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ABSTRAKT 

 Bakgrund Schizofreni och psykossjukdom förknippas med livslångt lidande och ökad 

dödlighet. Bruk av alkohol, droger och nikotin är vanligt och bidrar till den ökade 

dödligheten. Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod för att motivera patienten till en 

förändring. MI riktas mot personer i rådgivning och behandling för att minska alkohol, drog 

och rökvanor. Syfte Syftet med litteraturstudien är att undersöka om integrerade 

behandlingsprogram innefattande motiverande samtal har betydelse för förändring av alkohol, 

drog och rökvanor för patienter med schizofreni eller annan psykossjukdom. Metod 

Systematisk litteraturstudie där originalstudier söktes i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo. Studierna granskades och analyserades i flera steg med hjälp av granskningsmallar 

från SBU. Resultat 20 studier inkluderades i resultatet. Sex av studierna handlade om att 

förändra alkoholvanor med hjälp av MI. Tre av studierna visade på minskat alkoholbruk. Tolv 

av studierna undersökte om MI hade någon effekt för att förändra drogvanor. Sex av studierna 

visade på minskat drogbruk i början av studien men bara tre studier hade ihållande förbättring. 

Fem av studierna undersökte huruvida MI kunde vara betydelsefullt för att minska rökvanor. 

Fyra av studierna fann positiva resultat för minskade rökvanor. Slutsats Då flera 

behandlingsmetoder kombineras är det svårt att specifikt se MI:s del i behandlingen. Det kan 

vara så att andra behandlingsmetoder är likvärdiga för att främja beteendeförändringar 

samtidigt som många studier visat positiva resultat. Fler studier med längre behandlingstid 

inom området vore önskvärt då det saknas studier som ger patienterna den långa, komplexa 

och dyra behandling som möjligen krävs för att uppnå resultat. 

 

Nyckelord: alkoholvanor, drogvanor, litteraturstudie, motiverande samtal, 

psykossjukdom/schizofreni, rökvanor  
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ABSTRACT 

 

Background Schizophrenia and psychosis are associated with lifelong suffering and increased 

mortality. Use of alcohol, drugs and nicotine are common and contribute to the increased 

mortality. Motivational Interviewing (MI) is a method to motivate the patient to change. MI is 

directed against persons in counseling and treatment to reduce alcohol, drug and smoking 

habits. Objective The purpose of this study is to investigate whether integrated treatment 

programs including motivational interviewing is important for change in alcohol, drug and 

smoking habits of patients with schizophrenia or other psychotic illness. Method Systematic 

literature study in which the original studies were searched in PubMed, Cinahl and PsycInfo. 

The studies were reviewed and analyzed in several steps using inspection templates from the 

SBU. Results 20 studies were included in the result. Six studies was about changing drinking 

habits with MI. Three studies showed decreased alcohol use. Twelve studies examined 

whether MI could change drug habits. Six studies showed reduced drug use at the beginning 

of the study, but only three studies had consistent improvement. Five studies examined 

whether MI could be important in reducing smoking habits. Four studies found positive 

results for reduction in smoking habits. Conclusion When several therapies are combined, it’s 

difficult to specifically see MI's part of the treatment. Maybe other treatment methods are 

equivalent to promote behavioral change, many studies shows positive results. More studies 

with longer treatment would be desirable in the absence of studies that give patients the long, 

complex and expensive treatment required achieving results. 

 

Keywords: alcohol habits, drug habits, literature study, motivational interview, 

psychosis/schizophrenia, smoking habits 
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Bakgrund 

Hälsa och återhämtning 

När hälsan störs av sjukdom eller annat lidande så behöver människan vård. Således måste 

människors hälsa vara vårdandets övergripande mål. Hälsa är därför vårdvetenskapens och 

vårdandets centrala fenomen, begrepp och fokus. Hälsa är ett tillstånd som rör hela människan 

det handlar om både känsla av inre balans och känsla av sammanhang i relationer med sina 

medmänniskor och livet i övrigt. Hälsa är således inte detsamma för alla människor utan 

växlar mellan individer och situationer, följaktligen har hälsa en djupare innebörd än enbart 

frånvaro av sjukdom (Eriksson, 1988).  

 

Återhämtning från en svår psykisk sjukdom handlar om krävande utvecklingsprocesser som är 

svåra att inringa till ett avgränsat begrepp eller separat kategori. Inom psykiatrin och 

socialtjänsten vill man veta om behandlingen och vården fungerar, om patienterna blir bättre. 

En patient kan utifrån objektiva bedömningar definieras som bra eller bättre medan 

vederbörande själv kan tycka att inget förändrats eller att andra omständigheter är 

problematiska. Frågor som: Vad innebär det att vara bra eller bättre? Hur förklaras det och av 

vem förklaras det? måste bejakas. (Topor & Borg, 2011). Ingen forskning kan än idag svara 

på vad som orsakar psykisk ohälsa och inte heller finns det någon enskild behandlingsmetod 

som visats leda till återhämtning för alla med en viss diagnos (Tooth, Kalyanansundaram & 

Glover, 1997).  

 

Schizofreni och psykossjukdom 

Många människor berörs av psykisk ohälsa, sin egna eller sina närståendes. Vissa psykiatriska 

diagnoser exempelvis schizofreni förknippas med livslångt lidande och obotlighet. 

Sjukdomen betraktas som kronisk och de som drabbas förklaras långtidssjuka eller 

funktionsnedsatta. Flera nutida studier har dock börjat ifrågasätta detta och 

långtidsuppföljningar har kunnat visa att mer än hälften av de som fått diagnosen återhämtar 

sig (Socialstyrelsen, 2006, Borg, 2002).  

 



 7 

För de som återhämtar sig och finner en stabil och fungerande vardag kan processen ta över 

tio år. Under den tiden hamnar de ofta vid sidan om sina årskamraters utveckling socialt och 

ekonomiskt. De schizofrena tillstånden har olika undergrupper men mer kliniskt relevant 

uppdelning är de som domineras av positiva symtom (hallucinationer, vanföreställningar, 

tankestörningar och avvikande beteende) eller de som domineras av negativa symtom 

(undandragenhet, självförsjunkenhet, initiativsvårigheter och liknande). En person med 

schizofrenidiagnos kan dock över tid växla mellan dessa symtombilder. Ofta förekommer det 

även kognitiva funktionsnedsättningar, vilket medför att personen kan ha svårigheter att 

komma ihåg saker, koncentrera sig, lära sig nya saker eller se och föreställa sig saker som inte 

upplevts. Ökad självmordsrisk liksom för tidig död på grund av kroppsliga sjukdomar 

associeras med diagnosen. Den enskilt viktigaste insatsen för att förhindra återfall i akut 

psykos vid schizofreni är regelbunden behandling med antipsykotiska läkemedel. 

Följsamheten till ordinerad behandling är låg vilket troligen förklarar en del av återfallen. 

Även om medicinering i många fall är nödvändig är den otillräcklig för majoriteten när det 

gäller att återhämta sig socialt och psykologiskt (Öjehagen et al. 2006). 

 

Det är sedan långt tillbaka känt att personer med schizofreni eller psykossjukdomar har 

kortare livslängd än normalbefolkningen. Den genomsnittliga livslängden är enligt olika 

studier mellan 10 till 20 år kortare. Ungefär 40 procent av dödsfallen orsakas av suicid eller 

andra våldsamma incidenter medan resterande 60 procent har naturliga orsaker så som hjärt- 

och kärlsjukdom (Brown, Inskip & Barraclough, 2000). Riskökningen för hjärt- och 

kärlsjukdom och diabetes har visats sammanhänga med modifierbara riskfaktorer som till 

exempel rökning, alkoholkonsumtion, fetma, bristande fysisk aktivitet och oriktig kost 

(Munk-Jorgensen, Mors, Mortensen & Ewald, 2000).  

 

Alkohol- drog- och rökvanor 

Studier visar att upp till 81 procent av personer med schizofreni röker jämfört med 28 procent 

i normalbefolkningen, rökning är en modifierbar riskfaktor som bidrar väsentligt till 

överdödligheten hos denna patientgrupp (McCreadie, 2003, Brown, Inskip & Barraclough, 

2000, Holmberg, & Kane, 1999, Cormac, Ferriter, Benning & Saul, 2005). Missbruk av 

framförallt alkohol men även andra droger är också vanligare bland individer med 

psykossjukdom inklusive schizofreni jämfört med normalbefolkningen (Frishman, Del 
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Vecchio, Sanal & Ismail, 2003). Mueser, Bennett, & Kushner (1995) och Regier et al. (1990) 

menar att nästan hälften av denna patientgrupp missbrukar alkohol eller droger. Urval från 

andra studier visar att hela 65 procent ur denna patientgrupp har eller har haft ett aktivt 

missbruk (Drake & Noordsy, 1994, Mueser, Yarnold, & Bellack, 1992). Hos dessa patienter 

innebär missbruket ytterligare ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, astma, hudinfektion och 

sjukdomar i andningsvägarna än för de icke missbrukande schizofrena patienterna (Dickey, 

Normand, Weiss, Drake & Azeni, 2002). 

