 2010). Hjärtsvikt är delvis en livsstilssjukdom och övergår ofta i ett kroniskt tillstånd. Fysisk 

aktivitet är en viktig del av egenvården, det ökar välbefinnandet och livskvaliteten och det kan 

även öka överlevnaden hos patienter med hjärtsvikt (Hjärt-Lungfonden, 2015c). Pietrabissa och 

medarbetare (2015) visade i sin fallstudie att MI som samtalsteknik gav ett ökat välbefinnande 

och en ökad livkvalitet. Studiedeltagaren fick genom samtal med MI-teknik även en ökad 

viktnedgång. Randomiserade studier har ofta en större vetenskaplig tyngd, det är därför intressant 

att en fallstudie med en endast en deltagare och en stor randomiserad studie kommer fram till 

samma resultat; att MI fick studiedeltagarna att öka sin fysiska aktivitet (Pietrabissa et al., 2015; 

Brodie et al., 2008).  

 

Studiens resultat visar att MI som samtalsteknik fungerar i syfte att motivera till rökstopp 

(Pietrabissa et al., 2015). Ramén och Lindén (2011) menar att användning av MI som 

samtalsteknik i fråga om rökavvänjning har visat sig vara effektivt i flera studier. Pietrabissa och 

medarbetare (2015) menar att ha hjärtsvikt och samtidigt röka bör ses som ett allvarligt 

riskbeteende och att det bör läggas ner tid och åtgärder på att förebygga rökning. En individs 

hälsa påverkas till 45 procent av livsstil och beteende (Ringsberg, 2014). Med den siffran i åtanke 

står det klart hur viktigt det är att motivera patienter med hjärtsvikt att utföra livsstilsförändringar 

såsom att sluta röka, gå ner i vikt och att öka sin fysiska aktivitet.  

 

I två kvalitativa fallstudier beskriver studiedeltagarna att de vid upprepade tillfällen fått råd och 

rekommendationer angående livsstil, rökning och vikt men att de inte klarat av att ta till sig 

informationen. Efter en intervention med MI som samtalsteknik var studiedeltagarna mer 
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motiverade, de hade en större känsla av kontroll över sin situation och började träna regelbundet 

(Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 2015). Det här går i linje med vad Miller och Rollnick 

(2013) beskriver; att MI skapar nya tankebanor kring ett beteende för att kunna föreställa vad 

som går att vinna med en förändring. Rubak och kollegor (2005) beskriver också just detta; att 

MI har en bättre effekt jämfört med sedvanligt information gällande beteendeproblem. Det 

framkommer i denna studies resultat att den undervisande inriktningen som den sedvanliga 

informationen är baserad på visat sig vara otillräcklig för att motivera hjärtsviktspatienter att 

genomföra livsstilsförändringar (Riegel et al., 2006). Enligt Strömberg (2014) ska sjuksköterskan 

motivera patienten att bli mer intresserad av sin egenvård och att genomföra livsstilsförändringar. 

När patienten med hjärtsvikt inte följer råd och rekommendationer kan sjuksköterskan få 

uppfattningen att patienten inte har förstått informationen som givits. Studiedeltagare ansåg att de 

saknade verktyg för hur de ska utföra sin egenvård. Den sedvanliga informationen de får är 

baserad på vad de ska göra men inte hur de ska göra för att åstadkomma det som krävs för en god 

egenvård (Riegel et al., 2006; Stawnychy et al., 2014).  

