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SAMMANFATTNING 

 

 

Forskning har visat att Motiverande samtal, Motivational interviewing (MI), främjar 

delaktighet, följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling och positiva livsstilsförändringar 

hos patienter. Inom den psykiatriska sluten–och öppenvården samt beroendevården möter 

sjuksköterskor patienter med allvarliga psykiatriska sjukdomar samt beroendesjukdomar 

såsom alkoholberoende.  

Forskning visar att följsamheten till ordinerad behandling är generellt låg vilket ofta leder till 

en försämring och återinläggning inom slutenvården. Gemensamt för många av dessa 

personer är att de är i behov av positiva livsstilsförändringar och bland annat i behov av att 

sjuksköterskor motiverar patienterna att följa ordinerad läkemedelsbehandling.  

Syftet var att undersöka betydelsen av MI vid psykisk sjukdom samt vid drogberoende för att 

möjliggöra en positiv livsstilsförändring. 

En litteraturstudie valdes som metod för att sammanställa befintlig forskning kring det valda 

problemområdet. Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna Cinahl och PsycINFO. Sexton 

vetenskapliga artiklar inkluderades i resultatet. 

  

Resultatet visade att MI hade betydelse i att förbättra följsamheten till behandling och 

förhöjde motivationen bland patienterna till att göra positiva livsstilsförändringar inom 

beroendevården samt inom psykiatrin. MI hade positiv effekt vid rökavvänjning, 

missbruksproblematik och vid följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling.  

 

Slutsatsen var att MI enskilt eller kombinerad med andra behandlingsmetoder kan användas 

av sjuksköterskor inom den psykiatriska- och beroendesjukvården för att möjliggöra en 

positiv livsstilsförändring bland patienterna. 

Nyckelord: MI, psykiatriska sjukdomar, beroendesjukdomar, behandlingsföljsamhet, 

livsstilsförändringar, hälsofrämjande.
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INLEDNING 
 

Inom den psykiatriska heldygnsvården, öppenvården samt beroendevården möter 

sjuksköterskor patienter med allvarliga psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar. 

Forskning har visat att följsamhet till ordinerad behandling generellt är låg. Patienter inom 

psykiatrin som inte följer ordinerad läkemedelsbehandling riskerar att återinsjukna och 

återvänder ofta till den psykiatriska slutenvården.  

Sjuksköterskan har ofta en nära kontakt och samarbete med patienterna inom den psykiatriska 

heldygnsvården, öppenvården och beroendevården och har då en viktig uppgift i att hjälpa 

patienterna till att förbättra sin livssituation genom att motivera patienterna till att efterfölja 

ordinerad behandling samt att ge livsstilsråd till patienter.  

BAKGRUND 

Psykisk ohälsa  

Enligt Världshälsoorganisationens beräkningar så fortsätter de mentala sjukdomarna att öka 

bland världens befolkningar och påverka hälsan och den sociala situationen inklusive 

problemen med de mänskliga rättigheterna samt även ekonomin världen över. Cirka 300 

miljoner människor i världen beräknas vara drabbade av depression, cirka 60 miljoner 

människor beräknas vara drabbade av bipolära sjukdomar samt cirka 21 miljoner människor 

världen över beräknas vara drabbade av schizofreni. 

Stigmatisering och diskriminering av patienter med psykossjukdomar kan leda till svårigheter 

för dessa patientgrupper såtillvida att de har svårt att få adekvat behandling och adekvata 

sociala insatser. Patienter med psykossjukdomar har en ökad risk för att bli utsatta för 

handlingar som är icke enliga med de mänskliga rättigheterna såsom att bli inlåst i en 

institution under en längre tid. Vidare så beräknas det att långt över hälften av patienterna i 

låg – och medelinkomstländerna är utan behandling och även i höginkomstländerna beräknas 

det finnas patienter som inte får behandling (World Health Organization, 2017).      

Världshälsoorganisationen (WHO) har framställt en plan för att förbättra den mentala hälsan 

bland befolkningarna världen över, Mental Health Action Plan 2013 – 2020 (World Health 

Organization, 2013). Visionen är att den mentala hälsan ska vara högt värderad, förbättrad 

och skyddad och att förebyggande insatser ska implementeras världen över för att motverka 

mental ohälsa. Personer med mental ohälsa ska ha fulla mänskliga rättigheter och rätt till 

likvärdig vård och sociala insatser som övrig befolkning för att förbättra återhämtning, uppnå 

den bästa möjliga hälsan och delta fullt ut i samhället och i arbetslivet utan stigmatisering och 

diskriminering.  

Världshälsoorganisationen har som målsättning att förbättra den mentala hälsan hos 

befolkningarna, förebygga den mentala ohälsan, ge god vård och behandling, förbättra 

återhämtningen samt se till att de mänskliga rättigheterna tillgodoses och vidare att minska 
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förtidig död, samsjuklighet och oförmåga samt inaktivitet bland personer med psykiska 

sjukdomar (World Health Organization, 2013). 

Förenade Nationerna, (FN), har som målsättning att inför 2030 förbättra den mentala hälsan 

och välbefinnandet bland befolkningarna i världen, förstärka förebyggandet och behandlingen 

av missbruk, inkluderande narkotika- och alkoholmissbruk, samt förstärka implementeringen 

av tobakskontrollen i alla medlemsländerna i enighet med Världshälsoorganisationens 

ramverk för tobakskontroll (United Nations, 2015). 

Patienter inom den psykiatriska vården 

Personer med allvarliga psykiska störningar såsom schizofreni, bipolär sjukdom, svåra 

depressioner, har ofta även en ökad andel av somatiska sjukdomar vilka utgör en starkt 

bidragande orsak till en hög dödlighet. Livslängden beräknas vara 15 - 20 år kortare jämfört 

med populationen i allmänhet, visar flera studier (Farholm & Sörensen, 2016; Curtis & 

Shiers, 2014; Shenkman et al., 2015). 

Personer med allvarliga psykiska sjukdomar har ett ofördelaktigt läge i samhället vilket visar 

sig bland annat genom att de ofta får inadekvat somatisk vård vilket kan leda till en alltför 

tidig död, upp till 15 - 20 år kortare livslängd jämfört med övrig befolkning (Curtis et al., 

2014; Farholm et al.,2016). Forskning visar att i många fall kan dessa patientgrupper vara 

underbehandlade eller obehandlade och deras hälsoaspekter kan ofta bli förbisedda av 

personalen inom psykiatriska vården, tills en akutsituation uppstår. På grund av 

stigmatiseringen av de psykiskt sjuka patienterna så kan de få sämre somatisk vård av primär - 

och akutsjukvårdspersonalen då de inte alltid blir tagna på allvar trots sina symtom och besvär 

(Camann, 2010). 

Forskning visar att under det senaste årtiondet har somatisk sjuklighet och dödlighet ökat 

bland personer med allvarliga psykiska sjukdomar med åtföljande ökning gällande sambandet 

mellan den psykiska och fysiska hälsan (Park, Usher & Foster, 2011). Det framkommer också 

i flera olika studier att den fysiska hälsan bland dessa patientgrupper får mindre fokus, som 

nämndes ovan, vilket leder till en kortare livslängd jämfört med befolkningen i övrigt (Park et 

al., 2011; Camann, 2010; Farholm et al., 2016).  

Andra generationens mediciner som är verksamma mot psykos kan påverka även 

ämnesomsättningen och hjärt-och kärlsystemet samt den kroppsliga hälsan genom bland annat 

en kraftig viktökning. Livslängden bland patienter, som intar dessa läkemedel, beräknas vara 

9 - 25 år kortare bland dessa patienter jämfört med övrig population (Park et al., 2011). 

Forskning visar att individer som röker, äter näringsfattig kost, dricker stora mängder alkohol 

och är fysiskt inaktiva, har fyra gånger högre risk för ökad dödlighet jämfört med de individer 

som har anammat sunda levnadsvanor (Farholm et al.,2016). Personer med allvarliga psykiska 

störningar har i stor utsträckning anammat sådana ohälsosamma vanor. Även faktorer såsom 

att dessa patientgrupper äter psykofarmaka samt att de ofta har en sämre andel av friskvård 

leder till att bördan ytterligare utökas för dem (Farholm et al., 2016). 
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Rökning beräknas vara två till fyra gånger vanligare bland patienter med psykisk sjukdom 

jämfört med övrig befolkning samt leda till ökade kostnader för samhället och även till ökad 

dödlighet bland dessa patientgrupper. Majoriteten av dödsfallen orsakas av sjukdomar 

relaterade till tobaksrökning såsom hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och cancer 

(Prochaska, Hall, Delucchi & Hall, 2014). 

Nikotinberoendet är inte enbart påverkat av psykosociala och kulturella faktorer utan påverkas 

även av biokemiska mekanismer (Goldie, Malchy &Johnson, 2010). Nikotin stimulerar 

belöningssystemet i frontala hjärnbarken och utökar aktiveringen av dopamin neuroner. Detta 

förbättrar dopaminutsöndringen och skapar en positiv förstärkning, stimulans, inom 

befolkningen generellt (Goldie et al., 2010).  

Det kan vara svårt för en person med psykisk sjukdom att upphöra med rökning då det kan 

leda till obalans i tankemässiga, beteendemässiga och känslomässiga välbefinnandet (Goldie 

et al., 2010). Då behövs det en intensiv behandling med bland annat nikotinplåster och 

mediciner som hjälper till att patienten kan avsluta med nikotinberoendet (Goldie et al., 

2010). 

