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Abstrakt 

 
Bakgrund: Motiverande samtal, MI (Motivational Interwieving), passar i alla sammanhang när man vill 

stimulera en annan person till att ändra sitt beteende och lämpar sig mycket väl för samtal om 

livsstilsförändringar inom till exempel hälso- och sjukvården. Det är ett tillvägagångssätt som bygger på 

samarbete – inte föreskrifter – i vilket rådgivaren framkallar personens egen inre motivation och resurser för 

förändring. De blygsamma resultaten av läkares och sjuksköterskors traditionella rådgivning ger utrymme för 

stora effektivitetsförbättringar inom den medicinska vården. Syfte: Syftet med arbetet var att genom en 

litteraturöversikt belysa det motiverande samtalets betydelse för att stödja människor till livsstilsförändring. 

Metod: En litteraturöversikt där 14 vetenskapliga originalartiklar använts. Av dessa var 12 kvantitativa, en var 

kvalitativ och en var en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod. Resultat: Viktigt vid motiverande 

samtal var att etablera en god relation med patienten, att använda sig av ett reflektivt lyssnande och att ställa 

öppna frågor. Det var av stor vikt att patienten kände sig sedd och lyssnad på. Det ökade tron på den egna 

förmågan att genomföra förändringar samt att följsamheten till behandling inom många olika områden 

förbättrades.  Diskussion: Resultat visar på att MI kan tillämpas både inom akut vård samt vård med långvarit 

kontakt. Den här samtalsmetoden har visat sig effektiv inom olika områden. De goda resultaten är beroende av 

att MI gör människor stärkta i sin tro på att klara uppnå de mål man sätter upp. Vår uppfattning är att vi alla har 

förmågan att förändra ett beteende/mönster, förmågan är dock olika stark hos varje människa. Man ska inte 

komma med förmaningar, det föder ofta motstånd. MI är en metod som ställer krav på givaren. I jämförelse med 

traditionell informationsgivning, en envägskommunikation, kräver MI engagemang, vilja och att man är 

införstådd med att detta är en krävande metod. Övning ger färdighet, att lära sig MI tar tid. Slutsats: När man 

fick människor till en sundare livsstil ledde det till en bättre hälsa, färre följdsjukdomar och i förlängningen till 

minskade kostnader inom primär- och slutenvård. 
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Bakgrund 
 

Motiverande samtal, Motivational Interviewing (MI), passar i alla sammanhang när man vill 

stimulera en annan person att ändra sitt beteende och lämpar sig mycket väl för samtal om 

livsstilsförändringar inom till exempel hälso- och sjukvården. MI är en evidensbaserad metod 

som har visat sig effektivare och samtidigt mer tillfredsställande för både rådgivare och 

patient i jämförelse med traditionell rådgivning. Metoden används idag inom de flesta 

livsstilsområden (Ivarsson, 2009, s 5,7). Argumentation eller direkt övertalning anses 

kontraproduktivt och ska undvikas då det är mest troligt att det framkallar motstånd eller en 

försvarsställning hos patienten (Britt, Hudson & Blampied, 2004). 

 

Motiverande samtal högaktar och respekterar individens självständighet att välja. Det är ett 

tillvägagångssätt som bygger på samarbete – inte föreskrifter – i vilket rådgivaren framkallar 

personens egen inre motivation och resurser för förändring (Miller & Rollnick, 2010, s 73).  

 

Upphovsmannen till Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), är en amerikansk 

psykolog, professor William R. Miller, som började utveckla metoden i början av 1980-talet i 

samband med sitt arbete med alkoholberoende patienter (Ivarsson, 2009, s 9). En definition på 

MI av dr Miller år 2008 lyder: 

”MI är en personcentrerad, målinriktad rådgivningsmetod för att lösa ambivalens och 

stimulera till positiv förändring genom att locka fram och stärka personens egen motivation 

att förändras ” (Ivarsson, 2009, s 9).  

 

De blygsamma resultaten av läkares och sjuksköterskors traditionella rådgivning ger utrymme 

för stora effektivitetsförbättringar inom den medicinska vården. Motiverande samtal bör vara 

ett kompetenshöjande steg mot ökad professionalism i mötet med patienten (Forsberg, 2006). 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) går att läsa: 

för att främja hälsa och förebygga ohälsa, ska sjuksköterskan identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. Ha förmåga att 

kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. I dialog med patient och/eller närstående ge stöd och vägledning för att 

möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling. Sjuksköterskan ska verka för att 

bedriva patientfokuserad omvårdnad på ett kvalitets- och kostnadsmedvetet sätt. 
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Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem betonar att omvårdnadens mål är att så långt som 

möjligt hjälpa patienten till självständighet i dessa aktiviteter. Enligt Orems teori är 

huvudtesen att människor i allmänhet har både den förmåga och den motivation som krävs för 

målinriktad handling i syfte att tillvarata och främja sin egen hälsa och förebygga sjukdom, 

eller för att utföra åtgärder som motverkar sjukdom. Orem framställer människan som en 

medveten, rationell och handlingsinriktad varelse. Teorin utgår ifrån den grundläggande tesen 

att människan har en inneboende förmåga till och motivation för målinriktad handling för sitt 

eget bästa. Hon tycks utgå från den grundläggande tesen att om individen besitter de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att ta tillvara identifierade egenvårdsbehov, så 

kommer vederbörande att göra detta. Orems beskrivning av människans generella benägenhet 

att tillvarata sin egen hälsa genom målinriktade handlingar är intressant och aktuell i en 

sjukvårdskontext. Fokusering på människors egna färdigheter och resurser är viktigt i många 

sammanhang både inom och utanför sjukvården (Kirkevold, 2000, s 149, 159, 162). 