 

Denna studie visar positiva resultat kring förbättringar av egenvård med hjälp av samtalstekniken 

MI. Främst för att öka tilltron hos hjärtsviktspatienter till sin egen förmåga att utföra egenvård 

(Paradis et al., 2010; Masterson-Creber et al., 2015; Riegel et al., 2016; Riegel et al., 2006; 

Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 2015). Strömberg (2014) berättade om hur viktigt det är 

med motivation, vilja och kunskap för att egenvården vid hjärtsvikt ska lyckas och bli så bra som 

möjligt. Låg tilltro till den egna förmågan och okunskap om sjukdomen ger en bristande 

egenvård. Flera studier i resultatet visade att samtalstekniken MI som samtalsteknik kan motivera 

till behandling och ge mer förståelse och kunskap om sin sjukdom vilket resulterade i bättre 

egenvård (Riegel et al., 2016; Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 2015; Masterson-Creber 

et al., 2015). Det har beskrivits att en av de främsta anledningarna till återinläggning på sjukhus 

för patienter med hjärtsvikt var okunskap om behandlingen (Sahebi et al., 2015). Något som går i 

linje med fynden som Riegel et al (2016) presenterar i deras studie. En bättre upplevd 

självförmåga genom samtal med MI som samtalsteknik kunde ge en bättre egenvård som i sin tur 

minskade antalet återinläggningar på sjukhus för studiedeltagare med hjärtsvikt. 
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Flera av studierna visade att MI var en bra samtalsteknik när det gällde att få deltagare att följa 

behandling (Pietrabissa et al., 2015; Stawnychy et al., 2014; Riegel et al., 2016). Låg följsamhet 

har beskrivits mest förkommande hos patienter i långvarig behandling (Egger & Dixon, 2014). 

Hjärtsvikt övergår ofta till ett kroniskt tillstånd (Hjärt-Lungfonden, 2015a). MI som 

samtalsteknik används ofta för följsamhet till behandling vid somatiska sjukdomar såsom 

hjärtsvikt (Willman, 2014). MI används också i syfte att locka fram och stärka motivation till 

förändring (Willman, 2014). Pietrabissa och medarbetare (2015) och Stawnychy och medarbetare 

(2014) beskriver just detta tydligt i deras resultat. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

omvårdnaden genom att informera och motivera patienten till behandling (Egger & Dixon, 2014). 

Strömberg (2014) skriver också att det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att motivera 

patienten att bli mer intresserad av sin egenvård. Det har visat sig att den sedvanliga 

informationen som ges ut inte alltid fungerar optimalt (Riegel et al., 2006). MI som samtalsteknik 

fungerar bra, även om den bara används kortfattat i samtal har den stor effekt i just att motivera 

deltagare att utföra egenvård och att förbättra egenvård av hjärtsvikt (Stawnychy et al., 2014).  

 

Det står klart i flertalet artiklar hur komplex egenvården är och att det finns många olika faktorer 

som påverkar om och/eller hur den utförs (Paradis et al., 2010; Masterson-Creber et al., 2015; 

Riegel et al., 2006; Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 2015). Detta är intressant för 

sjuksköterskan att bejaka i omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt.  Detta går även i linje med 

vad Sahebi och medarbetare (2015) fann i deras resultat. Willman (2014) menar att 

sjuksköterskan ska kunna göra en bedömning av vilka resurser och förmågor en patient har för att 

klara av att utföra egenvård. Orem (2001) beskriver en patients resurser som omfattande med 

många olika faktorer som kan påverka förmågan att utföra egenvård. Det gäller att som 

sjuksköterska ha god kunskap om detta i arbetet med svårt sjuka patienter med hjärtsvikt, där 

egenvården har en stor och betydelsefull roll i behandlingen. Studiens resultat visar att MI var en 

var en bra samtalsteknik i syfte att få studiedeltagare att öka sin fysiska aktivitet (Brodie et al., 

2006; McCarthy et al., 2015; Stawnychy et al., 2014; Riegel et al., 2006; Pietrabissa et al., 2015). 

