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Abstrakt 

Bakgrund: Kardiovaskulär sjukdom är den största dödsorsaken världen över. 

Ett stort antal av kardiovaskulära sjukdomar kan förebyggas genom reduktion 

av ohälsosamma levnadsvanor. Motiverande samtal innebär att motivera 

patienten till förändring och vägleda till ett hälsofrämjande mål som patienten 

personligen utformat. Syfte: Var att belysa effekten av motiverande samtal hos 

individer med kardiovaskulära riskfaktorer. Metod: En litteraturstudie 

utfördes med induktivt perspektiv för att besvara syftet. Sökningar gjordes i 

databaserna PubMed och CINAHL vilket resulterade i 19 kvalitetsbedömda 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Sökningen resulterade i sju kategorier; tobak- 

och alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, övervikt och fetma, hypertension, 

hyperglykemi och hyperlipidemi. Diskussion: Motiverande samtal visade sig 

ha varierad effekt mellan de olika riskfaktorerna. Inget samband mellan längd 

på studier, antal samt duration på sessioner har påvisats. Slutsats: Vid 

tillämpning av motiverande samtal är det väsentligt att ta hänsyn till 

patientens integritet och inte sätta för hårda krav på de mål som patienten själv 

utformat. Då det framkommit varierande resultat bör vidare forskning utföras 

inom det valda området. 

 

Nyckelord: Hjärt-kärlsjukdomar, Litteraturöversikt, Livsstil, Motiverande 

samtal, Riskfaktorer, Sjuksköterskor 
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Abstract 

 

Background: Cardiovascular disease is the leading cause of death worldwide. 

A large number of cardiovascular diseases can be prevented by reduction of 

unhealthy habits. Motivational interviewing means to motivate the patient to 

change and guide towards health benefiting goals that the patient personally 

developed. Aim: Was to illustrate the effect of motivational interviewing in 

individuals with cardiovascular risk factors Method: A literature review was 

performed with an inductive approach to answer the aim. Searches were made 

in PubMed and CINAHL which resulted in 19 quality assessed research 

articles. Result: The search revealed seven categories; tobacco and alcohol 

consumption, physical activity, overweight and obesity, hypertension, 

hyperglycemia and hyperlipidemia. Discussion: Motivational interviewing 

was found to have diverse effects between the various risk factors. No 

association between length of studies, amount and duration of sessions has 

been demonstrated. Conclusion: For the purposes of motivational 

interviewing, it is essential to take into consideration the patient's integrity and 

not to put too high demands on the goals which the patient personally 

developed. Further research should be done in the chosen field due to varying 

results. 
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Introduktion  
 
Hälso- och sjukvården ska ha en hälsofrämjande inriktning. Regeringen har angett i 

proposition 2007/08:110 att individers behov av integritet samt valfrihet är grunden för 

folkhälsoarbetet, samt att arbetet ska byggas på sambandet mellan hälsans villkor och 

individens förutsättningar. Motiverande samtal (MI) framhävs som en framstående metod i 

denna del av folkhälsopolitiken. MI bedöms som ett hjälpmedel i avsikt att uppmuntra 

livsstilsförändringar i överensstämmelse med de grundläggande principerna om integritet 

samt valfrihet. Med hänsyn till att MI har en relativt kort historia har utvecklingen varit 

oerhört snabb. Under de senare åren har utvecklingen av MI blivit en kärna i arbetet kring 

utvecklande av förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården. Proposition 2007/08:110 

beskriver att kunskaper om MI har betydelse i andra situationer än enbart det 

hälsofrämjandet arbetet, där metoden stödjer till att hälso- och sjukvårdens möten med 

patienterna får ett innehåll vilket stärker deras integritet samt valfrihet 

(Folkhälsomyndigheten, 2009). 

1. Bakgrund 
 

1.1 Motiverande samtal  

 
Motiverande samtal (MI) är en känd vetenskapligt kontrollerad samtalsmetod vilket 

utvecklades 1983 av Miller och Rollnick i syfte att öka motivationen för behandling bland 

lågt motiverade patienter inom beroendevården. MI betraktas i nuläget vara en användbar 

metod för behandling av livsstilsproblem samt sjukdomar vilka involverar beteenden 

(Berkowitz & Johansen, 2014; Rubak, Sandbæk, Lauritzen & Bo Christensen, 2005).  En 

definition av MI lyder: ”En klientcentrerad, styrande metod för att höja den inneboende 

motivationen för förändring genom att utforska och lösa ambivalens” Detta betyder att MI 

har sin fokus på individens problematik och föreställningar, den fokuserar icke på att 

undervisa nya förmågor eller att utforska det förflutna. Istället handlar det om att fokusera 

på individens intressen och bekymmer i nuet. De diskrepanser som granskas och utvecklas 

har att göra med de motsägelser som existerar i individens egna erfarenheter samt 
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värderingar (Miller & Rollnick, 2010, s. 51-52). Därefter, genom att lösa ambivalensen 

uppstår en inre motivation till livsstilsförändringen. Genom att använda MI blir patienten 

dennes egna, personlig expert, vilket resulterar i att dennes engagemang till förändring ökar 

(Marquardt & Vezeau, 2007).  

 

Miller och Rollnick betonar att MI icke är en samling av olika tekniker. De framställer MI 

som en metod för kommunikation. Det handlar inte om någonting en annan gör åt individer; 

bättre uttryckt är det ett förfarande att vara med samt förändra individer – ett 

förhållningssätt som understödjer kommunikation och som främjar till naturlig förändring 

(Rollnick & Miller, 2005). MI grundas i tre nyckelord: samarbete, framkalla och autonomi. En 

viktig roll i MI är samarbetet. Rådgivaren skall undvika den autoritära hållningen och istället 

försöka kommunicera en partnerliknande relation. Det är rådgivarens uppgift att försöka 

skapa en positiv personlig atmosfär vilket främjar förändring men som inte är tvingande. 

Genom att framkalla vissa egenskaper inom personen, exempelvis vishet, insikt och 

verklighetsförankring, kan den inre motivationen till förändringen inom personen 

framkallas. Det handlar inte om att ”sätta in” motivationen från personen utan snarare att 

framkalla den.  Det sista nyckelordet, autonomi, innebär att vid MI ligger ansvaret hos 

patienten. Det är alltid dennes frihet att ta emot rådgivning – eller låta bli (Miller & Rollnick, 

2010, s. 62-64). MI består av två faser. I den inledande fasen stärks motivationen för att 

senare, i fas två, stärka engagemanget till förändring. Vidare finns fyra allmänna principer 

vilka rådgivaren skall arbeta utefter: uttrycka empati, utveckla diskrepans, rulla med 

motstånd samt stödja patientens self efficacy genom att bekräfta individens kompetens, 

förmågor och resurser som uppkommer under konversationen (Houston, 2012).  

1.2 Tidigare forskning av motiverande samtal 

 
MI har visats sig vara tillämpbar i omvårdnaden kring ohälsa vilket är associerat med 

beteenden (Rubak, Sandbæk, Lauritzen & Bo Christensen, 2005). Metoden används i nuläget 

bland olika vårdgivare, exempelvis psykologer, läkare samt sjuksköterskor. I Sverige 

används MI inom ett flertal olika områden inom hälso- och sjukvården, bland annat inom 

kost och fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, u.å.).  Tidigare forskning av MI har visat oförenliga 

resultat beträffande hur effektiv motiverande samtal är vid olika livsstilsförändringar. Över 
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sjuttio vetenskapliga studier beskriver att MI har positiv effekt på beteendet, jämfört med 

traditionell rådgivning inom livsstilsområden, bland annat: droger samt spel (Hettema, 

Steele & Miller, 2005). I en Cochrane-rapport sammanfattas 59 randomiserande studier vilket 

visade på små effekter av MI gällande missbruk jämfört med ingen behandling. Emellertid 

går det inte att bedöma om MI har bättre eller sämre effekt än traditionell behandling eller 

andra aktiva behandlingar (Smedslund et al. 2011). Ingen forskning har visat att MI är 

skadligt eller ge någon form av negativ effekt (Rubak, Sandbæk, Lauritzen & Bo 

Christensen, 2005).  

1.3 Hälsa  

 

Hälsa ses som ett centralt begrepp inom omvårdnad vilket har varierande betydelser utifrån 

olika teoretiska och filosofiska perspektiv i omvårdnadens mål och syfte. Enligt Downie, 

Tannahill och Tannahill (1996) förklarar hälsa som tre olika kategorier; hälsopedagogik, 

prevention och säkerställande av hälsa. Hälsopedagogiken innefattar kommunikation med 

patienten om kroppen för att öka dennes förståelse och kunskap om att säkra hälsa. Det 

preventiva innebär medicinska åtgärder som har som mål att förminska eller eliminera 

sjukdom och ohälsa. Kunskap om att säkra hälsa görs genom lagstiftning som vill förebygga 

befolkningshälsan och anpassa sociala förhållanden.  Världshälsoorganisationens (WHO) 

definition av hälsa lyder; “Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och social 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och handikapp”. Definitionen ser inte 

hälsa som målet med livet utan som en resurs i det dagliga livet (WHO, 1948). Definitionen 

av hälsa har på senaste tid blivit kritiserad för att av misstag medverka till en medikalisering 

av samhället (Huber et al. 2011).  För att en individ ska kunna uppleva hälsa är upplevelsen 

av hopp en förutsättning och därför är det betydelsefullt att som sjuksköterska tillämpa 

holism, det vill säga att se helheten av patientens situation för att kunna förmedla hopp 

(Boorse, 1997).  

1.4 Dorothea Orems egenvårdsteori 

 
Orems teori presenterades första gången 1971 och anses höra till utvecklingsteorierna. 

Egenvårdsteorin indelas i tre olika dimensioner: egenvård, egenvårdsbrist samt 

omvårdnadssystem. Egenvårdens syfte är att tillgodose de egna behoven, vilka är de 
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åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa hälsa och välbefinnande. Den är beroende av 

individens psykologiska, mentala samt fysiska egenskaper. Egenvårdsbrist avser när en 

individ inte personligen kan genomföra de uppgifter som fordras för att uppnå bästa möjliga 

egenvård. Ett omvårdnadssystem är något som uppstår genom en omvårdnadssituation 

mellan patient och sjuksköterska. Detta system har som avsikt att urskilja parternas roller 

och rollförhållanden. Målet med omvårdnaden är att assistera patienten till autonomi vilket 

dessutom betyder att bistå patienten att utföra egenvårdsaktiviteter. Dessutom är målet att 

upprätthålla individens integritet samt välbefinnande genom att komplettera individens 

egenvård om denne inte kan tillgodose dessa behov själv. Orems fundamentala inställning är 

att människan har förmågan att utföra det som krävs för att främja hälsa och förebygga 

sjukdom med hjälp av en inbyggd motivation att utföra avsiktliga handlingar och endast i 

undantagsfall kan en individ vara i behov av professionell hjälp.  Sjuksköterskan roll är att 

endera fullständigt eller delvist kompensera för patientens egenvård samt vara stödjande 

och pedagogisk (Allison, 2007; Orem, 1995). 

1.5 Kardiovaskulär sjukdom 
 

Kardiovaskulär sjukdom är den största dödsorsaken världen över. Mer än 17 miljoner 

personer avled till följd av kardiovaskulär sjukdom 2008 och av dessa dog 3 miljoner under 

60 år (Mendis, Puska & Norrving, 2011). Det kardiovaskulära systemet består av hjärta, kärl 

och blod (Alwan, 2010). Risken att drabbas av hjärtinfarkt är 2,87 gånger större hos rökare än 

hos icke-rökare. Individer med högt blodtryck löper 1,91 gånger större chans att drabbas av 

hjärtinfarkt än hos individer med icke högt blodtryck (Yusuf, Hawken & Ôunpuu, 2004). 

