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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
Kardiovaskulära sjukdomar är en av de stora folksjukdomarna i Sverige som bidrar till 
lidande och dödsfall. Sjukdomstillståndet är delvis kopplat till levnadsvanor såsom 
ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet. Motiverande samtal är en av många 
åtgärdsmetoder i primärvården som erbjuds patienter med kardiovaskulära sjukdomar för 
att förhindra ohälsa och motivera till livsstilsförändring. 
 
Syfte  
Syftet var att beskriva motiverande samtal som intervention i vård av patienter med 
kardiovaskulära sjukdomar inom primärvården. 
 
Metod  
En litteraturöversikt där 15 artiklar valdes ut och granskades. Sökningarna gjordes via 
databaserna PubMed/Medline, CINAHL Complete, SveMed +, PsychINFO samt Cochrane 
Library. Sökorden som användes i databaserna var: Nursing, Cardiovascular diseases, 
Motivational interviewing, Health promotion, Lifestyle, Person-centered, Primary Care, 
Primary Health Care, Lifestyle Counselling och Experiences. 
 
Resultat 
Majoriteten av studierna påvisade en god effekt av motiverande samtal vid förändring av 
levnadsvanor hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar, i jämförelse med traditionell 
rådgivning.   
 
Slutsats 
MI är en övervägande effektiv metod för livsstilsförändring av ohälsosamma matvanor och 
otillräcklig fysisk aktivitet hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar i primärvården i 
jämförelse med traditionell rådgivning. Det råder även en övervägande positiv inställning 
till MI från patientens och sjuksköterskans perspektiv. Effekten av metoden och dess 
funktion är dock kopplade till flera faktorer som bör överensstämma för att MI ska fungera 
i praktiken. Dessa faktorer kan sammanfattas som: sjuksköterskans utbildning och attityd 
till MI, patientens motivation till förändring samt ledningens satsning på implementering 
och uppföljning.  
 

Nyckelord: Cardiovascular diseases, Lifestyle, Motivational interviewing,   
Nursing, Primary health care 
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INLEDNING 

Att arbeta sjukdomsförebyggande är en del av hälso- och sjukvårdens uppgift (SFS, 
1982:763). Kardiovaskulära sjukdomar utgjorde 37 procent av förtida dödsfall bland både 
män och kvinnor år 2014 i Sverige (Socialstyrelsen, 2014). Det är även den främsta 
orsaken till dödsfall globalt (World Health Organization [WHO], 2016). Vanligaste 
orsaken till dödsfall inom denna grupp är hjärtinfarkt samt stroke. I följande text kommer 
kardiovaskulära sjukdomar förkortas utifrån engelskans Cardiovascular diseases [CVD]. 
Den fullständiga kostnaden för CVD i Sverige år 2010 uppgick till 62 miljarder kronor 
(Institutet för Hälso-och sjukvårdsekonomi[IHE], 2012). Enligt Institute for Health Metrics 
and Evaluation [IHME] (2015) framgår det att livsstilssjukdomar toppar listorna i Sverige. 
Forskning tyder på att människors levnadsvanor är en stor bidragande faktor till 
insjuknandet i bland annat CVD (Folkhälsomyndigheten, 2014). Primärvården har en 
betydande roll att upptäcka riskfaktorer och diagnostisera CVD (Socialstyrelsen, 2015). 
Buckley, Byrne och Smith (2010) menar att primärvården passar väl för att erbjuda 
långsiktig sekundärprevention för CVD. Detta går i linje med Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för hjärtsjukvård (2015), som fastslår att det är i primärvården som det långsiktiga 
arbetet med behandlingen av CVD börjar. I de riktlinjer som finns för åtgärder ingår även 
sekundärprevention. Patienter i primärvården med CVD och patienter med riskfaktorer för 
att utveckla CVD ska erbjudas hjälp i form av traditionell rådgivning (enkla råd, 
rådgivande samtal) eller kvalificerat rådgivande samtal. De olika samtalsmetoderna skiljer 
sig åt när det gäller utförande, tid och omfattning. Dock är både traditionell rådgivning och 
kvalificerat rådgivande samtal kopplade till levnadsvanor och livsstilsförändringar och 
kräver ämneskunskap från personalen som utför samtalen. Motiverande samtal, som 
hädanefter kommer förkortas efter engelskans Motivational interviewing [MI], är en av 
flera framtagna metoder av kvalificerat rådgivande samtal som kan användas av 
sjuksköterskan som behandling för att främja motivation och beteendeförändring hos 
patienter med ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). I dagsläget har 
Socialstyrelsen inte tagit ställning till om MI eller traditionell rådgivning ska gälla 
genomgående i landet som sjukdomsförebyggande åtgärder för ohälsosamma matvanor 
och otillräcklig fysisk aktivitet i vården av patienter med CVD.  
 
Bakgrund 

Kardiovaskulära sjukdomar 

CVD är en samlingsterm för sjukdomar i hjärta, kranskärl, perifera kärl i extremiteterna 
samt sjukdomar i hjärnans blodkärl (WHO, 2016). CVD är tillsammans med diabetes typ 2 
de vanligast förekommande folksjukdomarna idag (Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 
2013).  Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) visar dock att dödligheten för hjärtinfarkt 
sjunkit markant och nästintill halverats till följd av bättre medicinering, samtidigt som fler 
överlever en hjärtinfarkt tack vare förbättrande åtgärder inom akutsjukvården (Hjärt-
Lungfonden, 2015). Denna minskning menar Socialstyrelsen (2009) är den främsta 
bidragande faktorn till den ökande medellivslängden i Sverige. År 2060 väntas 
medellivslängden öka än mer, till 89 år för kvinnor och 87 år för män till skillnad från 
dagens: 84 år respektive 80 år (Statistiska Centralbyrån, 2016). De sjukdomar som ingår i 
gruppen CVD är ateroskleros, angina pectoris, akut koronarsyndrom, hjärtinfarkt och 
stroke. Ateroskleros kallas även åderförkalkning och är den mest förekommande orsaken 
till CVD (Socialstyrelsen, 2009; Strömberg, 2014).  
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Det innebär en inlagring av fett, kalk, bindväv och inflammatoriska celler i kärlväggarna 
som gör att det bildas plack (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Detta medför att 
kärlen minskar i diameter vilket ökar trycket samtidigt som kärlen dessutom blir mindre 
elastiska (Strömberg, 2014). Ateroskleros i hjärtats kranskärl kan leda till angina pectoris 
som innebär övergående smärtepisoder relaterat till otillräcklig syretillförsel till 
hjärtmuskeln, myokardischemi. Akut koronarsyndrom innebär en episod av 
myokardischemi som varar längre än angina pectoris och kan leda till hjärtinfarkt (Svensk 
MeSH, 2016). Hjärtinfarkt innebär att plack i en kärlvägg brustit och de vita blodkropparna 
har i sin tur responderat med att bilda en propp av koagel som helt eller delvis täpper till 
kärlen. Detta leder till myokardischemi och medför lokal vävnadsnekros i hjärtat (Eikeland 
et al., 2011). Stroke är en samlingsterm för hjärninfarkter samt hjärnblödningar. CVD kan 
även uppkomma till följd av kardiomyopati vilket innebär sjukdom i hjärtats muskulatur, 
olika arytmier, medfödda missbildningar i hjärta och kärl (Strömberg, 2014). 
 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer för CVD kan delas upp i icke-modifierbara samt modifierbara (Strömberg, 
2009). Ålder, ärftlighet och kön är icke-modifierbara faktorer och går inte att ändra på. 
Modifierbara riskfaktorer går att påverka såsom levnadsvanor (Strömberg, 2009). 
Ohälsosamma levnadsvanor som räknas till riskfaktorer för att drabbas av CVD är rökning, 
ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol 
(Socialstyrelsen, 2011). Dessa fyra riskfaktorerna bidrar mest till den totala 
sjukdomsbördan i Sverige (IHME, 2015; Socialstyrelsen, 2011). 
 
Ohälsosamma matvanor 
Socialstyrelsen (2011) har tagit fram underlag i riktlinjerna för att kunna definiera 
innebörden av ohälsosamma matvanor. Med hjälp av ett kostindex kan hälso-och 
sjukvårdspersonal ställa frågor till patienten och få en uppskattad bild av hur vanorna ser ut 
och vilka rekommendationer och åtgärder som krävs. Indexet är byggt på ett poängsystem 
där låga poäng, noll till fyra poäng av totalt 12 poäng, räknas som ohälsosamma matvanor. 
Ohälsosamma matvanor räknas ut med hjälp av ovan nämnda index utifrån konsumtionen 
av fisk, grönsaker och en kategori som benämns utrymmesmat som inkluderar chips, godis, 
läsk och kaffebröd. Per definition har cirka 20 procent av Sveriges befolkning 
ohälsosamma matvanor. Kvalificerat rådgivande samtal är den högsta prioriterade 
samtalsmetoden för vuxna med ohälsosamma matvanor då det anses vara ett allvarligt 
tillstånd och denna metod anses ha bäst effekt. Ohälsosamma matvanor är mer riskfyllt för 
vissa grupper än för andra, patientgrupper med CVD löper större risk att påverkas negativ 
av ohälsosamma matvanor. 
 
Otillräcklig fysisk aktivitet 
Det har skett en kraftig ökning av övervikt bland vuxna och det är en bidragande faktor till 
mortalitet (Goldstein, Whitlock & DePue, 2004). Primärvården har en god position till en 
första kontakt och långsiktiga relationer i preventionsarbetet mot fetma och övervikt 
(Gruhl & Van leuven, 2014; Van Nes & Sawatsky, 2010). För att motverka ohälsosamma 
levnadsvanor anser Socialstyrelsen (2011) att fler frågor och samtal ska erbjudas till 
personer som söker sig till primärvården för symtom eller sjukdomar som är 
livsstilsrelaterade. Socialstyrelsens riktlinjer visar dock på etiska svårigheter kring 
implementering och användandet av livsstilsrelaterade frågor såsom otillräckligt fysisk 
aktivitet. Otillräcklig fysisk aktivitet i Sverige definieras som lägre än 150 minuters måttlig 
fysisk aktivitet per vecka. Rekommendationerna som är framtagna är riktade till grupper 
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eller personer där otillräcklig fysisk aktivitet utgör en riskfaktor för deras hälsa, vilka är 
patienter med fetma, diabetes, ischemisk-hjärtsjukdom och högt blodtryck. Riskerna att 
drabbas av CVD ökar vid en stillasittande livsstil och kan leda till sänkt livskvalitet för den 
drabbade samt en förtidig död (Socialstyrelsen, 2011). Studier visar att fysisk aktivitet hos 
patienter med CVD leder till en minskad mortalitet på 26 procent och minskar inläggning 
på sjukhus med 31 procent (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling, 2015). 
 