I Orems teori om omvårdnadssystem nämner hon (i Kirkevold, 2000) några hjälpmetoder, bland 

annat att stödja och undervisa. Det står klart hur viktig sjuksköterskans roll är att genom sin 

utbildning och kunskap hjälpa och motivera patienten till egenvård. MI har visat sig vara 

användbart när sedvanlig information inte räcker till för att få hjärtsviktspatienten att utföra ökad 
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fysisk aktivitet 

 

Studiens resultat visar att studiedeltagares okunskap om sin sjukdom kan resultera i bristande 

egenvård (Riegel et al., 2016; Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 2015; Masterson-Creber 

et al., 2015) och ökad risk för återinläggning på sjukhus (McCarthy et al., 2015; Masterson-

Creber et al., 2015; Riegel et al., 2006). Det är något som även Sahebi och medarbetare (2015) 

poängterar i sin studie. Socialstyrelsen (2016) skriver att majoriteten av hjärtsviktpatienter inte 

vet vad sjukdomen innebär.  Flera studiedeltagare beskrev en känsla av uppgivenhet innan 

interventionen (Pietrabissa et al., 2015; Stawnychy et al., 2014). Miller och Rollnick (2013) 

beskriver att syftet med MI som samtalsteknik är att locka fram den inre motivationen och 

föreställa sig en bättre framtid. I denna studies resultat framkom att motivationskällan ofta var 

familjen eller barnen (Pietrabissa et al., 2015; Stawnychy et al., 2014; Riegel et al., 2006). 

Motivation är en avgörande faktor till att följa behandlingsrekommendationer (Ulfvarson & 

Bergqvist, 2014). I denna studie framkom att MI som samtalsteknik fungerade bättre än sedvanlig 

information inom flera områden. Speciellt för patienter med låg följsamhet, som hamnat i en 

negativ spiral med okunskap och uppgivenhet (Stawnychy et al., 2014). Det är inte ovanligt att 

sjuksköterskor lägger skulden på sig själva i situationer med patienter som har låg följsamhet. Det 

kan kännas som ett misslyckande för sjuksköterskan att inte förmå patienten att göra livsviktiga 

förändringar inom egenvård och livsstil. Stawnychy och medarbetare (2014) ser tydligt det 

sambandet mellan deras studiedeltagare och vårdpersonal. Sjuksköterskorna hade svårt att dölja 

sin frustration i mötet med patienten. Patienten uppfattade frustrationen och förlorade förtroende 

för sjuksköterskorna. Det uppstår därmed ett etiskt dilemma mellan sjuksköterskan och patienten.   

 

Studiens resultat visar att hjärtsviktssjuka patienter som av olika anledningar inte klarar av att 

utföra sin egenvård ofta blir inlagda inom slutenvården och att frekvensen av återinläggningar på 

sjukhus är hög (McCarthy et al., 2015; Masterson-Creber et al., 2015; Riegel et al., 2006). Detta 

går i linje med vad Socialstyrelsen (2016) skriver. Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till 

sjukhusinläggning bland personer äldre än 65 år. Forskning har visat att bättre omhändertagande 

och behandling kan förhindra hälften av alla sjukhusinläggningar. Majoriteten av patienter med 

hjärtsvikt har dålig kunskap om sina mediciner och sin hjärtsvikt. Detta gör att de inte känner 

igen symptom på försämring vilket leder till ökat antal inläggningar i sluten vård 
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(Socialstyrelsen, 2016).  Studiens resultat visar att även korta sessioner med MI som 

samtalsteknik kan vara tillräckligt för att få deltagare att ändra sina livsstil och förbättra sin 

egenvård (Stawnychy et al., 2014).  

 

Kliniska implikationer 

Flera av studierna visade signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp 

(Paradis et al., 2010; Masterson-Creber et al., 2015; Riegel et al., 2016; Brodie et al., 2008). Det 

stärker antagandet att MI är en fungerande samtalsteknik. Den kliniska relevansen är hög och 

högst aktuell. MI används alltmer inom sjukvården (Willman, 2014). Samtalstekniken MI ger 

patienten mer ansvar och delaktighet i behandlingen av dem själva. Det går i linje med vad som 

står i patientlagen (SFS, 2014:821); att patienten ska vara delaktig i sin vård. MI som 

samtalsteknik ger enligt studiens resultat också studiedeltagarna en ökad tilltro till deras förmåga 

att kunna utföra egenvård. Patienten får ökad självkänsla och självförtroende. Det är patienten 

som bestämmer och står i fokus, detta är i enlighet med patientcentrerad vård som i sin tur 

uppvisat goda resultat för patienten (SSF, 2014). Dagens sjuksköterskestudenter får undervisning 

i samtalstekniken MI under utbildningen. Det är inte svårt att använda sig av tekniken och kurser 

i MI finns tillgängliga. Stawnychy och medarbetare (2015) visar på en stor förändring hos 

studiedeltagaren och att många olika processer påbörjas genom MI som samtalsteknik, även om 

det bara används kortfattat i samtal. 