 

Patient Empowerment (PE) – ibland även kallad egenmakt – ses främst som ett 

förhållningssätt hos sjukvårdspersonal i mötet med patienten. Avsikten är att ge patienten råg 

i ryggen och göra patienten jämbördig i mötet som gäller synen på den egna hälsan. Genom 

ett sådant förhållningssätt, som är anpassat till den enskilde individen, får patienten en 

tydligare status. För att nå bästa möjliga välbefinnande behöver den enskilde individen 

anpassa sitt liv till en ny situation, på ett sätt som är möjligt och passar vederbörande. För att 

klara detta behövs ett ömsesidigt förtroende och kunskapsutbyte mellan vårdgivare och 

mottagare. Det blir då inte möjligt att, som nu så ofta sker, fatta beslut över huvudet på 

patienten. Bemyndigande patientkraft, egenmakt, bekräftelse och delaktighet är synonymer 

som förtydligar begreppet empowerment (Björvell & Insulander, 2008, s 89, 91). 

 

I vår kommande roll som sjuksköterskor tänker vi att MI kommer att bli allt mer 

förekommande. Detta grundar vi dels på våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda 

utbildningen där vi kom i kontakt med denna rådgivningsmetod och att vi tror på att engagera 

patienten och göra denne delaktig i sin egen vård. 
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Syfte 

Syftet med arbetet var att genom en litteraturöversikt belysa det motiverande samtalets 

betydelse för att stödja människor till livsstilsförändring. 

 

Frågeställningar 

Inom vilka områden har MI visat sig vara effektivt? 

Vad är viktigt att tänka på i det dagliga arbetet som sjuksköterska då man tillämpar MI? 

 

Metod  

Design 

Den metod vi har valt att tillämpa är en litteraturöversikt, vilket innebär att söka vetenskapliga 

artiklar inom det valda området och sedan kritiskt granska och sammanställa resultatet från 

artiklarna.  

 

Litteratursökning 

Artikelsökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl med för syftet relevanta sökord. 

Tabellerna 1-3 nedan visar sökningskombinationer och begränsningar samt antal utvalda 

artiklar. Vid sökningarna har ordet AND använts för att kombinera sökorden, detta för att få 

relevanta träffar.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning gjord 2012-09-10 
Databas Avgränsningar Sökord Antal  

Träffar 
Förkastade Antal 

utvalda 
Antal  

utvalda för 

granskning 

Inkluderade 

Cinahl 2002-2012 
Engelska 

”Motivational 
Interview*” 

1113 1113 0 0 0 

Cinahl 2002-2012 

Engelska 

”Motivational 

Interview*” AND 
Self-Efficacy 

137 129 8 4 2 

Cinahl 2002-2012 

Engelska 

”Motivational 

Interview*” AND 

Self-Efficacy 
AND Health 

Promotion 

19 14 5 3 2 

Cinahl 2002-2012 
Engelska 

”Motivational 
Interview*” AND 

Health Promotion 

30 25 5 5 1 

Cinahl 2002-2012 

Engelska 

”Motivational 

Interview*” AND 
Compliance 

34 30 4 4 1 

PubMed 2002-2012 

Engelska 

”Motivational 

Interview*” 

102 102 0 0 0 

PubMed 2002-2012 
Engelska 

”Motivational 
Interview*” AND 

Health Education 

30 29 1 1 1 

PubMed 2002-2012 
Engelska 

”Motivational 
Interview*” AND 

Health Promotion 

10 8 2 2 1 
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PubMed 2002-2012 
Engelska 

”Motivational 
Interview*” AND 

Self-Efficacy 

18 16 2 2 2 

 
 

Tabell 2. Översikt av litteratursökning gjord den 2012-09-13 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

Träffar 

Förkastade Antal  

Utvalda 

Antal 

utvalda för 

granskning 

Inkluderade 

PubMed 2002-2012 

Engelska 

“Motivational 

Interview*”AND 
Health 

Promotion 

 

10 7 3 3 1 

 

Tabell 3. Översikt av litteratursökning gjord den 2012-09-14 

Databas Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Förkastade Antal 

Utvalda 

Antal 

utvalda för 

granskning 

Inkluderade 

PubMed 2002-2012 

Engelska 

“Motivational 

Interview*” 

102 99 3 3 3 

 

 

Inklusionskriterier 

 

De inklusionskriterier som använts är att artiklarna ska vara publicerade under de senaste tio 

åren, skrivna på engelska och vara vetenskapliga originalartiklar. Artiklarna ska besvara syftet 

och vara granskade och godkända enligt mall, bilaga 1. 