 
Sjukdomsförebyggande åtgärder 

Enligt 2 c § i Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] ska hälso- och sjukvården arbeta för att 
förebygga ohälsa (SFS, 1982:763). Dock rapporterar Folkhälsomyndigheten (2014) att en 
pressad arbetssituation är ett av de vanligaste hindren för att arbeta just hälsofrämjande i 
den dagliga kliniska verksamheten. Sjukdomsförebyggande åtgärder inriktar sig på 
individer med specifika hälsoproblem och har som mål att motverka riskfaktorer för skada 
eller sjukdom (Fransson & Hamed, 2015). Socialstyrelsen har tagit fram Nationella 
riktlinjer gällande metoder för att förebygga sjukdom med fokus på att stödja människor 
till förändring av ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). Vidare i hälso-och 
sjukvårdslagen [HSL] fastlås i 5 § att primärvården ska ansvara för att möta behovet av 
sjukdomsförebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska 
och tekniska resurser eller övrig särskild kompetens, detta oavsett sjukdom ålder eller 
patientgrupp (SFS, 1982:763). WHO (2015) menar att det finns goda förutsättningar för att 
inom primärvården i ett tidigt skede upptäcka kroniska sjukdomar och därför snabbt sätta 
in sjukdomsförebyggande åtgärder. Majoriteten av rekommendationerna i de nationella 
riktlinjerna för sjukdomsförebyggande åtgärder innefattar någon form av rådgivning eller 
samtalsform. Målet är att stödja en persons förändring av levnadsvanor och kan också 
innefatta skriftlig ordination av fysisk aktivitet som komplement (Socialstyrelsen, 2011). 

Sjuksköterskans ansvar  
Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är sjuksköterskans 
fyra grundläggande ansvarsområden (International Council of Nurses, 2014). Studier 
indikerar att sjuksköterskan har en mer holistisk syn på hälsa än andra professioner inom 
hälso-och sjukvården och därför kan vara mest lämpad att stödja patienter till 
livsstilsförändring (Lee, Choi, Yum, Yu & Chair, 2016; Sargent, Forest & Parker, 2012). 
Socialstyrelsen (2009) framhåller att 50 procent är omedvetna om att de har högt blodtryck 
och därtill att 6 000 personer årligen skulle kunna undvika att drabbas av stroke om 
samtliga av dessa uppnår ett normalt blodtryck. De viktigaste strategierna för att förebygga 
uppkomsten av CVD är att förebygga och behandla riskfaktorerna (European Association 
for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation [EACPR], 2016; Socialstyrelsen, 2009). 
Sjuksköterskans åtgärder i patientrådgivning bör bland annat innehålla ett personcentrerat 
förhållningssätt som fokuserar på patientens egna prioriteringar och mål (EACPR, 2016). 
Socialstyrelsen (2015) menar att de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande 
metoder är ett viktigt komplement till de sjukdomsspecificerade riktlinjerna för 
hjärtsjukvård, då CVD kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor och 
livsstilsförändring.  
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Med livsstilsförändring avses i denna text förändring och förbättring av ohälsosamma 
levnadsvanor som patienter kan ha vid utvecklandet av CVD, vilket är en utmaning för 
sjuksköterskan att uppmuntra och motivera patienten till att utföra (Strömberg, 2014). 
Socialstyrelsen (2011) hävdar att det är högst angeläget att patienter i behov av 
livsstilsförändring erbjuds stöd för att kunna förändra sina ohälsosamma levnadsvanor. 
Enligt WHO (2011) kan hälsosamma levnadsvanor förebygga 80 procent av CVD, som 
ateroskleros och stroke. Även den som redan drabbats av CVD kan uppnå stora 
hälsoförbättringar med förändrade levnadsvanor genom att sluta röka, vara fysisk aktiv och 
förbättra sina matvanor (Socialstyrelsen, 2011). En studie av Chow et al. (2010) visar att 
patienter med akut koronarsyndrom, såsom exempelvis hjärtinfarkt, som förbättrade sina 
matvanor och ökade sin fysiska aktivitet genom livsstilsförändringar löpte 50 procents 
lägre risk att drabbas av ytterligare akut koronarsyndrom inom sex månader. Detta menar 
Chow et al. (2010) indikerar att livsstilsförändringar vid akut koronarsyndrom ska ges lika 
hög prioritet som medicinsk behandling i preventionen av akut koronarsyndrom. 
 

Rådgivande samtal/samtalsmetoder 

Traditionell rådgivning 
Socialstyrelsens riktlinjer (2011) som råder i dagsläget bygger på att personer med en eller 
flera riskfaktorer i första hand får stöd att ändra ohälsosamma levnadsvanor. Inom CVD 
erbjuds traditionell rådgivning och kvalificerat rådgivande samtal, däribland MI. 
Traditionell rådgivning innefattar dels enkla råd vilket innebär ett kort samtal mellan 
sjuksköterskan och patient som i normalfallet hamnar på mindre än fem minuter. 
Informationen som ges är standardiserade råd och kan kompletteras med skriftlig 
information men kräver oftast ingen uppföljning. Vidare kan mötet innefatta råd som till 
exempel fördelarna med fysisk aktivitet och tips om livsmedel som är bra för hälsan. 
Under enkla råd finns inget utrymme att ställa ingående frågor kring patientens 
levnadsvanor utan det förutsätts att sjuksköterskan fastställt att patienten har ohälsosamma 
levnadsvanor och är i behov av en beteendeförändring. En mer omfattande åtgärd under 
traditionell rådgivning benämns rådgivande samtal, samtalstiden är då längre samt mer 
ingående än vid enkla råd. Sjuksköterskan och patienten har en dialog från tio minuter upp 
till 30 minuter som är mer personcentrerad än vid enkla råd. Inom ramen för rådgivande 
samtal ingår därför anpassning till patientens hälsa, ålder och risknivå vilket kan 
kompletteras med skriftlig information och uppföljning. Studier ifrågasätter dock 
effektiviteten av traditionell rådgivning om patienten inte är motiverad till 
livsstilsförändring (Van Nes & Sawatsky, 2010).  
 
Motiverande samtal 
Kvalificerat rådgivande samtal är den mest omfattande samtalsmetoden som är uppbyggd 
på en viss teori och struktur. Samtalen är i likhet med rådgivande samtal anpassade till 
patientens hälsa, risknivå och ålder men då grunden är teoribaserad krävs både 
ämneskunskap och utbildning i metoden (Socialstyrelsen, 2011). Kvalificerat rådgivande 
samtal ska erbjudas till alla patienter med en eller flera riskfaktorer som åtgärd för 
livsstilsförändring i primärvården. MI är en av flera teorier och metoder som 
Socialstyrelsen (2011) rekommenderar för kvalificerat rådgivande samtal.  
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Förutom MI är följande metoder inkluderade i rekommendationerna: Kognitiv 
beteendeterapi [KBT], Health belief model, Theory of planned behavior, Social learning 
theory och Social cognitive theory, Stages of change och Transtheoretical model samt 
Kombinerade och multifacetterade ansatser. 
 
MI är en evidensbaserad samtalsmetod med snabb utbredning i Sverige. Metoden 
grundades av den amerikanska psykologen professor William R. Miller under 1980-talet 
och var till en början riktad till patienter med alkoholmissbruk (Holm- Ivarsson, 2016). I 
dagsläget används en utvecklad variant av den ursprungliga metoden inom hälso- och 
sjukvården i syftet att vägleda patienters syn på dennes situation och levnadsvanor 
(Socialstyrelsen, 2011). MI är en personcentrerad metod där samtalstekniken uppmanar 
patienter till livsstilsförändring genom att få patienten att känna sig hörd, sedd, accepterad 
och förstådd (Holm- Ivarsson, 2016). Det kräver dock att förhållningssättet mellan patient 
och rådgivaren är balanserat; syftet är inte berätta i detalj hur patienten ska agera utan att 
locka fram inre motivation till beteendeförändring (Creber, Patey, Dickson, DeCesaris & 
Riegel, 2015; Holm- Ivarsson, 2016). MI har enligt en studie från Farrell och Keeping-
Burke (2014) visat sig ha positiva hälsoeffekter inom samtalsmetoder som rör 
ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Thompson, Chair, Chan, Astin, 
Davidson och Ski (2011) menar att MI kan överträffa vanlig rådgivning bland annat genom 
att diskutera dess effektivitet även vid kortare interventioner. Miller och Rollnick (2013) 
beskriver MI som hjälpande samtal liggandes längs ett kontinuum där änden är den 
styrande stilen där hjälparen tillhandahåller råd, instruktioner och information. Vid den 
andra änden finner man den följande stilen där hjälparen visar empati genom att lyssna och 
visa intresse till vad patienten har att säga utan att tillägga något från det egna materialet 
under tiden. I mitten av detta kontinuum finns den vägledande stilen där MI verkar som 
balansgång mellan de båda stilarna. Förutom hälso- och sjukvården används MI inom 
socialtjänsten, kriminalvården, skolan och psykiatrin (Socialstyrelsen, 2016). Processen till 
livsstilsförändring kan starta genom att en patient börjar ifrågasätta det egna beteendet, 
exempelvis sina ohälsosamma matvanor och börjar känna ambivalens. Ambivalensen hos 
patienten är ett första steg i förändringsprocessen och därför en viktig faktor som bör tas 
upp i mötet mellan patienten och sjuksköterskan (Artinian et al., 2010). Nästa steg i 
processen blir att tillsammans kartlägga hur beteendet påverkar patientens hälsa och vardag 
samt hur väl situationen stämmer överens med eventuella önskemål och förväntningar 
kring problemet (Socialstyrelsen, 2016). 
 