 

Metoddiskussion 

Antalet publicerade artiklar i ämnet var sparsamt vilket resulterade i få artiklar till denna studies 

resultat. Det kan ses som en svaghet för denna studie. Författare och deltagargrupp återkommer i 

flera av studierna då de har gjort flera studier på samma grupp. Detta kan ha påverkat resultat av 

denna studie något. Trots att resultatet grundar sig på ett fåtal artiklar är denna studie trovärdig då 

alla uppvisar samma resultat, att MI som samtalsteknik är ett bra alternativ till den sedvanliga 

informationen för patienter med hjärtsvikt med låg följsamhet. I studiens forskningsetiska 

överväganden beskrevs att bara studier som fått tillstånd av en etisk kommitté skulle väljas 

(Forsberg & Wengström, 2013). I en av studierna fördes inget etiskt resonemang, den togs ändå 

med då antalet studier inom ämnet var ytterst få. De studier som ingick i resultatet stödjer denna 

studies antagande. Alla åtta studier har tolkats och översatts så objektivt som möjligt.  
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De två kvalitativa fallstudierna (Stawnychy et al., 2014; Pietrabissa et al., 2015) hade unga 

deltagare med en ålder på 27 år respektive 39 år, vilket inte är så vanligt men förekommande.  

Medelåldern för patienter med hjärtsvikt är 75 år (Hjärt-Lungfonden, 2015a). Ålder på deltagare i 

studierna varierade men majoriteten av studierna hade deltagare som var runt 60-75 år gamla. 

Fem av de inkluderade studierna till resultatet var från USA, en var från Canada, en från Italien 

och en från Storbritannien. Detta kan eventuellt tyda på att USA uppmärksammat och använder 

sig mer av MI som samtalsteknik till hjärtsviktspatienter än övriga länder.  

 

MI som samtalsteknik är idag en evidensbaserad teknik (Willman, 2014). Det är en samtalsteknik 

som det går att mäta effekten av och det gör validiteten hög. Många av studierna var 

randomiserade (Paradis et al., 2010; Riegel at al., 2016; Brodie et al., 2008; Masterson-Creber et 

al., 2015). De redovisade sina resultat i tabeller med p-värde vilket ger oss ett mått på 

trovärdigheten i studierna. Två av studierna var kvalitativa fallstudier (Stawnychy et al., 2014; 

Pietrabissa et al., 2015). De redovisade ett positivt resultat på att MI som samtalsteknik 

fungerade. Det råder dock tveksamhet angående data- och analysmättnad i dessa studier då de 

endast har intervjuat en deltagare. Ett av inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna 

skulle vara publicerade inom de senaste 15 åren. Tanken var från början artiklar från de senaste 

fem åren, men höjdes först till tio år sedan till 15 år då ytterst få artiklar fanns att hitta inom 

ämnet. Ett exklusionskriterium för studien var artiklar som inte fanns tillgängliga via databaser på 

Uppsala Universitet. Fyra artiklar hittades som verkade vara bra för studiens syfte, men de var 

inte tillgängliga via databaser på Uppsala Universitet. Det hade varit intressant att få med dem 

och det hade eventuellt gett studien större tyngd. Inga av de artiklar som kvalitetsgranskats till 

studiens resultat hade låg kvalitet vilket var ett exklusionskriterium.  

 

Granskningsmallar baserade på Willman och medarbetare (2011) valdes, de har använts i tidigare 

arbeten och visat sig fungera bra. Dessa granskningsmallar verkade enklare att använda jämfört 

med andra. Tre granskningsmallar valdes och anpassades för denna litteraturstudie (bilaga 1-3). 