Den bakomliggande processen till kardiovaskulär sjukdom är ateroskleros som orsakar 

förtätning av blodkärlen vilket resulterar i en sämre blodgenomströmning vilket kan orsaka 

livshotande sjukdom (Mendis, Puska & Norrving, 2011). Etiologin bakom arterioskleros 

kategoriseras i tre olika riskfaktorer. Den första är de beteendebetingade riskfaktorer vilket 

innefattar användning av tobak, fysisk inaktivitet, ohälsosam kosthållning samt 

överkonsumtion av alkohol. Den andra riskfaktorn är de metabolt betingade vilka innefattar 

hypertension, hyperglykemi, hyperlipidemi samt övervikt och fetma. Den tredje riskfaktorn 

är korrelationsbetingade riskfaktorer såsom lågutbildade, fattigdom, snabb åldersutveckling, 

genus, genetisk disposition samt psykologiska faktorer. WHO bedömer de beteende- och 
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metabolt betingade orsakerna som de mest betydande sjukdomsorsakerna (Mendis, Puska & 

Norrving, 2011). 

 

Inom tobaksbruk hör cigaretter, snus, cigarrer och tuggtobak där cigarettanvändandet är 

överrepresenterat. I nuläget finns det ca en miljard rökare världen över. Hög 

alkoholkonsumtion (60 gram per dag) anses enligt WHO vara en hög riskfaktor för att 

utveckla kardiovaskulär sjukdom.  Gränsen för att en aktivitet skall betecknas fysisk aktivitet 

är minst 30 minuter, 5 gånger per vecka alternativt 30 minuter intensiv aktivitet minst 3 

gånger per vecka. Varje år dör 3,2 miljoner människor på grund av fysisk inaktivitet och är 

den fjärde dominerande riskfaktorn för att avlida av kardiovaskulär sjukdom. Fysisk 

aktivitet främjar hjärt- och kärlhälsan då energiförbrukningen ökar och lägger grunden till en 

energibalans och kontroll av kroppsvikten samt främjar permeabiliteten för blodkärlen och 

endokrinologisk funktion. Nutrition har stor betydelse på huruvida en individ utvecklar 

kardiovaskulär sjukdom. Ett högt intag av mättat fett, transfetter, salt och låg konsumtion av 

frukt, grönt och fisk ökar risken (Alwan, 2010).  Hypertension innebär att blodkärlen har ett 

förhöjt tryck. En oupptäckt hypertension ökar risken för kardiovaskulär sjukdom, från 1980 

till 2008 har antalet personer med okontrollerad hypertoni ökat från 600 miljoner till en 

miljard människor (Alwan, 2013). Hyperglykemi innebär en förhöjd blodglukos och kan 

resultera i diabetes mellitus typ 1 och typ 2. Det mått som används för att kontrollera en 

längre tids värde av blodglukos är HbA1c. Risken för kardiovaskulär sjukdom är två till tre 

gånger större hos patienter med diabetes typ 1 och typ 2, år 2008 visade det sig att 1,3 

miljoner individer avlidit till följden av kardiovaskulär sjukdom.  Hyperlipidimi innebär en 

obalans med för högt LDL och lågt HDL som sätter sig i blodkärlsväggen hos artärer och är 

grundorsaken till arteriosklerosprocessen. Varje år dör minst 2,8 miljoner människor som 

följd av kardiovaskulär sjukdom som följd av övervikt eller fetma. BMI är ett mätvärde som 

mäter ett förhållande mellan vikt och höjden i kvadrat. Övervikt och fetma orsakar negativa 

metabola effekter på blodtrycket, kolesterolet samt glukostolerans (Alwan, 2010). 

1.6 Prevention 

 
Ett stort antal av kardiovaskulära sjukdomar kan förebyggas genom reduktion av 

riskbeteenden som; tobaksanvändning, ohälsosamma matvanor, fysisk inaktivitet samt 
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skadligt användande av alkohol. Av den orsaken är investeringar genom prevention den 

mest varaktiga lösningen för att folkhälsan (Alwan, 2010;2013). I detta arbete spelar aktörer 

såsom riksdag och regering, myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer samt näringsliv 

en central roll. Det krävs åtgärder på samtliga nivåer i samhället för att kunna påverka samt 

förebygga ohälsosamma levnadsvanor. Här har hälso- och sjukvården en väsentlig roll när 

det handlar om att förmedla kunskap om levnadsvanor och deras betydelse för hälsan. I 

Sverige är grunden för alla åtgärder inom ohälsosamma levnadsvanor att erbjuda någon 

form av rådgivning eller samtal om levnadsvanor. Därefter används tillägg till detta enligt 

riktlinjerna, till exempel läkemedel samt skriftlig ordination av FaR, fysisk aktivitet på recept 

(Socialstyrelsen, 2011).  

1.7 Sjuksköterskans roll och ansvar 

 
Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa samt förebygga ohälsa. Detta 

betyder att sjuksköterskan ska kunna identifiera och effektivt förebygga hälsorisker samt 

kunna motivera till förändrande av livsstilsfaktorer. Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska beskriver sjuksköterskans uppgift att kunna, i konversation med 

patienten, motivera till bästa möjliga delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 

2005). Betydelsen av att patienten är delaktighet och inflytande i den vård som berör den 

själv, samt dennes rätt att få individuellt anpassad information, betonas i lagtexter inom 

socialtjänst och hälso- och sjukvård (SFS 1982:763; SFS 1993:387; SFS 2001:453). 

Sjuksköterskan skall värna om patientens självbestämmanderätt. Det handlar inte endast om 

det val som patienten väljer själv. För att kunna fatta konsekventa beslut måste patienten ha 

vetskap om både de negativa och de positiva verkningarna av sin handling. Sjuksköterskans 

arbetsuppgift är att ge denna information i den utsträckningen att patienten kan ta 

insiktsfulla beslut gällande sin egen hälsa (Birkler, 2007, s. 21-128). Sjuksköterskan skall 

ständigt sträva efter att använda den mest effektiva teknik som finns tillgänglig för 

behandling genom att ständigt vara uppdaterad på ny forskning (D`Ambrosio et al., 2006). 

Vidare är det nödvändigt som sjuksköterska att skapa en egen syn och livsförståelse på 

människan och utifrån den kunna använda det som grund i sitt förhållningssätt. Genom att 

vara medveten om sitt eget synsätt och vad hälsa innebär för sjuksköterskan själv, skapas 
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förutsättningar för att vara kapabel att ge god vård samt vara öppen för hur patienten själv 

uppfattar hälsa (Hedelin, Jormfeldt, & Svedberg, 2011, s. 243-244; SFS 1982:763).  

1.8 Problemformulering 

 
De vanligaste orsakerna till kardiovaskulär sjukdom är beteende- och metabolt betingade 

orsakerna som; ohälsosam kosthållning, fysisk inaktivitet, rökning samt alkohol. 

Sjuksköterskan har ett ansvar att motivera patienten till delaktighet i dennes vård och 

behandling samt att motivera till eventuella livsstilsförändringar.  Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen skall omvårdnaden av patienten grundas på samstämmighet där patienten 

skall få individualiserad information om sitt hälsotillstånd samt möjligheter till behandling 

(SFS 1982:763). Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har kunskap om detta område samt 

lära sig att använda MI som ett verktyg för att främja individers hälsa.  

1.9 Syfte  
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa effekten av motiverande samtal hos individer 

med kardiovaskulära riskfaktorer. 

2. Metod 
 

2.1 Design 

 
För att uppnå syftet har en litteraturstudie gjorts vilket baseras på vetenskapliga artiklar.  

Litteraturstudien grundas på ett systematiskt val av texter ur ett avgränsat område. Den 

valda litteraturen analyseras och kvalitetsgranskas vilket skapar en deskriptiv 

sammanställning av forskningsproblemet (Friberg, 2006, s.116). Detta för att finna ny 

kunskap (Forsberg & Wengström, 2008, s. 34).  

2.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

För att inkluderas i denna litteraturstudie skall artiklarna inte vara äldre än tio år. De skall 

innehålla individerna vilka har minst en kardiovaskulär riskfaktor. Artiklarna skall i största 

utsträckning härstamma från olika delar av världen. Artiklarna skall använda sig av 
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samtalsmetodiken motiverande samtal och därmed kommer icke artiklar som endast 

beskriver nyttjande av hälsocoaching att inkluderas. Vidare skall artiklarna vara svensk- eller 

engelskspråkiga, det skall finnas en balans mellan antal kvinnliga och manliga studier. 

Artiklarna skall vara peer-reviewed, etiskt godkända samt vara publicerade efter 2004. Då 

denna litteraturstudie skall beskriva effekten av motiverande samtal kommer till synes 

främst kvantitativa studier förekomma då det är fråga om något mätbart. De artiklar som 

inte innehåller tidigare nämnda kriterier exkluderades.  

 

2.3 Litteratursökning 

 
För att komma fram till syftet användes databaserna PubMed och Cinahl via 

Mittuniversitetets databaslista. De meningsbärande begreppen som selekterats ut i syftet var; 

motiverande samtal samt kardiovaskulära riskfaktorer. Vidare har riskfaktorerna kartlagts 

för att kunna utföra en i högre grad korrekt sökning med hjälp av MeSH och Major 

Headings. I PubMed användes både MeSH-termer samt fritextord, i Cinahl användes Major 

Headings och fritextord vilka presenteras i Tabell 1.  

För att kunna kombinera sökorden har booleska sökoperatoren AND samt OR för att kunna 

kombinera flera sökbegrepp samt för att kunna få fler träffar genom att använda synonymer. 

En artikel inkluderades genom en manuell sökning från andra artiklars referenslista med 

sökorden; (motivational interviewing OR health coaching) AND cardiovascular disease 

AND risk factors. Under sökningen framkom även dubbletter som gallrades ut.  

 
Tabell 1. Presentation av sökord utifrån syfte 

Sökord CINAHL. Main 

Headings 

PubMed. MeSH-term Fritextsökning 

Motiverande samtal   Motivational 

interviewing, health 

coaching 

 

Kardiovaskulär 

sjukdom 

Cardiovascular 

disease 

Cardiovascular 

disease 

 

Riskfaktorer Risk factors Risk factors  

Hypertoni Hypertension Hypertension  

Fetma Obesity Obesity  

Övervikt Overweight Overweight  

Kost Diet Diet  

Alkoholkonsumtion Alcohol drinking Alcohol drinking  

Rökning Smoking Smoking  
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Fysisk aktivitet Physical activity  Physical activity 

Hyperglykemi Hyperglycemia Hyperglycemia  

Hyperlipidemi Hyperlipidemia Hyperlipidemia  

Diabetes mellitus Diabetes mellitus Diabetes mellitus  

 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar, gjord 2015-02-02.  