Personcentrerat förhållningsätt 
Thompson et al. (2011) menar att MI går i linje med hälso-och sjukvårdens strävan efter att 
bli mer personcentrerad och öka patientens delaktighet i vården. Ekman et al. (2011) menar 
att ett personcentrerat förhållningssätt sätter patienten som person med åsikter, tillstånd och 
livssituation i fokus för att utforma vården. Även Pietrabissa, Sorgente och Castelnuovo 
(2015) menar att MI är fördelaktigt då patientens delaktighet ökar och således förbättrar 
relationen mellan vårdgivare och patient. Vidare menar författaren att traditionell 
rådgivning för hjärtpatienter tenderar att misslyckas till följd av patientens ofta låga 
följsamhet till de program och behandlingar som ordineras. Följaktligen finns ett behov av 
mer psykologiskt utformade interventioner som ökar patientens inre motivation 
(Pietrabissa et al., 2015). En av de vitala aspekterna i MI är att förhållanden mellan 
sjuksköterskan och patienten bygger på ett partnerskap, precis som personcentrerat 
förhållningssätt gör (Ekman et al., 2011; Miller & Rollnick, 2013).  
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Partnerskapet innebär att patienten inte bör vara passiv medan sjuksköterskan agerar som 
en expert, MI utförs för och med en person (Miller & Rollnick, 2013). Med det menas att 
det inte är en lärare och en elev utan två experter som diskuterar och aktivt kommer fram 
till lösningar tillsammans med utgångspunkten att varje patient är expert på sitt eget liv och 
sin historia. Partnerskapet mellan sjuksköterska, patient och närstående utgör en 
grundläggande del av den personcentrerade vården som drivs genom MI (Centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, 2016; Ekman et al., 2011). Patienter med 
modifierbara riskfaktorer för CVD har individuella förutsättningar, resurser och hinder 
som sjuksköterskan bör ta i beräkning för att bedriva effektiva MI som kan leda till 
livsstilsförändring (Miller & Rollnick, 2013). 
 
Problemformulering  

CVD relaterade till ohälsosamma levnadsvanor är ett problem i Sverige trots ökad kunskap 
om vikten av livsstilsförändringar. Sjuksköterskor i primärvården har en viktig roll att 
uppmärksamma riskfaktorer och guida patienten till förändring av levnadsvanor genom 
bland annat MI och traditionell rådgivning. MI är en av flera metoder av kvalificerat 
rådgivande samtal som ingår i rekommendationerna för Socialstyrelsens Nationella 
riktlinjer Sjukdomsförebyggande metoder för hälso- och sjukvården. Det finns således inte 
någon landsomfattande rekommendation i riktlinjerna för livsstilsförändring vilket medför 
skillnader i åtgärder mellan primärvårdsinstanser. Det finns inte heller tillräckligt 
omfattande forskning gällande effekten av traditionell rådgivning i jämförelse med MI i det 
sjukdomsförebyggande arbetet med CVD. Därav har vi valt att forska vidare i 
ämnesområdet. 
 
SYFTE   

Syftet var att beskriva motiverande samtal som intervention i vård av patienter med 
kardiovaskulära sjukdomar inom primärvården. 
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METOD 

Val av Metod 

I enlighet med Henricson (2012) grundades litteraturstudien på vetenskaplig litteratur samt 
artiklar för att genom detta skapa en översikt i ämnet. En litteraturstudie var lämplig då ny 
forskning tillkommit med icke samstämmiga rön, något som framkom under det initiala 
skedet i datainsamlingsprocessen.  
 
Urval  

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier till litteraturstudien var artiklar publicerade under de senaste tio åren då 
aktuell forskning kring MI önskades. Ett annat inklusionskriterium var att patienterna i 
studierna skulle vara diagnostiserade med eller med riskfaktorer för att drabbas av CVD, 
vara över 18 år samt att studierna granskade riskfaktorerna ohälsosamma matvanor och 
fysisk inaktivitet. Ytterligare ett inklusionskriterium var att studierna skulle vara etiskt 
granskade. Både kvalitativa och kvantitativa studier valdes in i litteraturöversikten för att 
få en bredare helhetsbild av ämnet. En kvantitativ design innebär någon typ av 
strukturerade mätningar eller observationer för att få svar på de frågor som forskningen 
ställer (Draper, 2004). Kvalitativ forskningsdesign är en lämplig metod när forskaren vill 
studera och beskriva ett visst fenomen eller situation med syfte att förstå vad det innebär 
(Henricson, 2012).  
 
Datainsamling  

Datainsamling pågick mellan november 2016 och mars 2017. I datainsamlingsprocessen 
genomsöktes databaserna PubMed/Medline, CINAHL Complete och PsychINFO via 
databasleverantören EBSCOHost. Även Cochrane Library och SveMed+ genomsöktes. 
Mesh-termer som användes var: Nursing, Cardiovascular diseases, Motivational 
interviewing och Health promotion. Därefter användes även CINAHL Headings: Primary 
health care. Initialt i datainsamlingsprocessen användes följande sökord i fritext: Lifestyle, 
Behavior change, Primary care, Person-centered och Experiences. I den senare 
fritextssökningen lades även Lifestyle counselling till. Vid samtliga söktillfällen har den 
booleska termen AND använts för mer specificerade sökresultat. För att bredda sökning 
användes expandern Apply related words i EBSCOHost samt Explode-funktionen i 
CINAHL Complete. Slutligen valdes 15 artiklar ut som underlag för resultatet.  
 
Tabell för databassökning 

 
Datu
m 

Databas Sökord Identifiera
de artiklar 

Granska
de 
abstract 

Granska
de 
artiklar 

Inkludera
de 
artiklar 

16112
3 

CINAHL 
Complete 

Motivational 
interviewing 
AND 
Cardiovascular 
diseases AND 

18 8 7 1 



 11     

Nursing 

16112
3 

PubMed/ 
Medline 

Motivational 
interviewing 
AND 
Cardiovascular 
diseases AND 
Nursing 

12 5 4 2 

16112
9 

CINAHL 
Complete 

Motivational 
interviewing 
AND Lifestyle 
AND 
Cardiovascular 
diseases 

25 7 6 1 

16112
9 

CINAHL 
Complete 

Motivational 
interviewing 
AND Primary 
care AND 
Experiences 

23 10 6 1 

17020
2 

CINAHL 
Complete 

Primary health 
care AND Health 
promotion AND 
Motivational 
interviewing  

33 8 6 4 

17020
2 

CINAHL 
Complete; 
PsycINFO 

Person-centered 
AND 
Motivational 
interviewing  
 

69 3 3 1 

17013
0 

CINAHL 
Complete; 
PsycINFO 

Cardiovascular 
diseases AND 
Motivational 
interviewing 
AND Behavior 
change 
 

22 7 5 3 

17020
3 

SveMed+ Motivational 
interviewing 
AND year: 
[2006 TO 2017] 

32 4 1 1 

17020
3 

SveMed+ Primary health 
care AND Health 
promotion AND 
Lifestyle 

4 2 1 1 
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counselling AND 
year: [2006 TO 
2017] 

Sum
ma 

  

238 126 39 15 

 
Databearbetning 

I det första skedet av datainsamlingen valdes relevanta titlar ut vars abstrakt därefter 
granskades. Abstrakt som ansågs vara väsentligt underlag för att kunna besvara arbetets 
syfte valdes ut. Därefter identifierades och granskades all insamlad data kritiskt utefter 
Sophiahemmets bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet som är 
modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2006) (se bilaga A). Där skedde ytterligare bortfall av artiklar som inte nådde upp till 
Sophiahemmet Högskolas krav. Därefter delades de granskade studiernas 
forskningsresultat in i teman. Denna indelning gav en tydligare översikt av de 
sammanställda artiklarna, hur resultaten mäts och därmed också en ytterligare vägledning 
till att svara på syftet och frågeställningarna. Kvalitetssäkring är en process som innebär att 
säkerhetsställa att det som presenteras uppvisar goda egenskaper (Henricson, 2012). Det 
finns olika definitioner och meningsskillnader om vad god kvalitet är. Enligt Rolfe (2006) 
är det inte författaren som ska säkerhetsställa kvaliteten i ett forskningsarbete utan snarare 
läsaren. Däremot påstår Altman (2002) att det är helt och hållet upp till författaren att 
ansvara för kvaliteten. Porter (2007) menar att ansvaret för kvalitetssäkring är något som 
ska delas lika mellan författare och läsare i ett forskningsarbete genom att författarna till en 
studie påvisar hur de gått tillväga för att säkerhetsställa kvaliteten medan läsaren ansvarar 
för att kontrollera huruvida författarna levt upp till det, genom att vara kritisk.  
 