 
 

Exklusionskriterier 

 

De exklusionskriterier som använts är att artiklarna inte ska vara äldre än tio år eller vara 

rewievartiklar. 

 

 

Etiska överväganden 

 

Sett utifrån en etisk aspekt hade merparten av inkluderade artiklar ett tydligt etiskt 

resonemang. De få som inte hade det förutsatte vi ändå hade genomgått en etisk prövning 

eftersom de blivit publicerade i en vetenskaplig tidsskrift.  

 

Urval 

Utifrån studiens syfte söktes lämpliga titlar. De titlar som ansågs lämpliga ledde till att 

abstrakten lästes. Om abstrakten visade på bra information, gjordes en bedömning av artikeln 

i sin helhet för att få en uppfattning om den höll måttet. Då artiklarna såg ut att uppfylla 

gällande krav valdes de ut för närmare granskning. De artiklar som exkluderades ansågs inte 

inneha ett vetenskapligt upplägg eller inte besvara syftet eller frågeställningarna. Slutligen 

inkluderades 14 artiklar, 12 var kvantitativa, en var kvalitativ och en var en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ metod.  
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Analys 

 

Vid den djupare granskningen av artiklarna användes en för ändamålet godkänd mall. 

Inkluderade artiklar lästes flera gånger för att få en uppfattning om helheten. Därefter 

sorterades de efter innehåll med liknande innebörd i kategorier genom att dessa färgkodades. 

De kategorier som bildades blev: 1. Motiverade samtal som en del av omvårdnaden. 2. Viktigt 

att tänka på som sjuksköterska då man ger ett motiverande samtal, underkategorier: 

Bemötande, Respekt och förståelse, Att använda motiverande samtal i sin yrkesutövning som 

sjuksköterska. 3. Då motiverande samtal visat på effekt.  

 

Resultat 

Studierna som ingår i arbetet är gjorda i Sverige (n=1), Storbritannien (n=1), USA (n=9), 

Canada (n=1), Taiwan (n=1) och Brasilien (n=1). En översikt av inkluderade artiklar bifogas, 

bilaga 2. 

 

Motiverande samtal som en del av omvårdnaden 

Motiverande samtal beskrivs som ett sätt att vägleda vårdrelationen, där patienten deltar i 

relationen och har möjlighet att påverka sin situation utan några krav från sjuksköterskan. MI 

ger också patienten möjlighet att påbörja en livsstilsförändring som denne tidigare inte lyckats 

med. Många sjuksköterskor noterar att det är möjligt för dem att hålla sig i bakgrunden vid 

MI. Patienten är den viktigaste personen i dialogen, är i centrum. Här är sjuksköterskans 

viktigaste uppgift att stötta patienten till att finna en lösning på sitt problem och att sedan 

hålla fast vid denna lösning. Motiverande samtal gör patienten aktiv i sin egen förändring. En 

annan viktig uppgift för sjuksköterskan är att hjälpa patienten förstå sitt problem, för att 

genom denna förståelse styra patienten mot uppsatta mål. Patientens möjlighet att delta ökar 

när sjuksköterskan inte kommer med några pekpinnar, erbjuder råd eller snabba lösningar. 

Sjuksköterskor anser sig inte vara experter på hur patienter blir motiverade; det är patienter 

själva. Sjuksköterskor poängterar att de inte kritiserar en patient då en livsstilsförändring inte 

genomförs, att de inte ser detta som ett misslyckande utan istället som ett tillfälle för patienten 

att lära sig något från erfarenheten (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). 
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Viktigt att tänka på som sjuksköterska vid motiverande samtal 

Bemötande 

Viktigt vid motiverande samtal är att etablera en god relation med patienten, att använda sig 

av ett reflektivt lyssnande och att ställa öppna frågor. Det är av stor vikt att patienten känner 

sig sedd och lyssnad på (Russel, Knowles, Peace, Cronk, Matteson, Ponferrada & Herron, 

2011). Sjuksköterskor beskriver det som krävande att ge motiverande samtal. De anser att 

metoden kräver professionell erfarenhet, träning och möjlighet till att regelbundet praktisera 

metoden. Sjuksköterskor beskriver hur deras professionella erfarenhet ger trygghet vid MI. 

Metoden kräver genuint intresse och ska den vara effektiv måste sjuksköterskan visa 

förståelse för och sympati med patienten samt att visa respekt under dialogen. För att 

patienterna ska lyckas genomföra livsstilsförändringar är det nödvändigt för sjuksköterskor att 

tillåta MI-processen ta tid. Flera sjuksköterskor anser att träning krävs och att det inte är 

möjligt att lära sig detta samtalssätt bara genom att läsa sig till det. För att kunna ta till sig 

metoden är det viktigt att känna ett genuint intresse och motivation till arbetet med den. Om 

man inte känner genuint intresse för metoden, finns risk att man går tillbaka till tidigare 

arbetssätt där man enbart informerar i stället för motivera patienten (Brobeck et al., 2011).  