Studierna poängsattes och procentsats räknades ut för att kunna mäta kvaliteten på dem och för 

att även kunna jämföra kvaliteten mellan studierna. Alla studier har lästs av båda författarna 

vilket höjer reliabiliteten i denna studie (Henricson, 2012). När litteraturstudien inleddes fanns ett 



 

 

22 

 

antagande att MI som samtalsteknik skulle vara effektivt för hjärtsviktspatienter med låg 

följsamhet i syfte att förbättra egenvården och att förändra livsstil. Båda författarna arbetar med 

kroniskt sjuka patienter och har sett många patienter med bristande egenvård och låg följsamhet, 

därav antagandet.  

 

En framtida studie skulle vara intressant att göra med en egen intervention som till exempel 

intervjuer eller enkäter till en bredare patientgrupp med kroniska sjukdomar med tanke på att det 

inte finns så mycket publicerat i det valda ämnet. Artikelsökningar med motivational interviewing 

visade att det fanns mycket forskning kring samtalstekniken på andra patientgrupper.  

 

Slutsats 

Denna studie visar att MI som samtalsteknik är användbart på många sätt för sjuksköterskor att 

använda sig av när de behandlar hjärtsviktspatienter med låg följsamhet och när sedvanlig 

information inte räcker till, speciellt för att öka fysisk aktivitet samt att öka tilltron till den egna 

förmågan att utföra egenvård. Det finns utrymme och behov av mer forskning inom området, 

men redan nu finns det tillräckligt mycket bevis för att MI som samtalsteknik i många fall är 

bättre än sedvanlig information och att det kan användas i korta sessioner. Detta gör att 

sjuksköterskor redan nu kan börja utbildas och börja implementera samtalstekniken MI i vården 

av hjärtsviktspatienter. 
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Bilaga 1 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  RCT 

 Ja Nej Vet ej 

1. Kriterier för inkludering/exludering    

2. Urvalsförarandet beskrivet?    

3. Representativt urval?    

4. Randomiseringsförfarande beskrivet?    

5. Likvärdiga grupper vid start?    

6. Analyserade i den grupp de randomiserades till?    

7. Blindning av patienter?    

8. Blindning av vårdare?    

9. Blindning av forskare?    

10. Bortfallsanalysen beskriven?    

11. Bortfallsstorleken beskriven?    

12. Adekvat statistisk metod?    

13. Etiskt resonemang?    

14. Är instrumenten valida?    

15. Är instrumenten realiabla?    

16. Är resultatet generaliserbart?    

 

 

Beräkning av poäng:  Ja svar = 1 poäng 

Max poäng:   16 

 

Hög kvalitet  11-16  poäng  

Medel kvalitet  8 - 10 poäng 

Låg kvalitet  0 - 7 poäng 
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Bilaga 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod CCT 

 Ja Nej Vet ej 

1. Kriterier för inkludering/exludering    

2. Urvalsförarandet beskrivet?    

3. Representativt urval?    

4. Bortfallsanalysen beskriven?    

5. Bortfallsstorleken beskriven?    

6. Adekvat statistisk metod?    

7. Etiskt resonemang?    

8. Är instrumenten valida?    

9. Är instrumenten realiabla?    

10. Är resultatet generaliserbart?    

 

 

Beräkning av poäng:  Ja svar = 1 poäng 

Max poäng:   10 

 

Hög kvalitet  7 - 10  poäng  

Medel kvalitet  5 - 6 poäng 

Låg kvalitet  0 - 4 poäng 
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Bilaga 3 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  

 

 Ja Nej Vet ej 

1.Finns det ett tydligt syfte?    

2.Är kontexten presenterad?    

3.Etiskt resonemang?    

4.Urval -relevant?    

5.Urval - strategiskt?    

6.Urvalsförfarandet tydligt beskrivet?    

7.Datainsamling tydligt beskriven?    

8.Analys tydligt beskriven?    