 

De modifierbara riskfaktorerna så som rökning och missbruk hos denna patientgrupp bör, för 

att minska dödligheten, behandlas i ett så tidigt skede som möjligt (Dixon, Kreyenbuhl & 

Dickerson, 2004, Goetzel, Hawkins, Ozminkowski & Wang, 2003). Behandlingsprogram för 

att förändra beteenden och öka följsamheten i den aktuella behandlingen bör implementeras. 

Dessa utöver behandlingen av den underliggande psykossjukdomen eller schizofrenin som 

ofta gör att dessa patienter ignorerar eller förnekar sina hälsoproblem (Davidson, 2002). Det 

finns ingen fastslagen modell för sådan behandling men integrerade behandlingsprogram 

mellan olika vårdgivare och kontinuerlig kommunikation med behandlande psykiatriker har 

gett ett förbättrat behandlingsresultat hos denna patientgrupp (Goff, Cather & Evins, 2005, 

Daumit, Crum, Gualler & Ford, 2002).  

 

Motiverande samtal (MI) 

Inom hälso- och sjukvården förs sannolikt många dagliga samtal med patienter om 

beteendeförändringar. Vad som är mindre självklart är hur samtalen förs, med vilken teknik 

och har det någon effekt för patienterna? Motiverande samtal (MI) beskrevs första gången 

1983 och var då riktad mot patienter med problematisk alkoholkonsumtion (Rollnick, Miller 

& Butler, 2011). MI är en metod med starka influenser av Carl Rogers patientcentrerade 

förhållningssätt (Rogers, 1951). MI är alltså en patientcentrerad men ändå mycket styrande 

samtalsmetod där målet är att motivera och stärka patienten till en förändring (Farbring, 

2014). Målgruppen enligt Socialstyrelsen (2012) är personer i rådgivning och behandling för 

alkohol, kost, tobak och motion. 
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MI innebär att patienten bär ansvaret för en förändring och det är patienten som måste ta 

ställning till både hur det ska genomföras och vilka mål som ska uppnås (Forsberg, 2006). MI 

vill visa patienten vinsterna med förändring, öka upplevelsen av värdeskillnaden mellan 

nuläget och alternativet så viljan att ändra sitt beteende ökas (Rautalinko, 2013). Detta innebär 

således att patienten kommer till insikt om att det är skillnad mellan beteendet nu och ett 

annat alternativ. Denna inre konflikt är obehaglig men möjligt den viktigaste 

förändringskraften (Forsberg, 2006). Det finns tre fokusområden i MI, patientens tidigare 

situation, nuläget och framtiden (Rautalinko, 2013). Förändring skall ses som en ständigt 

pågående process där ambivalens och tillbakagångar är normalt och accepteras. Forskning 

visar att MI ger patienten en möjlighet att arbeta sig igenom ambivalensen och själv fatta 

beslut om vad som skall förändras och på vilket sätt (Riegel, Dickenson & Brendali, 2006). 

 

Problemformulering 

Överdrivet bruk av droger, alkohol och rökning hos personer med schizofreni och 

psykossjukdom har samma negativa sociala, hälsomässiga, ekonomiska och psykiska effekter 

som för andra individer. Dessutom får dessa patienter ytterligare allvarliga konsekvenser som 

ökad risk för förvärrade symtom, återfall och äventyrande effekt av antipsykotiska läkemedel. 

Följsamheten av behandlingen riskeras också och ligger ofta till grund för konflikter i familjer 

och socialt kontaktnät vilket är en skadlig omständighet för dessa patienter som är mycket 

känsliga för ökad stress (Bellack & DiClement, 1999).  

MI riktas mot personer i rådgivning och behandling för bland annat alkohol, drog och 

rökvanor men skulle det även kunna vara en del i integrerade behandlingsprogram för 

patienter med schizofreni eller andra psykossjukdomar? Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2012) konstaterade i deras rapport att det är viktigt att vården förebygger 

rökning, beroende av alkohol och droger hos personer med schizofreni då dessa modifierbara 

riskfaktorer är vanligt förekommande i denna patientgrupp och bidragande till den ökade 

dödligheten. 
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka om integrerade behandlingsprogram innefattande 

motiverande samtal har betydelse för förändring av alkohol, drog och rökvanor för patienter 

med schizofreni eller annan psykossjukdom.  

 

Metod 

Syftet med denna studie besvaras genom en systematisk litteraturstudie baserad på empirisk 

forskning. Backman (2008) menar att en litteraturstudie ger en överblick om vad forskningen 

kommit fram till i det problemområde som belysts. Enligt Forsberg & Wengström (2008) är 

förutsättningarna för en systematisk litteraturstudie att det finns tillräckligt många studier av 

god kvalitet som kan utgöra underlag för bedömningar och slutsatser. Syftet besvaras genom 

att kritiskt granska och identifiera relevant litteratur inom det valda ämnesområdet. För att 

åstadkomma en sammanfattning av tidigare forskning och finna grunder för att fortsätta med 

inarbetade rutiner eller skapa ett underlag för förändringsarbete i klinisk verksamhet. Polit & 

Beck (2011) menar att de empiriska forskningsresultaten är viktigast vid litteraturstudier. 

Metoden skall vara tydlig, metodisk, kunna återskapas och verifieras. Iakttagelser från en 

enskild studie är alltid osäker däremot om samma resultat kan replikeras i flera studier ges 

slutsatsen större tillit. Arbetet med studien har utgått från Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (SBU, 2013) som beskriver tillvägagångssättet på följande sätt: Formulera 

problemområde och syfte. Bestäm därefter inklusions- och exklusionskriterier. Sök litteratur 

och bedöm kvaliteten av artiklarna som ska inkluderas i studien.  Analysera och tolka resultat 

i valda artiklar. Sammanställ resultatet och slutligen bedöm styrkan på det vetenskapliga 

underlaget. Sökningen av relevant litteratur, urval och kvalitetsgranskning har därför gjorts på 

ett systematiskt sätt där varje fas i processen är väl definierad och tydligt redovisad. Detta ger 

läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i slutsatserna (SBU, 2013).   

 

Litteratursökning 

Relevanta artiklar har sökts på databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo eftersom de är 

breda databaser inom områdena medicin, omvårdnad och evidensbaserad sjukvård. Inga 

begränsningar/limits vid sökningarna av relevanta artiklar är gjorda. Dock har artiklar skrivna 

på annat språk än engelska eller svenska exkluderats. De MeSH termer som användes var: 



 11 

Motivational Interviewing, Psychotic Disorders, Schizophrenia and Disorders with Psychotic 

features, Schizophrenia, Substance-Related Disorders/complications, Substance-Related 

Disorders/therapy och Smoking/ drug therapy. De Cinahl headings som användes var: 

Motivational interviewing, Schizophrenia, Psychotic Disorders, Substance Use Disorders 

Therapy och Drug Therapy. De Thesaurus som användes var: Motivational interviewing, 

Schizophrenia, Psychosis, Drug Rehabilitation, Smoking Cessation och Substance Abuse.  

Bearbetningen av artiklarna är gjorda med etiska överväganden och utifrån en granskningsmall 

från SBU (se bilaga 1). 

 

Inklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades i studien uppfyllde följande kriterier: De var vetenskapligt 

granskade (peer reviewed) originalstudier som handlade om MI och dess effekt på schizofreni 

eller psykossjuka patienter gällande deras alkohol- drog- och rökvanor. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklarna som exkluderades besvarade inte studiens syfte, var skrivna på annat språk än 

engelska och svenska eller litteraturstudier (reviews). Inga tidsbegränsningar gjordes.   

 

Urval 

Litteratursökningen och urvalsprocessen redovisas i form av en tabell (se bilaga 2). Där 

redovisas sökord, antal träffar, antal lästa rubriker, antal lästa abstract och antal valda artiklar. 

34 artiklar hittades i litteratursökningen som ansågs relevanta för studiens syfte samt uppfyllde 

inklusionskriterierna. I tabellerna redovisas 45 studier men då några var dubbletter resulterade 

sökningarna i totalt 34 studier.  

 

Klassificering av studier 

Klassificeringen av studierna har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999) (se bilaga 3). De 

vetenskapliga studiernas kvalité är granskade och bedömda enligt följande skala; hög 

vetenskaplig (I), medel vetenskaplig (II) eller låg vetenskaplig (III) (SBU 1999:4) (se bilaga 4). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192558
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192558
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~MM%20%22Substance%20Use%20Disorders%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~MM%20%22Substance%20Use%20Disorders%20Therapy%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:XslPostBack('ctl00$ctl00$MainContentArea$MainContentArea$ctrlResults','meshDetail','index%7C4%24term%7CDrug%20Therapy%24cmd%7CmeshDetail');
http://search.proquest.com/thesaurus/browsepage.thesaurusbrowse.termscontainer.thesaurustermrelationalview.thesaurustermnotes.thesaurustermlink:browsethesaurusview/2/2446/updateZone_0?site=psycinfo
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Bearbetning 

Bearbetningen har utförts med stöd av SBU/SSF nr 4 (1999) i tre faser. 