Psykiatriska- och beroendesjukdomar 

Psykiatriska -och beroendesjukdomar utgör över 7 procent av sjukdomarna bland 

befolkningarna i hela världen. Och dessa sjukdomar utgör de femte vanligaste sjukdomarna 

samt är ledande orsak till så kallade icke dödliga sjukdomar (Lawrence, Fulbrook, Somerset 

& Schulz, 2017). Beroendesjukdomar är bland de vanligaste mentala sjukdomarna.  

Hög samsjuklighet mellan missbruk och psykisk sjukdom har fastställts genom olika studier 

(Wusthoff, Waal & Gråve, 2014; Laker, 2007; Baker et al., 2002). Denna samsjuklighet är 

förenat med en sämre effekt av behandlingen samt att den leder till en sämre psykosocial 

funktion, till flera dagars vistelse under behandling, till högre antal utskrivningar från 

behandlingen, till flera återinskrivningar till behandling, till en högre belastning från både 

missbruk och psykisk sjukdom (Wusthoff et al., 2014; Pantalon et al., 2014). Med missbruk 

avses här både alkoholmissbruk och missbruk av olagliga substanser (Wusthoff et al., 2014).  

Ur historisk synvinkel har den psykiatriska - och missbruksvården separerats från varandra. 

Det rekommenderas dock att dessa ska förenas så att professionella som är specialister i både 

psykiatri och missbruk ska behandla patienter med både psykisk sjukdom och 

missbruksproblematik (Laker, 2007). Forskning tyder på att patienterna med både 

psykiatriska sjukdomar och missbruk kan ha en sämre prognos och de tenderar att utveckla 

fler kroniska och funktionsnedsättande tillstånd samt är mer benägna att utnyttja de 

kommunala insatserna (Baker et al., 2002). 

Shield, Rehm, Rehm, Gmel och Drummond (2014) menar att alkoholkonsumtionen leder till 

stora hälsoproblem, speciellt då hos personer som dricker stora mängder alkohol eller är 

alkoholberoende. Definiering för hög alkoholkonsumtion för kvinnor innebär 40+ gram ren 

alkohol dagligen och för men 60+ ren alkohol dagligen (Shield et al. 2014). Hög 

alkoholkonsumtion leder bland annat till ett alkoholberoende.                                                    
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I England, år 2007, uppskattades 3.6 procent av kvinnor och 9.3 procent av men i 

åldersgruppen 15 - 64 år vara alkoholberoende, sammanlagt över två miljoner människor 

(Shield et al., 2014). 2004 i Storbritannien uppskattades 13.1 dödsfall bland kvinnor och 27.6 

dödsfall bland men per 100 000 personer i åldersgrupperna mellan 15 - 64 år ha anknytning 

till alkoholkonsumtionen. Det uppskattades att i 6.4 procent av förtidiga dödsfallen bland 

kvinnor och i 8.5 procent av förtidiga dödsfallen bland men var dödsorsaken 

alkoholkonsumtion (Shield et al., 2014). 

Fler än 2.5 miljoner äldre amerikaner kämpar med alkoholmissbruk och med de sociala och 

medicinska konsekvenserna orsakade av alkoholmissbruket (Cooper, 2012). Siffran förväntas 

bli fördubblad till 5 miljoner år 2020. Äldre människor missbrukar även marijuana och 

receptbelagda läkemedel för ickemedicinskbruk (Cooper, 2012). Antalet 

marijuanamissbrukare i åldersgruppen 50 år och äldre beräknas öka från 719 000 år 2012 till 

3.3 miljoner år 2020. Var fjärde äldre överkonsumerar psykofarmaka och det förväntas att 

denna överkonsumtion i ickemedicinskt syfte kommer att öka från 911 000 personer år 2012 

till 2.7 miljoner personer år 2020 (Cooper, 2012). 

Samsjuklighet i läkemedels- och alkoholmissbruk är även det ett stort problem bland äldre 

som missbrukar läkemedel och alkohol. Upp till 19 procent av den äldre befolkningen som 

lider av fysiska och mentala svårigheter har även en kombinerad läkemedels- och 

alkoholmissbruk. Detta kombinerade missbruk med läkemedel och droger, såsom marijuana 

samt alkohol, kan leda till en försämrad kognitiv förmåga, nedsatt minne och uppmärksamhet 

samt till en ökad fallrisk. Det är också vanligt att dessa äldre med missbruksproblematik även 

lider av depression och ångest. Dessa äldre personer med missbruksproblematik har även en 

förhöjd suicidrisk.  

Under de kommande årtionden beräknas antal äldre personer med missbruksproblematik och 

mentala problem bli allt fler (Cooper, 2012). Äldre personer som har fysiska och mentala 

sjukdomar samt missbruksproblematik, har ofta även svårare att komma ut från sina hem 

vilket leder till att de blir mer isolerade då de även har svårt att få tillgång till adekvat 

transportmedel. Den sociala isoleringen i samband med att de äldre har förlorat flera av sina 

familjemedlemmar och vänner gör att de äldre blir ännu sårbarare och då kan det bli lättare att 

fastna i missbruket på grund av sorgen, ensamheten och depressionen (Cooper, 2012). 

Patienters följsamhet till behandling 

Adherence eller compliance innebär följsamhet till behandling och syftar till den 

omfattningen som patienten följer behandlarens hälsoråd (Pantalon, Murphy, Barry, Lavery & 

Swanson, 2014). Patienterna kan vara icke-följsamma till behandlingen på flera olika sätt 

såsom att inte engagera sig vid första behandlingstillfället, genom att missa möten, genom att 

inte ta den ordinerade medicinen, genom att avsluta den planerade behandlingen i förtid, 

genom att inte fortsätta med den planerade behandlingen på en annan enhet som exempelvis 

att efter utskrivningen från slutenvården så fortsätter patienten inte behandlingen på 

öppenvården.     
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Icke-följsamhet till psykiatrisk- och beroendevårdsbehandling och speciellt att inte fullfölja 

behandlingarna inom öppenvården som rekommenderats av behandlaren innebär höga 

kostnader för den psykiatriska- och beroendevården samtidigt som patienterna går miste om 

den behandlingen som de behöver. Detta leder till att patienterna inte får tillräcklig och 

effektiv behandling och att patienternas dagliga funktionsnivå blir nedsatt och att risken för 

våldsbeteendet ökar och/eller återfall och återinläggning inom slutenvården likaså (Pantalon 

et al., 2014). 

Forskning visar att en del av patienterna med allvarliga psykiska sjukdomar fullföljer inte helt 

eller endast delvis sin behandlingsplan. De patienter som väljer att inte fullfölja behandlingen 

riskerar att återinsjukna och återvänder ofta till den psykiatriska slutenvården (Kisely, Wyder, 

Dietrich, Robinson, Siskind & Crompton, 2017; Drake et al., 2015). Det finns många olika 

anledningar till varför individerna väljer att inte fullfölja sin behandling och det har föreslagits 

att genom att öka individens delaktighet i planeringen av sin egen behandling så kan 

individens följsamhet till sin egna behandling förbättras (Kisely et al., 2017).                       

                                                                                                                                                                                                                                                                      

För att patienterna bedöms vara återställda från psykiska sjukdomar så finns det två allmänt 

nämnda synvinklar av tillfriskning, dels de sakkunnigas, de professionellas synvinkel, dels de 

sakkunnigas synvinkel, personer som genomlevt psykisk sjukdom (Zuaboni, Hahn, 

Wolfensberger, Schwarze & Richter, 2017). De professionellas kriterier för patienternas 

tillfrisknande är bland annat att symtomen ska vara eliminerade och att patienternas sociala 

funktion är återställd. Personer som genomlevt en psykisk sjukdom har som kriterier för ett 

tillfrisknande bland annat att kunna leva ett tillfredsställande, hoppingivande liv samt att ha en 

förmåga att bidra till samhället trots begränsningar som är orsakade av den psykiska 

sjukdomen (Zuaboni et al., 2017).  

Motiverande samtal (MI)  

Motiverande samtal, Motivational interviewing (MI), skapades av psykologerna William 

Miller och Stephen Rollnick och beskrevs första gången 1983 (Jackman, 2012; Arkowitz & 

Westra, 2009; Stewart, 2012). Miller och Rollnick beskrev metoden som en patientcentrerad 

direktivmetod för att förhöja patientens inneboende motivation till en förändring genom att 

utforska och lösa ambivalensen hos patienten (Jackman 2012; Mallisham & Sherrod, 2017; 

Arkowitz et al., 2009; Bunyan et al., 2017; Karzenowski & Puskar, 2011; Barley & Lawson, 

2016). MI är en etablerad metod som används för att hjälpa patienter att göra positiva 

beteendeförändringar. Detta sker via direktiv, person - centrerad rådgivning i samarbete 

mellan behandlare och patient (Bunyan et al., 2017).  