9.Är resultatet logiskt, begripligt?    

10.Råder datamättnad?    

11.Råder analysmättnad?    

12.Redovisas resultatet klart och tydligt?    

13.Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram? 

   

14.Genereras teori?    

 

 

Beräkning av poäng:  Ja svar = 1 poäng 

Max poäng:   14 

 

Hög kvalitet  11 - 14 poäng  

Medel kvalitet  7 - 10 poäng 

Låg kvalitet  0 - 6 poäng 
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Bilaga 4 

Artikelöversikt  

Författare Titel, År, Land Syfte Metod Deltagare/Bortfall Resultat Kvalitet 

Paradis, V., 
Cossette, S., 

Frasure-

Smith, N., 
Heppell, S & 

Guertin M-C. 

The efficacy of a 
motivational 

nursing 

intervention based 
on the stages of 

change on self care 

in heart failure 
patients. 
2010.  
Canada. 
 

 

Att utvärdera den 
primära effekten av 

en MISC 

(Motivational 
Interviewing based 

on Stages of 

Change) 
intervention på 

studiedeltagare med 

hjärtsvikt och deras 
egenvårdsbeteenden

. 
 

Randomiserad 
kvantitativ studie 

med en 

interventionsgrupp 
och en 

kontrollgrupp 

261 deltagare utvärderades 
för studien. 231 

studiedeltagare exkluderades.  

30 studiedeltagare 
randomiserades in i två 

grupper. 15 studiedeltagare 

per grupp. 66 procent män i 
interventionsgruppen och 80 

procent män i 

kontrollgruppen. Medelålder 
67 år i interventionsgruppen 

och 74 år i kontrollgruppen. 

Studiedeltagare i 
interventionsgruppen hade 

signifikant  
högre resultat än kontrollgruppen 
angående deras uppskattade 
förmåga att utföra egenvård  
vid hjärtsvikt. Interventions- 
gruppen hade även högre resultat, 

om ej signifikant,  
gällande monitorering av symptom 
och följsamhet till  
behandling vid hjärtsvikt.  
 

 

 

Hög 
 

 

McCarthy, 

M., Vaughan 

Dickinson, 
V., Katz, S., 

Chyun, A.  

An exercise 

counseling 

intervention in 
minority adults 

with heart failure 
2015. 
USA. 

Att fastställa om MI 

som samtalsteknik 

kan ge 
studiedeltagare med 

hjärtsvikt ett bättre 

självförtroende. 
Och om det i sin tur 

kan ge dem 

förmåga att öka sin 
fysiska aktivitet och 

egenvård.  

Kohort studie 

bestående av tre 

delar. Samtal, 
telefon- 
uppföljning samt 

dagboks- 
anteckningar under 

en period på 12 

veckor.  

172 studiedeltagare 

screenades till studien. 20 

studiedeltagare valdes ut att 
medverka. Bortfall på 5 

studiedeltagare. 15 

studiedeltagare fullföljde 
studien. 60 % var män. 

Medelåldern var 53 år. 

Efter 12 veckor fann forskarna att 

det var signifikanta skillnader hos 

studiedeltagarna gällande den 
fysiska aktiviteten. De fanns dock 

inga signifikanta skillnader i 

studiedeltagarnas tilltro att utföra 
sin egenvård. De fann inte heller 

några signifikanta skillnader i 

förmågan att utöka sin egenvård.  

Hög 
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Masterson-

Creber, R., 
Patey, M., 

Lee, C-S., 

Kuan, A., 
Jurgens, C & 

Riegel, B. 

Motivational 

interviewing to 
improve self-care 

for patients with 

chronic heart 
failure: MITI-HF 

randomized 

conrolled trial. 
2015.  
USA 

 Att primärt testa en 

skräddarsydd 
intervention med 

MI som 

samtalsteknik för 
att förbättra 

egenvård hos 

studiedeltagare med 
hjärtsvikt jämfört 

med sedvanlig 

information. 
Sekundärt att se en 

förbättring gällande 

fysiska symptom 
vid hjärtsvikt och 

livskvalitet. 