Fas 1 

Den första bedömningen gjordes genom att läsa titlar och abstract på samtliga 132 artiklar där 

kriteriet för fortsatt granskning var att artiklarna uppfyllde studiens syfte. Antal artiklar som 

inkluderades och gick vidare till fas 2 var 34 studier.   

Fas 2 

Efter den första granskningen och revideringen lästes de 34 inkluderade artiklarna i full text. 

Några av artiklarna var inte färdiga studier baserade på empirisk forskning. En del uppfyllde 

inte inklusionskriterierna och en del var reviews. Antal artiklar som inkluderades och gick 

vidare till fas 3 var 20 studier.  

Fas 3 

De 20 artiklarna som inkluderades lästes igenom och översattes och kvalitetgranskades med 

hjälp av en granskningsmall omarbetad utifrån SBU-rapport 1999:4 (se bilaga 1). Av dessa 20 

artiklar bedömdes fem stycken vara av hög kvalitet (I), tolv stycken av medelgod kvalitet (II) 

och tre stycken med låg kvalitet (III). Resultatet presenteras i löpande text samt en 

sammanställning i tabell (se bilaga 5). 

 

Analys 

Enligt Forsberg & Wengström (2008) bör artiklarna i en litteraturstudie läsas 

förutsättningslöst flera gånger för att sedan kunna göra sammanställning av varje artikels 

resultat. Analysen bör kännetecknas av att man systematiskt och gradvis klassificerar data för 

att sedan lätt kunna identifiera kategorier och mönster där målet är att beskriva specifika 

fenomen. Analysen började med att de 20 artiklarna lästes igenom flertalet gånger av båda 

författarna. Därefter översattes artiklarnas resultat till svenska. Under den mer ingående 

läsningen markerades stycken i texten som svarade mot syftet. Likheter och skillnader mellan 

artiklarna identifierades och grupperades i kategorier och sammanställdes. Några av artiklarna 

hade resultat som passade i mer än en kategori. Kategorier som rubricerades; alkoholvanor, 

drogvanor, rökvanor och funktion och behandlingstillfredställelse. 
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Etiska överväganden 

De artiklar som har inkluderats är kontrollerade huruvida de har tillstånd från en etisk 

kommitté eller ett etiskt resonemang. Alla artiklar som inkluderats i studien och alla resultat 

som funnits lämpliga har redovisats oavsett vilken åsikt de stödjer (Forsberg & Wengström, 

2008, Henricson, 2013). 

 

Resultat  

Resultatet baseras på 20 kvantitativa studier (se tabell 5) publicerade mellan 1993- 2014. 

Studierna är utförda i USA (n=9), Australien (n=7), England (n=1), Irland (n=1) och Danmark 

(n=2). Artiklarna som ingår i resultatet är markerade med en * i referenslistan.  

 

Alkoholvanor 

Sex av studierna undersökte om patienter med någon form av psykossjukdom kunde förändra 

sina alkoholvanor med hjälp av MI. I tre av studierna fanns där skillnader i patienternas 

alkoholvanor där antal dagar med alkoholbruk minskade mer för de patienter som erhöll MI 

men skillnaderna var bara statistiskt signifikanta i en av studierna. 

 

Graeber, Moyers, Griffith, Guajardo & Tonigan (2003) undersökte effekten av MI hos 

psykospatienter gällande deras alkoholbruk jämfört med sedvanlig behandling där resultaten 

visade att MI jämfört med sedvanlig behandling var förknippat med en signifikant minskning 

av antalet dagar med alkoholbruk men samtidigt en ökning av abstinensbesvär. 

 

Bien, Miller & Boroughs (1993) och Barrowclough et al. (2010) fann i deras studier att MI 

integrerad behandling jämfört med sedvanlig behandling gjorde att patienterna hade fler dagar 

utan alkoholbruk men att skillnaderna inte var statistiskt signifikanta. 

 

Baker, Bucci, Lewin, Kay-Lambkin, Constable & Carr (2006), Baker et al. (2002) och 

Martino, Carroll, Nich & Rounsavilles (2006)  fann i deras studier inga skillnader mellan MI 

integrerad behandling kontra sedvanlig behandling gällande minskat bruk av alkohol. 

Däremot redovisades minskat alkoholbruk hos båda patientgrupperna oavsett vilken 

behandling de erhöll. 
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Drogvanor 

Tolv av de inkluderade studierna undersökte MI integrerade behandlingsprograms effekt på 

psykospatienters drogvanor. Nio av studierna visade på positiva effekter av MI jämfört med 

sedvanlig behandling och tre av studierna fann inga skillnader mellan behandlingarna.  

 

I tre av studierna kunde en statistisk signifikant skillnad ses där patienterna som erhöll MI 

integrerad behandling visade på färre dagar med drogbruk (Hjorthoj, Orlovska, Fohlmann & 

Nordentoft, 2013, Bellack, Bennett, Gearon, Brown & Yang, 2006, Kavanagh et al. 2004). 

 

Tre av studierna visade en statistisk signifikant skillnad i minskat drogbruk för de patienter 

som erhöll MI integrerad behandling i den första uppföljningen efter behandlingen men i 

uppföljningen efter ett år fanns det inga skillnader mellan behandlingarna (Kemp, Kirov, 

Everitt, Hayward & David, 1998, Baker et al. 2006, Bradley, Baker & Lewin, 2007).   

 

Barrowclough et al. (2010), Barrowclough et al. (2001) och Hjorthoj, Fohlmann, Larsen, 

Gluud, Arendt & Nordentoft (2012) fann i deras tre studier att drogbruket minskade mer i det 

MI integrerade behandlingsprogrammet jämfört med det sedvanliga programmet. De kunde 

dock inte se någon statistiskt signifikant skillnad. 

 

I tre studier fanns där inga skillnader i antal dagar med drogbruk vid jämförandet av MI 

integrerade behandlingsprogram kontra sedvanlig behandling (Van Horn & Bux, 2001, 

Madigan et al. 2013, Martino et al. 2006). 

 

Rökvanor 

Fem av de inkluderade studierna undersökte MI integrerade behandlingsprograms betydelse 

för patienter med psykossjukdom gällande deras rökvanor. Fyra av studierna fann positiva 

resultat för att MI integrerad behandling hjälper patienterna att minska eller avsluta deras 

rökvanor. 

 

Baker et al. (2009), Baker et al. (2006), Baker et al. (2014) och Steinberg, Ziedonis, Krejci & 

Brandon (2004) fann i deras studier att MI integrerad behandling kontra sedvanlig behandling 

gav patienterna signifikanta minskningar i deras rökvanor och några patienter slutade helt.  
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Brown et al. (2003) fann i deras studie ingen skillnad mellan sedvanlig 

rökavvänjningsbehandling kontra MI integrerad behandling gällande psykossjuka patienters 

rökvanor. Den enda skillnaden de fann var att patienterna som erhöll MI integrerad 

behandling fick bättre upplevd förmåga till att sluta röka. 

 

Funktion och behandlingstillfredställelse 

Tolv av studierna har inte bara redovisat alkohol-, drog- och rökvanor utan de har även 

presenterat Global Assesment of Functioning (GAF) vilket är ett poängsystem för mätning av 

den psykiatriska sjukdomens svårighetsgrad och behandlingstillfredställelse. 

 

Barrowclough et al. (2001), Kemp et al. (1998), Baker, Bucci et al. (2006) och Bradley, Baker 

& Lewin (2007) undersökte även i deras studier hur patienternas GAF påverkades av MI 

integrerad behandling kontra sedvanlig behandling. Samtliga studier visade på signifikanta 

skillnader i förbättrat GAF hos de patienter som erhöll den MI integrerade behandlingen. 

 

Van Horn & Bux (2001), Hjorthoj et al. (2012), Hjorthoj et al. (2013), Madigan et al. (2013), 

Steinberg et al. (2004), Bellack et al. (2006) och Kavanagh et al. (2004) fann i deras studier 

signifikanta skillnader mellan MI integrerad behandling och sedvanlig behandling gällande 

behandlingstillfredställelsen som var högre i den MI integrerade behandlingen. Däremot fann 

Baker et al. (2002) ingen skillnad i behandlingstillfredställelse mellan behandlingarna. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie bedömdes som bäst lämpad för att besvara studiens syfte. Utförandet av 

denna litteraturstudie skedde med stöd av Backman (2008), Forsberg & Wengström (2008) 

och SBU/SSF nr 4 (1999). En litteraturstudie är till för att skapa en överblick inom ett 

avgränsat område, skapa en beskrivande sammanställning av redan publicerade 

forskningsresultat. Det finns dock viss kritik mot litteraturstudier i och med risken för ett 

selektivt urval, vilket innebär att författarna väljer studier som stödjer utgångspunkten för 

studien. Detta bör beaktas genom ett kritiskt förhållningssätt och reflektion över den egna 

förförståelse när studier inkluderas (Friberg, 2012).  
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De vetenskapliga artiklarna söktes via databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo. Endast 

MeSH, Cinahl headings och Thesaurus-termer användes i sökningarna som gjordes med 

boolesk teknik där mer än en sökterm kombineras med hjälp av AND och OR (Friberg, 2012). 