                                                                                                                                                                                                 

MI har sin grund i en teoretisk modell som på engelska kallas the Transtheoretical Model of 

Change (Karzenowski et al., 2011; Hoy, Natarajan & Petra, 2016). Denna modell skapades av 

James O. Prochaska och hans kollegor och beskriver hur en förändring mot en hälsosammare 

livsstil går via sex olika förändringssteg. Dessa sex förändringsstegen är: (1) för-

begrundandefas, där personen har inga som helst tankar på en förändring, (2) begrundandefas, 
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där personen tänker på en förändring men ännu inte har gjort några planer, (3) planering, där 

personen har gjort planer för en förändring men har ännu inte påbörjat med något, (4) 

agerandefas, där personen påbörjar planen, och (5) upprätthållande av planen, och (6) 

slutförandefas, där personen fortsätter med planen (Karzenowski et al., 2011; Stewart, 2012; 

Hoy et al., 2016).  

Det finns fem allmänna principer i MI: Att uttrycka empati genom att lyssna på ett empatiskt- 

och på ett reflekterande förhållningssätt.  Att hjälpa patienten att se och känna hur dennes 

aktuella beteende utgör ett hot för de viktiga och personliga målsättningarna eller är 

inkonsekventa jämfört med de mera centrala och personliga värden. Att undvika 

argumentation för att undvika att patienten intar ett defensivt förhållningssätt och därmed 

framkallar motstånd. Att hjälpa patienten med att få förståelse om att ambivalensen är något 

som är naturligt samt att stödja patientens förmåga att klara av förändringar genom att 

kommunicera med patienten genom ett optimistiskt förhållningssätt. Patienten kan då utforska 

sina tidigare erfarenheter av att ha lyckats med att förändra ett problem till något positivt 

(Jackman, 2012; Arkowitz et al., 2009). 

I MI ingår också strategier av att ställa öppna frågor, att bekräfta det positiva, att lyssna på ett 

reflekterande sätt och att sammanfatta det som sagts. De öppna frågorna uppmuntrar patienten 

till att tala fritt och att uttrycka sina bekymmer. De öppna frågorna möjliggör också för 

patienten att tänka igenom sina subjektiva erfarenheter och ge mera innehållsrika svar.  

Det reflekterande lyssnandet innebär uttalanden som klargör vad patienten menar. På ett 

förenklat sätt innebär detta att terapeuten upprepar de sista meningarna som patienten sade 

men på en mera sofistikerad nivå så flyttas terapeutens reflektioner framåt istället för att 

endast upprepa det som patienten har sagt. Detta innebär att terapeuten ger röst åt vad hen tror 

att patientens nästa mening kommer att vara och detta baseras på terapeutens empatiska 

förståelse av patientens aktuella situation (Jackman, 2012; Arkowitz et al., 2009).  

Terapeuten sammanfattar vad som har sagts och via sammanfattningen så förstärks allt det 

som sades. Terapeuten sammanfattar det som sagts hittills för att sätta punkt och därefter 

flytta fokusen på något annat.  I slutet av sessionen sammanfattar terapeuten allt som sades 

under sessionens gång (Jackman, 2012; Arkowitz et al.,2009). Terapeuten behöver framkalla 

så kallad förändringsprat hos patienten. Patienten ska då uppmärksamma nackdelarna av en 

icke förändring samt att uppmärksamma fördelarna med en förändring, uttrycka optimism om 

förändringen samt att uttrycka sin avsikt om att förändras. I framkallandet av 

förändringspratet så hör patienten sig själv förklara sin egen anledning till förändringen, vilket 

i sin tur förstärker patientens engagemang till att förändras (Jackman, 2012; Arkowitz et al., 

2009). 

Inom den psykiatriska slutenvården är kommunikationen med patient och personal emellan en 

grundläggande del av vården då all annan behandling grundar sig på kommunikationen. Brist 

på patient – centrerad kommunikation och - behandling kan leda till en negativ påverkan på 

patientens beteende, engagemanget i behandlingen, följsamheten till behandlingen och andra 

hälsoaspekter.   
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Det finns grundutbildning i MI som omfattar 3 - 4 dagar. Enligt en rekommendation av 

MINT- Nordic bör inlärningen bestå av en utbildning i MI och handledning samt en 

inspelning av deltagarens egna samtal och en återkoppling till dessa (Socialstyrelsen, 2017). 

Sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete -att stödja patienten att uppnå 

livsstilsförändringar 

Den hälsofrämjande omvårdnaden inriktar sig på att förstå patientens livsvärld i relation till 

hälsa, sjukdom och lidande och den fokuserar inte på problem och diagnoser. I den 

hälsofrämjande omvårdnaden ingår dialog, delaktighet och jämlikhet i mötet med patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Den hälsofrämjande omvårdnaden stödjer de individuella, sociala och miljömässiga 

förutsättningarna för att stärka patientens egna subjektiva upplevelse av sin hälsa. Patienten är 

delaktig i processen för ökad kontroll om sin hälsa. Sjuksköterskan ger patienten möjlighet till 

att fatta egna beslut genom dialog, delaktighet, individuell planering, adekvat information och 

kunskap. Samtidigt stödjer sjuksköterskan patientens upplevelse av hopp och motivation 

vilket leder till att patienten blir sedd som en aktiv person, får bekräftelse och blir bemött med 

värdighet och respekt samt som en person som har resurser och förmåga att fatta egna beslut 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Patienterna inom den psykiatriska vården har ofta en stillasittande livsstil och även en hög 

utbredning av odiagnostiserade och obehandlade metaboliska och kardiovaskulära 

riskfaktorer. Den nedsatta kognitiva förmågan relaterad till psykiska sjukdomar kan påverka 

förmågan att engagera sig i en hälsosammare livsstil (Rönngren, Björk, Haage & Kristiansen 

,2014).  

Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att inspirera patienterna till goda levnadsvanor, 

undervisa och informera om risker för ohälsa och att kartlägga och undanröja ohälsosamma 

vanor som kan leda till ohälsa hos patienterna (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 
 

International Council of Nurses, ICN: s etiska kod för sjuksköterskor, vägleder 

sjuksköterskorna världen över att upprätthålla ett gemensamt förhållningssätt oberoende var i 

världen sjuksköterskorna är verksamma. Sjuksköterskorna har fyra grundläggande 

ansvarsområden såsom att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskorna respekterar de mänskliga rättigheterna, kulturella rättigheter, värnar 

om rätten till liv samt rätten till egna val, värdighet och respekt. Sjuksköterskor ger 

patienterna förutsättningar för att vara delaktiga i den dagliga omvårdnaden genom att ge 

patienterna korrekt, lämplig samt tillräcklig information vilket är grundläggande för att ett 

samtycke kommer till stånd. Vidare skapar sjuksköterskor förutsättningar för insatser som 

tillgodoser sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (International Council of 

Nurses, 2017).   



  

  

  

8 

 

Personcentrerad vård 

I den personcentrerade vården är strävan att förskjuta fokuseringen från patientens sjukdom 

till patientens, personens eget perspektiv och upplevelsen av sin sjukdom och symtom. Det 

centrala är att se människan och inte enbart se en patient med en sjukdom och symtom. 

Patientens egen berättelse blir utgångspunkten för den personcentrerade vården och blir en 

grundläggande del i att skapa ett partnerskap i vården (Leksell & Lepp, 2013). 

Personcentrerad vård beskrivs ha sitt ursprung inom humanistisk psykologi och det betonades 

bland annat att för att kunna hjälpa en annan människa så behövs det en förståelse för 

personens eget perspektiv och upplevelsen av sin situation. Vårdpersonalen fokuserar på 

personen, patienten, som en helhet; de existentiella, sociala och psykiska behoven 

uppmärksammas i lika hög utsträckning som de fysiska behoven. Personens upplevelse av sin 

egen hälsa och sjukdom respekteras och utifrån denna tolkning påbörjas det hälsofrämjande 

arbetet. 

Personcentrerad vård innebär också att personen ges de bästa förutsättningarna att göra 

evidensbaserade val i relation till sin hälsa och att vårdpersonalen sedan respekterar dessa val 

utan att moralisera (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Genom att sjuksköterskan beaktar patientens, personens, helhetssituation så kan risken 

minskas för eventuella vårdrelaterade skador såsom felmedicinering och felbehandling på 

grund av en ofullständig anamnes (Edvardsson, 2010). 

 

Problemformulering 

Forskning har visat att MI främjar delaktighet, följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling 

och positiva livsstilsförändringar hos patienter inom hälso-och sjukvården. Inom den 

psykiatriska heldygnsvården, öppenvården och beroendevården söker många personer med 

svåra psykiska sjukdomar och beroendesjukdomar hjälp för sina problem och besvär. 

Gemensamt för många av dessa personer är att de är i behov av livsstilsförändringar. 

Det är angeläget att sammanställa forskningen kring valt problemområde för att få 

ökad/samlad kunskap kring hur MI kan användas inom den psykiatriska heldygnsvården, 

öppenvården och beroendevården för att minska lidandet och återinläggningar inom 

slutenvården. 

 

SYFTE   

Syftet var att belysa betydelsen av MI vid psykisk sjukdom samt vid beroendesjukdomar för 

att möjliggöra en positiv livsstilsförändring. 
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METOD 

    

En litteraturstudie har valts som metod. En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sedan sammanställa vetenskaplig litteratur inom ett valt ämne eller 

problemområde (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2017). Syftet med en litteraturstudie 

är att åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda studier (Forsberg & 

Wengström, 2015). Eftersom syftet i föreliggande arbete var att sammanställa befintlig 

forskning kring valt problemområde ansågs litteraturstudie passa bra som metod. 