Randomiserad 

kvantitativ studie 
med en 

interventionsgrupp 

och en 
kontrollgrupp.  

153 studiedeltagare 

utvärderades för studien. 53 
studiedeltagare exkluderades. 

100 studiedeltagare 

randomiserades in i två 
grupper. 70 studiedeltagare 

fick interventionen och 30 

ingick i kontrollgruppen. 
Bortfall på 29 studiedeltagare 

i interventionsgruppen under 

studien. Bortfall på 4 
studiedeltagare i 

kontrollgruppen under 

studien. Medelåldern var ca 
62 år. Ca 70 procent av 

studiedeltagarna var män.  

Det fanns en generell förbättring 

gällande monitera symptom och 
följa behandling i båda grupperna. 

Men interventionsgruppen hade om 

inte statisktiskt signifikant, en 
större förbättring jämfört med 

kontrollgruppen. Samma resultat 

gällande tilltro till sin egen förmåga 
att utföra egenvård. MI som 

samtalsteknik är ett bra vertyg för 

sjuksköterskor att använda sig av 
för att öka en studiedeltagares 

förmåga att observera symptom och 

följa sin behanding. Resultatet 
visade ingen statistisk signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande 

symptom vid hjärtsvikt eller 
livskvalitet.  

Hög 
 

Riegel, 

B.,Masterson
- Creber, R., 

Hill, 

J.,Chittams, J 
& Hoke, L.  

Effectiveness of 

motivational 
interviewing in 

decreasing hospital 

readmissions in 
adults with heart 

failure and 

multimorbidiy 
2016.  
USA. 
 

 

Att testa om MI 

som samtalsteknik 
är en effektiv metod 

för att minska 

antalet 
återinläggningar på 

sjukhus för 

studiedeltagare med 
hjärtsvikt.  
 

Randomiserad 

kvantitativ studie 
med en 

interventions- 
grupp och en 
kontrollgrupp 

153 studiedeltagare 

tillfrågades att delta i studien. 
53 av dem exluderades. 

Totalt 100 studiedeltagare 

deltog. De delades in i två 
grupper. I 

interventionsgruppen var det 

70 studiedeltagare och i 
kontrollgruppen 30 

studiedeltagare. 67 procent av 

studiedeltagarna var män. 
Medelåldern var ca 60 år. 

MI som samtalsteknik är en 

lovande metod att använda för 
att få förbättrade resultat hos 

studiedeltagare med hjärtsvikt. 

Antalet återinlagda studiedeltagare 
på sjukhus minskade signifikant i 

interventionsgruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 
 

Hög 
 

Riegel, B., 

Dickson, V-
V., Hoke, L., 

McMahon, J-

P., Reys, B-F 
& Sayers, S.  

A motivational 

counseling 
approach to 

improving heart 

failure self-care.  
2006. 
USA. 

Att beskriva hur MI 

som samtalsteknik 
kan förbättra 

egenvården hos 

studiedeltagare med 
hjärtsvikt samt 

beskriva hur MI 

som samtalsteknik 
fungerar och hur 

effektivt det är. 

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod sk 
mixed method. 

Intervjuer utfördes i 

hemmet efter 
utskrivning från 

sjukhus under 3 

månader samt 
egenvårs mättes 

med hjälp av en 

speciell skala.  

24 studiedeltagare  

inkluderades i studien. 
Bortfall på 9 studiedeltagare.. 

15 studiedeltagare slutförde 

studien. Medelålder ca 60 år.  
60 procent var kvinnor.  

Egenvården förbättrades för 80 % 

av gruppen med hjälp av MI. 
(kvantitativ mätning). 86% av 

studiedeltagarna förändrade sina 

beteenden med hjälp av MI som 
samtalsteknik (kvalitativ mätning). 

MI som samtalsteknik hjälpte även 

studiedeltagarna med anpassning 
från sjukhusvistelsen till livet 

hemma. 

Hög 
 

Stawnychy, 

M.,Mastersso
n Creber, R., 

Riegel, B. 