Dataanalys 

Efter kvalitetssäkringen sammanfattades de valda artiklarna i en matris för att ge en 
överblick av materialets innehåll. I enlighet med Porter (2007) har vi som författare till 
denna studie tagit ansvar för att bedöma kvaliteten av de valda artiklarna samt försäkrat oss 
om att dessa varit etiskt granskade. För att bedöma kvaliteten samt analysera insamlade 
data lästes materialet först oberoende av varandra och sedan diskuterades innehållet 
tillsammans. Detta för att många av artiklarna berörde MI som huvudämne men få innehöll 
både fysisk aktivitet och matvanor i samma artikel. På så sätt kunde misstolkningar 
minimeras och att artiklarna hade uppfattas på liknande sätt kunde klargöras. Efter den 
individuella och gemensamma analysen delades materialet in i huvudrubriker och 
underrubriker.  
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Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2011) menar att forskningsetiska överväganden handlar om att finna en 
balans mellan olika intressen såsom kunskapsintresset och integritetsintresset. Hur de 
deltagandes mänskliga rättigheter och friheter sätts i relation till forskningens värde ska 
bedömas. Integritetsintresset ska skydda mot olika former av skada eller risk för de 
deltagande liksom hantering av personuppgifter. Integritetsintresset skyddas genom fyra 
krav som måste uppfyllas av forskningen (CODEX, 2015). Dessa krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Nyttjandekravet ska garantera att insamlade uppgifter om enskilda deltagare inte får 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften, utan 
enbart till forskningsändamål (CODEX, 2015). Informationskravet innebär att personer 
kapabla till att lämna informerat samtycke måste få tillräckligt med information om syfte, 
metoder, finansiering, eventuella intressekonflikter, forskarens institutionella tillhörighet, 
förväntade fördelar och potentiella risker (World Medical Association [WMA], 2008). 
Dessutom ska deltagaren informeras om rätten att när som helst, utan negativa 
konsekvenser, dra tillbaka sitt samtycke till deltagande. Ovanstående information ska 
lämnas med metoder som anpassas efter mottagarens individuella behov. Samtyckeskravet 
ska säkerställa att de deltagande deltar frivilligt med informerat samtycke 
(Vetenskapsrådet, 2011). Konfidentialitetskravet ska garantera att forskaren utför åtgärder 
för att skydda deltagarnas integritet och personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2011; WMA, 
2008). Helgesson (2015) beskriver forskningsetik som en form av tillämpad etik där både 
själva forskningens olika processer och dess konsekvenser inkluderas. I en litteraturstudie 
där andras forskningsresultat granskas, finns risk för feltolkning. Detta kan bero på 
mänskliga faktorer som språkförbistring, kunskapsbrist inom området eller misstolkningar 
som följd av personliga förhoppningar eller farhågor som kan färga hur ett resultat 
uppfattas (Helgesson, 2015). Vi har således kritiskt granskat både oss själva samt den 
information som inhämtats både före igångsättande, under tiden och efter det att studien 
avslutats. I denna litteraturstudie har ansvar tagits för att granska etiken och de 
forskningsetiska överväganden som gjorts i de granskade artiklarnas utförda studier, 
utifrån WMA (2008). Detta för att sedan kunna utröna överensstämmande slutsatser i 
korrelation till aktuell vetenskaplig evidens (Henricson, 2012). 
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RESULTAT  

I följande text presenteras resultatet av de 15 granskade artiklarna, sju av artiklarna var 
kvalitativa studier, sex var randomiserade studier och en var klinisk kontrollerad. 
Huvudfynden är uppdelade i tre huvudrubriker som lyder: traditionell rådgivning, effekter 
av MI, sjuksköterskans upplevelse av MI.  
 
 
MI i relation till annan rådgivning 

En studie av Emmen et al. (2006) visade att 73 procent av de deltagande som hade minst 
en riskfaktor för CVD, upplevde svårigheter att förändra sina riskfaktorer trots given 
information gällande vikten av livsstilsförändringar genom traditionell rådgivning. Vidare 
beskrev Emmen et al. (2006) och även Hardcastle et al. (2008) att traditionell rådgivning 
snarare kunde öka patientens resistens mot förändring om patienten var ambivalent eller 
ovillig. I en studie av Brodie et al. (2008) utfördes åtta sessioner av MI som jämfördes med 
traditionell rådgivning. Studien visade där att alla grupper, inklusive den grupp som enbart 
fick traditionell rådgivning förbättrade sin livskvalitet relaterad till hjärtsvikt (p <0,05). 
Ökningen hos gruppen som istället fick enbart traditionell rådgivning, var dock mindre än 
hos gruppen som fick MI. Vad gällde den allmänt upplevda hälsan hos patientgruppen som 
fick traditionell rådgivning sågs därtill en försämring.   
 
Multi-konsultation  
Hardcastle et al. (2008) beskrev att det vid traditionell rådgivning och MI ofta ses att flera 
vårdgivare är inblandade i processen, vilket benämns som multi- konsultation. När 
patienterna med akut koronarsyndrom träffade två olika specialister såsom en sjukgymnast 
och en dietist sågs en mindre förbättring på varje enskild aktivitet än när patienterna fick 
hjälp med båda aktiviteterna samtidigt. När patienterna fick hjälp med båda aktiviteterna 
sågs en betydlig högre förbättring som bidrog till en minskning på 50 procent att drabbas 
av ytterligare akut koronarsyndrom inom sex månader. Multi- konsultation medförde i 
många fall även till att patienterna i studien som var intresserade av förändring hade svårt 
att föreställa sig resultatet av en omläggning av matvanor och fysisk aktivitet.  
 
Effekter av MI 

Studier tyder på att MI generellt var effektivt för livsstilsförändring (Brodie et al., 2008; 
Chair et al., 2013; Emmen et al., 2006; Groeneveld et al., 2011). 
 
Ökad motivation till livsstilsförändring 
Studier visar att då MI kopplar patientens egna mål till den egenvård, såsom 
livsstilsförändring, som krävs för att uppnå de egna målen ökar patientens motivation inför 
livsstilsförändring (Brobeck et al., 2011; Stawnychy et al., 2014). Hardcastle et al. (2008) 
visade att patienter föredrog ett personcentrerat förhållningssätt från vårdgivarens sida. En 
studie av Brobeck et al. (2014) beskrev att en patient upplevde att sjuksköterskans positiva 
energi var en bidragande faktor i MI som fick dem att känna sig positivt inställda, 
motiverade och beslutsamma till en livsstilsförändring. En studie av Emmen et al. (2006) 
visade dock att 96 procent av patienterna med hög risk för CVD uppvisade minst ett 
riskbeteende varav 73 procent inte övervägde att ändra på dessa.  
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Patienterna i interventionsgruppen uppvisade sedan en betydligt högre frekvens av 
livsstilsförändringar: 46 procent uppgav att de hade genomfört en livsstilsförändring, i 
jämförelse med patienterna i kontrollgruppen som inte gavs interventionen där 11 procent 
uppgav genomförd livsstilsförändring. En signifikant större del av patienterna i 
interventionsgruppen ökade sin motivation till livsstilsförändring jämfört med 
kontrollgruppen (27 procent respektive 11 procent). I en senare studie av Chair et al. 
(2013), som forskade på den långsiktiga effekten av MI i rehabilitering av patienter med 
CVD och låg motivation, visade resultaten att MI hade en positiv effekt vad gäller 
motivation.  
 
 
Ökad livskvalitet 
Brodie et al. (2008) undersök effektiviteten av MI hos hjärtsviktspatienter och såg en ökad 
livskvalitet hos samtliga grupper som deltagit i studien. En betydande ökning hittades hos 
gruppen som fått MI, de hade förbättrat sin livskvalitet med 42 procent efter fem månader. 
De indikatorer som stod för den mest signifikanta ökningen var allmänt upplevd hälsa, 
fysisk funktion och vitalitet. Författarna beskrev att en ökning av livskvalitet hos patienter 
därav är direkt associerad med en ökning av den fysiska aktiviteten (Brodie et al. 2008). 
Detta stöds av Chair et al. (2013) vars resultat visade på en ökad livskvalitet, ökad 
motivation samt sänkt stressnivå efter 12 veckor.  
 
Ökad fysisk aktivitet  
En studie av Hardcastle et al. (2008) visade att experimentgruppen hade ökat sin fysiska 
aktivitet från 42 procents inaktivitet initialt till 25 procent vid studiens slut i jämförelse 
med kontrollgruppen där siffrorna var 31 procent respektive 27 procent efter sex månader. 
Effekten av ökad fysisk aktivitet ledde till en minskning av kroppsvikt med fem procent 
eller mer hos patienterna, 86 procent av de som minskade sin vikt var i 
interventionsgruppen som fick MI (Hardcastle et al., 2008). Detta överensstämmer med en 
studie av Groeneveld et al. (2011) utvärderade den kortsiktiga och långsiktiga effekten av 
individuella MI rörande fysisk aktivitet och kost, hos patienter med ökad risk för CVD. 
Där visades det att interventionsgruppen samt kontrollgruppen ökade sin fysiska aktivitet 
både vid sex månader (+172 respektive + 94 minuter per vecka) och efter 12 månader 
(+129 respektive + 84 minuter per vecka). Dock var det ingen betydande skillnad mellan 
de två mättillfällena, siffrorna påvisade dock störst ökning i interventionsgruppen som fick 
MI. MI visades även i Chair et al. (2013) leda till en ökad fysisk aktivitet då patienterna 
som saknade motivation efter fem månader hade ökat sin dagliga motionsrunda med sex 
minuter.  
 
Förbättrade matvanor 
I Chair et al. (2013) påvisades en förbättring av ohälsosamma matvanor då deltagarna efter 
12 veckor minskat intag av mat med hög fetthalt markant. Detta är i linje med Groeneveld 
et al. (2011) där resultaten rörande kost, som i studien mätte konsumtionen av 
utrymmesmat samt frukt-och grönsaksintag, visade på en signifikant skillnad både vid sex 
månader och efter 12 månader. Studien beskrev vidare att en anledning till att 
konsumtionen av utrymmesmat påverkades markant kan ha varit att de deltagande direkt 
associerade minskat intag av utrymmesmat till viktnedgång, vilket det var många som hade 
som mål. Den bibehållna effekten av den minskade konsumtionen av utrymmesmat kan ha 
bidragit till den statistiskt signifikanta viktnedgången bland deltagarna på nästan två kilo 
efter sex och 12 månader (Groeneveld et al., 2011).  
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Gällande frukt-och grönsaksintag sågs i studien av Hardcastle et al. (2008) däremot ingen 
skillnad grupperna emellan, men båda grupperna hade även där förbättrat sina matvanor 
och ökat sin konsumtion frukt och grönt. 
 
 
Sjuksköterskor och patienters upplevelse av MI 

MI upplevdes som berikande genom att ge upphov till nya tankesätt och bidra till 
ömsesidig utveckling av personliga förmågor hos både patient och sjuksköterska (Brobeck 
et al., 2011; Östlund et al., 2015). MI gav enligt sjuksköterskorna bättre struktur till 
livsstilsinterventionerna och klargjorde dels sjuksköterskans roll och strategin för 
livsstilsförändringen för patienterna då det fick hjälp att hitta sin egen motivation (Brobeck 
et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde en signifikant skillnad vad gäller effektivitet, 
jämfört med traditionell rådgivning.  
 