En styrka i studien är att de databaser som använts är specifikt inriktade mot omvårdnad, det 

finns dock en möjlighet att sökningar i fler databaser hade kunnat resultera i ett större 

underlag. Sökorden som använts kan ses som riktade mot missbruk men för att undersöka 

exempelvis drogvanor måste det finnas ett bruk av droger hos de som skall undersökas, vilket 

i många artiklar benämns som missbruk. 

 

Syftet med studien kunde väl besvaras med hjälp av kvantitativa studier. Dock hade fler 

studier eller eventuellt andra söktermer varit önskvärda så att rekommendationer kunde ges 

och en säkrare slutsats dras. Styrkor med studien är validiteten som anses vara garanterad 

genom att artiklarna granskats med hjälp av mallar som utvecklats för att användas vid 

systematiska litteraturstudier. Även replikerbarheten är säkrad genom att studien kan göras 

om med samma metoder var som helst. Bland de inkluderade artiklarna var de flesta 

randomiserade kontrollerade studier vilket Friberg (2012), Backman (2008) och Forsberg & 

Wengström (2008) anser ha starkast beviskraft. Trots att de inkluderade artiklarna generellt 

var av god kvalitet fanns där även vissa svagheter, antalet deltagare var i några studier få och i 

några studier var bortfallet stort. Några studier var även pilotstudier men då de svarade väl 

mot syftet inkluderas även de i studien. Ytterligare en svaghet är själva kvalitetsgranskningen 

av studierna. Att tolka och bedöma artiklars kvalitet är alltid en subjektiv bedömning. 

Beroende på vem som granskar skulle en artikel kunna bedömas ha hög kvalitet eller låg av 

en annan, speciellt med författarnas begränsade erfarenhet och kunskap i arbetsmetodiken. En 

risk med kvalitetsgranskningen i den här studien kan därför ha varit att artiklar som hade 

kunnat bidra till resultatet valdes bort på grund av för dålig kvalitet. Enligt Polit & Beck 

(2011) är det viktigt att författarna reflekterar över tolkningarna av resultaten i de inkluderade 

artiklarna och att resultatet av analysen är relevant för studiens syfte. En styrka i studien som 

stärker trovärdigheten är att artiklarna har granskats och reflekterats av två författare var för 

sig och därefter har resultaten diskuterats och sammanställts. Alla resultat som framkommit 

har presenterats även om de inte stöder författarnas åsikt vilket också stärker studiens 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan leda till att språkliga skiftningar blir 

borttappade, att fakta förbises eller till omedvetna feltolkningar. Några artiklar skrivna på 
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andra språk än svenska och engelska uteslöts från studien vilket kan leda till att relevant fakta 

gått förlorad. De inkluderade artiklarna var studier från olika delar av världen vilket ökar 

trovärdigheten i studien samt bekräftar att området för studien är ett världsövergripande ämne.   

 

Ett problem med studierna från de inkluderade artiklarna var att MI förekom i olika sorters 

kombination till andra behandlingar, vilket gör att resultatet inte uteslutande kan komma från 

just MI interventionen. När det gäller samtalsbehandling som exempelvis MI är det också av 

stor vikt vilken utbildning och erfarenhet den som är utförare innehar och detta är troligen 

varierande i de olika studierna.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om MI integrerade behandlingsprogram har betydelse 

gällande förändring av alkohol, drog och rökvanor för patienter med schizofreni eller annan 

psykossjukdom. Av de totalt tjugo inkluderade studierna visade tolv studier på positiva 

resultat för att förändra denna patientgrupps alkohol-, drog- eller rökvanor medan de 

resterande åtta studierna inte visade på någon förändring av vanorna. 

 

Drog och alkoholmissbruk hos patienter med schizofreni och psykossjukdom har blivit ett av 

de största problemen för de myndigheter och klinker som är involverade i behandlingen. 

Missbruket hos dessa patienter leder ofta till negativa sociala interaktioner, försämrad hälsa 

och ekonomiska- och psykiska konsekvenser. Patienter med schizofreni eller psykossjukdom 

är ofta oförmögna att uppfylla de grundläggande sociala färdigheterna, de har svårigheter med 

att initiera och upprätthålla samtal och de har ofta svårt att uppnå mål eller få sina behov 

tillgodosedda i situationer som kräver social interaktion (Bellack et al. 1999). Troligen är det 

därför det ännu inte finns någon fastslagen modell för sådan behandling men integrerade 

behandlingsprogram har gett ett förbättrat behandlingsresultat hos denna patientgrupp (Goff, 

Cather & Evins, 2005, Daumit, Crum, Gualler & Ford, 2002). En svårighet med att utvärdera 

ett integrerat behandlingsprogram är att avgöra vad i behandlingen som lett till positiva kontra 

negativa resultat och även fast inte alla studier gett positiva resultat i förändrade vanor verkar 

de patienter som erhållit just MI- integrerad behandling själv upplevt att den varit bra för dem 

och att de haft förbättrad effekt inom andra områden så som GAF och 

behandlingstillfredställelse. Författarna av denna studie hade egentligen bara tänkt presentera 

resultaten för hur alkohol-, drog- och rökvanorna förändrades men eftersom patienter med 
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schizofreni och psykossjukdom är en sådan svårbehandlad patientgrupp och behöver 

behandlas under så lång tid kändes även dessa resultat relevanta. Upplever patienterna att den 

behandling de erhåller är mer tillfredställande resonerar författarna att chansen för att kunna 

förändra sina vanor ökar. 

 

Nya utvecklade behandlingsprogram för patienter med schizofreni och ett samtidigt missbruk 

visar på lovande resultat men är långa, komplexa och dyra. En integrerad behandling bör 

innehålla hälsofrämjande interventioner med terapier som täcker den fysiska och psykiska 

hälsan samt missbruket gärna med kombinerade insatser av MI och KBT på både individuell 

nivå och i grupp för att få en livsstilsförändring (Gaughran et al. 2013). För de patienter med 

schizofreni eller psykossjukdom som återhämtar sig och finner en stabil och fungerande 

vardag kan processen ta över tio år (Öjehagen et al. 2006). I några av de inkluderade studierna 

visade patienterna på positiva resultat men skillnaderna var inte ihållande efter ett år. Det 

skulle kunna bero på att patienterna behandlades med MI i sessioner i början av dessa studier 

och inte kontinuerligt under hela tiden av uppföljningen. Eventuellt hade en längre integrerad 

behandlingsinsats kunnat ge mer ihållande resultat men det saknas studier som ger patienterna 

den långa, komplexa och dyra behandling som möjligen krävs för att uppnå resultat. Bradizza, 

Stasiewicz & Dermen (2014) undersökte i deras review om det fanns skillnader mellan 

integrerade behandlingsprogram gällande förändring av alkohol- drog- och rökvanor hos 

patienter med schizofreni eller psykossjukdom. De fann ingen specifik behandling vara mer 

effektiv än någon annan däremot visade många studier i deras review på ett bättre utfall precis 

efter behandlingen men effekterna var inte varaktiga. 

 

MI integrerade behandlingsprogram kan ha viss effekt för att minska alkohol- drog- och 

rökvanor hos patienter med schizofreni eller psykossjukdom. Evidensen för effektiviteten av 

MI hos dessa patienter är alltså begränsad då studierna visar mixade resultat. Enligt Martino 

(2007) som gjorde en liknande studie inträffade de starkaste behandlingseffekterna av MI när 

den kombinerades med flera andra behandlingsinsatser som tex. KBT, återfallsprevention, 

familjeinterventioner och social färdighetsträning under en period på mer än 6-12 månader. 

Att tänka på i omvårdnaden av denna patientgrupp är att de möjligen kan hjälpas till bättre 

hälsa och ett längre liv med hjälp av MI men att det måste ske i omvårdnaden under en lång 

period och tillsammans med andra behandlingsinsatser. Ett traditionellt perspektiv i 
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omvårdnaden enligt Burke, Arkowitz & Menchola (2003)  är att leta efter vad som är fel. Det 

är också det synsättet som är starkast förankrat i oss människor. Stenåldersmänniskans 

viktigaste uppgift var att fokusera på det som var farligt, kanske livshotande, snarare än att se 

och uppmärksamma det goda och positiva. Omvårdnadspersonalens fokus ligger därför ofta 

på symptom hos patienten och det som beaktas är den bakomliggande allvarliga 

psykossjukdomen. Men om det tankesättet följer personalen i synen på patienten när det gäller 

förmågan till förändring är det inte längre till hjälp. Det är därför viktigt att ändra på det 

perspektivet så att personalen ser vad patienten kan och vill i stället för vad han eller hon har 

misslyckats med hittills. Eriksson (1988) menar att hälsa är ett tillstånd som rör hela 

människan och handlar om att uppnå en känsla av både inre balans och sammanhang. Hälsa 

har följaktligen en djupare innebörd än enbart frånvaro av sjukdom. Författarna anser därför 

att MI är lämpligt i omvårdnadsarbetet för att stärka patienternas hälsa och inte bara fokusera 

på sjukdomen. 