Databas Sökord Avgränsnin

gar 

Antal  

relevanta 

träffar 

Urval 1 

 

Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed 

 

 

(motivational 

interviewing OR 

health coaching) AND 

cardiovascular disease 

AND  risk factors 

10 years 91 91 45 28 10 

PubMed (motivational 

interviewing OR 

health coaching) AND 

(hypertension OR 

obesity OR overweight 

OR diet OR Alcohol 

Drinking OR smoking 

OR physical activity 

OR hyperglycemia OR 

diabetes mellitus OR 

hyperlipidemia) 

10 years, 

abstract, 

humans 

1008 1008 50 11 7 

Cinahl (motivational 

interviewing OR 

health coaching) AND 

cardiovascular disease 

AND  risk factors 

10 years 22 22 5 3 1 

Cinahl (motivational 

interviewing OR 

health coaching) AND 

(hypertension OR 

obesity OR overweight 

OR diet OR Alcohol 

Drinking OR smoking 

OR physical activity 

OR hyperglycemia OR 

diabetes mellitus OR 

hyperlipidemia) 

10 years, 

abstract  

532 532 35 5 0 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet.  
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2.4 Urval och granskning 

 
En pilotsökning utfördes i början med sökorden; motivational interviewing och 

cardiovacular disease för att kunna se om det fanns adekvat forskning inom ämnesområdet 

för att sedan formulera ett syfte. Förfarandet för studien härleder sig från flödesschemat som 

redogörs för i Polit och Beck (2008 s. 108). En första bedömning av artiklarnas titlar gjordes 

för att sedan läsa lovande artiklars abstract. Därefter lästes sedan artiklarna enskilt av 

författarna för att sedan bestämma vilka artiklar som skulle gå vidare för ytterligare 

granskning. Artiklarna som valdes ut var godkända av båda författarna.  Artiklar som 

därefter ansågs relevanta gick vidare till ytterligare granskning enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s. 173-176), (Bilaga 1).  

2.5 Analys 

 
Analys kommer ske genom ett induktivt perspektiv genom att först läsa igenom de 

vetenskapliga artiklarna noggrant med fokus på studiernas resultat; urskilja nyckelfynd 

vilka svarar mot det litteraturstudiens syfte; utföra en sammanställning av resultaten från 

var enskild studie; relatera artiklarnas resultat till varandra genom att uppdela 

nyckelinnehållet med hänsyn till likheter samt skillnader och slutföra genom att redovisa ett 

resultat (Friberg, 2012 s.127-129). 

2.6 Etiska överväganden 
 
Denna litteraturöversikt kommer att använda vetenskapliga artiklar vilka är granskade 

utifrån ett objektivt perspektiv. I de artiklar som inkluderas kommer författarna att ha i 

åtanke att deltagandet i de olika studierna skall vara frivilligt samt vara etiskt godkända.  

Vid litteraturstudier inom omvårdnad är det väsentligt att använda studier vilka fått 

godkännande från en etisk kommitté eller genomgått ett grundligt etiskt övervägande (Polit 

& Beck, s.176 2008).  I denna litteraturstudie uttrycker tydligt 11 av 19 artiklar att de mottagit 

ett etiskt godkännande (Chunhua, Zhou, Zhou & Huang, 2014; Befort et al. 2008; Hardcastle 

et al. 2008; Groeneveld et al. 2010;2011; Drevenhorn, 2012; Sjöling et al. 2011; Lakerveld, 2013; 

Koelewijn-van Loon, 2009; Graeves, 2008; Chen et al. 2012).  Enligt författarna till denna 

litteraturöversikt uppfyller de resterande 8 artiklarna (Nyamathi, 2010; West et al. 2007; Brug 

et al. 2007; Lee et al. 2013; Ogedegbe et al. 2007;2008; Welch et al. 2011; Hokanson et al., 2006) 
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de riktlinjerna gällande etiska aspekter av en studie enligt Polit och Beck (s. 190, 2008). För 

att förhindra fusk och ohederlighet är det viktigt att det resultat som kommer fram inte är 

fabricerat, plagierat eller förvrängt för att gynna resultatet till författarnas fördel. Med detta 

etiska övervägande kommer författarna till litteraturstudien se till att de artiklar som 

kommer användas bli rätt översatta samt använda ett kritiskt förhållningssätt (Medicinska 

forskningsrådet, 2003).  

3. Resultat 
 
I denna litteraturöversikt ingår 19 vetenskapliga artiklar vilka inkluderar patienter med 

metabolt- och beteendebetingade, kardiovaskulära riskfaktorer. Alla studier har erbjudit MI-

samtal till antingen interventionsgrupp med tillhörande kontrollgrupp eller till samtliga 

deltagare. Vissa inkluderade studier har använt MI som tilläggsbehandling. De inkluderade 

artiklarna är utförda i USA (n=8), Nederländerna (n=5), Storbritannien (n=2), Sverige (n=2), 

Kina (n=1) samt Taiwan (n=1). 

 

3.1 Effekten av MI vid tobak- och alkoholkonsumtion 
 
Effekten av MI vid tobak- och alkoholkonsumtion har visat sig vara effektiv i två av sex 

studier (Lee et al. 2013; Groeneveld et al. 2011). Två av studierna visar på en minskning av 

alkohol- och tobakskonsumtion, men där det inte fanns någon skillnad mellan intervention 

och kontrollgruppen efter 6 månader. Vidare visar en studie på oförändrade tobaksvanor. 

Lee et al. 2013 hade i syfte att beskriva effekten av en kulturellt anpassad behandling 

innehållandes MI samt MI vilket inte var kulturellt anpassad. Båda grupperna fick en MI-

session på ca 90 minuter varav interventionsgruppen fick kulturellt anpassat MI. Det som låg 

bakom konversationen var kulturella element som var identifierad i tidigare studier 

berörande latinamerikaner.  Huvudtemat var att adressera det sociala sammanhanget kring 

alkoholkonsumtion samt ackulturation av stressorer vilka påverkar dryckesbeteendet. 

Resultatet visade en signifikant minskning av alkoholkonsumtion bland båda grupperna. 

Gruppen med kulturell anpassat MI hade en större minskning vid 2 månader samt en 

fortsatt minskning efter 6 månader. Groeneveld et al. (2011) visade i sitt resultat att efter 6 
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samt 12 månader efter att studiens intervention slutat fanns en fördelaktig statistisk 

signifikans gällande alkohol och tobakskonsumtion.  

 

I en annan studie där deltagarna indelades i tre grupper fick första gruppen MI i tillsammans 

i grupp, andra fick enskild MI samt tredje som fick vanlig information i storgrupp. Detta 

under 3 tillfällen under 60 minuter med 2 veckors mellanrum. Studien utvärderades genom 

enkäter samt med uppföljning efter 6 månader. Resultatet visade att samtliga grupper erhöll 

en minskning av alkoholkonsumtion efter 6 månader. Hälften av urvalet av deltagare visade 

en minskning på 50 % av konsumtion och 20 % rapporterade ingen alkoholkonsumtion 

(Nyamathi et al. 2009). Hokanson et al. (2006) beskriver att deltagare som erhållit 4-6 MI-

samtal under 6 månader hade en större avhållsamhet från cigaretter efter 3 månader men det 

fanns ingen större skillnad efter 6 månader mellan deltagarna som erhöll MI och 

kontrollgruppen. Efter 12 månader i Lakerveld et al. (2013) samt Koelewijn-van Loon (2009), 

framkommer det i deras resultat att deltagarnas tobaksvanor blev oförändrade. Deltagarna 

erbjöds 6 MI-samtal på vardera 30 minuter respektive två 15-20 minuters MI samt ett 10 

minuters telefonsamtal som uppföljning. 

3.2 Effekten av MI vid fysisk aktivitet 

 
Effekten av MI vid fysisk aktivitet skiljde sig åt beträffande resultat. Fyra av åtta artiklar 

påvisar ett positivt resultat (Sjöling et al. 2011; Hardcastle et al. 2008;Welch et al. 2011; West, 

2007). I de andra studierna kunde inte någon signifikant säkrad ökning av den fysiska 

aktivitetsnivån i interventionsgrupp jämfört med kontrollgrupp mätas. I en  pilotstudie 

vilket hade i syfte att undersöka om en kombination av MI och fysisk aktivitet på recept 

kunde öka tiden av vardagsmotion och därefter förbättra hälsorelaterade variabler under 15 

månader. Deltagarna använde sig av en motionsdagbok där de skulle dokumentera typ av 

aktivitet, tid, kontext, intensitet samt duration. Deltagarna deltog i 4 MI-samtal.  Resultatet 

visade på att träningstiden ökat signifikant till ett medelvärde på 300 minuter (± 165) per 

vecka vilket översteg den rekommenderade dosen träning per vecka (Sjöling et al. 2011).  

Ytterliggare tre artiklar visade ett postivit resultat där studierna visade efter 6 samt 12 

månader på en ökad självrapporterad fysisk aktivitet i interventionsgruppen.   
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Första studien gav upp till 5 MI-baserade samtal under en sexmånaders period, den andra 

inkluderade 2 MI-samtal i månaden under samma tid samt den tredje där deltagarna erbjöds 

fem individuella MI-samtal. (Hardcastle et al. 2008;Welch et al. 2011; West, 2007).  Fyra 

studier påvisade inte någon skillnad gällande MI vid fysisk aktivitet. Dessa varade under 3 

till 12 månader där deltagarna fick mellan 3-11 MI-sessioner vilka varade mellan 30-60 

minuter (Greaves et al. 2008; Lakerveld et al. 2013; Groeneveld, Proper, Beek, Hildebrandt & 

Mechelen, 2010; Koelewijn-van Loon, 2009). 

3.3 Effekten av MI vid  övervikt och fetma 
 
Åtta av nio studier vilka inkluderade övervikt och fetma visade på en positiv förändring 

gällande BMI, midjemått samt kroppsvikt vid tillämpning av MI (Befort et al. 

2008;Drevenhorn et al. 2012;Greaves et al., 2008; Groeneveld, I F., Proper, K., Beek, A. & 

Mechelen, W., 2010; Groeneveld et al., 2011; Sjöling et al. 2011; Hardcastle et al. 2008; Welch 

et al. 2011). Under 6 månader erhöll deltagare i en interventions grupp 11 stycken 30-

minuters MI-samtal. De erhöll även kostrekommendationer samt information om fysisk 

aktivitet vilket även kontrollgruppen fick. Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan 

grupperna där interventionsgruppen erhöll en viktreduktion på 5 %. I den studie som inte 

visade på någon effekt rörande övervikt och fetma användes ljudinspelning vid två MI-

samtal mellan dietist och patient vilka sedan utvärderas genom enkäter vilka skickades till 

patienterna (Brug et al. 2007). 

3.4 Effekten av MI avseende nutrition 
 
Två av fyra studier visade ingen effekt vid bruk av MI gällande nutrition (Lakerveld et al. 

2013; Befort et al. 2008). Lakerveld et al. (2013) hade i syfte att beskriva effekten av MI som 

livsstilsintervention hos individer i riskzon för att utveckla risken för diabetes typ 2 eller en 

kardiovaskulär sjukdom. Samt studera effekten av interventionen på levnadsvanor såsom 

fysisk aktivitet, rökning och kost. Medverkande var 622 individer vilka delades in i två 

grupper, intervention samt kontrollgrupp. Interventionsgruppen erbjöds sex MI-Samtal på 

vardera 30 minuter. Deltagarna erbjöds även tre telefonsamtal under dessa tre månader. 

Kontrollgruppen fick endast standard undervisning, broschyrer och behandling. Resultatet 

visade ingen skillnad inom grupperna på intag av grönsak-, fett- och fruktintag. Detta 
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framkom även i studien av Befort et al. (2008) som visade ingen skillnad inom grupperna 

beträffande grönsak- och fruktintag under 4 månader.  I två andra interventionsstudier 

gjorda i Nederländerna visade en fördelaktig effekt på snacks- och fruktintag. Den första 

studien utfördes under 12 månader där deltagarna erhållit 3 stycken MI-samtal under ca 60 

minuter under de 6 första månaderna.  