 

Respekt och förståelse 

För att skapa tillit och kontakt med patienten är det viktigt med ett aktivt lyssnande så att 

vårdpersonalen fångar upp de förändringar patienten vill bli motiverad till att göra och det sätt 

patienten vill nå målen. Man måste visa respekt för patientens val och tillåta förändringarna 

att ta tid. Sjuksköterska ska kunna stå tillbaka och inte bli för ivrig att ge råd då patienten 

visar sig redo att ta ett beslut. Det är värdefullt att fortsätta hålla kontakt med patienten även 

efter att denne når sitt mål (Brobeck et al., 2011).  

 

När patienter har annan kulturell bakgrund eller talar ett annat språk än vårdpersonalen är 

motiverande samtal en effektiv metod på flera sätt. Eftersom det inte bara är orden som talar, 

utan även vad man som samtalscoach utstrålar också förmedlas. Man ser att vårdpersonal som 

utför MI med patienter med en annan kulturell bakgrund än den egna når positiva resultat. 

Patienters tro på den egna förmågan att uppnå mål ökar. Genom en bättre kosthållning och 

ökad fysisk aktivitet får de ett bättre välmående och känner sig mer bekväma i sin kropp. 

Detta avspeglar sig i mötet och i relationen till andra - de värderar sig själva högre (Marley, 

Carbonneau, Lockner, Kibbe & Trowbridge, 2011). 
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Att använda motiverande samtal i sin yrkesutövning som sjuksköterska 

Att se patienten nöjd och ha effektiva dialoger, som lett till att patienten fått en större 

förståelse för sitt livsstilsproblem, är tillfredsställande och utvecklande för sjuksköterskorna. 

Att följa patienternas resa och få erfarenheter av att ha lyckats, är positivt för sjuksköterskan. 

MI beskrivs ge nya sätt att tänka. Det bidrar till självsäkerhet och ger möjlighet att göra ett bra 

jobb. Metoden med motiverande samtal går att tillämpa inom flera områden, antingen i sin 

helhet eller genom att välja delar av metoden. MI visar på ett brett tillämpningsområde, inte 

bara när det gäller livsstilsförändringar som man kanske först förknippar metoden med 

(Brobeck et al., 2011).  

 

Det är mer effektivt att låta patienten komma fram till en egen lösning i stället för att 

vårdpersonal kommer med den. För att hitta lösningen är det viktigt att patienten får 

verbalisera sin motivation. Motiverande samtal gör det möjligt för patienterna själva att 

komma på en strategi, för att genomföra en förändring. Även om patienten för tillfället inte är 

intresserad av att göra en livsstilsförändring för kan MI vara ett sätt för en framtida förändring 

(Brobeck et al., 2011). 

 

Då motiverande samtal visat på effekt 

Motiverande samtal visar sig effektivt för patienters följsamhet till dialysbehandling. 

Behandlingstiden blir kortare och flera blodvärden blir bättre. Patienters autonomi stärks, 

vilket är en huvudkomponent vid motiverande samtal. Patienter känner en större acceptans 

från personalen vad gäller de utmaningar som följsamheten till dialysbehandling kräver 

(Russel et al., 2011).  

 

En studie bland patienter med typ 2 diabetes där interventionsgruppen får MI, visar på flera 

positiva resultat, t.ex. sjunker nivåerna på HbA1c. Förmågan att hantera sin diabetes blir 

bättre. Tron på den egna förmågan att klara av att genomföra den förändring man beslutar sig 

för ökar. Studien visar på en ökad livskvalité bland deltagarna i gruppen som får motiverande 

samtal, då depression, oro och stress minskar (Chen, Creedy, Lin & Wollin, 2012).  

 

Skolsköterskor använder MI ur en hälsofrämjande aspekt för att få elever till 

livsstilsförändringar, vilket bland annat lett till ökad fysisk aktivitet (Robbins, Pfeiffer, Maier, 

LaDrig & Berg-Smith, 2012).  
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Äldre patienter med hjärtsvikt som får motiverande samtal i syfte att öka sin fysiska aktivitet 

visar på bra resultat. De orkar gå längre och får en ökad energiförbrukning vilket leder till en 

rekommenderad viktnedgång (Brodie, 2005).  

 

I en studie där man ger MI till tonåringar i riskzonen för att utveckla djup depression, ser man 

hur nedstämdheten minskar och motivationen ökar. Förklaringen ligger i att motiverande 

samtal gör att de känner sig sedda samt att de får ett bättre självförtroende. Tonåringarna blir 

mer positiva och upplever en ökad glädje. Rädslan att göra saker utanför hemmet minskar. 

Man ser också hur stödet från kamrater blir mer betydelsefullt (Van Voorhees et al., 2008).  

 

För att få blodgivare att donera på nytt använder man i en undersökning motiverande samtal 

för att uppnå detta. Deltagarna uppger att denna metod ökar deras vilja till att donera blod 

igen. Deras attityd till att donera blir mer positiv och eventuella tidigare upplevda obehag 

kring processen att ge blod anser de sig nu kunna hantera bättre. De som upplever oro inför att 

ge blod vittnar om hur denna oro minskar. Gruppen som får motiverande samtal återkommer i 

större utsträckning för blodgivning (Sinclair, Campbell, Carey, Langevin, Bowser, & France, 

2010).  