 

Då flera olika behandlingsmetoder kombineras är det svårt att specifikt se MI:s bidragande del 

i behandlingen. Det kan också vara så att MI inte passar för alla typer av sjukdomar och att 

andra behandlingsmetoder skulle kunna vara likvärdiga eller effektivare då det gäller att 

främja beteendeförändringar. Enligt Rautalinko (2013) vill MI visa patienten vinsterna med 

förändring, öka upplevelsen av värdeskillnaden mellan nuläget och alternativet så viljan att 

ändra sitt beteende ökas. Eftersom kognitiva funktionsnedsättningar bland annat kan påverka 

förmågan att föreställa sig saker som inte upplevts (Öjehagen et al. 2006) kan det leda till 

svårigheter att utöva MI hos denna patientgrupp. De olika redskapen som MI använder sig av 

kanske behöver anpassas till patientens funktionsnivå. Det menar även Ortiz (2010) och 

rekommenderar att personalen då kan behöva ge mer tid, gå fram lite långsammare, anpassa 

sitt språk eller ta allt i mindre delar. 

 

Slutsats 

MI integrerade behandlingsprogram kan ha viss effekt för att minska alkohol- drog- och 

rökvanor hos patienter med schizofreni eller psykossjukdom men de måste behandlas under 

lång tid kanske över flera år. Fler studier med längre behandlingstid inom området vore 

önskvärt. 



 20 

Referenser 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

*Baker, A., Bucci, S., Lewin, T. J., Kay-Lambkin, F., Constable, P. M., & Carr, V. J. (2006). 

Cognitive-behavioural therapy for substance use disorder in people with psychotic disorders: 

Randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry. 188:439-448.  

*Baker, A., Lewin, T., Reichler, H., Clancy, R., Carr, V., Garrett, R., … Terry, M. (2002). 

Motivational interviewing among psychiatric in-patients with substance use disorders. Acta 

Psychiatrica Scandinavica. 106:233-240. 

*Baker, A, Richmond, R., Castle, D., Kulkarni, J., Kay-Lambkin, F., Sakrouge, R., ... Lewin, T. 

J. (2009). Coronary heart disease risk reduction intervention among overweight smokers with a 

psychotic disorder: pilot trial. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 43:129-135. 

*Baker, A., Richmond, R., Haile, M., Lewin, T., Carr, V., Taylor, R., ...Willhelm, K. (2006). A 

randomized controlled trial of a smoking cessation intervention among people with a psychotic 

disorder. Am J Psychiatry. 163:1934-1942. 

*Baker, A., Turner, A., Kelly, P. J., Spring, B., Callister, R., Collins, C. E., … Lewin, T. J. 

(2014). 'Better health Choices' by telephone: A feasibility trial of improving diet and physical 

activity in people diagnosed with psychotic disorders. Psychiatry Research. 220:63-70. 

*Barrowclough, C., Haddock, G., Tarrier, N., Lewis, S. W., Moring, J., O'Brien, R., … 

McGovern, J. (2001). Randomized controlled trial of motivational interviewing, cognitive 

behavior therapy, and family intervention for patients with comorbid schizophrenia and 

sibstance use disorders. Am J Psychiatry. 158:1706-1713.  

*Barrowclough, C., Haddock, G., Wykes, T., Beardmore, R., Conrod, P., Craig, T., ...Tarrier, 

N. (2010). Integrated motivational interviewing and cognitive behavioural therapy for people 

with psychosis and comorbid substance misuse: randomised controlled trial. BMJ 

Research.341:c6325. 

*Bellack, A. S., Bennett, M. E., Gearon, J. S., Brown, C. H., & MS, Y. Y. (2006). A 

randomized clinical trial of a new behavioral treatment for drug abuse in people with severe 

and persistent mental illness. Arch Gen Psychiatry. Vol 63:426-432.  

Bellack, A. S. & DiClemente, C. C. (1999). Treating substance abuse among patients with 

schizophrenia. Psychiatric Services 50:75-80. 

*Bien, T. H., Miller, W. R. & Boroughs, J. M. (1993). Motivational interviewing with alcohol 

outpatients. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 21:347-356. 

Borg, M. (2002). Verksamma relationer Vad innebär det sett ur psykiatriska patienters 

synvinkel? Stockholm: Norra Stockholms psykiatri, FoUU-enheten. 

*Bradley, A. C., Baker, A. & Lewin, T. J. (2007). Group intervention for coexisting psychosis 

and substance use disorders in rural Australia: outcomes over 3 years. The Royal Australian 

and New Zealand College of Psychiatrist. 41:501-508.  

Brown, S., Inskip, H. & Barraclough, B. (2000). Causes of excess mortality of schizophrenia. 

British Journal of Psychiatry. 177:212- 217.  



 21 

*Brown, R. A., Ramsey, S. E., Strong, D. R., Myers, M. G., Kahler, C. W., Lejuez, C. W., … 

Abrams, D. B. (2003). Effects of motivational interviewing on a smoking cessation in 

adolescents with psychiatric disorders. Tobacco Control. 12 (Suppl IV):iv310-iv. 

Bradizza, C., Stasiewicz, P. & Dermen, K. (2014) Behavioral Interventions for Individuals 

Dually Diagnosed with a Severe Mental Illness and a Substance Use Disorder. Curr Addict 

Rep. 1;1(4):243-250. 

Burke, B., Arkowitz, H. & Menchola, M. (2003) The efficacy of motivational interviewing: a 

meta-analysis of controlled clinical trials. J Consult Clin Psychol. 71:843-61. 

Cormac, I., Ferriter, M., Benning, R. & Saul, C. (2005). Physical health and health risk factors 

in a population of long-stay psychiatric patients. Psychiatric Bullentin. 29:18-20. 

Daumit, G., Crum, R., Gualler, E. & Ford, D. (2002). Receipt of preventive medical services at 

psychiatric visits by patients with severe mental illness. Psychiatric Serv. 53:884- 887. 

Davidson, M. (2002). Risk of cardiovascular disease and sudden death in schizophrenia. 

Journal of Clinical Psychiatry. 63: (9):5-11.  

Dickey, B., Normand, S-LT., Weiss, R. D., Drake, R. E. & Azeni, H. (2002). Medical 

morbidity, mental illness, and substance abuse. Psychiatric Serv. 53:861- 867. 

Dixon, L., Kreyenbuhl, J. & Dickerson, F. (2004). A comparison of type 2 diabetes mellitus 

outcomes among persons with and without severe mental illness. Psyciatric Services. 55: 892-

900. 

Drake, R. E. & Noordsy, D. L. (1994). Case management for people with co-existing severe 

mental disorder and substance use disorder. Psychiatric Annals. Vol. 8,427–431. 

 

Eriksson, K. (1988). Vårdprocessen. Stockholm: Nordstedts förlag AB. 

Farbring, K-Å. (2014). Handbok i motiverande samtal-MI : Teori, praktik och implementering 

2:utgåvan. Stockholm: Natur & Kultur.  

Forsberg, L. (2006). Motiverande samtal - bättre än råd. Läkartidningen. Nr 42, vol 103 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

Friberg, F. (2012). Del II: Att göra en litteraturöversikt. Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

Frishman, W-H., Del Vecchio, A., Sanal, S. & Ismail, A. (2003). Cardiovascular manifestations 

of substance abuse. Part 2: alcohol, amphetamines, heroin, cannabis and caffeine. Therapeutic 

Update. 5: 253- 271.   

Gaughran, F., Stahl, D., Ismail, K., Atakan, Z., Lally, J., Gardner-Sood, P., ... Smith, S. (2013). 

Improving physical health and reducing substance use in psychosis- randomised control trial 

(IMPACT RCT): study protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Psychiatry. 

13:263.  

http://www.bokus.com/bok/9789127138476/handbok-i-motiverande-samtal-mi-teori-praktik-och-implementering-2utgav/
http://www.bokus.com/bok/9789127138476/handbok-i-motiverande-samtal-mi-teori-praktik-och-implementering-2utgav/


 22 

Goetzel, R., Hawkins, K., Ozminokowski, R. & Wang, S. (2003). The health and productivity 

cost burden of the ”top 10” physical and mental health conditions affecting six large U.S. 

employers in 1999. Journal Occup Environ Med. 45: 5-14. 

Goff, D., Cather, C. & Evins, E. (2005). Medical morbidity and mortality in schizophrenia: 

guidelines for psychiatrists. Journal of Clincal Psychiatry. 66: 183- 194. 

*Graeber, D A., Moyers, T B., Griffith, G., Guajardo, E., & Tonigan, S. (2003). A pilot study 

comparing motivational interviewing and an educational intervention in patients with 

schizophrenia and alcohol use disorders. Community Mental Health Journal. Vol. 39, No 3, 

189-202. 

Henricson, M. (2013). Vetenskaplig teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

*Hjorthoj, C. R., Fohlmann, A., Larsen, A-M., Gluud, C., Arendt, M. & Nordentoft, M. (2013). 

Specialized psychosocial treatment plus treatment as usual (TAU) versus TAU for patients with 

cannabis use disorder and psychosis: the CapOpus randomized trial. Psychological Medicine. 