Den andra studien varade under 12 veckor där patienterna erhållit 2 MI-samtal under ca 15-

20 minuter (Groeneveld et al. 2011;Koelewijn-van Loon, 2009). 

3.5 Effekten av MI vid hypertension 

  
Effekten av MI har visat sig vara effektiv i alla studier vilka belyst hypertension (Chunhua, 

Zhou, Zhou & Huang, 2014; Drevenhorn et al. 2012; Sjöling et al. 2011; Ogedegbe et al. 

2007;2008). Chunhua, Zhou, Zhou och Huang (2014) beskriver i deras studie effekten av MI 

jämfört med traditionell vård hos kinesiska individer med diagnosen hypertoni under 6 

månader. Medverkande var individer vilka har minst en blodtryckssänkande läkemedel. 

Båda grupperna fyllde i likadana enkäter i två faser, initialt samt efter 24 veckor vilket var i 

slutet av interventionen samt kontroller av blodtrycket gjordes.  Interventionsgruppen fick 

skriva dagbok dagligen vilket skulle innehålla följsamhet till medicin, nutritionsvanor, 

alkohol- rökvanor, sjukdomsuppfattning, fysisk- samt psykisk hälsa. Detta skulle vara de 

områden vilka sjuksköterskan och patienten pratade om under mötena, vilka varade ungefär 

30-40 minuter. Interventionsgruppen fick 8 MI-samtal över 6 månader och kontrollgruppen 

erhöll traditionell vård under samma period. Resultatet visade att det totala värdet och 

medelvärdet av enkäterna gällande följsamhet ökade i interventionsgruppen. Både det 

systoliska- och det diastoliska blodtrycket sänktes signifikant under de 6 månaderna hos 

interventionsgruppen. Detta säger även Sjöling et al. (2011) vars intervention var 15 månader 

lång samt inkluderade 4 MI-samtal mellan sjuksköterska och patient.  

 

Studier visar att verkan av MI jämfört med traditionell vård beträffande medicinsk 

följsamhet vid hypertension är mer effektiv. Drevenhorn et al (2012) hade i syfte att öka 

patienternas följsamhet till hypertonibehandling genom konsultationsträning av 

sjuksköterskor. Inkluderade var 33 sjuksköterskor samt 215 patienter. Interventionen bestod 

av en multifaktoriell, skräddarsydd utbildning för sjuksköterskorna vilket pågick under 3 
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månader, fördelat på 3 tillfällen. De utbildades i patientcentrering, MI, SOC-modellen (The 

Stages of change model), livsstilsfaktorer, farmakologisk behandling samt tillämpa riktlinjer 

för kardiovaskulär prevention. Patienternas laboratorieprover samt livsstilsvariablar mättes 

vid start samt efter 2 år.  Kontrollgruppen fick traditionell vård och interventionsgruppen 

blev konsulterade av sjuksköterskor med specialutbildning inom området. Resultatet visade 

en sänkning av systolisk- och diastoliskt blodtryck inom båda grupperna över 2 år. Efter 2 år 

nådde 52,6 % av interventionsgruppen målet på 140/90 eller mindre mmHg i blodtryck 

jämfört med i kontrollgruppen där det endast var 39,2%.   

I en amerikansk studie vilka använde sig av elektroniska tablettlock för att följa den 

medicinska följsamheten under 12 månader visade en måttlig sänkning av systoliskt- och 

diastoliskt blodtryck samt en bättre medicinsk följsamhet (Ogedegbe et al. 2007;2008). 

3.6 Effekten av MI vid hyperglykemi 
 
Effekten av MI har visat sig vara effektiv vid 2 av 4 artiklar när det gäller hyperglykemi där 

artiklarna främst belyst HbA1c. De två studier som visade på positiv effekt av MI är gjorda 

av West et al. (2007) och Chen et al. (2012). I den förstnämnda erhöll samtliga deltagare, 

oavsett intervention- eller kontrollgruppen, en 42-sessions vikthanteringprogram. De 

träffades varje vecka i 6 månader, därefter var fjortonde dag i 6 månader för att sedan ses en 

gång i månaden i 6 månader. Programmet fokuserade på att uppnå hållbara förändringar 

inom kost samt fysisk aktivitet men stark betoning på mål samt problemlösning för att 

uppnå framgång. Utöver detta erhöll interventionsgruppen 5 individuella MI-samtal. Först 

en vecka innan programmet startade och därefter vid månad 3,6,9 samt 12. Sessionerna 

varade i ca 45 minuter och gavs av en psykolog som var utbildad inom MI. Varje möte följde 

ett semistrukturerat format av MI vilket var anpassat för viktkontroll. Resultatet visade att 

interventionsgruppen hade under uppföljningarna signifikant lägre HbA1c jämfört med 

kontrollgruppen.  I Chen et al. (2012) studie visade resultatet på en signifikant skillnad 

gällande sänka glykemiska värden jämfört med kontrollgruppen där resultatet inte var 

signifikant efter 3 månader. Interventionsgruppen erhöll ett MI-samtal på 40-60 minuter. 

Welch, Zagarinis, Feinberg och Garb (2011) beskriver i studiens resultat att HbA1c visade sig 

vara signifikant lägre hos kontrollgruppen jämfört med interventionsgruppen efter 6 

månader. Deltagarna, vilka var 234 diabetespatienter med dåligt kontrollerad blodglukos, 
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erhöll MI två gånger i månaden under 6 månader i ungefär 30 minuter samt utbildning i 

diabetesegenvård. Kontrollgruppen fick standard vård samt utbildning i diabetesegenvård. 

En annan studie visar också på uteblivande effekt rörande HbA1c vid MI där 

diabetespatienter fick MI i två omgångar under 6 månader där konversationen spelades in. 

Detta gjorde i syfte att om grundutbildning för dietister inom MI skulle resultera i 

förändringar i dietisters rådgivningsstil samt förbättringar hos deras patienters kost samt 

riskparametrar (Brug et al. 2007). 

3.7 Effekten av MI vid  hyperlipidemi  
 
Effekten av MI vid hyperlipidemi har visat sig vara effektiv i fyra av fyra studier vilka 

belyser lipidnivåer bland deltagarna (Groeneveld et al. 2010; Hardcastle et al. 2008; 

Drevenhorn et al. 2012; Welch, 2011) I en studie av Hardcastle et al. (2008) undersöktes under 

18 månader effekten av MI i avsikt att öka den fysiska aktiviteten hos patienter i 

primärvården med risk för kardiovaskulär sjukdom. Medverkandena erhölls från en 

patientdatabas. Urvalskriterier var ålder från 18 till 65 år samt minst en riskfaktor för 

kardiovaskulär sjukdom; BMI på 28 eller högre, hypertoni och/eller förhöjda lipider. 

Interventionsgruppen fick standard- samt näringsinformation inklusive upp till fem MI-

sessioner över en 6 månaders period. Kontrollgruppen fick enbart standardinformation.  

Resultatet visade på en signifikant reduktion av kolesterol inom interventionsgruppen. Tre 

andra studier vilka var 6, 12 samt 24 månader lång visade på en statistisk signifikant effekt 

av HDL kolesterol (Groeneveld et al. 2010; Welch, 2011;Drevenhorn et al. 2012).  

4. Diskussion 

4.1 Metoddiskussion 
 

Pålitlighet hos en studie skapas genom följdriktighet samt noggrannhet (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 255). Författarna till denna litteraturöversikt har haft målmedvetenhet att 

redogöra metod- och analysprocessen noggrant med avsikt för att stärka resultatets giltighet 

och trovärdighet så att andra ska kunna återskapa denna litteraturstudie. Författarna har 

tillsammans grundligt granskat artiklarna enskilt då detta leder till en bättre tolkning och 

följdriktig sammanställning av evidens (Polit och Beck, 2008, s.539).  De artiklar som 
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inkluderas i resultatet härstammar från ett flertal olika länder vilket leder till att resultatet 

bör kunna överföras till många olika nationaliteter. Tyvärr hittades ingen artikel från Afrika 

eller Sydamerika. Detta kan bero på att forskningen i dessa områden fokuserar på andra 

problem.  För att få så sanningsenligt resultat som möjligt har författarna tillsammans sökt 

samt granskat artiklarna. Detta gör att en artikel som skulle exkluderats av den ena, 

inkluderats av den andra till följd av personliga åsikter. Vid oenighet diskuterades artikeln 

tills konsensus uppstod. Valet av inklusions- och exlusionskriterier har hjälpt författarna att 

kunna besvara syftet då inklusionskriterierna innehöll personer med kardiovaskulära 

riskfaktorer samt användning av MI. Av samtliga artiklar var en av designen pilotstudie. 

Resterande var av randomiserade kontrollerade studier. Pilotstudien inkluderades då den 

svarade mot litteraturstudiens syfte. Litteraturstudien består till större delen utav kvantitativ 

forskning med anledning av att det icke förekom kvalitativa artiklar inom området kopplat 

till syftet. Genom att använda andra sökord skulle eventuellt urvalet blivit annorlunda. En 

svaghet genom att endast använda kvantitativa studier kan vara att erfarenheten av statistik 

är begränsad vilket i sin tur kan påverka tolkningen av resultatet i de kvantitativa studierna. 

Artiklar äldre än tio år eller icke skrivna på svenska eller engelska exkluderades. Detta kan 

ses som en svaghet för arbetets metod samt resultat. Artiklarnas publikationsår kan också 

vara en styrka i denna litteraturstudie då den innehåller 10 år eller yngre forskning.  

Ytterligare en svaghet var att denna litteraturstudie översatts från engelska till svenska och 

kan av den orsaken ge missvisade resultat eller omedvetna slutsatser. En ytterligare svaghet 

är att samtliga studier inte är etiskt godkända. 11 utav 19 artiklar uttrycker tydligt att de 

mottagit ett etiskt godkännande (Chunhua, Zhou, Zhou & Huang, 2014; Befort et al. 2008; 

Hardcastle et al. 2008; Groeneveld et al. 2010;2011; Drevenhorn, 2012; Sjöling et al. 2011; 

Lakerveld, 2013; Koelewijn-van Loon, 2009; Graeves, 2008; Chen et al. 2012).  Enligt 

författarna till denna litteraturöversikt uppfyller de resterande åtta artiklarna (Nyamathi, 

2010; West et al. 2007; Brug et al. 2007; Lee et al. 2013; Ogedegbe et al. 2007;2008; Welch et al. 

2011; Hokanson et al., 2006) de riktlinjerna gällande etiska aspekter av en studie enligt Polit 

och Beck (s. 190, 2008). 
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4.2 Resultatdiskussion  
 
Studiens syfte var att belysa effekten av motiverande samtal hos individer med 

kardiovaskulära riskfaktorer. Resultatet visar att effekten av MI är varierande sett utifrån de 

olika riskfaktorerna. De riskfaktorer som visat ha tydlig effekt vid användning av MI är; 

övervikt och fetma, hypertension samt hyperlipidemi. De andra riskfaktorerna som inte fullt 

ut visat sig ha lika god effekt vid användning av MI är: tobak- och alkoholkonsumtion, fysisk 

aktivitet, nutrition samt hyperglykemi. 

4.2.1 Effekten av MI vid tobak- och alkoholkonsumtion 

 
Effekten av MI vid tobak- och alkoholkonsumtion har visat sig vara effektiv i två av fem 

studier. Två av studierna visar på en minskning av alkohol- och tobakskonsumtion, men där 

det inte fanns någon skillnad mellan intervention och kontrollgruppen efter 6 månader. 