 

Att ge MI till ungdomar som inkommer på akutmottagningen p.g.a. alkoholmissbruk i syfte 

att ändra detta beteende visar på en minskad alkoholkonsumtion. Antalet dagar de dricker 

minskar, både de dagar med måttligt drickande och de med överkonsumtion. Följden blir att 

alkoholkonsumtionens negativa konsekvenser blir färre (Segatto, Andreoni, de Souza e Silva, 

Diehl & Pinsky, 2010).  

När det gäller patienters följsamhet till CPAP-behandling vid obstruktiv sömnapné visar den 

sig öka vid motiverande samtal. En studie visar hur MI ökar antalet villiga att starta 

behandling. Följsamhet till behandling och antalet timmar av CPAP-användning per natt ökar. 

Tron på den egna förmågan att utföra behandlingen blir bättre genom de motiverande 

samtalen. Följsamheten till behandlingen ger bättre livskvalitet tack vare ökad sömn, vilket 

bidrar till att vardagen går att hantera på ett mer funktionellt sätt (Olsen, Smith, Oei & 

Douglas, 2012).  

 

Det finns resultat som visar på att MI är ett bra val av metod, för att få unga att öka sin fruk- 

och grönsakskonsumtion. Ungdomar i en studie lyckas nå målet att öka sin dagliga 
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konsumtion av frukter och grönsaker. Även här ser man hur tron på den egna förmågan ökar 

genom motiverande samtal (Richards, Kattelmann & Ren, 2006).  

 

På en strokeförebyggande klinik använder man MI på patienterna. Där ser man vissa 

hälsosamma livsstilsförändringar, t.ex. rapporterar deltagarna att de nu läser 

innehållsförteckningar för att se salt- och fettinnehåll i maten, får bättre motionsvanor och går 

ner i vikt. Ett par deltagare berättar även hur de lyckas sluta röka. Blodtrycket sjunker hos de 

flesta och flera lyckas uppnå de nationella blodtrycksrekommendationerna. Patienternas tro på 

den egna förmågan att ta sin strokeförebyggande medicin blir bättre. Som följd av detta blir 

följsamheten av medicineringen bättre, då endast ett fåtal rapporterar att de glömt ta sin 

medicin (Ireland, MacKenzie, Gould, Dassingen, Koper & LeBlanc, 2010).  

 

För att nå ett stort antal patienter med multipel skleros i syfte att öka deras livskvalitet, väljer 

man i en studie en att ge motiverande samtal per telefon. Dessa patienter meddelar att deras 

hälsofrämjande aktiviteter ökar. Deras fysiska aktivitet ökar, de växer spirituellt och förmågan 

att hantera stress förbättras. Även utmattningssymtomen minskar, de känner sig starkare 

fysiskt och den mentala hälsan ökar. Deltagare beskriver hur de klarar av att hålla ett högre 

promenadtempo (Bombardier, Cunniffe, Wadhwani, Gibbons, Blake & Kraft, 2008). 

 

När man använder MI för att förbättra brandmäns matvanor, fysiska aktivitet, minska deras 

vikt och ge ett generellt ökat välmående, får man goda resultat. Deras frukt- och 

grönsakskonsumtion ökar och goda effekter ses på deras BMI. Parallellt med att frukt- och 

gröntkonsumtionen ökar blir även övriga matvanor hälsosammare och deras generella 

välmående blir betydligt bättre. De klarar av att göra fler antal sit-ups per minut (Elliot, 

Goldberg, Kuehl, Moe, Breger & Pickering, 2007). 

 

Resultatdiskussion 

 
Från resultatet av denna litteraturstudie är det särskilt några punkter vi vill lyfta fram. Då 

motiverande samtal är en del av omvårdnaden är patienten huvudpersonen, sin egen expert. 

Sjuksköterskan har här en utmaning i att engagera sig i patientens förändring utan att bli den 

som tar den aktiva rollen. För att få patienten aktiv i sin förändring gäller det att utgå från 

varje enskild person och dennes förutsättningar.  
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Det visar sig när det gäller traditionell rådgivning att sjuksköterskor har en förmåga att 

överskatta patienters vilja att ta en aktiv roll. De antar att patienterna föredrar en mer aktiv roll 

än vad de i själva verket gör. Ofta föredrar patienter att inta en passiv roll, både vad gäller 

deltagande samt att fatta beslut. Äldre människor har ofta en tendens att falla in i en passiv 

roll, likaså de som lever som sambo (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 2006).  

 

Att arbeta patientcentrerat har definierats lite olika. En definition är att vårdgivaren 

uppmärksammar patientens biologiska, psykologiska och sociala hälsa. Att som vårdgivare 

förstå patienten som person, att sjukdom har en personlig betydelse för varje individ. Det är 

en delad makt och ansvar mellan sjukvårdspersonal och patient, där man som personal har 

förmågan att se patientens behov av information och göra denne delaktig i beslut.  

Empowerment baseras på antagandet att om man ska uppnå hälsa måste människor vara 

villiga att göra förändringar (Holmström & Röing, 2009). 