43, 1499-1510. 

*Hjorthoj, C. R., Orlovska, S., Fohlmann, A. & Nordentoft, M. (2012). Psychiatric treatment 

following participation in the CapOpus randomized trial for patients with comorbid cannabis 

use disorder and psychosis. Schizophrenia research. 151: 191-196.  

Holmberg, S-K. & Kane, C. (1999). Health and self-care practices of persons with 

schizophrenia. Psychiatric Services. 50 (6): 827- 829. 

*Kavanagh, D. J., Young, R., White, A., Saunders, J. B., Wallis, J., Shockley, N., … Clair, A. 

(2004). A brief motivational intervention for substance misuse in resent-onset psychosis. Drug 

and Alcohol Review. 23, 151-155. 

*Kemp, R., Kirov, G., Everitt, B., Hayward, P. & David, A. (1998). Randomised controlled 

trial of compliance therapy. 18 month follow-up. The British Journal of Psychiatry. 172:413-

419. 

*Madigan, K., Brennan, D., Lawlor, E., Turner, N., Kinsella, A., O'Connor, J. J., 

...O'Callaghan, E. (2013). A multi-center, randomized controlled trial of a group psychological 

intervention for psychosis with comorbid cannabis dependence over the early course of illness. 

Schizophrenia Research. 143:138-142. 

Martino, S. (2007). Contemplating the use of motivational interviewing with patients who have 

schizophrenia and substance use disorders. Clinical Psychology Science and Practice. 14: 58-

63. 

*Martino, S., Carroll, K. M., Nich, C. & Rounsaville, B. J. (2006). A randomized controlled 

pilot study of motivational interviewing for patients with psychotic and drug use disorders. 

Addiction. 101, 1479-1492. 

McCreadie, R. G. (2003). Diet, smoking and cardiovascular risk in people with schizophrenia. 

British Journal of Psychiatry. 183:34-39. 

Mueser, K. T., Bennett, M. & Kushner, M. G. (1995). Epidemiology of substance use 

disorders among persons with chronic mental illnesses. In A. F. Lehman & L. B. Dixon 

(Eds.), Double-jeopardy: Chronic mental illness and substance use disorders. Vol. 3, 9–25.  

 



 23 

Mueser, K. T., Yarnold, P. R. & Bellack, A. S. (1992). Diagnostic and demographic correlates 

of substance abuse in schizophrenia and major affective disorder. Acta Psychiatrica 

Scandinavica. Vol. 85, 48–55. 

 

Munk-Jorgensen, P.,  Mors, O., Mortensen, P. B. & Ewald, H. (2000). The schizofrenic patient 

in the somatic hospital. Acta Psychiatry Scand. 2000; 102 (407):112- 114.  

Ortiz, L. (2010). Motiverande samtal i praktik. Hur kan MI användas med klienter med 

nedsatta kognitiva funktioner, psykisk ohälsa eller samsjuklighet? En handbok. Liria Ortiz AB. 

Polit, D. & Beck, C. (2011). Nursing research. Generating and Assesing Evidence for 

Nursing Practice. Kina: Lippincott Williams & Wilkins. 

Rautlinko, E. (2013). Samtalsfärdigheter- stöd, vägledning och ledarskap. Stockholm: Liber 

AB 

Regier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S., Locke, B. Z., Keith, S. J., Judd, L. L. & Goodwin, F. 

K. (1990). Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. Journal of the 

American Medical Association. 2511–2518. 

 

Riegel, B., Dickenson, V. V. & Brendali, R. F. (2006) A Motivational Counsiling Approach 

to Improve Heart Failure Self-Care. Journal of Cardiovaskular Nursing, nr 3, vol 21, 232-

241. 

Rogers, C. R. (1951). Client centered therapy. Boston: Houghton-Mifflin. 

Rollnick, S., Miller, W. & Butler, C. (2011). Motiverande samtal i hälso- och sjukvård Att 

hjälpa människor att ändra beteende. Lund: Studentlitteratur AB. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2013). Utvärdering av metoder i hälso och 

sjukvården. En handbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering/Svensk sjuksköterskeförening, nr. 4. (1999). 

Evidensbaserad omvårdnad vid behandling av personer med schizofreni.  Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

Statens beredning för medicinsk utvärdering - rapport nr 213. (2012). Schizofreni. 

Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 

Socialstyrelsen, (2012). MI (Motiverande samtal). Hämtad 6 februari, 2015, från 

Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiver

andesamtal 

Socialstyrelsen, (2006). Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller 

bipolär sjukdom. Hämtad 6 februari, 2015, från Socialstyrelsen, 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9519/2006-110-

37_200611037.pdf   

 

*Steinberg, M. L., Ziedonis, D. M., Krejci, J. A. & Brandon, T. H. (2004). Motivational 

interviewing with personalized feedback: A brief intervention for motivating smokers with 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9519/2006-110-37_200611037.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/9519/2006-110-37_200611037.pdf


 24 

schizophrenia to seek treatment for tobacco dependence. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology. Vol. 72. No 4, 723-728. 

Tooth, B., Kalyanansundaram, V. & Glover, H. (1997). Recovery from schizophrenia: a 

consumers perspective. Final Report to Health and Human Services Research and 

Development Grants Program (RADGAC). Center for Mental Health Nursing Research. 17: 

235-242. 

Topor, A. & Borg, M. (2011). Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur AB.  

*Van Horn, D. H.A. & Bux Jr, D. A. (2001). A pilot test of motivational interviewing groups 

for dually diagnosed inpatients. Journal of Substance Abuse Treatment. 20:191-195. 

Öjehagen, A., Hansson, L., Sandlund, M., Gustafsson, C., Cruce, G., Nyström, M., … 

Fredriksson, M. (2006). Effekter av psykosociala insatser för personer med schizofreni eller 

bipolär sjukdom. Stockholm: Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (ims) 

Socialstyrelsen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Bilaga 1.  

 
Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert granskningsmall för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….………………………………………………………

………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

………………………………………… 

Årtal:……….      Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes …………………………………………………………….. 

Typ av studie:    Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

   Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning:  Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  



 26 

Kommentar:…………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………….  

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                       Annan                       □..................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □        Prospektiv   □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad     □ 

                           Intervention             □             Annan         □......................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................    

 Studiens längd……………  

Beaktas:  Könsskillnader?      Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 
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Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?   Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?    Ja             Nej  

Urval relevant?    Ja             Nej  
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Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej  

 

Kvantitativa studier 

Urval:      Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 
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Bortfall:   Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                 Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod Ja □ Nej □ 
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…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
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Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 
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Bilaga 2.  

Översikt över sökord, databaser och antalet träffar ur samtliga databaser. Sökningarna gjordes 

2015/02/06 

Pubmed: 

Sökord Antal träffar Lästa Rubriker Lästa Abstract Valda artiklar 

#1  Motivational 

Interviewing 
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#1 AND #2 Psychotic 

Disorders 
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#1 AND #2 OR #3 

Schizophrenia and 

Disorders with 

Psychotic features 
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#1 AND #2 OR #3 OR 
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73 73 73 0 

#1 AND #2 OR #3 OR 

#4 AND #5 Substance-

Related 
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#7 Smoking/ drug 
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Cinahl: 

Sökord Antal träffar Lästa Rubriker Lästa Abstract Valda artiklar 

#1  Motivational 

Interviewing 

1643 40 40 0 

#1 AND #2 

Psychotic 

Disorders 

14 14 14 0 

#1 AND #2 OR #3 
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40 40 40 0 

#1 AND #2 OR #3 

AND #4 

Substance Use 

Disorders -- 

Therapy OR #5 

Drug Therapy 

22 22 22 8 

 

PsycInfo: 

Sökord Antal träffar Lästa Rubriker Lästa Abstract Valda artiklar 

#1  Motivational 

Interviewing 

2575 134 134 0 

#1 AND #2 

Psychosis 

58 58 58 0 

#1 AND #2 OR #3 

Schizophrenia 

134 134 134 0 

#1 AND #2 OR #3 

AND #4 Drug 

Rehabilitation OR 

#5 Smoking 

Cessation OR #6 

Substance Abuse  

67 67 67 11 
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Bilaga 3 

o Randomiserad kontrollerad studie (C) det vill säga en prospektiv studie där man gjort en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. 

o Retrospektiv studie (R) Se tillbaka på hur ett förlopp påverkats under tidens gång. 

o Prospektiv studie (P) En jämförande studie mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. Likhet mellan grupperna eftersträvas. 

o Kvalitativ studie (K) Med syfte att få fördjupad förståelse för livsvärden som 

upplevelser och erfarenhet hos individer samlas data i form av till exempel, observerade 

beteenden, berättelser eller intervjuer för analys. 
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Bilaga 4 

Tabell över kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad 

studie. Större väl planerad och 

genomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och 

metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. 

- Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall. 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial 

väl beskrivet och analyserat 

med adekvata statistiska 

metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt 

beskrivet, alltför kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 
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Tabell över kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, enligt 

SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48). 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, relevant 

urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt,god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 
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Bilaga 5. Översikt över inkluderade artiklar 

Författare, (årtal), 

land 

Studiens syfte Design/statistik Deltagare 

(Bortfall) 

Huvudresultat Kvalitet 

Baker, Bucci, 

Lewin, Kay-

Lambkin, Constable 

& Carr (2006) 

Australien 

Jämföra hur 

patienter med 

psykossjukdomar 

kunde förändra sitt 

alkohol, cannabis 

och amfetaminbruk 

med sedvanlig 

behandling kontra 

ett 

behandlingsprogra

m innefattande MI 

och KBT 

Kvantitativ studie. 

C/ SPSS Windows 

ANOVA 

N= 130  

(26) 

MI och KBT N=65 

(16) 

Sedvanlig 

behandling N=65 

(10) 

Patienterna som 

erhöll MI och KBT 

var mindre 

deprimerade och 

minskade sitt 

cannabisbruk 

signifikant 

(p<0,001) jämfört 

med den sedvanliga 

behandlingen efter 

15 veckor dock 

fanns där ingen 

signifikant skillnad 

mellan 

behandlingarna 

efter 12 månader 

II 

Baker, Lewin, 

Reichler, Clancy, 

Carr, Garrett, Sly, 

Devir & Terry 

(2002)  

Australien 

Undersöka MIs 

effekt på patienter 

med schizofreni och 

psykossjukdomar 

gällande deras 

behandling av 

alkohol- och 

drogmissbruk 

Kvantitativ studie. 

C/ SPSS Windows 

ANOVA 

N= 160 

(48) 

MI N= 80 (22) 

Kontrollgrupp=80 

(26) 

Det fanns ingen 

skillnad i antal som 

valde att delta i 

behandling mot sitt 

drogmissbruk 

mellan de som 

erhöll MI (17,3%) 

och de som blev 

utan (16,5%) inget 

p-värde redovisas i 

studien. 

I 

Baker, Richmond, 

Castle, Kulkarni, 

Kay-Lambkin, 

Sakrouge, Filia, 

Lewin. 

(2008) 

Australien 

Studiens syfte var 

att kontrollera om 

interventioner i 

form av MI/KBT 

kunde ge några 

effekter på 

psykospatienters 

rökvanor och vikt 

och därmed minska 

risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. 

Kvantitativ studie.  

Pilotstudie. 

 

N= 48 

(5) 

Studien visade på 

att MI/KBT i 

kombination med 

nikotinersättande 

terapi hos 

schizofrena 

patienter gav en 

statistiskt 

signifikant 

minskning gällande 

rökning (p=0,02) 

och vikt (p=0,01). 

Studien visade även 

på förbättring 

gällande den fysiska 

aktiviteten och 

förändring kring 

intaget av 

ohälsosam mat.  

II 
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Baker, Richmond, 

Haile, Lewin, Carr, 

Taylor, Jansons & 

Wilhelm (2006) 

Australien 

Undersöka vilken 

behandling, 

sedvanligt 

rökavvänjningsprog

ram eller MI 

integrerat 

rökavvänjningsprog

ram som är mest 

effektiv för att 

minska patienter 

med 

psykossjukdomars 

rökvanor 

Kvantitativ studie. 

C./ SPSS Windows 

ANOVA 

N= 298 

(81) 

MI integrerat 

rökavvänjningsprog

ram N=147 (39) 

Sedvanligt 

rökavvänjningsprog

ram N=151 (42) 

Resultaten visade 

att 20 procent av de 

som deltog i det 

sedvanliga 

rökavvänjningsprog

rammet minskade 

sin rökning med 

hälften eller slutade 

helt medan 50 

procent av de som 

deltog i det MI-

integrerade 

rökavvänjningsprog

rammet minskade 

sin rökning med 

hälften eller slutade 

helt (p<0,001). 

 

II 

Baker, Turner, 

Kelly, Spring, 

Callister, Collins, 

Woodcock, Kay-

Lambkin, Devir & 

Lewin (2014) 

Australien 

Undersöka om  MI 

kan förändra 

psykossjuka 

patienters kost, 

fysiska aktivitet, 

livskvalité, alkohol- 

och rökvanor 

Interventions-

studie/ SPSS 

Windows 

2-tailed paired 

samples t-tests 

N= 20  

(3) 

MI minskade 

patienternas 

stillasittande 

(p=0,008) och 

rökning (p=0,008) 

samt förbättrade 

kosthållningen 

(p=0,001), GAF 

(p=0,008) och 

alkoholvanorna 

påverkades inte. 

II 

Barrowclough, 

Haddock, Tarrier, 

Lewis, Moring, 

O’brien, Schofield 

& McGovern 

(2001) 

USA 

Undersöka om 

patienter med 

psykossjukdom och 

missbruk är mer 

hjälpt av 

behandlingsprogra

m innefattande MI, 

KBT och 

familjeinterventione

r jämfört med 

sedvanlig 

behandling gällande 

alkohol och 

drogvanor. 

Kvantitativ studie. 

C./ Mann-Whitney 

test, Two-tailed test 

N= 36 

(4) 

MI-integrerad 

behandling N= 18 

(1) 

Sedvanlig 

behandling N=18 

(3) 

Missbruket 

minskade mer i det 

MI-integrerade 

behandlingsprogra

mmet jämfört med 

det sedvanliga 

programmet dock 

inte med någon 

signifikant skillnad. 

Signifikanta 

skillnader 

(p=0,001) fanns 

mellan 

behandlingsprogra

mmen gällande 

GAF som ökade i 

det MI-integrerade 

programmet. 

 

II 
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Barrowclough, 

Haddock, Wykes, 

Beardmore, 

Conrod, Craig, 

Davies, Dunn, 

Eisner, Lewis, 

Moring, Steel & 

Tarrier (2010) 

USA 

Undersöka om 

patienter med 

psykos-sjukdom 

och alkohol- och 

drogmissbruk blir 

mer hjälpt av 

behandlings-

program 

innefattande MI och 

KBT jämfört med 

sedvanlig 

behandling 

Kvantitativ studie. 

C./ ANOVA  

N= 327 

(81) 

MI/KBT 

behandling N=164 

(35) 

Sedvanlig 

behandling N=163 

(46) 

Patienterna som 

deltog i det MI-

integrerade 

behandlingsprogra

mmet kunde minska 

sitt missbruk mer än 

patienterna i 

kontrollgruppen 

genom att de hade 

fler dagar utan både 

droger (p=0,016) 

och alkohol 

(p=0,017). 

I 

Bellack, Bennett, 

Gearon, Brown & 

Yang 

(2006) 

USA 

Att utvärdera 

effekten av nya 

beteende-

behandlingar hos 

personer med svår 

och ihållande 

psykisk sjukdom 

och ett samtidigt 

drogmissbruk. 

Kvantitativ studie. 

C./SAS macro 

GLIMMIX, SAS 

Institute Inc, Cary, 

NC. 

N = 175 

(65) 

MI N=61 

Kontrollgrupp 

N=49 

Studien visade på 

att det MI 

integrerade 

behandlingsprogra

mmet visades vara 

signifikant mer 

effektiv gällande 

följsamhet och 

engagemang i 

behandlingen(p=,00

9) Detta program 

var även effektivare 

gällande 

rena/negativa 

drogtester 

(urinscreeningar) 

(p= <,001), ökad 

närvaro vid 

sammanträden (p= 

<,001) samt 

engagemang i 

behandlingen. Mi- 

programmet visade 

sig även ha 

signifikant 

betydelse gällande 

betydande effekter 

på viktiga samhälls 

fungerande 

variabler så som 

sjukhusvård, pengar 

för upphälle  och 

livskvalitet 

(p=0,02). 

 

 

 

 

 

I 
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Bien, & Boroughs 

(1993) 

USA 

Undersöka om MI 

har betydelse för 

psykos-patienters 

alkoholvanor 

Kvantitativ studie. 

C./ ANOVA 

N= 32 

(0) 

De patienter som 

erhöll MI hade fler 

dagar utan alkohol-

konsumtion jämfört 

med de patienter 

som endast erhöll 

sedvanlig 

behandling men 

skillnaden var inte 

statistiskt 

signifikant 

II 

Bradley, Baker & 

Lewin. 

(2007) 

Australien 

Det primära syftet 

var att undersöka 

om en öppen 

veckovis 

intervention, 

bestående av 

Motiverande samtal 

och KBT var 

effektivt för att 

minska drog-

användning och 

förbättra symtom 

och den allmänna 

funktionen hos 

personer med 

psykos. 

Kvantitativ studie.  

R./ SPSS for 

Windows. ANOVA. 

N=39 

(0) 

Gruppintervention 

N=39 

Studiens resultat 

visade att de 

patienter som erhöll 

minst 10 sessioner 

MI och KBT 

signifikant 

minskade 

drogbruket, 

symptomen och 

förbättrade GAF 

efter ett år jämfört 

med sedvanlig 

behandling. 

II 

Brown, Ramsey, 

Strong, Myers, 

Kahler, Lejuez, 

Niaura, Pallonen, 

Kazura, Goldstein 

& Abrams  

(2003) 

USA 

Undersöka om det 

finns skillnader 

mellan vanlig 

rökavvänjningsrådg

ivning och MI-

baserad 

rökavvänjningsrådg

ivning gällande 

psykossjuka 

patienters rökvanor 

Kvantitativ studie. 