Vidare visar en studie på oförändrade tobaksvanor.   Resultatet tyder på att antal samt längd 

på MI-samtal som deltagarna medverkade i, inte hade någon påverkan på det slutgiltiga 

resultatet. Detta eftersom Lee et al. (2013) endast använde ett MI-samtal på ca 90 minuter 

medan exempelvis Lakerveld et al. (2013) deltagare erbjöds 6 MI-samtal på vardera 30 

minuter där den sistnämnda visade på oförändrade tobaksvanor. Detta kan bero på att 

studiens syfte var att reducera ett flertal olika riskfaktorer i samma intervention till skillnad 

från Lee et al. (2013) vilka endast involverade alkoholkonsumtion. Den uteblivande effekten i 

Koelewijn van Loon et al. (2009) studie kan bero på att det var ett större antal rökare i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

4.2.2 Effekten av MI vid fysisk aktivitet  

 
Pilotstudien gjord av Sjöling et al (2011) visade på att träningstiden ökat signifikant till ett 

medelvärde på 300 minuter (± 165) per vecka. Detta kan kopplas till rekommendationerna av 

Socialstyrelsen (2011) där vuxna beskrivs behöva vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i 

veckan. En studie som inte visade på någon förbättrad aktivitetsnivå genom MI jämfört med 

traditionell rådgivning är gjord av Koelewijn van Loon et al. (2009).  Där förbättrades den 

fysiska aktivitetsnivån i bådadera grupperna dock inte signifikant. Ett skäl till att MI 

samtalen inte fick betydande effekt kan bero på att det inte var så stor skillnad i 

interventionsgrupp och kontrollgrupp samt att sjuksköterskorna i båda grupperna var 
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väldigt hängivna till studien. Hardcastle et al. (2007) uppvisar ett samband bland antalet MI 

samtal samt en ökning av den fysiska aktivitetsnivån. Studien redovisar att ju fler MI samtal 

en deltagare var närvarande vid, ju bättre resultat på den självrapporterade fysiska 

aktiviteten. Även fast den sistnämnda artikeln visar på bättre effekt rörande antalet MI 

samtal vilka deltagarna erhöll, visar det stora hela på att det inte finns någon koppling till 

antal samt längd på de MI samtal vilka deltagarna erbjöds utan beror på någon annan orsak. 

Anledningen till detta kan vara att i flera av de inkluderade studierna vill forskarna förbättra 

ett flertal olika riskfaktorer. Syftet med MI är att öka motivationen till en förändring och när 

det blir tal om för många förändringar på en gång finns det risk att deltagarna retirerar. 

Detta stärks av Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011), som beskriver i sin studie 

att förändringsprocessen måste vara individanpassad på så sätt att individen kan klara av de 

förändringar som står framför den så att den inte drar sig tillbaka.  

4.2.3 Effekten av MI vid övervikt och fetma 

 
Åtta av nio studier vilka inkluderade övervikt och fetma visade på en positiv förändring 

gällande övervikt och fetma. Där användes till största delen kostrekommendationer, 

matdagbok samt individanpassade mål för fysisk aktivitet. I den studie som inte visade på 

någon effekt var mellan mötet med dietist och patient där dietisten nyligen haft en 2-dagars 

utbildning i MI. Syftet var att testa om denna utbildning kunde åstadkomma förbättringar 

hos patienters kost och riskparametrar. Resultatet kan bero på att den korta utbildningen 

inom MI och den nivån av kompetens och skicklighet dietisterna hade vid tillämpningen av 

MI. Detta till skillnad från Drevenhorn et al. 2008 som utbildade rådgivarna under 3 

månader fördelat under 3 tillfällen där utbildningen bestod av en multifaktoriell, 

skräddarsydd utbildning. Pollak et al. (2010)  beskriver att MI måste brukas konsekvent för 

att patienterna ska åstadkomma goda resultat. När MI används är det betydelsefullt att 

rådgivarna är konsekventa med metoden och vet vad MI innebär.  

4.2.4 Effekten av MI avseende nutrition 

 
Två av fyra studier visade ingen effekt vid bruk av MI gällande nutrition. Samtliga studier 

hade i syfte att utvärdera effekten av MI hos individer med kardiovaskulär risk. Resultatet 

tyder på att antalet samt längden på de MI-samtal som deltagarna medverkade i inte hade 
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någon påverkan på det slutgiltiga resultatet. I de två artiklarna som inte visade på någon 

effekt var deltagarna i grupperna homogena vilket kan påverka resultatet enligt författarna 

till artiklarna (Lakerveld et al. 2013; Befort et al. 2008). För att få ett bättre resultat skulle ett 

kulturellt anpassat MI möjligen vara effektivare vilket Lee et al. (2013) påvisade i sin studie. 

Det styrker även Van Keulen et al. (2008) vilka beskriver att det är betydelsefullt att ha 

vetskap om hur kulturella faktorer påverkar motivationen. Detta stärks av Socialstyrelsen 

(2013) vilka säger att vården bör vara individanpassad. Vården och omsorgen ska ges med 

respekt för individens särskilda behov, förväntningar samt integritet där delaktighet skall 

vara möjligt. I en systematisk Review-studie framkommer evidens för att MI påverkar 

kostvanorna genom minskat fettintag samt ökat intag av frukt och grönsaker hos individer 

med övervikt och fetma (Spahn et al., 2010). Varför resultaten i de olika studierna är 

varierande kan bero på att livsstilsförändringar genom hälsofrämjande nutritionsvanor är 

svåra att fullfölja och en tankeväckande faktor skulle kunna bero på en individs matbeteende 

som är inlärd under många år. 

4.2.5 Effekten av MI vid hypertension 

 

Effekten av MI har visat sig vara effektiv i de fem studier vilka belyst hypertension.  Fyra av 

studierna påvisar en bättre medicinsk följsamhet vilket resulterar i systoliskt- och diastoliskt 

blodtryck (Chunhua, Zhou, Zhou & Huang, 2014; Drevenhorn et al. 2012; Ogedegbe et al. 

2007;2008). Det finns ett samband mellan dessa studier gällande sjuksköterskornas 

hängivenhet till studierna vilket även kan ses i studien av Koelewijn van Loon et al. (2009).  

Detta styrks av Burke & Fair (2003) som säger att sjuksköterskors hängivenhet till MI 

förbättrar vårdkvalitén samt även resultatet i studier. Den studie som inte betraktade 

medicinska följsamheten var pilotstudien som använde en kombination av MI samt FaR 

(Sjöling et al. 2011) där resultatet även visade på signifikant förbättring rörande systolisk- 

och diastoliskt tryck. Detta tillvägagångssätt står även med i Socialstyrelsens riktlinjer. Där 

står det att grunden för alla åtgärder inom ohälsosamma levnadsvanor skall erbjuda någon 

form av rådgivning eller samtal och där FaR kan användas som tillägg (Socialstyrelsen, 

2011).  I studien av Drevenhorn (2012) erhöll sjuksköterskorna en längre tids utbildning 

vilket i jämförelse med de andra studierna inte påvisat någon skillnad i resultatet. Då 

resultatet av studierna visar en positiv effekt på det systoliska- och diastoliska blodtrycket är 
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det möjligt att det inte endast är betydelsefullt att behärska MI tekniken fullt ut, utan att 

sjuksköterskans hängivenhet är det som lägger tyngden i resultatet. Miller och Rollnik (2010, 

s.70-75) beskriver att det är mer betydelsefullt att arbeta enligt MI anda än att bemästra MI 

tekniken fullständigt vilket styrker resultatet i dessa artiklar. 

4.2.6 Effekten av MI vid hyperglykemi 

 

Effekten av MI har visat sig vara effektiv vid 2 av 4 artiklar. Det finns ingen koppling till 

antal samt längd på de MI samtal som deltagarna erbjöds, varken i de studier som visade på 

mer positiva eller mindre effektiva resultat. Den studie som visar på positiv effekt använder 

MI som tilläggsbehandling till en 42-sessions vikthanteringsprogram vilket kan vara 

anledningen till det goda resultatet (West et al. 2007). Även den andra studien gjord av Chen 

et al. (2012) visar på positiv effekt erbjöd samtliga deltagare utbildning inom kost, motion 

medicinering samt egenkontroll av blodglukos. De resterande studierna erbjöd deltagarna 

antingen traditionell vård eller MI. I en slutsats av en metaanalys konstateras att den 

vetenskapligt mest effektiva påverkan erhålls av MI som tillägg till annan behandling 

(Hettema, Steele & Miller, 2005). Sjöling et al. (2011) använde i sin studie sig av 

kombinationsbehandling och där resultatet visade god effekt.  Welch, Zagarinis, Feingberg 

och Garb (2011) har i sitt resultat påvisat att detta inte alltid stämmer, där framkom det en 

negativ effekt i kombinationsbehandlingen. Forskarna framhåller att den negativa effekten 

kan bero på deltagarnas ovilja att komma till uppföljningarna för blodprover samt ifyllandet 

av enkäter.  

4.2.7 Effekten av MI vid hyperlipidemi 

 
Effekten av MI vid hyperlipidemi har visat sig vara effektiv i fyra av fyra studier. Det finns 

ingen koppling till antal samt längd på de MI samtal som deltagarna erbjöds. Alla studier 

hade ett varierat antal samt längd på MI samtalen. Samtliga studier vill uppnå ett stabiliserat 

totalkolesterol genom att följa de nationella riktlinjerna för kostrekommendation. Rubak et 

al. (2005) styrker det positiva effekten av MI där resultatet påvisade ett signifikant positivt 

resultat beträffande kolesterolvärdet. En äldre studie visade ingen förändring på det totala 

kolesterolet mellan intervention och kontrollgrupp där kostrekommendationer samt MI 
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tillämpades (Mhurchú, Margetts & Speller, 1998). Detta kan bero på att allmänna 

kostrekommendationer har utvecklats sedan dess (Alawan, 2008;2010;2013). 

 

4.2.8 Dorothea Orems egenvårdsteori 

 
Egenvårdsteorin är en lämplig grund inom omvårdnadsarbetet där MI ingår. Det finns 

betydande likheter mellan Orems teori och principerna för MI. Orem betonar patientens 

delaktighet samt anser att individen är i stort sett kapabel att sköta om sig själv. Endast i 

undantagsfall kan en individ vara i behov av professionell hjälp. I detta fall är 

sjuksköterskans roll att endera fullständigt eller delvist kompensera för patientens egenvård 

samt vara pedagogiskt samt stödjande. Livsstilsförändringar hos individer med 

kardiovaskulära riskfaktorer kräver att patienten själv är delaktig samt vill göra en 

förändring. MI fungerar i det fallet som redskap i syfte att motivera till förändring samt höja 

egenvårdskapaciteten. Både MI och Orem anser att hänsyn skall tas till patientens sätt att 

tänka samt att patienten själv är förmögen att fatta egna beslut. Författarna till denna 

litteraturöversikt anser att MI är en metod som leder till att patienten uppnår ökad egenvård 

och där sjuksköterskan roll är att finna det verktyg som krävs, samt vara stödjande och 

pedagogisk för att patienten skall uppnå sina mål. Detta anser även Orem i sin 

egenvårdsteori (Allison, 2007; Orem, 1995). 