Urval 
 

Avgränsningar 

Avgränsningar var att artiklarna skulle vara originalartiklar samt peer - reviewed. Peer- 

review innebär att artiklarna granskas av en expertgrupp före publiceringen (Henricson, 

2012). Helgesson (2015) menar att syftet med granskningen inte enbart innebär en bedömning 

av manuskriptets värde utan även att författarna kan få ta emot konstruktiv kritik och förslag 

på förbättringar vilket kan medföra en förbättring och kvalitetshöjning av den blivande 

artikeln. Vidare skulle artiklarna vara publicerade under de senaste 10 åren, 2008 – 2018 och 

vara skrivna på engelska. 

Inklusion    

Inklusionskriterier var att personer som ingick i artiklarna skulle vara över 18 år samt att de 

skulle ha psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik.  

Exklusion  

Reviewartiklar exkluderades. 

Datainsamling 
 

De vetenskapliga artiklarna söktes via databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (Cinahl) och PsycINFO. De söktermerna, Cinahl Headings och MeSH – 

termer som användes var: MI, mental disorders, mental health problems, psychiatric, 

depression, anxiety, nursing, health promotion, behavior change, lifestyle, lifestyle change, 

substance use disorder. Den booleska termen AND (Henricson 2012) användes för att göra 

sökningen efter lämpliga vetenskapliga artiklar mer specificerad samt för att binda ihop 

sökorden. De andra booleska termerna OR och NOT (Henricson, 2012) användes inte då MI 

och psykiatrisk/beroendeproblematik skulle inkluderas i sökningen. Artiklarna skulle vara 

tillgängliga i fulltext. 

För att välja ut artiklar som svarade upp mot syftet lästes först titeln på artiklarna. Om titeln 

bedömdes intressant lästes tillhörande abstract och om abstractet verkade relevant för syftet 
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lästes artikeln i sin helhet. Sammanlagt inkluderades 16 artiklar i resultatet. Redovisning av 

artikelsökningen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Redovisning av litteratursökningen 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar i 

fulltext 

Valda 

artiklar 

2018.01.28. CINAHL 

Complete 

MI AND 

mental 

disorders 

engelska          

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext   

adult      

17 5 5 2 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

mental 

health 

problems 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

5 2 1 0 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

psychiatric 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

39 8 8 5 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

depression 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

68 10 1 1 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

anxiety 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

27 7 0 0 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

nursing 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

81 13 2 2 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

health 

promotion 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

92 14 2 2 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

behavior 

change 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

51 11 0 0 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

lifestyle 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

61 5 0 0 

2018.01.29. CINAHL 

Complete 

MI AND 

lifestyle 

change 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

19 3 0 0 
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2018.01.30. CINAHL 

Complete 

MI AND 

substance 

use disorder 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

40 15 0 0 

2018.01.30. PsycINFO MI AND 

mental 

disorders 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

69 21 10 3 

2018.01.30. PsycINFO MI AND 

psychiatric 

engelska 

peer-reviewed 

2008 - 2018 

fulltext 

adult 

23 4 1 1 

Summa    607 118 30 16 

Dataanalys 
 

Databearbetning                                                                                                          

Artiklarnas kvalité bedömdes utefter ett bedömningsformulär utifrån 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 1) och fördes sedan in i en matris 

(bilaga 2). 

Dataanalys 

Vid första steget, för att få en överblick över de insamlade artiklarna, lästes artiklarna igenom 

återigen av båda författarna. Vid andra steget färgmarkerades text som svarade på 

frågeställningarna och då framkom olika gemensamma teman som artiklarna sorterades in 

under (Henricson,2012). Dessa gemensamma teman var: MI vid rökavvänjning, MI vid 

missbruk, MI vid följsamhet till behandling, MI mot en hälsosammare livsstil samt MI vid 

återaktivering till samhällslivet.                                                                                     

Forskningsetiska överväganden 
 

Det finns etiska överväganden genom hela examensarbetet såsom val av ämne, 

frågeställningar och genomförande samt rapportering och spridning av resultatet vilket 

Henricson (2012) förespråkar. Det är även av vikt att etiskt kunna motivera sin studie. Studien 

ska handla om väsentliga frågor, ha god vetenskaplig kvalitet och den ska genomföras på ett 

etiskt sätt (Henricson, 2012). Artiklar som inkluderades hade tillstånd från etisk kommitté 

eller hade genomfört noggranna etiska överväganden (Henricson, 2012; Forsberg & 

Wengström, 2015). Enligt vetenskapsrådet får ej forskning fabriceras, plagieras eller enbart 

redovisa resultat som stödjer författarens åsikter (Forsberg & Wengström, 2015; Helgesson, 

2015). Dessa etiska riktlinjer har författarna till föreliggande arbete efterföljt. 
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RESULTAT 

Resultatet redovisas med hjälp av rubriker som framkom under dataanalysen. Rubrikerna är: 

MI vid rökavvänjning, MI vid missbruk, MI vid följsamhet till behandling, MI mot en 

hälsosammare livsstil samt MI vid återaktivering till samhällslivet. 

MI vid rökavvänjning 
 

Resultatet i tre olika studier (Barrio et al., 2014; Rae et al., 2015; Metse et al., 2017) visade att 

MI kan användas som en del i rökavvänjningsterapin. I studien gjord av Rae et al. (2015) 

inkluderades 16 patienter på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning att delta i 

rökavvänjningsgrupper. I den ena gruppen fick deltagarna rökavvänjningsterapi innehållande 

bland annat nikotinplåster och i den andra gruppen fick deltagarna både nikotinplåster, MI 

och tillgång till en stödgrupp. Vid inskrivningen till vårdavdelningen rökte deltagarna i snitt 

22.6 cigaretter per dag. Efter behandlingarna hade sju deltagare lyckats att sluta röka. Fyra av 

dessa hade fått både rutinbehandling samt stödbehandlingarna (MI, stödgrupp). De resterande 

nio deltagare fortsatte med rökningen och fyra av dessa som rökte hade fått rutinbehandling 

inklusive MI och stödgrupp. 

Barrio et al. (2014) undersökte huruvida det var genomförbart att lägga till MI i den 

sedvanliga rökavvänjningsterapin för patienter på en psykiatrisk dagvårdsavdelning. I studien 

ingick två grupper; en jämförelsegrupp som fick vanlig rökavvänjningsterapi innehållande 

nikotinersättningsterapi, en timmes gruppterapi en gång i veckan samt daglig individuell 

rådgivning, och en testgrupp som fick vanlig rökavvänjningsterapi inklusive upp till fyra 

gånger MI sessioner. Resultatet visade att fyra personer i testgruppen hade slutat att röka men 

ingen i jämförelsegruppen. Båda grupperna lyckades att minska på rökningen.                         

Resultatet i studien av Metse et al. (2017) visade att både vid sex och tolv månader efter 

utskrivningen från vårdavdelningen rökte gruppen som fått MI sessioner färre cigaretter och 

hade halverat rökningen jämfört med kontrollgruppen. 

 

MI vid missbruk 

I en studie av Bergly et al. (2014) undersöktes hur behandlingsformerna såsom avslappning, 

psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi och MI påverkade patienter med psykisk 

sjukdom och/eller missbruksproblematik Patienterna indelades i två grupper och i den ena 

gruppen ingick patienter med endast missbruksproblematik och i den andra gruppen ingick 

patienter med både missbruksproblematik och psykiatrisk diagnos. 

Patienterna upplevde sig ha mest nytta av preventionen av återfall, friskvård, träning i att 

fungera i vardagen, träning med sociala relationer, att uppnå bättre psykisk hälsa samt ett 

utökat självförtroende. Mest nytta gav friskvård, stöd från medpatienterna, gruppterapi, 

rådgivning och behandling gällande psykisk hälsa. Patienterna med både psykiatrisk diagnos 
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och missbruk fick mera MI och kognitiv beteendeterapi jämfört med patienter utan psykiatrisk 

diagnos. 

Nyamathi et al. (2011) undersökte effekten av tre behandlingsformer som gick ut på att 

minska droganvändning bland patienter med pågående metadonbehandling. Dessa tre 

behandlingsformer var: individuell MI, grupp MI och sjuksköterskeledd 

drogavvänjningsterapi Både individuell MI och grupp MI visade sig vara effektiva då det 

gäller minskning av drogmissbruk, däremot sjuksköterskeledd drogavvänjningsterapi visade 

sig vara minst effektiv. 

Bagoien et al. (2013) undersökte effekten av MI bland patienter med både psykiska 

sjukdomar och samsjuklighet i missbruksproblematik. Patienterna indelades i två grupper och 

den ena gruppen fick MI och vanlig behandling och den andra gruppen fick endast vanlig 

behandling. Det visade sig att under det första året lyckades båda grupperna minska sitt 

missbruk men däremot under det andra året hade experimentgruppen minskat sitt missbruk till 

skillnad från kontrollgruppen som istället hade ökat sitt missbruk. 

 

MI vid följsamhet till behandling 

I en studie av Cook et al. (2008) undersöktes effekten av telefonrådgivning gällande 

följsamhet till antipsykotisk läkemedelsbehandling samt utnyttjandet av 

akutmottagningsbesök. Sjuksköterskorna med erfarenhet av psykiatrisk vård var tränade i att 

via telefon ge antingen kognitiv beteendeterapi baserad eller MI baserad rådgivning till 

patienterna beroende på i vilket stadium patienterna befann sig i; om de var redo för en 

förändring eller om de hade individuella hinder för följsamheten. Undersökningsgruppen som 

via telefon fick antingen kognitiv beteendeterapi baserad rådgivning eller MI baserad 

rådgivning hade färre besök på akutmottagningen och bättre följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen jämfört med kontrollgruppen.  