Förutsättningar för implementering 
Östlund et al. (2015) fann att förutsättningar för att lyckas med MI visades vara dels att 
patienten var intresserad av att bli motiverad till en livsstilsförändring. Sjuksköterskor i 
Brobeck et al.(2011) menade att MI även hade effekt hos de patienter som var ovilliga eller 
ambivalenta då metoden hjälpte patienten att initial ta steg mot ökad inre motivation till 
livsstilsförändring. Riegel et al. (2006) kom även fram till att patientens sociala nätverk 
och närmaste familj kan vara en resurs som kan inkluderas i samtalen och hjälpa patienten 
att nå sina mål. Ytterligare resultat visade att det var vitalt att organisationen på 
arbetsplatsen var intresserad av att implementera MI i verksamheten och att de gav stöd i 
form av att erbjuda tid till träning och reflektion för att säkerställa att metoden användes 
efter utbildning (Lundberg et al., 2014; Östlund et al., 2015). Förutom patientens och 
arbetsplatsens intresse krävdes även ett intresse från sjuksköterskan (Östlund et al., 2015). 
MI kräver även att sjuksköterskan kan lyssna aktivt, reflektera, visa empati och genom en 
personcentrerad dialog diskutera fram en individuell plan som inkluderar patientens styrkor 
och svagheter (Hörnsten et al., 2013; Riegel et al., 2006; Östlund et al., 2015). Vidare 
rapporterade många sjuksköterskor att de inte tyckte att MI passade dem eller saknade 
intresse för att lära sig metoden och därför föredrog traditionell rådgivning (Östlund et. al, 
2015), således vore det mer effektivt för arbetsplatsen att fokusera på att utbilda de 
sjuksköterskor med intresse för MI menade Östlund et al. (2013). Kollegors attityder 
gentemot MI och utbildningen var ytterligare två förutsättande faktorer i implementeringen 
av MI på arbetsplatsen (Lundberg et al., 2014; Östlund et al., 2015).  
 
Hinder för implementering av MI 
Sjuksköterskor menade att det i MI krävdes att kunna vara tyst och ta ett steg tillbaka för 
att inte ta över samtalet (Hörnsten et al., 2013; Östlund et al., 2015). Östlund et al. (2015) 
rapporterade att detta kunde upplevas som svårt och således var en orsak till att inte 
använda MI. Andra faktorer som angavs som anledning till varför sjuksköterskan inte 
använder metoder och/eller tar över samtalet var stress och tidsbrist, vilket även ledde till 
minskat personcentrerat förhållningssätt (Hörnsten et al., 2013; Östlund et.al, 2015). 
Östlund et al. (2015) beskrev att sjuksköterskorna upplevde en rädsla för att göra fel i 
användandet av MI och då upplevde en osäkerhet som gjorde att det var lättare att inte 
använda MI överhuvudtaget. 
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Sjuksköterskor i Brobeck et al. (2011) menade på att när de väl behärskade tekniken så gav 
de mer självsäkerhet i deras yrkesroll. Lång erfarenhet som sjuksköterska kunde påverka 
genom att antingen begränsa då det ansågs som jobbigt att lära sig nytt och ändra på 
invanda arbetssätt, för andra ansågs det som fördelaktigt för utförandet då det gjorde att 
sjuksköterskan kände sig bekvämare (Brobeck et al., 2011; Hörnsten et al., 2013; Östlund 
et al., 2015). MI beskrevs utifrån sjuksköterskans perspektiv som en process av ständigt 
lärande som således inte är något man lär sig vid ett tillfälle på en kurs. Kontinuerlig 
träning rekommenderades och i tillägg till detta var det viktigt att få tid för reflektion 
(Brobeck et al., 2011; Östlund et al., 2015).  
 
MI effektivt även i kortare format 
Kvalificerat rådgivande samtal som MI anses vara en tidskrävande metod (Socialstyrelsen, 
2011) däremot visar nyare studier att MI är effektivt även i kortare format och överträffar 
traditionell rådgivning (Brobeck et al, 2011; Brobeck et al., 2014; Stawnychy et al., 2014; 
Thompson et al., 2011). MI sågs även som effektiv både vid individuella samtal och i 
grupp (Brobeck et al., 2011). Även om MI kan vara effektivt i kortare format konstateras 
att vissa förutsättningar måste uppfyllas för att metoden ska kunna utövas i verksamheten 
(Folkhälsomyndigheten, 2014; Lundberg et al., 2014; Östlund et al., 2014). En patient i 
studien av Östlund et al. (2015) underströk att det inte var viktigt att ha vare sig långa eller 
djupgående samtal, vilket stöds av en studie av Stawnychy et al. (2014) som visade att MI 
var effektivt även i kortare format. Kortare MI visade sig även vara effektivt i en studie av 
Watkins et al. (2011) där MI hade fördelaktiga effekter på humöret hos patienter som 
drabbats av stroke. Resultatet mättes där tre månader och 12 månader post-stroke där 
resultatet av MI visade sig ha en långsiktig positiv effekt på humöret. Däremot visar 
resultatet av Hardcastle et al., (2008) att de patienter som fick mindre än 15 minuters MI 
uppvisade sämre effekt av samtalen.  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Socialstyrelsens (2014) riktlinjer och rekommendationer för sjukdomsförebyggande 
åtgärder skiljer sig markant mellan län och vårdinstanser. Särskilt stor var skillnaden inom 
primärvården gällande ohälsosamma matvanor där bara en procent av de identifierade 
patienterna får en dokumenterad åtgärd. Kvalificerat rådgivande samtal ska erbjudas alla 
patienter för att förändra ohälsosamma matvanor enligt Socialstyrelsens 
rekommendationer. Detta kan jämföras med att 25 procent av Sveriges befolkning 
beräknas äta för lite frukt och grönt. Den låga andelen menar dock Socialstyrelsen (2014) 
kan bero på brister i identifiering av ohälsosamma matvanor samt brist i dokumentationen. 
Vidare konstaterades att endast sex av tio av de fysiskt inaktiva patienterna får någon 
åtgärd alls inom primärvården. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 
(Socialstyrelsen, 2015) ligger stort fokus på de medicinska interventionerna samt på 
önskade resultat av andra interventioner. Det beskrivs bland annat genom 
rekommendationen att erbjuda fysisk träning inom hjärtrehabilitering för patienter med 
kranskärlssjukdom, däremot beskrivs inte hur patienten ska gå tillväga för att uppnå ökad 
fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011). Detta låg till grund för Socialstyrelsen riktlinjer 
kring Sjukdomsförebyggande metoder som överensstämmer med Chow et al. (2010) att 
livsstilsförändringar ska ges lika hög prioritet som medicinsk behandling i preventionen av 
akut koronarsyndrom. I kontrast till detta så föreslås rådgivning om levnadsvanor som 
alternativ till läkemedelsbehandling bara i hälften av landstingens rekommendationer 
(Socialstyrelsen, 2014).  
 
Den allmänt accepterade definitionen av MI är skapad av Miller och Rollnick. Dock kan 
mänskliga faktorer kring utövandet av MI påverka metodens effekt. Vårdkulturen i andra 
länder är på sina håll mer auktoritär där både patient förväntar sig bli tillsagd vad de ska 
göra samt där sjuksköterskan är van vid att själv ta egna beslut och veta vad som är bäst för 
patienten. Detta förhållningssätt kan vara en försvårande faktor i användandet och 
implementeringen av MI, vilket följaktligen kan ha lett till en sämre effekt av MI i de 
granskade studierna. I Sverige där vården värnar mer och mer om patientens delaktighet 
och integritet skulle kanske fler liknande studier visat ett bättre resultat. Kunskapen om 
hälsa och riskfaktorer varierar också mellan länder, några av de granskade studierna var 
utförda i USA där grundkunskaper om hälsa kan vara lägre än i Sverige. Detta kan ha haft 
inverkan på resultatet då patientens nivå av insikt och därmed deras motivation till 
livsstilsförändring kan ha varit lägre från början i studierna. I linje med detta rapporterar 
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014), att osäkerheten, till 
följd av att det inte framgår i samtliga studier huruvida MI utförts enligt just denna 
definition, kan ha manipulerat resultatet i de utförda studierna. SBU menar följaktligen att 
det kan var svårt att urskilja om anledningen till utebliven effekt kan ha berott på dålig 
effekt av MI som metod eller brist på kompetens hos vårdgivaren som utfört MI.     
 
Socialstyrelsen (2014) konstaterar att mer än hälften av hälso-och sjukvårdspersonalen i 
landet upplever att de saknar tillräcklig kompetens både när det ämnet livsstilsförändring 
och samtalsmetodik som MI. Detta kan således vara en bidragande anledning till att 
vårdpersonalen inte arbetar i tillräcklig utsträckning med MI för att ändra patientens 
ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2014).  
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Studierna visade på att det vore fördelaktigt att fastslå en metod som alla sjuksköterskor lär 
sig och som används genomgående i landet. Brist på kompetens som SBU (2014) nämner 
som hinder för MI, ses även gemensamt för Östlund et al. (2015) och Lundberg et al. 
(2014) som ett hinder för implementering av MI. Detta är en förklaring till Östlund et al. 
(2015) studie där hälften av de deltagande sjuksköterskorna i studien inte använde metoden 
av bland annat ovan nämnda skäl. Sjuksköterskorna som inte använde sig utav metoden 
angav även att de upplevde osäkerhet och att det är svårt att släppa kontrollen och ta ett 
steg tillbaka vilket kan vara effekt av kompetensbrist inom MI. Dock visade en studie av 
Nesbitt, Murray och Mensink (2012) som undersökte nyexaminerade sjuksköterskors 
inställning och utbildningsnivå inom MI att det fanns ett stort intresse att få möjlighet att 
lära sig om MI vilket tyder på goda förutsättningar till att implementera MI ytterligare i 
sjuksköterskans utbildningsplan. Förutom teoretiska kurser fick deltagarna också spela in 
videofilmer där de utförde samtal och diskutera i grupper, något som uppskattades av 
studenterna. 
 