5. Slutsats  
 
De riskfaktorer som visat ha tydlig effekt vid användning av MI är; övervikt och fetma, 

hypertension samt hyperlipidemi. De andra riskfaktorerna som inte fullt ut visat sig ha lika 

god effekt vid användning av MI är: tobak- och alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, 

nutrition samt hyperglykemi. I denna litteraturöversikt har det inte upptäckts något 

samband mellan längd på studier, antal samt duration på sessioner. Samband inom 

interventionerna upptäcktes vilket visade på att ju fler MI samtal en deltagare deltog i, desto 

bättre blev den slutgiltiga effekten av MI.  Sjuksköterskans hängivenhet till studierna var 

även betydelsefullt för ett positivt resultat. Resultatet visar på att det är väsentligt att 

patienten inte belastas med alltför hårda krav på livsstilsförändringar. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska har sjuksköterskan i uppgift att vara 
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kapabel att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker samt vid behov kunna motivera till 

förändrande livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2005). För att uppnå förbättrad kardiovaskulär 

hälsa kan MI användas för att skapa förändringar kring beteende- samt metabola 

riskfaktorer vilket framkommit i denna litteraturstudie. Då det framkommit varierande 

resultat bör mer forskning utföras inom det valda området. Ett tillvägagångssätt som kan 

främja MI till den yngre generationen är nätbaserad undervisning där med hjälp av 

teknologin, tillämpa kunskap samt information i hälsofrämjande syfte. Det är även angeläget 

för samtliga sjuksköterskor att ha kunskap om tekniken samt grunderna för MI och därför är 

det angeläget att MI innefattas i grundutbildningen för sjuksköterskor. 
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Bilaga 2. Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet  

Befort, C., 

Nollen, N., 

Ellerbeck, E., 

Sullivan, D., 

Thomas, J. & 

Ahluwalia, J. 

2008 

USA 

 

Undersöka motiverande samtal som tillägg 

till ett kulturellt inriktat beteende-

viktminskningsprogram för kvinnor 

förbättrade följsamheten till programmet, 

nutrition, fysisk aktivitet samt viktminskning 

RCT 44 patienter 

(10) 

Deltagarna randomiserades till fyra individuella sessioner av 

MI, 21, eller hälsoutbildning, 23, som ett tillägg till ett 

beteendeviktminskningsprogram.   

 

Rådgivarna utbildades samt instruerades av en doktorand 

psykolog. Utbildningen innefattade böcker, videoinspelad 

MI-utbildning, 2-dagars utbildning samt fullföljande av en 

simulerad rådgivning. 

Deltagare: 4 individuella 30-minuters sessioner där 

interventionsgruppen under 16 veckor. 

Samtliga fick 90 min veckovis session i grupp tillsammans 

med 12-14 deltagare per gång där data samlades in samt 

genomförande av utbildning samt diskussioner. 

 

Deltagarna erhöll ett personligt kalori- och fettintagsmål med 

the Harris Benedict equation adjusted for light activity. De 

medverkande rapporterade vikt varje vecka och fick 

instruktioner om att föra en journal där dem dagligen 

antecknade matintag samt fysisk aktivitet. 

 

Vikt + längd + BMI + enkät 

ANOVA 

 T-test  

Chi-square test 

Deltagarna i bådadera grupperna 

minskade i vikt, sänkte sin energi 

samt fettintag. Resultatet visade icke 

på någon skillnad inom grupperna 

beträffande grönsak- och fruktintag 

under 4 månader. Däremot ökade 

frukt- och grönsakskonsumtion efter 

4 månaders uppföljning. Alltså 

indikerar resultatet på att det 

kulturellt inriktade programmet ej 

förbättrande följsamhet samt 

behandling.  
 

Resultatet visade att de kvinnor som 

fick individuell MI upplevde  sig i 

större utsträckning nöjd men 

förändrade inte kost eller fysisk 

aktivitet.  

 

Hög  

Brug, J., 

Spikmans, F., 

Aartsen, C., 

Breedveld, B., 

Bes, R. & Fereira, 

I. 

2007 

Nederländerna 

Syftet var att testa om grundutbildning för 

dietister inom MI skulle resultera i 

förändringar i dietisters rådgivningsstil samt 

förbättringar hos deras patienters kost och 

riskparametrar.  

RCT 37 dietister 

192 patienter 

(50) 

 

37 dietister specialiserad på diabetesvård. 18 i MI gruppen, 19 

i kontrollgruppen. 83 patienter i MI gruppen, 59 i 

kontrollgruppen. 

 

18 dietister genomgick en MI utbildning i två grupper under 2 

dagar. Första dagen var en introduktion till MI där de lärde 

sig teori samt principer. Andra dagen fick de praktisera MI. 

Därefter deltog de även i en uppföljningsdag några månader 

senare för att diskutera deras erfarenheter med experter inom 

MI där de också fick feedback. 

 

2 MI-samtal av varje dietist spelades in, först direkt efter 

utbildningen samt efter 5-6 månader. Patienterna fick därefter 

fylla i enkäter vid baseline samt efter 5-6 månader angående 

vikt, längd, saturerat fettintag, grönsaks- samt fruktintag.  

 

Envägs analys av varians 

Resultatet visade att dietister som 

hade utbildats i MI var mer 

empatisk, reflekterade mer och lät 

patienterna prata mer än 

kontrollgruppen. Patienter som 

erfarit MI hade signifikant lägre 

saturerat fettintag jämfört med 

kontrollgruppen. Ingen effekt 

rörande HbA1c, BMI och midjemått 

påträffades.  

Hög  



 

chi square test 

Multipel linjär regression 

 

Chen, S., Creedy, 

D., Lin, H-S. & 

Wollin, J. 2012 

Taiwan 

Syftet var att undersöka om psykisk och 

glykemisk egenvård hos individer med typ 2 

diabetes skulle kunna förbättras med hjälp av 

MI. 

RCT 254 patienter  

(40) 

Interventionsgrupp: 104 Kontrollgrupp: 111 

Samtliga deltagare fick utbildning beträffande kost, motion, 

medicinering och egenkontroll av blodglukos till grund för 

egenvård 1 timme per vecka i tre månader. 

Interventionsgruppen erhöll ett MI-samtal, 45-60 min enligt 

Miller och Rollnicks protokoll. 

 

Mätning av HbA1c, vid studiestart och vid 3 månaders 

uppföljning. Andra mått var: förmåga till egenvård, 

självkänsla samt livskvalitet via enkäter . 

Resultatet visade att båda grupperna 

minskade sitt HbA1c jämfört vid 

start. Interventionsgruppen visar på 

en signifikant skillnad med sänkta 

glykemiska värden. Samtliga 

deltagare visade på en signifikant 

förbättrad förmåga till egenvård vid 

uppföljningen i jämförelse med 

studiens start samt den signifikanta 

skillnaden var större hos 

interventionstsgruppen. 

Hög 

Chunhua, M., 

Zhou, Y., Zhou, 

W. & Huang, C. 

2014 

Kina 

Syftet var att studera effektiviteten av 

motiverande samtal jämförd med standars 

vård hos kinesiska individer med diagnosen 

hypertoni 

RCT 120 patienter  

(14) 

120 patienter. Båda grupperna fyllde i likadana enkäter i två 

faser, initialt samt efter 24 veckor vilket var i slutet av 

interventionen. Blodtrycket mättes dessutom.  

Interventionsgruppen fick skriva dagbok dagligen vilket 

skulle innehålla följsamhet till medicin, nutritionsvanor, 

alkohol- rökvanor, sjukdomsuppfattning, fysisk- samt psykisk 

hälsa. Detta skulle vara de områden vilka sjuksköterskan och 

patienten pratade om under mötena. Varje möte var ungefär 

30-40 minuter. Interventionsgruppen fick 8 MI-samtal över 6 

månader.  

 

 

SPSS 16.0 

 

Intention to treat-analys 

 

t-Test 

Resultatet visade att det totala 

värdet och medelvärdet av 

följsamhets-enkäterna ökade i 

interventionsgruppen. Både det 

systoliska- och det diastoliska 

blodtrycket sänktes signifikant 

under de 6 månaderna hos 

interventionsgruppen. 

 

 
 

Hög 

Drevenhorn, E., 

Bengtson, A., 

Nilsson, P., 

Nyberg, P & 

Kjellgren, K. 

2012 

Sverige 

 

Syftet var att öka patienternas följsamhet till 

hypertonibehandling genom 

konsultationsträning av sjuksköterskor. 

RCT 33 sjuksköterskor  

215 patienter (25) 

 

269 sjuksköterskor vilka var med i det svenska 

hypertonisällskapet bjöds in. 33 accepterade.  19 i 

interventionsgruppen, 14 i kontrollgruppen. 

215 patienter inkluderades. Interventionsgrupp: 155, i 

kontrolgrupp: 60 

 

Interventionen bestod av en multifaktoriell, skräddarsydd 

utbildning för sjuksköterskorna vilket pågick under 3 

månader, fördelat under 3 tillfällen. De utbildades i 

patientcentrering, MI, SOC-modellen, livsstilsfaktorer, 

farmakologisk behandling samt tillämpa riktlinjer för 

kardiovaskulär prevention.  

 

Patienternas laboratorieprover samt livsstilsvariablar togs vid 

start samt efter 2 år.  Kontrollgruppen fick vanlig vård och 

interventionsgruppen blev konsulterade av sjuksköterskor 

Resultatet visade en sänkning av 

systolisk- och diastoliskt blodtryck 

och totalkolesterol inom båda 

grupperna över 2 år. Hjärtfrekvens, 

BMI, vikt, uppfattad stress sjönk i 

större utsträckning inom 

interventionsgruppen.  Efter 2 år 

nådde 52,6 % av 

interventionsgruppen målet på 

140/90 eller mindre mmHg i 

blodtryck jämfört med 

ikontrollgruppen där det endast var 

39,2%. Inom interventionsgruppen 

ökade den fysiska aktiviteten vilket 

resulterade i en signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

Medelhög 



 

med specialutbildning inom området. 

 

SPSS 17.0 

SPSS  INC., Chicago, IL.  

McNemar test. 

Mann-Whitney test 

Wilcoxon’s signed rank test 

Greaves, CJ., 

Middlebrooke, 

L., O’Loughlin, 

L., Holland, S., 

Piper, J., Steele, 

A., Gale, T., 

Hammerton, F., 

& Daly, M. 

2008 

Storbritannien 

Bedöma effektiviteten av motiverande samtal 

som intervention på fysisk aktivitet för att 

förebygga diabetes. 

RCT 141 patienter 

5 hälsokonsulter 

(4) 

141 patienter. Interventionen utfördes av fem hälso-konsulter 

som utbildats i MI.  

Interventionen bestod av en individuell livsstilskonsultation 

baserad på MI. Interventionen innehöll även 

kostrekommendationer och individanpassade mål för fysisk 

aktivitet. 

Kontrollgruppen fick kostrekommendationer i form av 

broschyrer och fysisk aktivitet. 

Interventionen pågick i 6 månader. 11 MI-sessioner 

tillämpades och var ca 30 minuter långa.  

 

BMI kontroll,  

Frågeformulär som innefattade frågor om fysisk aktivitet 

SPSS 14.0 

ANCOVA 

Interventionsgruppen visade en 5% 

viktreduktion vilket var en 

signifikant skillnad jämfört med 

kontrollgruppen. Ingen skillnad 

mellan grupperna på fysisk aktivitet. 

 

 

Hög 

Groeneveld, I F., 

Proper, K., Beek, 

A. & Mechelen, 

W.  

2010 

Nederländerna 

 

Syftet var att utvärdera effektiviteten av en 

livsstilsintervention för manliga 

byggarbetare vilka ligger i riskzonen för 

kardiovaskulär sjukdom (CVD) 

RCT 816 patienter 

(299) 

 

816 manliga byggarbetare i riskzonen för utveckling av 

kardiovaskulära sjukdomar. 