Vidare så undersökte McKenzie et al. (2015) effekten av tre veckors MI i 

läkemedelsföljsamhet med patienter med bipolär sjukdom på en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning. Patienternas följsamhet till läkemedelsbehandlingen förbättrades samt 

självförmågan att sköta sin egen medicinering förbättrades även den. Patienternas motivation 

till att förändras förbättrades likaså. 

Kaplan et al. (2013) undersökte huruvida patientens och läkarens språkbruk påverkar och 

förutser patientens följsamhet till läkemedelsbehandlingen. Patienterna delades in i två 

grupper och i den ena gruppen fick patienterna träffa en läkare som fått träning i MI och den 

andra gruppen fick träffa en läkare som inte fått MI träning. Studien visade att empati, MI 

anda och förändringsprat hade en positiv effekt vid läkemedelsordinationen samt att 

patienterna visade en förbättrad läkemedelsföljsamhet i mer än 180 dagar. 

Sousa et al. (2013) undersökte genomförbarheten av att använda MI baserad på 

psykossymtomskattningsskalor för att underlätta dialogen mellan läkare och patienter med 
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psykotiska symtom. Både läkare och patienten fick fylla i skattningsskalor gällande patientens 

psykotiska symtom. Avvikelserna betraktades som patientens bristande insikt om sina 

symtom vilket läkaren fokuserade på vid MI för att förbättra patientens insikt om sin situation 

och därmed förbättra återhämtning hos patienten. Patienterna i testgruppen visade förbättring 

gällande läkemedelsföljsamhet, funktionsnivå samt psykotiska symtom jämfört med 

kontrollgruppen som inte visade förbättring i psykotiska symtom. MI baserad på 

psykosskattningsskalor visade sig vara genomförbart för att närma sig patienter med 

psykotiska symtom. 

Chien et al. (2016) utvärderade effekten av MI- baserad följsamhetsterapi bland patienter med 

schizofreni och schizofreniliknande sjukdomar gällande symtomssvårighetsgrad, 

läkemedelsföljsamhet, antal återinläggningar på slutenvården, funktion, insikt om sjukdomen 

och behandlingen. Studien pågick under 18 månader och testgruppen jämfördes med en 

kontrollgrupp som fick vanlig behandling. Testgruppen visade en förbättring gällande 

sjukdomsinsikt, förbättrad funktionsnivå, lägre siffror i negativa och positiva syndromsskalan 

(psykossymtom skattningsskala), färre antal återinläggningar på slutenvårdsavdelningen, en 

förbättrad följsamhet till behandlingen jämfört med kontrollgruppen.  

Dray et al. (2014) undersökte genomförbarheten och effektiviteten av MI träning för 

psykiatrisjuksköterskor samt vilken effekt sjuksköterskeledd MI hade på patienternas 

följsamhet till behandlingen på en ätstörningsklinik. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

hade utvecklat ett utökat kunnande och följsamhet i MI. Patienterna var positiva till MI och 

upplevde metoden som användbar. Kontakten med sjuksköterskorna upplevdes som förbättrad 

av patienterna och följden blev att de inte längre var lika benägna till att skriva ut sig från 

kliniken i förtid då deras följsamhet till behandlingen hade blivit bättre. 

MI mot en hälsosammare livsstil 

Meepring et al. (2018) undersökte den terapeutiska effekten av hälsoprojektet (HIP-T= health 

improvement profile -Thailand) om fysisk hälsa och rapporterade hälsobeteenden bland 

patienter med schizofreni. Sjuksköterskorna i studien hade fått träning i att genomföra 

hälsoundersökningarna på patienterna samt i att använda MI för att få till stånd en förändring 

hos patienten mot en hälsosammare livsstil. Studien pågick under ett år och resultatet visade 

att 23 patienter hade lyckats med att nå en hälsosammare BMI.  

Totalt identifierades 335 röda varningsflaggor (högt BT och puls, förhöjd BMI bland annat) 

hos patienterna i början av studien. Efter tolv månader hade antalet röda flaggor sjunkit till 

244. Studien visade att hälsoprojektet hade en potential gällande patienternas förbättrad 

fysiska hälsa. 

Knight et al. (2015) undersökte effekten av 18 veckors livsstilsintervention gällande 

kardiometabolisk hälsa, följsamhet till interventionen samt patienternas livskvalitet efter 

utskrivningen från sjukhuset. Patienterna fick välja mellan sju områden att fokusera på: bli 

aktiv, äta hälsosammare, kolesterol, blodtryck, vikt, rökning och blodsocker. 
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Sjuksköterskorna använde MI för att stödja patienterna i deras val. Patienterna fick också 

värdera dagligen sin psykiska hälsa. Resultatet visade att patienternas bedömning av mentala 

hälsan var närmast oförändrad under studiens gång. De patienter som fokuserade på 

viktminskning lyckades att gå ned i vikt. Efter utskrivningen från sjukhuset hade många 

patienter svårt att planera och organisera sin vardag och därmed var det flera som hoppade av 

studien. Patienterna som fortsatte med studien uppskattade högt telefonkontakten med 

sjuksköterskorna. 

Shimada et al. (2016) undersökte effekten och genomförbarheten av individuell arbetsterapi 

där MI ingick och dess effekt på nervkognition, symtom, social funktionsförmåga bland 

patienter med schizofreni i jämförelse med grupparbetsterapi. Deltagarna indelades i två 

grupper där den ena gruppen, testgruppen, fick individuell arbetsterapi och grupparbetsterapi 

och den andra gruppen, kontrollgruppen, fick endast grupparbetsterapi. I den individuella 

arbetsterapin, att övervaka sig själv, individuella besök, handarbete, individuell psykologisk 

träning samt planering inför utskrivning. I grupparbetsterapin ingick stretching, avslappning, 

andningsövningar, handarbete, matlagning, musik, rekreation samt psykologisk undervisning i 

grupp.  

Resultatet visade att testgruppen visade förbättring i verbalt minne, arbetsminne, verbal 

förmåga, uppmärksamhet, exekutiva funktioner såsom planering och genomförande av 

handling, kognitiv funktion såsom att ta in information och bearbeta informationen samt även 

minskade schizofrenisymtom. 

MI vid återaktivering till samhällslivet 

Hampson et al. (2015) undersökte effekten av MI bland personer med psykiatriska sjukdomar 

för att se huruvida med hjälp av MI kan dessa patientgrupper återaktiveras till samhällslivet, 

till arbetet, till studier eller andra aktiviteter inom samhällslivet. Patienterna som fick MI hade 

lärt sig att själva aktivt börja uttrycka sig klarare om sina framtidsplaner gällande arbete, 

studier och en del fick även återanställning i större utsträckning jämfört med kontrollgruppen 

som inte fick MI. 

 

DISKUSSION                                                                                                              

Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes som metod då författarna ämnade att sammanställa befintlig 

forskning kring det valda problemområdet. En intervjustudie skulle också kunna användas för 

att besvara syftet i föreliggande studie men valdes bort av författarna då författarna ville 

samla in en större helhetsbild av det valda problemområdet och därför bedömdes en 

litteraturöversikt vara en mera passande metod.  
 

Sex artiklar var randomiserade kontrollerade studier, fem var prospektiva studier, fyra var 

kliniskt kontrollerade studier och en studie var en kvalitativ studie.  Artiklarna som 

inkluderades i studien var på engelska vilket medförde språkliga begränsningar och krävde en 



  

  

  

16 

 

del översättningsarbete med hjälp av Google translate samt språklexikon. Eventuella 

misstolkningar från författarnas sida kan inte helt uteslutas vilket kan ses som en svaghet i 

studien. 

Sökningarna avgränsades med den Booleska sökoperatorn AND. Eventuellt kan sökningen 

efter lämpliga artiklar ha avgränsats för mycket genom att endast använda denna (Willman et 

al., 2016). Artikelsökning i andra databaser än CINAHL Complete och PsycINFO kanske 

hade resulterat i utökat antal lämpliga artiklar. Men eftersom de valda databaserna ofta 

används inom ämnena psykologi och omvårdnad (Henricson, 2012; Friberg,2017; Forsberg & 

Wengström, 2015) anser författarna till föreliggande arbete att det var tillräckligt att 

genomföra sökningarna i dessa databaser. Enligt Willman et al. (2016) är det viktigt att 

sökningen efter lämpliga artiklar omfattar både fri text och ämnesord, såsom MeSH – termer.  

Vidare är det av vikt att för att få en så korrekt sökstrategi som möjligt så då ska 

problemformuleringen vara tydlig, strukturerad och väl avgränsad (Willman et al., 2016). 

Författarna har efter bästa förmåga efterföljt detta vilket kan ses som en styrka. En utförlig 

redovisning av urval, sökord, datainsamling och dataanalys gjordes, vilket kan stärka 

reliabiliteten enligt Henricson (2012).  