Enligt Socialstyrelsen (2011) omfattar en grundutbildning i MI tre eller fyra dagar vilket 
kan upplevas som en kort tid att lära sig att tillämpa en ny metod. Sjuksköterskorna uppgav 
att det var svårt att lära sig nytt och att det krävdes tid för att ändra på ett invant arbetssätt 
(Brobeck et al., 2011; Hörnsten et al., 2013; Östlund et al., 2015). Detta behöver inte 
nödvändigtvis innebära att sjuksköterskan inte är lämpad för metoden utan snarare att det 
kan krävas att MI ska ingå i sjuksköterskans grundutbildning i större utsträckning. Snarare 
anser många att sjuksköterskan är mest lämpad att utföra livsstilsinterventioner på grund av 
sin holistiska syn på hälsa (Emmen et al., 2006; Lee et al., 2016; Sargent et al., 2012). 
Detta förutsätter dock att sjuksköterskan har tillräckligt mycket kunskap om ämnet för att 
utföra en tydlig plan åt patienten. När sjuksköterskan blir den som har störst ansvar att 
bedriva MI minskar multi-konsultationen vilket gör det lättare för patienten att se resultat 
(Hardcastle et al. (2008).  
 
Utifrån patientens perspektiv krävs en viss egen vilja och egna mål för att kunna bli 
motiverad och öka beslutsamheten till en livsstilsförändring (Stawnychy et al., 2014). 
Även om sjuksköterskans energi och stöd spelar en stor roll i samtalen enligt Brobeck et al. 
(2014) så kan det bli svårt för sjuksköterskan att motivera en patient som är helt ovillig till  
förändring (Hörnsten et al., 2013). Bayley et al. (2015) beskriver att MI skapar en 
förutsättning för patienten att hitta sin inre motivation vilket rapporteras av Östlund et al. 
(2015) som en förutsättning för livsstilsförändring. Att MI ger en ökad inre motivation till 
livsstilsförändring stöds i flera studier (Brodie et al., 2008; Emmen et al. 2006; Groenvald 
et al., 2011). För patienter med CVD som till exempel drabbats av akuta sjukdomstillstånd 
såsom stroke eller akut koronarsyndrom, utgör denna nyuppkomna situation ett ypperligt 
tillfälle för att initiera livsstilsförändring. Detta för att patienten oftare är mer mån om att 
förändra sin livsstil och därför mer mottagliga för MI då hotet om riskfaktorer helt plötsligt 
blivit dödligt allvar. Att använda MI i detta skede bör därför vara gynnsamt. 
 
 
Förutom en pressad arbetssituation med brist på tid och resurser för livsstilsinterventioner 
så uppgavs brist på tydliga riktlinjer vara ett stort hinder för vårdpersonalen i det 
sjukdomsförebyggande arbetet. Detta understryker vikten av ledningens stöd 
(Folkhälsomyndigheten, 2014; Lundberg et al., 2014; Östlund et al., 2015).  
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Många sjuksköterskor angav ett behov av en kontinuerlig feedback från chefer och att 
kunna följa upp arbetet tillsammans. De underströk också att det kan vara nyttigt för 
praktiserande sjuksköterskor som arbetar med MI att lyssna på varandras samtal och 
därefter reflektera för på så sätt utveckla sin förmåga och se nya infallsvinklar (Hörnsten et 
al., 2013; Östlund et al, 2015). När sjuksköterskor deltar i varandras samtal kan de efteråt 
mötas i mindre grupper och diskutera och där chefer kan närvara och få en inblick. 
Ledningens stöd krävs dock i form av investering i tid och resurser för att implementera 
MI som en del av arbetsrutinen. 
 
 
I dagens sjukvård används begreppet personcentrerad vård allt mer och något som blivit en 
del av den moderna sjuksköterskeutbildningen. Personcentrerad vård beskrivs som en del 
av god vård och förutsätter att det finns ett grundläggande förhållningssätt mellan patienten 
och sjuksköterskan som bland annat innebär en öppenhet för patienten och vad hen vill 
uttrycka (Sophiahemmet Högskola, 2017). MI är den mest personcentrerade metoden av de 
av Socialstyrelsen (2011) föreslagna metoder vid kvalificerat rådgivande samtal (Miller & 
Rollnick, 2013). En mer personcentrerad vård är ett genomgående mål i de flesta delar av 
dagens och framtidens hälso-och sjukvård. I Sverige kan MI därför ses som ett viktigt men 
också naturligt steg i den riktningen, vilket även stöds av Thompson et al., (2011) och 
Ekman et al., (2011). Metoden är inte bara involverande, utan sätter även patienten i fokus 
och ökar dennes delaktighet i utformandet av vården. Trots MIs många fördelar och 
framsteg finns det fortfarande många utmaningar och en viss skepsis till implementering 
och effektiviteten av metoden. För sjuksköterskor i primärvården är tidsbristen ett problem 
som delvis beror på bristen av sjuksköterskor som råder på många arbetsplatser i landet. 
Att utveckla en individuell handlingsplan för den enskilde patienten kan därför ses som 
tidskrävande, särskilt om det inte finns tydliga riktlinjer och enhetlig praxis 
(Socialstyrelsen, 2014). Studier visar dock att MI kan vara effektivt även i kortare format 
och kan således implementeras inom sjukvården trots den rådande tidsbristen. När det 
gäller tidseffektiviteten nämner Bayley et al. (2015) att MI i grupp kan vara en lösning, 
men att det saknas kunskap i huruvida MI har störst effekt individuellt eller i grupp. Det 
motsägs av Brobeck et al. (2011) där sjuksköterskorna i studien menade att MI hade effekt 
oavsett om det är i grupp eller individuellt. Således är effekten av MI inom primärvården 
en komplex fråga som kräver mer forskning eftersom effektiviteten är beroende av flera 
faktorer. Dels på sjuksköterskans tid och kompetens, ledningen stöd samt patientens 
samarbetsvilja och individuella förutsättningar. Att effekterna av MI i vissa studier har 
visat sig vara låga, kan delvis bero på metoden men också att effektiviteten av 
ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är svåra att mäta. Svårigheten i att mäta 
påpekar även även Chair et al. (2013) som menar det är svårt att avgöra om resultaten i 
studien är en verklig effekt av MI eller om många av deltagarna bara försökt vara forskarna 
till lags.   
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Metoddiskussion 

Initialt i litteratursökningen framkom en del svårigheter kring de artiklar som fanns 
tillgängliga och dess användbarhet i studien. Många av artiklarna berörde MI men var 
skrivna efter specifika sjukdomstillstånd som inte inkluderade CVD eller primärvården. 
Den begränsade tiden blev en faktor som påverkade arbetet, särskilt i början när det 
upptäcktes att det fanns väldigt få publicerade artiklar som kunde svara på frågor inom 
problemområdet. Initialt användes sökorden Nursing, Cardiovascular diseases, 
Motivational interviewing, Lifestyle, Person-centered, Primary care och Health promotion. 
Ur artiklarna som hittades kunde några väljas ut som användbara med ytterligare sökning 
krävdes för att få ihop tillräckligt för underlaget. Flera av artiklarna var dock 
återkommande i de olika databaserna trots flera kombinationer av termer. Vi utökade 
därför sökorden till Primary health care och en fritextsökning med sökordet Lifestyle 
counselling i databasen SveMed +. I databasen SveMed+ hittades flera användbara artiklar 
men endast två valdes ut eftersom den största delen av resultatet redan var klart. Hade vi 
valt att använda SveMed + initialt i arbetet hade det möjligtvis gett en större applicerbarhet 
eftersom databasen tillhandahåller skandinavisk forskning. Henricson (2016) nämner 
betydelsen av att söka i flera databaser och hur det kan stärka arbetet validitet/trovärdighet. 
Detta är något som vi tog i beaktning vid utökande av databaserna men också för att 
säkerhetsställa att arbetets frågeställningar kunde besvaras. Kvaliteten på artiklarna är 
något som oundvikligen påverkar pålitligheten i arbetets resultat och därför hade kvaliteten 
stärkts ytterligare om alla de valda artiklarna hade varit av klass I. Kombinationen av de 
nya sökorden ökade arbetets trovärdighet. Henricson (2012) beskriver vidare att 
trovärdigheten och validiteten ökar ytterligare om flera artiklar i en studie är av samma 
design eftersom det kan ses som en kvalitetsstämpel. De valda artiklarna i denna studie 
består därför till stor del av liknande design (Willman et al., 2011) 
 
Då arbetet var ämnat att beskriva effekter och upplevelser av MI inom primärvården valdes 
en inriktning som gav en överblick av dessa områden genom en sammanställning av 
artiklarnas resultat. Både sjuksköterskans och patientens perspektiv av MI togs därför med 
i arbetet. Fördelen med denna breda överblick var att läsaren kunde se effekten utifrån flera 
vinklar, svagheten med ett sådant brett perspektiv är att varje perspektiv inte blir så 
djupgående eller omfattande. Hade en intervjustudie istället valts som metod skulle 
resultatet av studien kanske varit mer specifikt och utformat efter det svenska 
sjukvårdssystemet. Att mäta och sammanställa effektivitet av MI är något som i efterhand 
visat sig vara svårt att genomföra. Det beror delvis på att interventionerna mellan de olika 
studierna har varierat men också på att resultatet av forskningen gjorts i andra länder än 
Sverige. Detta bidrar till att det inte går att generalisera eller tillämpa en viss del av 
resultatet på den svenska primärvården eftersom sjukvården bedrivs annorlunda länderna 
emellan. 
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Slutsats  

MI är en övervägande effektiv metod för livsstilsförändring av ohälsosamma matvanor och 
otillräcklig fysisk aktivitet hos patienter med kardiovaskulära sjukdomar i primärvården i 
jämförelse med traditionell rådgivning. Det råder även en övervägande positiv inställning 
till MI från patientens och sjuksköterskans perspektiv. Effekten av metoden och dess 
funktion är dock kopplade till flera faktorer som bör överensstämma för att MI ska fungera 
i praktiken. Dessa faktorer kan sammanfattas som: sjuksköterskans utbildning och attityd 
till MI, patientens motivation till förändring samt ledningens satsning på implementering 
och uppföljning.  
 