Vikt + BMI + kolesterol + HbA1c + systoliskt- och diastoliskt 

blodtryck. Värdena i början var det som mättes upp under 

den senaste hälsoundersökningen. Under 6 månader fick varje 

deltagare i interventionsgruppen fick 3 stycken möten som 

var 45-60 minuter samt fyra telefonmöten som var ca 15-30 

minuter.  Uppföljning gjordes därefter efter 6 månader och 12 

månader.  

 

Enkät för demografisk data 

Linjär regressionsanalys  

Longitudinell analys 

Vid 6 och 12 månader hade 

interventionsgruppen minskat 

signifikant i vikt. I genomsnitt hade 

de en viktminskning på 1,4 kg 

samtidigt som kontrollgruppen gått 

upp 0,8 kg. Ytterligare fanns efter 6 

månader en signifikant skillnad 

gällande det diastoliska blodtrycket. 

Deltagare som initialt hade BMI >30 

stod för den största förändringen i 

BMI samt vikt.  Effekten på HDL 

kolesterol var också statistiskt 

signifikant. Resultatet beskriver även 

att MI, tillsammans med individuell 

rådgivning kan resultera i bibehållna 

gynnsamma förändringar när det 

avser vikten.  

Hög 



 

Groeneveld, I F, 

Proper, K., Beek, 

A., Hildebrandt, 

V. & Mechelen, 

W.  

2011  

Nederländerna 

Syftet var att utvärdera effekterna på fysisk 

aktivitet, nutrition och rökning av en 

livsstilsintervention bestående av individuell 

rådgivning bland manliga arbetare inom 

konstruktionsindustrin med en ökad risk av 

kardiovaskulär sjukdom. 

RCT 816 patienter  

(221) 

816 manliga byggarbetare i riskzonen för utveckling av 

kardiovaskulär sjukdom, 408 i interventionsgrupp, 408 i 

kontrollgrupp.  

 

Under 6 månader fick varje deltagare i interventionsgruppen 

fick 3 stycken möten som var 45-60 minuter samt fyra 

telefonmöten som var ca 15-30 minuter.  Antingen av en 

läkare eller sjuksköterska. Rådgivaren använde sig av MI. 

Under mötena togs detta upp; deltagarens kardiovaskulära 

riskprofil togs upp och diskuterad, deltagaren fick välja ett 

mål fysisk aktivitet och nutrition eller rökning, alkohol samt 

indikera på för- och nackdelar med sitt nuvarande beteende, 

indikera sin villighet och sitt självförtroende att kunna göra 

en förändring på en 10-poängskala.  Därefter planerade kort- 

och långsiktiga mål som följdes upp. Kontrollgruppen fick 

vanlig vård. Båda grupperna fick fylla i enkäter vid start samt 

efter 6 och 12 månader angående fysisk aktivitet, nutrition 

samt rökning.  

 

SPSS 15.0, Chicago 

Linjär regressionsanalys  

Longitudinell analys 

Resultatet visade att efter 6 månader 

hade interventionsgruppen en 

signifikant fördelaktig effekt på 

snacks- och fruktintag samt rökning. 

Efter 12 månader var de tidigare 

förbättringarna fortfarande kvar 

inom interventionsgruppen men de 

var inte längre signifikant. Vid 12 

månader, 6 månader efter att 

interventionen slutat fanns en 

fördelaktig statistisk signifikant 

gällande alkoholkonsumtion. 

Studien visade ingen statistisk 

signifikans inom interventionen 

gällande fysisk aktivitet. 

 

 

 

 

Hög 

Hardcastle, S., 

Taylor, A., 

Bailey, M., 

Harley, R & 

Hagger, M. 

2013 

Storbritannien 

 

 

1. att värdera om förändringar i vikt, BMI, 

fysisk aktivitet, blodtryck samt 

kolesterolvärden inom MI-

interventionsgruppen återstod ett år senare. 

2. att ta reda på effekten av 

rådgivningssessionens närvaro på 

underhållsresultat. 3. att granska effekterna 

av motiverande samtal som resultat för 

undergrupper som uppvisar särskilda CVD 

riskfaktorer vid baseline. 

RCT 334 patienter 

(123) 

439 patienter rekryterades konsekutivt på en vårdcentral. De 

som passade kriterier var 334 stycken. Interventionsgrupp: 

203 Kontrollgrupp: 131 

Deltagarna valdes ur en elektronisk patientdatabas på en 

hälsocentral. De behövde minst ha en kardiovaskulär 

riskfaktor Interventionsgruppen fick standard information 

och näringsinformation inklusive upp till fem MI-sessioner. 

Över en 6 månaders period. Kontrollgruppen fick enbart 

standardinformation. 

Uppföljning vid 3 tillfällen, baseline, efter 6 månader samt 18 

månader.  

Vikt, längd, systoliskt- och diastoliskt blodtryck, kolesterol. 

Självrapporterad fysisk aktivitet genom korta intervjuer.  

 

MANOVA 

ANCOVA 

Intent-to-treat 

Betydande skillnader förekom i 

interventionsgruppen beträffande 

promenader, kolesterol och BMI.  

Hög 

Hokanson, J.,  al., 

Anderson, R., 

Hennrikus, D., 

Lando, H. & 

Kendall, D. 

2006 

USA 

Syftet var att utvärdera effekten av MI, under 

diabetes egenvård utbildning syfte att 

tobaksavvänjd. 

RCT 114 patienter 114 diabetespatienter. 57 i interventionsgruppen med MI. 

Kontrollgrupp med resterande 57 deltagare fick 

standardbehandling. 

Båda grupperna erhöll BASICS informationsmaterial om 

diabetes. Interventionsgruppen erhöll 20-30 minuters MI 

initialt med MI utbildad personal. Därefter tre - sex samtal via 

telefon. Medverkandena i interventionsgruppen erbjöds 

nikotinersättningsmedel eller bupropion. Kontrollgruppen 

Resultatet visade att 

interventionsgruppen hade en större 

avhållsamhet från cigaretter efter 3 

månader. Efter 6 månader fanns 

ingen större skillnad mellan 

interventionsgrupp och 

kontrollgrupp.  

 

Medelhög 



 

fick skriftlig information samt hänvisning till det lokala 

standardprogrammet för rökavvänjning. 

 

Mätningar i bådadera grupperna vid 3 och 6 mån. Kotinin i 

salivprov vid 7 dagars avhållsamhet från nikotin. 

Ciggarettkonsumtion rapporterades av deltagarna: dagliga 

rökare, röker ibland eller totalt rökstopp. 

 

Intention-to-treat analys 

X² test 

t-Test 

. 

Koelewijn-van 

Loon, M., 

Weijden van der, 

T., Ronda, G., 

Steenkiste van, 

B., Winkens, B., 

Elwyn, B., & 

Grol, R. 

2009 

Nederländerna 

Undersökte effekten av en sjuksköterska ledd 

strategi vilket innefattar centrala delar av 

kardiovaskulär riskhantering, 

riskbedömning, riskkommunikation, stöd 

och anpassade motiverande samtal i ena 

gruppen samt en annan grupp med 

traditionell rådgivning. Syfte var även att 

beräkna 10- års risk för kardiovaskulär 

sjukdom 

RCT 615 patienter 

25 kliniker 

25 kliniker där 615 patienter valdes ut.  

 

Deltagarna i interventionsgruppen fick ett frågeformulär före 

interventionen samt 12 månader efter.   

Studien var sjuksköterskeledd för att bedöma kardiovaskulär 

risk, riskkommunikation, användande av beslutsunderlag 

samt anpassad MI-samtal. Interventionen innehöll två 15-20 

minuters MI samt ett 10 minuters telefonsamtal som 

uppföljning. Kontrollgruppen erhöll traditionell vård.  

 

Självrapportering av livsstil i interventionen och 

kontrollgruppen. Värdena mättes vid basline och efter 12 

veckors intervention. 

 

Kvantitativ Jämförande design  

X² test 

t-Test 

Regressionsanaly s (MLwin)  

Självrapporterat frågeformulär 

Inga signifikant skillnad mellan 

grupperna på kardiovaskulär risk. 

Dock förekom en betydande 

förbättring i interventionsgruppen 

på riskuppfattning, känsla av ångest, 

samt hur nöjd patienten var med 

vård som givits. 

I interventionsgruppen fanns ett 

signifikant lägre intag av fett samt 

ett avsevärt högre antal patienter 

vilka uppfyllde de nationella 

rekommendationer för 

grönsaksintag jämfört med 

kontrollgruppen. 

 

Ingen signifikant skillnad i fysisk 

aktivitetsnivå , alkohol samt tobak 

efter 1 år 

Hög 

Lee, C., López, S., 

Colby, S., 

Rohsenhow, D., 

Hernández, L., 

Borrelli, B., 

Caetano, R.  

2013 

USA 

Syftet var att beskriva effekten av en 

kulturellt anpassad behandling 

innehållandes MI samt vanlig MI vilket inte 

var kulturellt anpassad. 

RCT 57 deltagare  

(9) 

26 deltagare i gruppen med kulturell anpassad MI, 27 

deltagare i gruppen med icke kulturellt anpassat MI. Gruppen 

med icke kulturellt adapterat MI fick en session av MI i ca 1,5 

timmar. Konversationen innehöll strukturerade strategier 

vilka var skräddarsydd enligt deltagarens vilja till förändring. 

Konversationen var designad att väcka deltagarens autonomi 

samt betoning av samarbete med rådgivaren. Gruppen som 

fick kulturellt adapterad MI fick en session av MI i ca 1,5 

timmar.  Det som låg bakom konversationen var kulturella 

element vilka var identifierad i tidigare studier berörande 

latinamerikaner. Huvudtemat var att adressera  det sociala 

sammanhang kring alkoholkonsumtion samt ackulturation av 

stressorer som påverkar dryckesbeteende. 

 

Deltagarna fick vid baseline svara på frågor innan samtalet 

och vid uppföljningarna fick de fylla i en skala angående 

deras alkoholkonsumtion de 30 senaste dagarna samt fylla i 

Resultatet visade en signifikant 

minskning av alkoholkonsumtion 

bland båda grupperna. Gruppen 

med kulturell anpassat MI hade en 

större minskning vid 2 månader 

samt en fortsatt minskning efter 6 

månader.  

Hög 



 

en enkät vilka karaktäriserar svårigheten av alkoholproblem. 

 

Gneraliserad linjär modell (2*3) 

Lakerveld, J., 

Bot, S., 

Chinapaw, M., 

Tulder van, M., 

Kostense, P., 

Dekker, J., & 

Nijpels, G. 

2013 

Nederländerna 

Granska effekten av MI som 

livsstilsintervention på individer i riskzon för 

att utveckla risken för diabetes typ 2 eller en 

kardiovaskulär sjukdom. Samt studera 

effekten av interventionen på levnadsvanor 

(fysisk aktivitet, rökning och kost). 

RCT   622 patienter  

(120) 

622 deltagare med 10 % beräknad risk för typ 2 diabetes eller 

kardiovaskulär sjukdom randomiserades och övervakades 

under en 12 månaders intervention.  Individerna var mellan 

30-50 år.  

Sjuksköterskorna som utförde interventionen var utbildade 

enligt Hoorn Prevention Study som innebär 12 timmar av MI 

och 6 timmar av PST (problem solving treatment). Deltagarna 

delas in i två grupper, intervention och kontrollgrupp. 