Using brief 

motivational 
interviewing to 

adress the complex 

needs of a 
challenging patient 

with heart failure. 
2014. 
USA. 

Att undersöka om 

MI som 
samtalsteknik är 

mer effektivt för att 

få en 
studiedeltagare med 

hjärtsvikt att 

förbättra sin 
egenvård jämfört 

med sedvanlig 

information. 

Kvalitativ 

fallstudie.  Fyra 
intervjuer utfördes, 

på sjukhus och 

hemma hos 
studiedeltagaren. 

Varje 

intervjutillfälle 
varade en timme.  

En studiedeltagare, inget 

bortfall. Deltagaren var 
kvinna och 27 år. 

Studiedeltagaren hade förändrat sitt 

beteende jämfört med första 
intervjutillfället. Studiedeltagaren 

hade en känsla av ökad kontroll 

över sin sjukdom. Det framkom att 
hon blev mer mottaglig att ta emot 

hjälp från sjukvårdsteamet som tog 

hand om henne på sjukhuset och 
från socialarbetare. 

Studeideltagaren hade även börjat 

att tänka i banor med mer 
långsiktiga mål.  
Då det utförs på rätt sätt kan korta 

sessioner med motiverande samtal 
uppmuntra och öka förtroendet 

mellan patient och vårdgivare.  

Medel 
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Pietrabissa, 

G., 
Ceccerani, 

M., Borello, 

M., Manzoni, 
G-M., Titon, 

A., Nibbio, 

F., Montano, 
M., Bertrone, 

G., Gondini, 

L & 
Castelnuovo, 

G.  

Enhacing 

behavioural change 
with motivational 

interviewing: a 

case study in a 
cardiac 

rehabilitation unit.  
2015. 
Italien.  

Att undersöka om 

MI som 
samtalsteknik kan 

förbättra 

egenvården hos 
studiedeltagare och 

leda till långsiktigt 

förbättrade 
medicinska och 

psykologiska 

resultat.  

Kvalitativ 

fallstudie. Intervju 
uppdelad på tre 

gånger. 

En studieltagare Inget 

bortfall.  Deltagaren var man 
och 39 år. 

MI som samtalsteknik gjorde att 

denna deltagare gick ner i vikt och 
började motionera regelbundet. 

Studeideltagaren fick stor kontroll 

över sin sjukdom och sitt liv. Han 
fick även bättre tilltro till sig själv 

att kunna utföra egenvård och nå 

långsiktiga mål. Studiedeltagaren 
införskaffade sig kunskap och 

redskap att hantera svårigheter och 

frestelser  i det dagliga livet. 

Medel 
 

Brodie, D A., 

Inoue, A., 
Shaw, D G. 

Motivational 

interviewing to 
change quality of 

life for people with 

chronic heart 
failure: A 

randomised 

controlled trial 
2008. 
Storbritannien. 

Att undersöka 

effekten av MI som 
samtalsteknik 

jämfört med 

sedvanlig 
information för 

studiedeltagare med 

hjärtsvikt. 

Randomiserad 

studie för 
studiedeltagare med 

hjärtsvikt. 

Studiedeltagarna 
delades in i tre 

grupper. En grupp 

fick sedvanlig 
information.  En  
grupp fick 

behandling med MI 
som samtalsteknik 

den tredje gruppen 

fick både sedvanlig 
information och  MI 

som samtalsteknikl.   

197 studiedeltagare 

screenades inför studien. 105 
studiedeltagare exluderades. 

De återstående 92 

studiedeltagarna deltog i 
studien. Bortfall på 32 

deltagare. 
Totalt så fullföljde 60 
studiedeltagare studien. 

Medelåldern var 77,5 år. Kön 

framkommer inte. 

Alla tre grupper visade signifikanta 

förbättringar i fysisk funktion, 
social funktion och hälsostatus efter 

fem månader. Gruppen som fick MI 

som samtalsteknik hade den största 
signifikanta skillnaden.   

Hög  
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