Fortsatta studier 

Under arbetets gång nämndes i ett flertal artiklar att E-hälsa är på stark frammarsch i 
dagens vård. Detta nya sätt att dokumentera kan ge möjlighet till att minska tidsåtgången 
för dokumentering av MI för sjuksköterskor samt ge patienten en viss kontroll, följsamhet 
och överblick över den personliga utvecklingen hemifrån. När informationen finns 
tillgänglig för sjuksköterskan kan besöket hos primärvården effektiviseras och ge mer 
utrymme åt MI, detta är något som kan forskas vidare kring. Vidare krävs mer forskning 
och utvärdering av MI i den kliniska verksamheten i Sverige för att kunna utröna 
effektiviteten.   
 

Klinisk tillämpbarhet   

MI har visat sig vara effektivt i kortare format vilket skulle minska tidsåtgången för 
livsstilsinterventioner i sjuksköterskans sjukdomsförebyggande arbete. Vidare kan MI 
förbättra följsamheten i andra aspekter av patientens vård, såsom medicinering, vilket leder 
till en optimering av patientens vård.  
 
Vi hoppas med detta arbete belysa hälsoeffekterna av MI och på så sätt öka intresset för 
metoden. Vidare vill vi beskriva vilka förutsättningar som krävs för en lyckad 
implementering bland sjuksköterskor i primärvården. På så sätt vill vi bidra till ett 
påskyndande av en landsomfattande rekommendation och vård på lika villkor vad gäller 
metod vid kvalificerat rådgivande samtal. På lång sikt kan MI leda till att fler får hjälp med 
livsstilsförändring vilket skulle minska lidande för många individer och följaktligen än mer 
minska dödligheten i CVD. Således skulle detta leda till samhällsekonomiska vinster i 
form av mindre vårdbehov. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 
metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

BILAGA A  

KOD OCH KLASSIFICERING  VETENSKAPLIG KVALITET  

 I = Hög kvalitet  II = 
Medel  III = Låg kvalitet  

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan en kontrollgrupp 
och en eller flera experimentgrupper.  

Större välplanerad och väl genomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder.  

*  

Randomiserad studie med få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial (CCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. Är inte randomiserad.  

Välplanerad och väl genomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 
metoder.  

*  

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder.  

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp.  

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagare och adekvata statistiska 
metoder.  

*  

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder.  

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något som 
redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 
genomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

*  

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister i 
genomförande och tveksamma statistiska 
metoder.  



II 
 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller).  

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals- process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 
och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 
och tolkning påvisas. Metodkritik.  

*  

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig resultatredovisning.  

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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                           BILAGA B 

 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, s 94).  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 
Författa
re  
År  
Land  
  

Titel  Syfte  Metod  Deltagare
  
(bortfall)  

Resultat  Typ  
Kvali
tet  

Brobeck, 
E., 
Bergh, 
H., 
Odencran
ts, S. and 
Hildingh, 
C.  
 (2011)  
 Sverige 

Primary healthcare nurses’ 
experiences with motivational 
interviewing in health promotion 
practice  

Syftet med studien var att beskriva 
sjuksköterskor inom primärvårdens 
upplevelse av MI som metod vid det 
hälsofrämjande arbetet.  

En kvalitativ 
studiemetod med 
deskriptiv design. 
Kvalitativa intervjuer 
utfördes med 20 
sjuksköterskor och 
transkriberades Verbatim 
därefter. Sedan 
analyserades dessa med 
hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys.   

20  
(-)  

Sjuksköterskornas upplevelse av MI som metod vid 
hälsofrämjande arbete visade att MI är en krävande, 
berikande och användbar metod som bidrar till ökad 
medvetenhet och ledning i den vårdande relationen 
mellan patient och sjuksköterska. resultatet visade även 
att MI är ett värdefullt verktyg för sjuksköterskan det 
hälsofrämjande arbetet.  

K  
I  
  

Brobeck, 
E., 
Odencran
ts, S., 
Bergh, 
H., & 
Hildingh, 
C.   

(2014) 
Sverige 

Patients' experiences of lifestyle 
discussions based on 
motivational interviewing: a 
qualitative study.  

Syftet med studien var att beskriva hur 
patienter inom primärvården upplevde 
livsstils diskussioner baserade på MI.  

Kvalitativ Studie med 
deskriptiv 
design.  Kvalitativ 
innehållsanalys användes 
för att analysera data 
som samlades in genom 
intervjuer av 16 patienter 
som besökte en 
sjuksköterska för 
livsstilsdiskussioner 
baserade på MI.    

16  
(-)  
  

Resultatet visade att livstilsdiskussioner baserade på MI 
kan frammana förmåga till egna beslut gällande 
livsstilsförändringar men vissa specifika förhållanden 
krävdes för detta. Vidare konstaterades att (a) 
ömsesidig interaktion mellan patient och sjuksköterska 
vilket bidrar till välmående   
Hos patienten, (b) När diskussionen resulterade i nya 
tankesätt hos patienten var det viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammade detta och uppmuntrade patienten 
vilket kunde bidra till en förändring (c) Patienten egna 
vilja till att genomföra en livsstilsförändring och 
sjuksköterskan känslighet i diskussionen skapade en 
bra grogrund för förändring.    

K  
II  
  



IV 
 

 
Brodie, D.A., 
Inoue, A., & 
Shaw, D.G.  

  
(2008) 

 Storbritannien 

Motivational interviewing to change quality of 
life for people with chronic heart failure: A 
randomised controlled trial.   

Studiens syftar till att undersöka 
effektiviteten av MI på livskvalitet vid 
livstilsinterventioner gällande fysisk 
aktivitet jämfört med standard vård och 
både och hos äldre patienter med kronisk 
hjärtsvikt.   

En randomiserad 
kontrollerad studie av 60 
patienter med kronisk 
hjärtsvikt 
randomiserades till två 
olika grupper; antingen 
"standard vård" eller "MI 
"eller "båda" studien 
pågick under fem 
månader 2002.  

92  
(60)  

Resultatet till studien visade inte 
på några signifikanta skillnader 
mellan de olika grupperna vid 
start. Efter följande behandling 
visade en signifikant ökning 
(p<0.05) för tre områden av 
hälsoundersökningen i MI-
gruppen. Samtliga grupper 
förbättrade sina värden (p<0.05) 
på hjärtsvikts formuläret. Alla 
grupper ökade sin själv förmåga 
och motivation efter fem 
månader.  

RCT  
I  
  

Chair, S. Y., 
Chan, S. W., 
Thompson, D. 
R., Leung, K., 
Ng, S. K., & 
Choi, K. C.  

 
(2013) 
Kina 

Long-term effect of motivational interviewing 
on clinical and psychological outcomes and 
health-related quality of life in cardiac 
rehabilitation patients with poor motivation in 
Hong Kong: a randomized controlled trial  

Att utreda långsiktiga effekten av 
motiverande samtal ur ett kliniskt och 
psykologiskt perspektiv samt hälsorelaterad 
livskvalitet hos omotiverade patienter med 
tidigare kardiovaskulär sjukdom på 
rehabilitering.   

En randomiserad 
kontrollerad blindad 
studie.  
Alla patienter fick 
normal vård som 
inkluderade i testet som 
bestod av träning och 
utbildning medan de i 
experimentgruppen även 
fick 10 lektioner av MI 
som pågick mellan 3–45 
minuter under en 12 
månaders period.   

146  
(30)  

Det var initialt inga större 
skillnader mellan de två 
grupperna, men efter 6 månader 
och 12 månader kunde man se en 
signifikant förbättring i form av   

RCT  
II  
 
 
 
  

   
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, s 94).  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Emmen, M. J.,Peters, 
E.,Elving, L. D.,Bredie, S. 
H.,Wollersheim,H., 
Bleijenberg,G., &Schippers, 
G.M. 

(2006) 
 Nederländerna 

 

A brief behavioral feedback 
intervention in hospital outpatients with 
a high cardiovascular risk. 

Att bedöma behovet av, och resultatet 
av kortfattad beteende återkoppling för 
patienter med hög risk för CVD. 

En icke randomiserad 
studie där 161 Patienter 
vid start fyllde i 
frågeformulär gällande 
livsstil. Patienterna 
delades in i en 
interventionsgrupp och 
en jämförelsegrupp för 
återkoppling. 

161 (53) Studien visade att 96 procent av 
patienterna med hög risk för 
CVD uppvisade minst ett 
riskbeteende varav 73 procent 
inte övervägde att ändra på dessa. 
Patienterna i 
interventionsgruppen uppvisade 
en betydligt högre frekvens av 
livsstilsförändringar: 46 procent 
uppgav att de hade genomfört en 
livsstilsförändring. Elva procent 
av patienterna i kontrollgruppen 
som inte gavs interventionen 
uppgav genomförd 
livsstilsförändring. En signifikant 
större del av patienterna i 
interventionsgruppen ökade sin 
motivation till livsstilsförändring 
jämfört med kontrollgruppen (27 
procent respektive 11 procent). 

CCT 
I 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, s 94).  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Hardcastle, S. J., Taylor, A. 
H., Bailey, M. P., Harley, R. 
A., & Hagger, M. S.  
  

(2013) 
Storbritannien 

Effectiveness of a motivational 
interviewing intervention on weight 
loss, physical activity and 
cardiovascular disease risk factors: a 
randomised controlled trial with a 12-
month post-intervention follow-up.  

Utvärdera effektiviteten av en sex 
månaders lång låg-intensitet MI 
intervention på en 
primärvårdsinrättning i UK för at 
reducera CVD riskfaktorer.  

Primärvårdspatienter 18–
65 år med riskfaktorer 
för CVD randomiserades 
till en interventionsgrupp 
som fick tränings och 
diet information samt 
upp till fem individuella 
MI ledda av en fysisk 
aktivitets-specialist samt 
en dietist över sex 
månader. En 
jämförelsegrupp fick 
enbart information om 
träning och diet.  

358  
(24)  

Överviktiga samt patienter med 
hyperkoleststrolemi i 
interventionsgruppen uppvisade 
signifikanta förbättringar i BMI 
och koletrol i jämförelse med de i 
jämförelsegruppen.  