 

Man ska inte komma med förmaningar, det föder ofta motstånd. MI är en metod som ställer 

krav på den som ska utföra samtalet. I jämförelse med traditionell informationsgivning, en 

envägskommunikation, kräver MI engagemang, vilja och att man är införstådd med att detta 

är en krävande metod. Övning ger färdighet, att lära sig utföra motiverande samtal tar tid 

(Brobeck et al., 2011).  

 

Efter denna studie är vår övertygelse att ska man som sjuksköterska lyckas få patienten 

delaktig och engagerad i sin vård, gäller det att få patienten att känna sig sedd. Som alltid då 

man ska etablera en relation är bemötande och respekt en viktig del, vi vågar påstå att när det 

gäller motiverande samtal kan det rent av vara avgörande för att nå positiva resultat. Att alltid 

ha med sig att människor är olika. Vår uppfattning är att vi alla har förmågan att förändra ett 

beteendemönster, förmågan är dock olika starkt utvecklad hos varje människa, något som 

måste respekteras. Vi tror att vi har de resurser som krävs, utmaningen ligger i att locka fram 

viljan och motivationen för att en förändring ska komma till stånd.  

 

Den här samtalsmetoden har visat sig effektiv inom olika områden. De goda resultaten är 

beroende av att MI gör människor stärkta i sin tro på att klara uppnå de mål man sätter upp 

(Marley et al., 2011). Resultat visar på att MI kan tillämpas både inom akut vård samt vård 

med långvarig kontakt (Segatto et al., 2010) .  
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 I en studie gjord kring hur patienter med diabetes mellitus typ 2 svarar på motiverande 

samtal, visar på goda resultat. Patienterna upplever att sjuksköterskorna utbildade i att ge 

motiverande samtal förstår vad de går igenom och de upplever relationen som ett samarbete. 

På detta sätt får patienterna rätt information för att fatta egna beslut och sätta upp realistiska 

mål med sjuksköterskan som en resurs. Sjuksköterskorna ger vägledning och stöd och inte 

direkta förmaningar. Patienterna upplever att de lätt kan ta till sig kommentarer och förslag 

(Dellasaga, Anel-Tiangco & Gabbay, 2012) . 

 

När det gäller alkoholkonsumtion visar MI på ett reducerat intag. Det har gjorts en 

undersökning på landsbygd i USA bland personer med ett alkoholberoende där 

försökspersonerna ges MI. Intaget av alkohol per dag minskar signifikant samt att 

leverfunktionsprovet GGT visar på förbättrat värde (Beckham, 2007). 

 

En av sjuksköterskans uppgifter är att stärka patienten i sin egenvårdsförmåga, något som 

Orem betonar i sin omvårdnadsfilosofi. Egenvårdskapaciteten varierar efter individens ålder, 

hälsotillstånd, kunskaper och utbildning, livserfarenhet, kulturmönster och resurser. Dessa 

förhållanden betecknas av Orem som grundläggande, styrande faktorer. Egenvårdskapaciteten 

innefattar kunskaper, motivation och det mentala och praktiska färdigheter som är nödvändiga 

för att individen ska kunna tolka sina egenvårdsbehov och planera den egenvård som behövs 

för att tillgodose dessa. Egenvården är således beroende av individens mentala, psykologiska 

och fysiska egenskaper. Egenvårdskapaciteten utvecklas dels spontant genom utförande av 

egenvård i vardagslivet, dels genom instruktioner från andra. Vid obalans mellan 

egenvårdsbehov och förmåga att tillgodose dessa, uppstår egenvårdsbrist. Här uppstår ett 

omvårdnadsbehov, som består i målinriktade handlingar. Utformandet av omvårdnaden som 

är anpassad till patientens behov är beroende av sjuksköterskans omvårdnadskapacitet, dvs. på 

hennes förmåga att bedöma, planera och genomföra omvårdnadsåtgärder (Kirkevold, 2000, s 

152-153, 156-157).   

 

Som alltid är omvårdnadsdokumentationen av stor vikt för sjuksköterskan . Det är en 

förutsättning för en bra uppföljning kring patientens utveckling. Att patientens egna ord finns 

dokumenterade, då de är avgörande och styr i motiverande samtal enligt oss. 
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Våra tankar kring MI är att det är något man har stor nytta av, både inom sjukvården såväl 

som i det dagliga livet. Flera av studierna visar att motiverande samtal i kombination med 

traditionell informationsgivning ger positiva resultat.  

Att bara överösa patienterna med information och att tala om för dem hur de bör agera tror vi 

kan vara provocerande och ha motsatt effekt.   