Granskning och analys av artiklarna kan ha påverkats av det faktum att båda författarna är 

noviser då det gäller en litteraturstudie. I en eventuell framtida litteraturstudie skulle 

författarna med fördel kunna ta hjälp av bibliotekspersonalen så att de bästa möjliga artiklarna 

skulle kunna identifieras och samlas in. Att det var två författare i denna litteraturstudie 

möjliggjorde att granskning och analys av artiklarna kunde jämföras och diskuteras vilket kan 

utgöra en styrka i studien. Trots detta så var det inte helt lätt att bedöma artiklarnas kvalitet 

(bilaga 1). Det fanns en del artiklar vars kvalitet bedömdes som hög, I, men som hade ett stort 

bortfall av studiedeltagare, vilket gjorde att kvaliteten av studierna sänktes till II.                  

Artiklarna som valdes till denna litteraturstudie omfattade studier som var genomförda i USA, 

Kanada, Norge, Spanien, Hong Kong, Thailand, Japan och Australien. Författarna bedömde 

att detta inte skulle vara ett hinder då vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle och vidare att 

sjuksköterskorna världen över eftersträvar att arbeta utifrån ICN:s etiska riktlinjer 

(International Council of Nurses, 2017). Det kan dock diskuteras huruvida vården är likvärdig 

i alla berörda länder och huruvida kunskap och kunnande är likvärdigt i länderna emellan.  

Vidare bedömdes det så att de valda studiernas metod och forskningsområden skulle kunna 

tillämpas även i Sverige. Och vidare bedömde författarna att studiens resultat eventuellt skulle 

kunna generaliseras även inom de svenska förhållanden. Dock kan det diskuteras huruvida 

studiernas genomförande och kvalitet kan likställas med varandra och huruvida de som 

genomförde MI sessionerna i dessa olika studier hade likvärdiga kunskaper och kunnande i att 

genomföra MI sessioner med en lika hög kvalitet. 

I en del studier fick personerna som genomförde MI sessionerna endast en kort utbildning i 

ämnet jämfört med andra studier där personerna som utförde MI sessionerna var redan 

kunniga och erfarna i att genomföra MI metoden. Författarnas förhoppning är att deltagarna i 
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dessa olika studier fick så likvärdiga MI sessioner som möjligt och därmed kan det antas att 

studiens resultat kan generaliseras även inom de svenska förhållanden. 

En ytterligare svaghet i denna litteraturstudie var att inte alla artiklar enbart undersökte 

behandlingsmetoden MI utan även i kombination med andra behandlingsformer, vilket 

innebär att det inte går att urskilja MI:s effekt i sig som var litteraturstudiens syfte. Endast fem 

artiklar undersökte behandlingsmetoden MI utan att kombinera med andra behandlingsformer. 

                                                                                                                           

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att MI är en metod som sjuksköterskorna kan använda sig av i patientarbetet 

inom den psykiatriska – och beroendevården. MI beskrivs i litteraturen som en 

personcentrerad metod, vilket ger en möjlighet för patienterna att vara delaktiga i sin egen 

vård (Jackman, 2012; Mallisham et al., 2017). Resultatet i en studie av Kisely et al. (2017) 

visade att genom att öka patienternas delaktighet i planeringen av den egna behandlingen 

förbättrades patienternas följsamhet till behandlingen. Sjuksköterskan kan använda sig av MI 

i sitt omvårdnadsarbete som en del i personcentrerad vård. 

Resultatet visade även att genom sjuksköterskornas fokusering på patienternas aktuella 

problem i samråd med patienterna via tillämpningen av MI så kan en positiv 

livsstilsförändring bland patienterna komma till stånd (Dray et al., 2014; Meepring et al., 

2018). Patienterna inom ätstörningsenheterna är ofta mycket sköra individer, psykiskt och 

fysiskt, och har ett stort behov av omvårdnad. Via sjuksköterskans empatiska förhållningssätt 

känner sig patienten sedd och bekräftad av sjuksköterskan, vilket i sin tur har en välgörande 

inverkan i patientens strävan mot en hälsosammare livsstil (Dray et al., 2014).  

 I en studie av Zuaboni et al. (2017), fick sjuksköterskorna på flera psykiatriska kliniker en 

utbildning ibland annat MI för att förbättra patienternas återhämtning. Det visade sig att inga 

markanta förbättringar kunde redovisas och de troliga anledningarna till detta var att 

sjuksköterskorna hade endast fått en kort utbildning av bland annat MI och då utanför arbetet.  

Sjuksköterskorna hade svårigheter att implementera inventeringen i sitt praktiska 

patientarbete på grund av tidsbristen. Som tidigare nämnts så rekommenderar Socialstyrelsen 

för vårdpersonalen en tre till fyra dagars utbildning i MI (Socialstyrelsen, 2017).  

Telefonrådgivning med MI som behandlingsmetod hade positiv effekt för patienternas 

följsamhet till behandling (Cook et al., 2008). Denna metod visade sig vara både 

kostnadseffektiv och effektiv gällande att patienternas följsamhet till behandlingen 

förbättrades vilket ledde till färre besök på akutmottagningen.  

Kaplan et al. (2013) lyfte upp vikten av språkbruket i sin studie. Studien visade framförallt 

hur personalens empatiska förhållningssätt speglades i samtalet med patienten och banade 

vägen för en positiv inverkan hos patienten. MI metoden utgör en användbar metod som 

hjälper sjuksköterskan på ett detaljerat sätt tänka på interaktionen mellan sig själv och 

patienten samt att hur hen kan förbättra kommunikationen ytterligare mellan sig själv och 

patienten för att försäkra sig om att patienten har fått sina basala behov mätta samtidigt som 
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sjuksköterskan ser till att omvårdnaden som helhet på vårdavdelningen sköts på ett säkert sätt 

(Bunyan et al., 2017).  

Även Jackman (2012) förespråkar vikten av implementeringen av MI i patientkontakten för 

att förbättra samförståndet mellan behandlare och patient samt att utveckla en mera öppen 

kommunikation och en större pålitlighet i den terapeutiska alliansen mellan behandlaren och 

patienten, vilket i sin tur kan leda till en förbättrad hälsa hos patienten.   

Meepring et al. (2018) samt Knight et al. (2015) använde MI för att förbättra livsstilen bland 

psykiatriska patienter och båda fick en del gynnsamma resultat. Även Shenkman et al. (2015), 

som nämns i bakgrunden, fick positiva resultat med en liknande studie. Det krävs dock ofta en 

långtidsinventering för att en förändring ska komma till stånd, vilket stöds av en tidigare 

nämnt studie av Park et al., (2011), och ibland kan det vara av vikt att förse patienterna ett 

mera omfattande stöd i hemmet efter utskrivningen för att patienterna ska få vardagen att 

fungera. 

Det är viktigt med en individuell vårdplanering alternativt utskrivningsplanering inför 

utskrivningen för att säkerställa den bästa möjliga tillvaron för patienten i hemmet.  Dessa 

patientgrupper har ofta omfattande hälsoproblem relaterade till livsstilsfrågor gällande kost, 

motion med mera samt att de är i behov av utbildning för att få en förbättrad insikt och 

medvetenhet kring dessa frågor (Rönngren et al., 2014).  

Utöver detta så är det av vikt att dessa patientgrupper med psykiska sjukdomar behöver få en 

vägledning i att inse förbindelsen mellan den fysiska och mentala hälsan samt deras 

samverkan på hälsan som helhet. Med hjälp av sjuksköterskans vägledning via ett empatiskt 

förhållningssätt kan patienten påbörja planeringen av sin individuella hälsoplan (Camann, 

2010). 

Farholm et al. (2016) förespråkar i sin studie att en anledning till att dessa patientgrupper med 

allvarliga psykiska sjukdomar inte kommer i gång med en livsstilsförändring till en aktivare 

och hälsosammare livsstil kan vara en bristande motivation till att påbörja med något nytt. 

Patienterna kan uttala sig om att vilja börja motionera men kommer sedan inte i gång att göra 

det. Det kunde dock inte fastställas att en bristande motivation skulle vara den enda 

anledningen till en inaktiv livsstil bland dessa patientgrupper.  

Sousa et al. (2013) och Shimada et al. (2016) fann positiva effekter av MI vid förbättringen av 

psykossymtom bland patienter med psykossjukdomar. Detta anser författarna till föreliggande 

studie är av intresse då dessa patientgrupper vanligen betraktas som icke mottagliga för 

terapier av olika slag, förutom läkemedelsbehandling som även den kan behöva ett 

omfattande motiveringsarbete för att få patienternas medgivande till behandlingen.  

Däremot kunde inte Drake et al., (2015) styrka effekten av att enbart använda sig av MI för att 

förbättra behandlingsföljsamheten bland patienter med schizofreni men fann att SMS 

påminnelserna kunde ha en gynnsam effekt i att förbättra behandlingsföljsamheten bland 

dessa patientgrupper med schizofreni. Även en psykologisk utbildning visade sig ha 

någorlunda positiv effekt gällande förbättringen av behandlingsföljsamheten. 
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Tre studier från resultatet gällande rökavvänjning, (Barrio et al., 2014; Metse et al., 2017; Rae 

et al., 2015), visade positiva resultat då MI inkluderades i rökavvänjningsterapin. Rökning 

utgör en ofta förekommande konflikt inom den psykiatriska – och beroendeslutenvården då 

patienterna ofta har en begränsad utgång i enighet med läkarbedömning samt det faktum att 

sjukhuset ska vara ett rökfritt område. 