RCT  
I 

 

 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, s 94).  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Hardcastle, S., 
Taylor, A., 
Bailey, M., 
Castle, R., 
Hardcastle, S., 
Taylor, A., & ... 
Castle, R.   

  
(2008) 

Storbritannien 

A randomised controlled trial on 
the effectiveness of a primary 
health care based counselling 
intervention on physical activity, 
diet and CHD risk factors.  

Studiens syfte var att se hur patient-
fokuserad rådgivning om 
livsstilsförändring (fysisk aktivitet och 
diet) tas emot av patienter med risk för 
kranskärlsjukdom i primärvården.   

Patienterna 18–65 år 
med riskfaktorer att 
insjukna i CHD blev 
randomiserade till en 
interventionsgrupp som 
fick ett standard-
träningsprogram, 
information om nutrition 
plus fem konsultations-
tillfällen med en 
träningsspecialist och 
dietist över en 6 
månaders period. Eller 
den andra gruppen var en 
kontrollgrupp som 
endast erbjöds standard 
information.    

1439  
(1081)  

Studiens resultat visade på att patient-fokuserad 
rådgivning med flera konsultationstillfällen var av 
intresse hos patienter inom primärvården och att detta 
reducerade riskerna att insjukna i kranskärlsjukdom.   

RCT  
I 
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Hörnsten, A., Lindahl, K., Persson, 
K., & Edvardsson K.  

  
(2013) 
Sverige 

Strategies in health-promoting 
dialogues – primary healthcare 
nurses' perspectives – a 
qualitative study  
  

Syftet med studien var att beskriva 
strategier som användas vid dialoger 
om hälsa och livsstil av sjuksköterskor 
inom primärvården (PHNs) i   
 Västerbotten Intervention Programmet 
(VIP) i Sverige.  

Kvalitativ metod där 
semistrukturerade 
intervjuer med erfarna 
PHNs som jobbade med 
VIP vid åtta olika 
vårdcentraler 
i Västerbotten län, 
Sverige, utfördes. Åtta 
av de deltagande hade 
gått en kort kurs (2–4 
dagar) i MI. Kvalitativ 
innehållsanalys användes 
för att analysera 
intervjuerna.   

10  
(-)  

PHNs använde olika strategier 
dialoger kring hälsa och livsstil. 
Dessa strategier kunde delas in i 
att   
Vägleda patienter vs. pressa dem; 
Att anpassa sig till patienter vs. 
styra samtalet; Inspirera till 
förtroende vs. Skrämma de; 
Motivera och stödja patienter vs. 
kräva ansvar; och slutligen: Ta upp 
känslomässigt laddade ämnen vs. 
att undvika dem.  
  

K 
II 

Groeneveld, I. F., Proper, K. I., van 
der Beek, A. J., Hildebrandt, V. H., 
& van Mechelen, W.  

 
(2011) 

Nederländerna 

 Short and long term effects of a 
lifestyle intervention for 
constructionworkers at risk for 
cardiovascular disease: a 
randomized controlled trial.  

Studiens syfte var att utvärdera 
effekten av MI-baserade 
individuella livsstilsinterventioner på 
fysisk aktivitet, kost och rökning hos 
manliga byggarbetare med ökad risk 
för CVD.   
  

En randomiserad 
kontrollerad prövning 
utfördes där vanlig vård 
jämfördes med en sex 
månaders lång 
livsstilsintervention. 
Data samlades in vid 
studiens start samt efter 
sex och 12 månader 
genom frågeformulär. 
Data analyserades med 
linjära och logistisk 
regressionsanalys.  
  
  

816  
(221)  

Interventionen hade en statistisk 
signifikant fördelaktig effekt på 
intag av mellanmål (b-1.9, 95%, CI 
-3.7; -0.02) och  
Frukt (b 1.7, 95%, CI 0.6; 2.9) vid 
sex månader. Intaget av snacks 
vidhölls även vid 12 månader sex 
månader 
efter livsstilsinterventionen 
avslutats (b -1.9, 95%, CI -3.6; -
0.2).  Effekten på fysisk aktivitet 
visade inte på nån signifikant 
skillnad mellan grupperna.  
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, s 94).  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Lundberg, K., Kristiansen, L., & 
Jong, M.   

  
(2014) 
Sverige 

District Nurses Experiences of 
Working with Health Promotion 
and Lifestyle Interventions 
Among Patients at Risk of 
Developing Cardiovascular 
Disease  

Syftet med studien var att beskriva 
distriktssjuksköterskors upplevelser av 
at arbeta hälsofrämjande med MI som 
hos patienter med riskfaktorer för att 
drabbas av CVD, och att identifiera 
möjligheter och hinder för det 
preventiva arbetet i den kliniska 
verksamheten.   

Kvalitativ metod med 
berättande intervjuer av 
distriktssjuksköterskor. 
Data transkriberades med 
hjälp av kvalitativ 
innehålls analys.  

12  
(-)  

Utbildning inom MI och Fysisk 
aktivitet på recept samt kollegors 
attityder ansågs som viktiga för att 
implementera det hälsofrämjande 
arbetet i den kliniska verksamheten. 
Brist på kunskap och dålig 
organisatoriska strukturer sågs som 
hinder i arbetet.  
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Riegel, B., Dickson, V., Hoke, L., 
McMahon, J., Reis, B., & Sayers, 
S.  

  
(2006) 
USA 

A motivational counseling 
approach to improving heart 
failure self-care: mechanisms of 
effectiveness  

Att se hur motiverande rådgivning som 
förhållningssätt kan förbättra livsstil 
och öka motivationen till självhjälp 
hos patienter med hjärtsvikt.   

15 patienter som var 
inlagda på sjukhus 
anmälda sig till 
intervention med MI som 
var inriktat på hjärtsvikt. 
Patienterna fick genomgå 
samtalen under en tre 
månaders period.   

15  
(-)  

En majoritet av deltagarna förbättrade 
sina förutsättningar till självhjälp och 
därmed även möjlighet 
livsstilsförändring efter interventionen. 
Denna typ av intervention med MI 
som grund kan vara effektiv i 
förbättringen av hjärtsvikt men mer 
forskning krävs inom området.   
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
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Stawnychy, M., Creber, R., & 
Riegel, B.  

  
(2014) 
USA 

Using Brief Motivational 
Interviewing to Address the 
Complex Needs of a  
Challenging Patient With Heart 
Failure  
  

Studiens syfte var att bestämma om 
korta MI interventioner var mer 
effektiv gällande att förbättra 
patientens själv-vård, än aktivt 
lyssnande och standard vård var.   
   

En kvalitativ fallstudie 
där en patient med 
hjärtsvikt fick fyra korta 
MI interventioner av en 
sjuksköterska som 
utbildats inom MI. 
Interventionerna 
spelades in och 
transkriberades.   

1  
(-)  

Med hjälp av korta MI interventionen 
upplevde patienten i studien ökad 
motivation och förmåga till förändring 
och utvecklade en strategi för att 
införlivaegenvårdsbeteenden    
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Watkins, C., 
Wathan, J., 
Leathley, M., 
Auton, M., 
Deans, C., 
Dickinson, H., 
& Lightbody, 
C. E. 
   

(2011) 
Storbritannien 

 

The 12-month effects of early 
motivational interviewing after 
acute stroke: a randomized 
controlled trial  

Syfte med studien var hur Motiverande 
samtal som är en personcentrerad 
samtalsteknik kan ha för inverkan på 
patientens sinnesstämning och 
mortalitet efter en stroke.   

Metoden som användes 
var en "sinlge centered" 
öppen randomiserad och 
kontrollerad 
intervjustudie. 
Patienterna som deltog i 
studien var >18 år och 
hade tidigare behandlas 
för stroke.   

1388  
(977)  

Efter 12 månaders uppföljning visade det sig 
motiverande samtal förbättrar patienters 
sinnesstämning positivt och minskade mortaliteten.   
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Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011, s 94).  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)  
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Östlund AS, Wadensten B, 
Kristofferzon ML, Häggström E.  

 
(2013) 
Sverige 

District nurses’ and registered 
nurses’ training in and use of 
motivational interviewing in 
primary care settings  
  

Syftet med studien var att se i vilken 
utsträckning distriktsköterskor och 
sjuksköterskor har utbildning inom 
MI, hur mycket de använder metoden 
och vad deras erfarenheter är av dess 
användning.   

Tvärsnittsstudie, med 
frågeställningar som 
skickades ut till 
distriktsköterskor och 
sjuksköterskor på 
vårdcentraler i tre städer 
i centrala Sverige.  

980  
(307)  

Det visade sig att 59 procent av de 
deltagande sjuksköterskorna och 
distriktsköterskorna hade utbildning 
i MI och att 57 procent använde sig 
av metoden. Femton procent av de 
som använde sig av MI hade dock 
ingen specifik utbildning i metoden. 
Studien visade också på att fler 
distriktsköterskor än sjuksköterskor 
hade utbildning i MI. Flera faktorer 
var kopplade till användandet av 
MI.  
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Östlund AS, Wadensten B, 
Kristofferzon ML, Häggström E.  

  
(2015) 

Sverige  
  
  

Motivational interviewing: 
experiences of primary care 
nurses trained in the method.  
  

Studiens syfte var att beskriva MI-
utbildade sjuksköterskors upplevelse 
av MI inom primärvården.  

Kvalitativ studie 
deskriptiv design.   
I studien deltog 20 
sjuksköterskor inom 
primärvården utbildade i 
MI. Hälften av de 
deltagande använde 
metoden i, andra hälften 
gjorde det inte. 
Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer användes och 
insamlade data 
analyserades med hjälp 
av kvalitativ 
innehållsanalys.   

20  
(-)  

Resultatet visade att sjuksköterskors 
upplevde att öppenhet för metoden 
behövs för att användningen av MI 
ska öka, MI ger en ömsesidig 
utveckling av förmågor hos både 
patient och sjuksköterska. Brister i 
utbildning, stöd och intresse var 
faktorer som bidrog till att MI inte 
användes. Ledning behövs för att ge 
stöd och säkerställa att metoden 
används efter utbildning.  
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