 

Metoddiskussion 

Första sökningstillfället gav oss inte allt material vi önskade till arbetet därför gjordes 

sökningar vid tre tillfällen. Vi har varit två som läst artiklarna till denna studie. De lästes 

enskilt för att sedan diskutera deras innehåll.  Att ge namn åt olika kategorierna föll sig 

naturligt efter att ha satt sig in i ämnet. Vi är mycket nöjda med underkategorierna till 

huvudkategorin Viktigt att tänka på som sjuksköterska då man ger motiverande samtal, ger en 

bred och tydlig bild av flera viktiga aspekter. Att finna intressanta artiklar var inget problem, 

det fanns gott om material. Flera av studierna var färska, en positiv aspekt. Artiklarna vi 

använt är representerade från flera delar av världen, USA är dock ledande i ämnet. Att läsa 

och granska artiklarna var tidskrävande och inte helt lätt. Efter att ha förkastat ett antal artiklar 

känner vi oss nu nöjda med dem vi valt att inkludera. Denna litteraturbaserade modell tycker 

vi varit lämplig då vi som nybörjare på området behövde läsa in oss på ämnet. Om ett 

ytterligare arbete skulle bli aktuellt kan vi tänka oss en annan typ av studie. Vi tycker att 

texterna speglar det fenomen vi valt att undersöka. Det var stor variation på hur mycket 

material vi kunde använda oss av i de olika artiklarna, anledningen till detta kan beror på den 

bredd av områden vi valt att skriva om. Vi valde att inte begränsa oss till en specifik sjukdom 

utan att visa på MI´s breda tillämpbarhet. Vi fann att det var en blandning av kvalitativa och 

kvantitativa studier inom området men med övervägande kvantitativa. En svårighet vi 

upplevde under granskningsprocessen var att kunna värdera olika mätinstruments kvalitet.  

 

Slutsats 

När man står inför att göra en livsstilsförändring kan det vara lätt att se svårigheter och krav, 

något som gör att det kan kännas lättare att avstå från förändringen. Där tänker vi att MI är en 

viktig hjälp, att komma över tröskeln. Det handlar om vad du kan göra i den situation där just 

du befinner dig. Inte en bestämd manual som gäller för alla. Detta sätt gör det att fler får 

uppleva de positiva effekterna av en livsstilsförändring. T.ex. kan det vara tufft att komma 

igång med träning, det är lätt att ge upp efter några gånger då det känns kämpigt. Att då få 
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pushning att fortsätta gör att man kan komma till den punkt där man får känna träningens 

positiva effekter, man orkar mer, känner sig piggare och skapar förutsättningar för en bättre 

hälsa. Att få patienterna att känna att de får lön för mödan tror vi gör att många väljer den nya, 

sunda livsstilen.  

Motiverande samtal är en relativt ny metod och den mesta forskningen tycks vara gjord i 

USA. Vi tror att det finns utrymme för ytterligare forskning inom området, även i Europa. MI 

är på frammarsch och kommer enligt vår utsago bli allt mer vanligt inom sjukvården. 

När vi i framtiden arbetar som sjuksköterskor hoppas vi att motiverande samtal får en 

tydligare roll i den dagliga verksamheten. Vi ser hur detta kan bidra till stora 

resursbesparingar inom sjukvården. Inom t ex områden som rökning, kost och motion tror vi 

man kan göra skillnad. Att få människor till en sundare livsstil leder till en bättre hälsa, färre 

följdsjukdomar och i förlängningen till minskade kostnader inom primär- och slutenvård.  
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Att ta reda på 
huruvida deltagarna i 

ett motiverande 

samtal för personer 

med typ 2 diabetes 

skulle förbättra deras 
self-management 

samt psykologiska 

och glykemiska 
resultat. 

Kvantitativ. 
Randomiserad 

kontrollerad studie 

250 
(36) 

Interventionsgrupp 125 

st (21 st bortfall). 

Kontrollgrupp 125 st 

(15 st bortfall). 

Det motiverande samtalet 
visar på stor förbättring av 

deltagarnas self-

management, self-efficacy, 

livskvalitet, HbA1c i 

jämförelse med 
kontrollgruppen efter tre 

månaders uppföljning. 

Utifrån mallen 
visar artikeln på 

hög kvalitet. 

Elliot et al. 

(2007) 

USA 

Att analysera och 

jämföra två sätt för 

att främja en 
hälsosam livsstil hos 

brandmän. 

Kvantitativ. 

Prospektiv, 

randomiserad 
intervention. 

 

599 

(119) 

3 grupper. Grupp 1: 
teambaserad 

utbildningssgrupp 234 

st (48 st bortfall) 
Grupp 2: 

interventionsgrupp 202 

st (37 st bortfall) 
Grupp 3: kontrollgrupp 

163 st (34 st bortfall). 

De båda sätten visar på en 

ökad frukt- och 

grönsakskonsumtion och 
ett bättre välmående. 

Viktuppgång minskar 

signifikant. 

Utifrån mallen 

visar artikeln på 

hög kvalitet. 

Ireland et al. 
(2010) 

Canada 

 

Att genom en modell 
där sjuksköterskan  

får en större roll, 

förbättra 
följsamheten till 

medicinering för att 

sänka blodtrycket hos 
patienter med risk att 

drabbas av stroke.  

Både kvalitativ 
och kvantitativ.. 

Prospektiv, kohort, 

intervention. 

20 Följsamheten till 
medicinering blir bättre och 

blodtrycket sjunker. 