Vidare ska röktiderna anpassas mellan personalens rutinuppgifter och patienternas rökbehov. 

De röktiderna som är förutbestämda på vårdavdelningarna är kanske inte alltid anpassade för 

den enskilde individen. Då rökning medför en utökad stimulans i hjärnans belöningssystem 

kan det utgöra en större utmaning för patienter med redan ansträngd psykisk obalans att avstå 

rökning (Goldie et al., 2010).   

I resultatet framkom att g drogavvänjning och MI visade effekten av MI baserad 

drogavvänjningsterapi (Bagoien et al., 2013; Nyamathi et al., 2011) som fann att 

drogavvänjningsterapier inkluderande bland annat MI hade en positiv effekt i att öka 

patienternas motivation till en livsstilsförändring. Laker (2007) förespråkade att en 

långtidsinventering av MI med patienter som både lider av en psykisk sjukdom och missbruk 

skulle vara en effektivare alternativ.  

I en studie av Shield et al. (2014) undersöktes vilka behandlingsmetoder som var de mest 

effektiva vid alkoholberoende. Resultatet visade att läkemedelsbehandlingen var den mest 

effektiva och att kombinerad MI och kognitiv beteendeterapi var den näst effektiva metoden 

då det gäller att minska alkoholberoendet och dödligheten relaterad till alkoholberoendet. 

Hampson et al. (2015) fann positiva effekter av MI metoden då det gäller att motivera 

inaktiva patienter med psykiska sjukdomar att återigen aktivera sig inom arbets – och 

samhällslivet. 

Slutsats 

Slutsatsen var att MI enskilt eller kombinerad med andra behandlingsmetoder kan användas 

av sjuksköterskor inom den psykiatriska- och beroendesjukvården för att möjliggöra en 

positiv livsstilsförändring hos patienter.  

Sjuksköterskan kan i personcentrerat omvårdnadsarbete använda sig av MI och motivera 

patienten till att fullfölja sin vård och behandling och därmed även hjälpa patienten att 

undvika återinsjuknande och återinläggningar inom slutenvården samt hjälpa patienten att 

återigen bli en aktiv medlem i samhällslivet. 

Att ta med MI metod i grundutbildningen för sjuksköterskor rekommenderas av författarna till 

denna studie. 
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Bedömningsunderlag                                                                                                                                                                                                                                    Bilaga I                                                               

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).                                                                                                                                                                                                                   

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. 

Kliniskt 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. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelse och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess; 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 kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = Låg kvalitet.    
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Artikelmatris                                                                                                                                                                                                   Bilaga II 

                                                                                                                                                                  

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/ 

Typ 

Bagoien, G., 

Bjorngaard., 

Ostensen, C., 

Klaebo Reitan, 

S., 

Romundstad, 

P., & Morken, 

G. 

2013 

Norge 

The effects of 

motivational 

Interviewing on 

patients with  

comorbid 

substance use 

admitted to a 

psychiatric  

emergency unit 

– a randomised  

controlled trial 

with two  

year follow - up 

Syftet med studien 

var att undersöka effekten av  

behandlingen med två MI 

sessioner  

inklusive vanlig behandling på 

en 

psykiatrisk akutvårdsavdelning 

med 

patienter med samsjuklighet i 

missbruk. 

En öppen randomiserad  

Kontrollerad studie. 

Patienterna på två 

psykiatriska vårdavdelningar 

på ett sjukhus  

delades in i två grupper;  

ena gruppen fick vanlig 

behandling inklusive två 

sessioner av MI och andra 

gruppen fick endast vanlig 

behandling. 

N=135 

(vid tre månaders 

kontroll: n=42) 

(vid sex månaders 

kontroll: n=58) 

(vid tolv 

månaders 

kontroll: n=58) 

(vid 24 månaders  

kontroll: n=81) 

Båda grupperna minskade sitt 

missbruk under de första tolv 

månaderna. Vid 24 månaders 

kontroll hade experimentgruppen 

minskat sitt månatliga missbruk 

medan kontrollgruppen hade ökat 

sitt missbruk. 

II 

RCT 

Barrio, P., 

Hidalgo – 

Mazzei, D., 

Ilzarbe, D., 

Fábrega, M., 

Moreno, J., 

Balcells, 

M.,…Gual, A. 

2014 

Spanien 

Motivational 

interviewing for 

smoking 

cessation in a 

psychiatric day 

hospital: a 

feasibility study 

Syftet med studien var att 

undersöka genomförbarheten 

och accepterandet av att lägga 

till MI till den vanliga 

rökavvänjningsbehandlingen på 

en psykiatrisk 

dagvårdsavdelning. 

En kliniskt kontrollerad 

studie. En patientgrupp, 

experimentgrupp, fick vanlig 

rökavvänjningsbehandling 

inklusive MI och 

kontrollgruppen fick endast 

vanlig behandling. 

N=44 

(0) 

Fyra patienter i 

experimentgruppen kunde sluta 

röka men ingen i kontrollgruppen 

lyckades med detta. Men båda 

grupperna lyckades minska på 

rökningen. Det var genomförbart 

och acceptabelt att inkludera MI i 

rökavvänjningsbehandlingen. 

II 

CCT 
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Bergly, T., 

Gråwe, R., & 

Hagen, R. 

2014 

Norge 

Domains and 

perceived 

benefits of 

treatment among 

patients with and 

without co 

occuring 

disorders in 

inpatient 

substance use 

treatment.   

Syftet med denna studie var att 

utforska de olika 

behandlingsformerna som 

erbjöds patienterna samt de 

problemområden som 

fokuserades på under 

behandlingstiden på en 

slutenvårdsavdelning för 

patienter med 

missbruksproblematik. . 

Patienterna på en 

beroendevårdsavdelning fick 

svara på två frågeformulär. I 

det första frågades om vilka 

substanser som patienterna 

missbrukade och angående 

behandlingen huruvida de 

hade haft nytta med 

behandlingen och huruvida 

de var nöjda med 

behandlingen. I det andra 

frågeformuläret frågades i 

enlighet med ICD – 10 

klassificering huruvida 

patienterna hade en 

psykiatrisk diagnos eller 

beroendediagnos. De 

patienter som hade en 

psykiatrisk diagnos delades 

in i gruppen med patienter 

med både missbruk och 

psykiatrisk sjukdom. 

N= 85 

(0) 

De vanligast förekommande 

behandlingarna gick ut på att 

förbättra relationen med familj 

och närstående, avslappning, 

psykodynamisk terapi, kognitiv 

beteendeterapi, MI. 

Patienterna upplevde sig ha fått 

mest nytta av i områden som 

prevention av återfall, fysisk 

hälsa, att fungera i vardagen, 

relationer med andra människor, 

psykisk hälsa och självförtroende. 

Mest nytta fick patienterna av 

fysisk aktivitet, stöd från 

medpatienterna, gruppterapi, 

rådgivning och behandling av 

psykisk hälsa. Patienterna med 

både missbruk och psykiatrisk 

diagnos fick mera 

exponeringsterapi, MI och 

kognitiv beteendeterapi jämfört 

med patienter utan psykiatrisk 

diagnos.  

Patienterna med psykiatrisk 

diagnos upplevde sig ha fått mest 

hjälp med självförtroendet samt 

att kunna hantera psykiatriska 

symtom. De fick mest nytta av 

behandlingen med psykisk hälsa, 

akuthjälp och sociala situationer. 

II 
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Chien, W. T., 

Mui, J., Gray, 

R., & Cheung, 

E. 

2016 

Hong Kong 

Adherence 

therapy versus 

routine 

psychiatric care 

for people with 

schizophrenia 

spectrum 

disorders: a 

randomised 

controlled trial 

Syftet var att utvärdera effekten 

av följsamhetsterapin bland en 

grupp kinesiska patienter med 

schizofrenisjukdomar gällande 

symtomsvårighetsgrad, 

läkemedelsföljsamhet, antal 

återinläggningar på 

slutenvården, funktionsnivå, 

sjukdomsinsikt under 18 

månaders tid jämfört med 

kontrollgruppen. 

En randomiserad kontrollerad 

studie. Följsamhetsterapin 

baserade på MI och 

deltagarna var 

öppenvårdspatienter med 

schizofrenisjukdomar. 

Testgruppen fick MI baserad 

följsamhetsterapi och 

kontrollgruppen fick vanlig 

behandling. Sjuksköterskorna 

fick utbildning i MI och 

därefter behandlade de 

patienterna med MI baserad 

följsamhetsterapi hemma hos 

patienterna.  

N= 134 

(6) 

Testgruppen visade en märkbar 

förbättring gällande 

sjukdomsinsikt, funktionsnivå, 

lägre siffror i positiva och 

negativa syndromskalan avseende 

psykossymtom, färre antal 

återinläggningar på slutenvården, 

förbättrad följsamhet till 

behandling jämfört med 

kontrollgruppen. 

II 

RCT 

Cook, P., 

Emiliozzi, S., 

Waters, C., & 

El Hajj, D. 

2008 

USA 

Effects of 

telephone 

counseling on 

antipsychotic 

adherence and 

emergency 

department 

utilization 

Syftet med denna studie var att 

undersöka om 

telefonrådgivning har effekt 

gällande följsamheten till 

antipsykotisk 

läkemedelsbehandling och 

utnyttjandet av 

akutmottagningsbesök bland 

patienter med allvarliga 

psykiska sjukdomar. 