Interventionen erbjöds sex MI-Samtal på 30 minuter samt tre 

telefonsamtal under tre månaders intervention. 

Kontrollgruppen fick endast standard undervisning, 

broschyrer och behandling. 

 

Självrapporterad frågeformulär på  fysisk aktivitet, 

Fruktintag , rökning samt mått av BMI och blodtryck. 

 

SPSS 15.0  

ARIC Score 

 

Ingen förändring i 

interventionsgruppen beträffande 

mortalitetsrisk inom kardiovaskulär 

sjukdom. Mätparametrarna fysisk 

aktivitet, grönsaksintag, frukt, 

fettintag samt tobaksvanor var 

oförändrade.  

 

 

Medelhög 

Nyamathi, A., 

Shoptaw, S., 

Cohen, A., 

Greengold, B., 

Nyamathi, K., 

Marfisee, M., de 

Costa, V., 

Khalilifard, F., 

George, D., & 

Leake, B. 2009 

USA 

Bedöma effekten av sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbete hos patienter med 

hepatit för att minska användningen av 

alkohol genom motiverande samtal i grupp 

eller enskilt. 

RCT 256  

(0) 

256 deltagare randomiserades i tre olika grupper.  

Studien utfördes på metadonbehandlingshem. 

Interventionen gavs av sjuksköterskorna på MM-hemmet. 

 

Tre grupper delades in, MI i session, MI i en mot en och 

vanlig information från sjuksköterska i storgrupp. Samtliga 

fick 3 tillfällen med 60 min med 2 veckors mellanrum och 

svarade på enkäter. Uppföljning gjordes efter 6 månader.  

 

Depressiva symtom skulle mätas under studien. 

Självrapporterat alkoholanvändning. 

 

Wilcoxon sign-rank tes 

Hosmer–Lemeshow test 

5-item mental health index 

CES-D skala 

SAS/STAT statistisk skala 

 

Alla tre grupper visade en 

minskning av alkoholkonsumtion 

efter 6 månader. Hälften av urvalet 

av deltagare visade en minskning på 

50 % av konsumtion och 20 % 

rapporterade ingen 

alkoholkonsumtion.  

 

Ingen signifikant skillnad mellan 

intervention i grupp eller 

intervention en mot en. 

Hög 

Ogedegbe, G., 

Schoenthaler, A., 

Richardson, T., 

Lewis, L., Belue, 

R., Espinosa, E., 

Syftet var att under ett år jämföra effekten av 

MI med vanlig rådgivning för att förbättra 

följsamheten till medicinering samt blodtryck 

hos Afroamerikaner med okontrollerad 

hypertoni.  

RCT 190 patienter 

(30) 

190 patienter. 95 i varje grupp. Patienter erhöll ett elektroniskt 

tablettlock att använda. Varje besök behövdes detta. Var 3:e 

månad gjordes uppföljningar då togs data angående 

följsamhet från tablettlocken. Patienternas blodtrycksvärdens 

hämtades från deras elektroniska journaler. Den slutliga 

Resultat visade att MI ledde till en 

stabil följsamhet till medicinering 

samt en minskning av blodtryck 

inom interventionsgruppen. 

Hög 



 

Spencer, J., 

Allegrante, J. & 

Charlson, M.  
2007 

USA 

bedömningen verkställdes vid 12 månader. Vid 

uppföljningarna fick samtliga deltagare fylla i frågeformulär 

samt laddades data ner från de elektroniska tablettlocken för 

att kolla den medicinska följsamheten. 

 

Interventionsgrupp: deltagarna fick under första mötet 

deltaga i ett 40 minuters MI-samtal. Därefter var MI-samtalen 

under uppföljningarna ungefär 25-30 minuter. 

Kontrollgrupp: traditionell vård. 

 

Kvantitativ Jämförande design 

Statisk analys 

Intention- to treat analys 

Frågeformulär 

Ogedegbe, G., 

Schoenthaler, A., 

Richardson, T., 

Lewis, L., Belue, 

R., Espinosa, E., 

Spencer, J., 

Allegrante, J. & 

Charlson, M.  
2008  

USA 

Syftet var att testa effekten av motiverande 

samtal på vårdcentral vs. standard vård i 

medicinföljsamhet och blodtryck bland 

Afroamerikanska patienter med hypertoni. 

RCT 190 patienter 

(30) 

190 patienter. 95 i varje grupp (interventionsgrupp och 

kontrollgrupp). 

 

Patienter erhöll ett elektroniskt tablettlock att använda. Varje 

besök behövdes detta. Var 3:e månad gjordes uppföljningar 

då togs data angående följsamhet från tablettlocken. 

Patienternas blodtrycksvärdens hämtades från deras 

elektroniska journaler. Den slutliga bedömningen verkställdes 

vid 12 månader. 

 

Little’s MCAR test Intent-to-treat analys 

X² test 

t-Test 

 

MI resulterade i att 

interventionsgruppen hade bättre 

medicinsk följsamhet under 12 

månader till skillnad från 

kontrollgruppen vilken hade en 

signifikans minskning gällande 

följsamheten. MI gruppen hade en 

måttlig, minskad effekt av det 

systoliska blodtrycket.  

Hög 

Sjöling, M., 

Lundberg, K., 

Englund, E., 

Westman, A. & 

Jong, M. C. 

2011 

Sverige 

Syftet var att undersöka om en kombination 

av MI och fysisk aktivitet på recept kunde 

öka tiden av vardagsmotion och därefter 

förbättra hälsorelaterade variabler.  

Pilot 

studie 

34 patienter 

(3) 

34 deltagare rekryterades från hälsocentraler.  

 

Deltagarna fick medverka i en 15 månader lång intervention 

där mätningar gjordes vid baslinje samt efter 3,9 och 15 

månader.  Vid första MI-mötet dokumenterades värden 

gällande vardagsmotion och därefter genom motionsdagbok 

(typ av aktivitet, tid, kontext, intensitet samt duration). BMI, 

BP, midjemått, HbA1c, lipidstatus samt VO2 max fastställdes 

vid baslinje, 3, 9 samt 15 månader. Deltagarna fyllde även i en 

enkät vid baslinje samt efter 15 månader beträffande 

hälsorelaterad livskvalitet.  Patienterna deltog i 4 MI-samtal.  

 

R-ANOVA 

STATISTIVA version 8 

Resultatet visade en signifikant 

förbättring inom de flesta 

parametrarna under den 15 månader 

långa interventionen. Vid start hade 

majoriteten av deltagarna en 

vardagsmotion <60 minuter per 

vecka. Efter interventionen hade 

träningstiden ökat signifikant till ett 

medelvärde på 300 minuter (± 165). 

Utöver detta visade resultatet på en 

signifikant förbättring rörande 

systolisk- och diastoliskt blodtryck, 

hjärtfrekvens, vikt, BMI, midjemått 

samt VO2 max. 

 

Medelhög 

Welch, G., 

Zagarinis, S., 

Feinberg, R., & 

Garb, J. 

Utvärdera om kontrollen av glykemiskt 

värde hos diabetespatienter förbättrades vid 

användning av MI i kombination med 

egenvårds utbildning (DSME) i jämförelse 

RCT 234 patienter med 

diabetes  

4 

diabetessköterskor 

234 diabetes patienter med dåligt kontrollerad blodglykos 

randomiserades in i 4 grupper där 2 av huvudgrupperna var 

MI med diabetesundervisning samt undergrupper till dessa 

där ena var datakontrollerad och inte den andra.  

I båda grupperna sågs förbättrad 

nutrition och fysisk aktivitet. I 

Interventionsgruppen sågs bättre 

HDL värde, ökad viktnedgång, 

Hög 



 

2011 

USA 

med bara DSME. 

 

(Bortfall redovisas 

icke men beskrivs 

inte som högt eller 

ojämnt för att 

skapa signifikanta 

skillnader) 

 

Interventionen utfördes av 4 Diabetessköterskor. 

Fyra diabetesundervisare slumpades in MI grupperna. Två 

fick utbildning i MI medan två var blinda.  

 

MI samt undervisning skedde två gånger i månaden under 30 

minuter i 6 månader.  

Deltagarna fick egenvårdsutbildning i diabetes, i 

interventionsgruppen fick man då delta på MI sessionerna 

medan i kontrollgruppen ej fick det. 

 

HbA1c jämfördes efter 6 månaders intervention. 

Självrapporterad diabetes pamplett (PAID) skala, 

Självskattningsskala (SCI-R) som berörde kost, fysisk aktivitet 

och läkemedelsföljdsamhet. 

 

DTSQ-C  

ANOVA 

DSCP  

 

minskad depression, ökad 

förhöjning av motionsvanorna. 

 

HbA1c visade sig vara signifikant 

lägre hos kontrollgruppen, däremot 

visade förbättring i metabol kontroll 

hos båda grupperna. Förändring 

inom egenvårdsbeteenden samt 

upplevelser visade inga signifikanta 

skillnader emellan grupperna. 

West, D., Dilillo, 

V., Bursac, Z., 

Gore, S. & 

Greene, P.  

2007 

USA 

Syftet var att bestämma om MI som 

tilläggsbehandling till ett 

beteendeviktkontrollprogram skulle förbättra 

resultatet gällande viktnedgång samt 

glykemisk kontroll hos överviktiga kvinnor 

med diabetes typ 2.  

RCT 217 patienter  

(16) 

217 kvinnor med diabetes typ 2 randomiserades till en 

interventionsgrupp, 109 stycken, samt kontrollgrupp, 108 

stycken. Samtliga deltagare, oavsett grupp, erhöll en 42-

sessions vikthanteringsprogram där dem träffades varje vecka 

i 6 månader, därefter var fjortonde dag i 6 månader för att 

sedan ses en gång i månaden i 6 månader. Programmet 

fokuserade på att uppnå hållbara förändringar inom kost 

samt fysisk aktivitet men stark betoning på mål samt 

problemlösning för att uppnå framgång. Deltagarna hade en 

kaloribegränsning på ca 1200-1500 kcal/dag. Grad av fysisk 

aktivitet ökades successivt till ca 150 minuter/vecka. 

Egenkontroll av dagböcker var en hörnsten i programmet där 

deltagarna dokumenterade kaloriintag samt fysisk aktivitet. 

Dagböckerna granskades vid träffarna och återgavs med 

feedback. 

 

Interventionsgruppen, vilka även erhöll MI, erbjöds fem 

individuella MI-samtal. Först en vecka innan programmet 

startade och därefter vid månad, 3,6,9 samt 12. Sessioner 

varade i ca 45 minuter och gavs av en psykolog som var 

utbildad inom MI. Varje möte följde ett semistrukturerat 

format av MI vilket var anpassat för viktkontroll.  

 

Kontrollgruppen fick hälsoundervisning i samma antal 

sessioner och längd som interventionsgruppen.  

 

Data uppsamlades av sjukvårdspersonal vid baseline, samt 6, 

12 samt 18 månader (Vikt, längd, HbA1c). 

Resultatet visade att deltagarna i 

båda grupperna minskade betydligt 

i vikt och vägde signifikant mindre 

vid varje uppföljning jämfört vid 

start. Interventionsgruppen vilka 

erhöll MI minskade signifikant mer 

än kontrollgruppen vid varje 

uppföljning. Interventionsgruppen 

hade under uppföljningarna lägre 

HbA1c än kontrollgruppen samt var 

följsamheten och engagemanget 

högre.   

 

Hög 



 

 

X² test 

Student’s t-Test 

ANOVA 

ANCOVA 

SAS (version 9; SAS Institute, Cary, NC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