Utifrån mallen 
visar artikeln på 

godkänd  kvalitet. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Marley, 
Carbonneau, 

Lockner, Kibbe & 

Trowbridge 
(2011) 

USA  

Att undersöka 
sambandet mellan 

hur dietläkare 

uppfattar sig själva 
fysiskt och socialt då 

de ger MI och 

nutritions-rådgivning, 
för att patienterna ska 

uppnå ökat 

självförtroende. 

Kvantitativ. 
Tvärsnitts-studie. 

 

65 
(8) 

 

Nutritionsläkarnas 
uppfattning om deras 

förmåga att ge MI till 

patienter med en annan 
kulturell bakgrund än den 

egna, är positivt associerad 

med tro på den egna 
förmågan, när det handlar 

om fysiskt aktivitet och 

nutrition. 

Utifrån mallen 
visar artikeln på 

hög kvalitet. 

Olsen, Smith, Oei 

& Douglas 

(2012) 
USA 

Att uppskatta 

effektiviteten av den 

sjuksköterske-ledda 
MI-interventionen för 

att öka tron på och 

följsamheten till 
CPAP-behandling 

hos patienter med 

obstruktiv sömnapné. 

Kvantitativ 

Prospektiv,  

randomiserad, 
kontrollerad 

studie. 

106 

(6) 

Interventionsgrupp 
53 st (3 st 

bortfall). 

Kontrollgrupp 53 
st (3 st bortfall). 

Följsamheten till CPAP-

användning ökar. Antalet 

timmar med CPAP per natt 
blir fler. 

Utifrån mallen 

visar artikeln på 

hög kvalitet. 

Richards, 

Kettelmann & 

Ren 
(2006) 

USA 

Att genom 

nyhetsbrev, 

kommunikation via 
nätet samt MI öka 

frukt och grönsaks-

konsumtionen hos 
ungdomar. 

Kvantitativ. 

Prospektiv,  

randomiserad, 
kontrollerad 

studie. 

314 

(123) 

Interventionsgrupp 
157 st. 

Kontrollgrupp 

157 st. 

Frukt- och grönsaks-

konsumtionen ökar 

signifikant i 
interventionsgruppen.. 

Utifrån mallen 

visar artikeln på 

godkänd kvalitet. 

Robbins, Pfeiffer, 

Maier, LaDrig & 

Berg-Smith 
(2012) 

USA 

Att genom tre MI-

samtal till flickor i 

mellanstadiet, få 
deras fysiska aktivitet 

att öka. 

Kvantitativ. 

Kvasi- 

experimentell 
studie. 

 

37 

(3) 

Man noterar att MI bidrar till 

en förändring, den fysiska 

aktiviteten ökar. 

Utifrån mallen får 

artikeln godkänt. 

Artikelns svaghet 
är det låga antalet 

deltagare. 

 

Russell et al. 

(2011) 

USA 

Undersöka om MI 

kan öka följsamhet 

till dialys-
behandling, 

kosthållning och 

medicinering. 

Kvantitativ. 

Pre-postdesign 

pilotstudie. 
 

29 MI har visar sig vara 

effektivt för patienters 

följsamhet till 
dialysbehandling. 

Behandlingstiden blir 

kortare, flera blodvärden blir 
bättre. Patienters autonomi 

stärks. 

Utifrån mallen 

visar artikeln på 

godkänd kvalitet.  

Segatto, 
Andreoni, Souza e 

Silva, Diehl & 

Pinsky 
(2010) 

Brasilien 

Att på en 
akutmottagning 

värdera effektiviteten 

av ett kort MI-samtal 
i kombination med 

en informations-

broschyr som ges till 
ungdomar som 

inkommer p.g.a. 

alkohol-missbruk. 

Kvantitativ. 
Enkelblind 

randomiserad 

studie 

175 
(26) 

Interventionsgrupp 

87 st (13 st 
bortfall).  

Kontrollgrupp 88 

st (13 st bortfall). 

Alkoholrelaterade problem 
minskar som följd av att 

konsumtionen av alkohol 

sjunker. 

Utifrån mallen 
visar artikeln på 

godkänd kvalitet. 

Sinclair et al. 
(2010) 

USA 

Studera effekterna av 
ett motiverande 

samtal som ges vid 

bloddonation för att 
få dem att vilja 

donera igen. 

Kvantitativ. 
Randomiserad 

studie 

 

215 
(61) 

Interventionsgrupp 

106 st (45 st 
bortfall). 

Kontrollgrupp  

109 st (16 st 
bortfall). 

Intentionen att donera i 
framtiden blir större, fler 

positiva attityder till att 

donera och förmågan att 
förebygga negativa 

reaktioner kring donationen 

förbättras. 

Utifrån mallen 
visar artikeln på 

godkänd kvalitet. 

Van Voorhees et 

al. 
(2008) 

USA 

Att avgöra vilket sätt 

inom primärvården 
som är mest effektivt 

för att minska risken 

att utveckla djup 
depression. 

Kvantitativ. 

Randomiserad 
kontrollerad 

intervention. 

84 

(12) 
 

Nedstämdheten minskar och 

motivationen ökar med 
motiverande samtal. 

Utifrån mallen 

visar artikeln på 
godkänd kvalitet. 

 