C./ ANOVA 

N= 191  

(25) 

Anger inte antal (N) 

i respektive grupp. 

Studien fann ingen 

signifikant skillnad 

i förändrade 

rökvanor för 

patienterna mellan 

de olika 

rådgivningsmetoder

na. Den enda 

skillnaden som 

fanns var att 

patienterna som 

erhöll MI- baserad 

rökavvänjningsrådg

ivning fick bättre 

upplevd själv 

förmåga till att sluta 

röka (p=0,01). 
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Graeber, Moyers, 

Griffith, Guajardo 

& Tonigan. 

(2003) 

USA 

Studien syftar till 

att rapporterar om 

MI:s inverkan hos 

personer med 

schizofreni och 

alkohol-missbruk. 

Kvantitativ studie. 

Pilotstudie. 

C. 

 

N= 30 

(0) 

Denna studie visar 

på att MI jämfört 

med ET var 

förknippat med 

både en ökning av 

abstinens-besvär 

men också en 

minskning av 

alkoholdagar.  

Studien tyder på att 

individer med 

schizofreni med 

alkohol-missbruk 

svarade bra på korta 

interventioner så 

som MI. 

III 

Hjorthoj, 

Fohlmann, Larsen, 

Gluud, Arendt & 

Nordentoft. 

(2012) 

Danmark 

Syftet med studie 

var att under en 6 

månaders-period 

jämföra CapOpus, 

som huvudsakligen 

bestod av 

Motiverande-samtal 

och KBT riktad till 

cannabis-relaterade 

problem plus TAU 

kontra TAU ensam. 

Kvantitativ studie. 

C./LMMs, Stata/SE 

11.2. 

N = 103 

(35)  

MI- gruppen N=52 

Kontrollgrupp N= 

51 

Ingen signifikant 

skillnad i grupperna 

gällande minskning 

av antalet dagar 

med cannabis-

användining sågs, 

däremot såg man att 

det fanns en tendens 

till reducering av 

antalet jointar i MI- 

gruppen jämfört 

med 

kontrollgruppen. 

Det visade sig 

också att deltagarna 

i MI-gruppen var 

mer nöjda med 

behandlingen än 

deltagarna i 

kontrollgruppen. 

Detta visar enligt 

studien på att MI 

behandlingen var 

acceptabel hos 

patienterna men gav 

nödvändigtvis ingen 

klinisk förbättring. 
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Hjorthoj, Orlovska, 

Fohlmann, 

Nordentoft. 

(2013) 

Danmark 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av MI 

integrerad 

behandling vid 

psykiatrisk 

behandling.  

Kvantitativ studie.  

C. /SPSS, COX 

proportional 

hazards regression 

analyses. 

Poisson regression 

analyses. 

N=103 

(2) 

MI 

interventionsgruppe

n N=52 

Kontrollgruppen 

N=51 

Jämfört med enbart 

sedvanlig 

behandling fick 

deltagarna i det 

MI/KBT 

integrerade 

behandlingsprogra

mmet ett ökat 

förtroende för 

sjukvården och 

därmed lättare att ta 

kontakt vid behov. 

MI och KBT 

integrerade 

behandlingsprogra

mmet visade på en 

statistiskt 

signifikant skillnad 

jämfört med 

sedvanlig 

behandling i att 

minska dagar med 

drogbruk (p=0,002). 

finns ej 

I 

Kavanagh, Young, 

White, Saunders, 

Wallis, Shockley, 

Jenner & Clair 

(2003) 

Australien 

 

Syftet var att 

undersöka om  ett 

MI 

interventionsprogra

m skulle kunna 

reducera 

användandet av 

substanser (droger, 

tobak, alkohol) för 

patienter med 

psykos och ett 

samtidigt missbruk. 

Kvantitativ studie. 

C./BPRS, AUDIT, 

DUDIT, CIDI-

AUTO,  

N= 25 

(0) 

MI 

interventionsgruppe

n N=13 

Kontrollgrupp 

N=12 

Resultaten visade 

på en minskning av 

användandet av 

någon substans efter 

6 månader och 

effekten var väl 

underhållen upp till 

12 månader. (p= < 

0,05). Det visade 

sig också att 

patienterna som 

erhöll MI 

interventions 

programmet blev 

mer engagerad.    
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Kemp, Kirov, 

Everitt, Hayward & 

David  

(1998) 

England 

Undersöka om 

patienter med 

psykossjukdoms 

skillnader i 

förändring av 

drogvanor, 

symptom och 

”global 

functioning” när de 

får sedvanlig 

rådgivning som 

tillägg till 

behandlingen eller 

MI och KBT som 

tillägg till 

behandlingen. 

Kvantitativ studie. 

C./ ANOVA, 

MANOVA 

N= 74 

(43) 

MI/KBT N=39 

Kontrollgrupp 

N=35 

Gruppen som fick 

MI och KBT visade 

direkt efter 

sessionerna ett 

minskat drogbruk 

med signifikant 

skillnad mot 

kontroll-gruppen 

men efter 15 

månader fanns där 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna. ”Global 

functioning” ökade 

signifikant i MI och 

KBT- gruppen och 

denna skillnad 

fanns kvar även 

efter 15 månader. 

Gällande symptom 

fanns där inga 

skillnader mellan 

grupperna. Anger 

inga p-värden. 

II 

Madigan, Brennan, 

Lawlor, Turner, 

Kinsella, O’Connor, 

Russell, 

Waddington & 

Callaghan (2013) 

Irland 

Undersöka om det 

finns skillnader 

mellan sedvanlig 

behandling och MI 

och KBT integrerad 

behandling för 

psykossjuka 

patienters 

drogvanor, ”global 

functioning”, attityd 

till behandling och 

livskvalité 

Kvantitativ studie. 

C./ SPSS ANOVA 

N= 88 

(23) 

MI/KBT N=59 

Sedvanlig 

behandling N=29 

Skillnaden som 

fanns mellan de 

olika 

behandlingarna var 

gällande 

patienternas 

livskvalité där 

patienterna som 

erhöll MI och KBT 

integrerad 

behandling 

upplevde bättre 

livskvalité den 

skillnaden varade 

även efter ett år (p= 

0,05). 
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Martino, Carroll, 

Nich & 

Rounsaville. 

(2006) 

USA 

Denna studie 

undersökte effekten 

av MI anpassad för 

dubbeldiagnosen 

psykos och 

missbruk (DDMI) i 

jämförelse med en 

standard psykiatrisk 

intervju (SI). 

Kvantitativ studie. 

C./ URICA, WAI, t-

test 

N = 44 

(0) 

MI-grupp N=24 

Sedvanlig 

behandling N=20 

 

I största allmänhet 

har anpassningen av 

MI inte producerat 

signifikanta effekter 

när man jämfört 

denna med andra 

aktiva/ verksamma 

behandlingar. 

Utifrån studien kan 

man anta att MI 

kanske inte fungerar 

för alla typer av 

patienter med 

psykos-sjukdom 

och missbruk och 

att alternativa 

metoder, vilket 

bedrivs i samma 

trohet, kan vara lika 

effektiva. 

II 

Steinberg, Ziedonis, 

Krejci & Brandon. 

(2004) 

USA 

Syftet med denna 

studie var att se om 

MI är en effektiv 

metod då det 

kommer till att 

motivera patienter 

med schizofreni att 

sluta röka och söka 

behandling för 

deras tobaks-

beroende. 

Kvantitativ studie. 

C. / ANOVA 

 

N=78 

(0) 

MI-grupp N=32 

Psykopedagogiskgr

upp N=34 

Rådgivning N=12 

 

De vanligaste 

strategierna för att 

ta itu med tobaks-

beroendet i denna 

population inte är 

det effektivaste, 

men att MI skulle 

kunna komma fram 

som ett överlägset 

alternativ för dessa. 

Av de som fick MI 

valde 32 procent av 

deltagarna att 

försöka ta itu med 

tobaksberoendet. 

Av den patient-

grupp som erhöll 

psykopedagogisk 

råd-givning valde 

11 procent att söka 

hjälp men i den 

grupp som enbart 

erhöll rådgivning 

sökte ingen hjälp 

(p=< 0,05). 

II 
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Van Horn & Bux  

(2001) 

USA 

Undersöka om det 

finns skillnader 

mellan behandlings-

program 

innefattande MI 

jämfört med 

sedvanligt 

behandlings-

program gällande 

patienter med 

psykos-sjukdom 

och deras drogvanor 

Kvantitativ studie. 

Pilotstudie./ Slutsats 

dragen utan 

statistisk analys 

N= 304 

(0) 

Vid behandling av 

patienter med 

psykossjukdom och 

samtidigt missbruk 

gav integrerade 

behandlingsprogra

m med MI både 

vårdpersonal och 

patienter mer 

tillfredställelse och 

trots att patienterna 

inte minskade 

missbruket kände 

sig mer motiverade 

för att försöka 

minska det. 

III 

 

 