En icke randomiserad 

kontrollerad studie. Till 

studien valdes psykiatriska 

patienter med pågående 

antipsykotisk 

läkemedelsbehandling och de 

valdes via ett patientregister. 

Patienterna kontaktades via 

telefon av sjuksköterskor som 

antingen gav patienter 

kognitiv beteendeterapi 

baserad eller MI baserad 

rådgivning/terapi beroende 

på hur redo dessa patienter 

var för en förändring samt 

vilka individuella hinder för 

följsamheten de hade. 

N= 210 

(8) 

Deltagarna visade en förbättring 

gällande läkemedelsföljsamhet 

och hade också färre besök på 

akutmottagningen jämfört med 

kontrollgruppen. 

II 

CCT 
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Dray, J., 

Gilchrist, P., 

Singh, D., 

Cheesman, G., 

& Wade, T. D. 

2014 

Australien 

Training mental 

health nurses to 

provide 

motivational 

interviewing on 

an inpatient 

eating disorder 

unit 

Syftet var att undersöka 

genomförbarheten och 

effektiviteten av MI träning för 

sjuksköterskor och att 

undersöka vilken effekt MI 

hade på patienternas följsamhet 

till behandlingen. 

Sjuksköterskorna fick träning 

i MI och deras kompetens 

och följsamhet till att 

använda MI med patienterna 

undersöktes. Patienterna fick 

MI av sjuksköterskorna och 

deras följsamhet till 

behandlingen gällande 

ätstörning undersöktes. I det 

första två veckors 

programmet gav 

sjuksköterskorna stöd till 

patienterna i att börja tänka 

på en förändring samt hjälpte 

patienterna till att komma till 

ett beslut om de kände sig 

redo för en sex veckors 

behandlingsprogram gällande 

matintag och viktuppgång. 

N= 14 

sjuksköterskor 

(8) 

N= 40 

Patienter 

(18) 

Sjuksköterskorna visade utökad 

kunnande och följsamhet i MI. 

Patienterna var positiva till MI 

och upplevde att de fick bättre 

kontakt med sjuksköterskorna 

tack vare MI och patienterna 

skrev inte ut sig i förtid i lika stor 

utsträckning som de hade gjort 

innan MI implementerades på 

avdelningen. 

II 

P 

Hampson, M., 

Hicks, R., & 

Watt, B.  

2015 

Australien 

Exploring the 

effectiveness of 

Motivational 

Interviewing in 

re-engaging 

people 

diagnosed with 

severe 

psychiatric 

conditions in 

work, study, or 

community 

participation 

Syftet var att undersöka 

effekten av MI då det gäller att 

återengagera patienter med 

psykiatriska sjukdomar i 

arbetslivet, studier och i 

deltagandet i samhällslivet. 

En kliniskt kontrollerad 

studie. Patienterna indelades i 

två grupper. Testgruppen fick 

MI session men 

kontrollgruppen fick inte MI 

session. 

N= 51 

(23) 

Vid 6 månader 

(36) 

Vid tolv månader 

(34) 

Studien visade att psykiatriska 

patienter som fick MI hade i 

större utsträckning återengagerat 

sig i arbetslivet, i studier och i 

samhällslivet jämfört med 

kontrollgruppen. 

II  

CCT 
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Kaplan, J., 

Keeley, R., 

Engel, M., 

Emsermann, 

C., & Brody, D. 

2013 

USA 

Aspects of 

patient and 

clinician 

language predict 

adherence to 

antidepressant 

medication 

Syftet var att undersöka hur 

patientens och behandlarens 

språkbruk eventuellt påverkar 

patientens följsamhet till 

läkemedelsbehandlingen. 

En randomiserad kontrollerad 

studie. 

Patienter med diagnostiserad 

depression indelades i två 

grupper. Den ena gruppen 

fick träffa en behandlare som 

fått träning i MI och den 

andra gruppen fick träffa en 

behandlare som inte fått 

träning i MI. Samtalen 

bandades in och analyserades 

gällande språkbruk hos både 

behandlare och patienter. 

N= 20 behandlare 

(0) 

N=160 

Patienter 

(104) 

Studien visade att empati och 

förändringsprat hade en positiv 

effekt vid läkemedelsordination 

och att empati och 

förändringspratet förutsåg en 

högre beräknad 

läkemedelsföljsamhet i över 180 

dagar. Behandlarens språk som 

överensstämmer med MI och 

empati kan påverka positivt 

patientens förändringsprat och 

följsamhet till antidepressiv 

läkemedelsbehandling. 

II 

RCT 

Knight, M., 

Bolton, P., 

Coakley, C., 

Kopeski L., & 

Slifka, K. 

2015 

USA 

Nursing care for 

lifestyle 

behavioral 

change 

Syftet var att undersöka 

effekten av 18 veckors 

livsstilsintervention angående 

kardio metabolisk hälsa, 

följsamhet till interventionen 

samt patienternas livskvalitet 

efter utskrivningen från 

sjukhuset. 

Studien inleddes på två 

psykiatriska 

slutenvårdsavdelningar och 

patienterna följdes upp under 

18 månader efter 

utskrivningen. Patienterna 

fick välja mellan sju områden 

att fokusera på: att bli aktiv, 

att äta hälsosammare, 

kolesterolvärde, blodtryck, 

vikt, rökning och blodsocker. 

Sjuksköterskorna använde 

MI för att stödja patienterna i 

sina val samt i att fortsätta att 

fokusera mot de uppsatta 

hälsomålen. 

N= 38 

(27) 

De patienter som valde att 

fokusera på viktminskning 

lyckades att gå ned i vikt. Efter 

utskrivningen hade många 

patienter det svårt att planera och 

organisera upp vardagen och 

därmed var det flera som hoppade 

av studien. Telefonkontakten med 

sjuksköterskorna var mycket 

uppskattad av deltagarna, som 

fortsatte med studien, då den 

hjälpte dem med att fortsätta att 

vara fokuserade i strävan mot 

bättre hälsa.  

II 

P 

McKenzie, K., 

& Chang, Y. – 

P.  

2015 

USA 

The effect of 

nurse – led 

motivational 

interviewing on 

medication 

adherence in 

patients with 

bipolar disorder 

Syftet med studien var att testa 

effekten av tre veckors MI i 

läkemedelsföljsamheten med 

patienter med bipolär sjukdom 

inom den psykiatriska 

öppenvården. 

En före - och efter testdesign 

användes för att undersöka 

effekten gällande 

läkemedelsföljsamhet, 

motivationen till att 

förändras, själv förmåga samt 

hur nöjd patienten var till 

behandlingen. 

N= 14 

(1) 

Följsamheten till 

läkemedelsbehandlingen blev 

bättre. Likaså motivationen till att 

förändras. Självförmågan till att 

sköta medicineringen förbättrades 

även den. 

II 

P 
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Meepring, S., 

Chien, W. T., 

Gray, R., & 

Bressington, D. 

2018 

Thailand 

Effects of the 

Thai health 

improvement 

profile 

intervention on 

the physical 

health and health 

behaviours of 

people with 

schizophrenia: a 

quasi – 

experimental 

study 

Syftet med studien var att under 

ett års tid undersöka den 

terapeutiska effekten av 

hälsoprojektet HIP T (health 

improvement profile – 

Thailand) på fysisk hälsa och 

hälsobeteenden bland patienter 

med schizofreni. 

En kvasiexperimental studie. 

Tio sjuksköterskor valdes till 

studien och de fick träning i 

hur de ska genomföra 

hälsoundersökningarna på 

patienterna samt hur de ska 

använda MI för att få till 

stånd en förändring hos 

patienten mot en 

hälsosammare livsstil då 

patienten visade sig ha en röd 

varningsflagga i sina 

mätvärden såsom: förhöjd 

BMI eller högt BT. Dessa tio 

sjuksköterskor arbetade med 

minst tio patienter var. Den 

originalmodellen HIP (health 

improvement profile), en 

västerländsk modell, 

omvandlades till att passa in i 

thailändska förhållanden. 

Utifrån mätvärden såsom P, 

BT, bukomfång, BMI samt 

patienternas egna 

bedömningar om hälsa och 

livsstil så upprättade 

sjuksköterskorna i samråd 

med patienterna och deras 

anhöriga en individuell 

vårdplan att arbeta utifrån. 

N= 105 

(0) 

      Tjugotre patienter hade 

lyckats med att nå en 

hälsosammare BMI. 

Ett hälsoprojekt har potential till 

att förbättra den fysiska hälsan 

bland patienter med omfattande 

psykisk sjukdom genom att 

integrera hälsoprojektet i den 

psykiatriska öppenvården. Totalt 

identifierades 335 rödflaggade 

hälsoproblem hos patienterna i 

början av studien. Efter tolv 

månader hade antalet röda flaggor 

sjunkit till 244. 

II 
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Metse, A., 

Wiggers, J., 

Wye, P., 

Wolfenden, L., 

Freund, M., 

Clancy, R., 

…& Bowman, 

J. 

2017 

Australien 

Efficacy of a 

universal 

smoking 

cessation 

intervention 

initiated in 

inpatient 

psychiatry and 

continued post – 

discharge: a 

randomised 

controlled trial 

Syftet med studien var att 

bedöma effekten av 

rökavvänjningsterapier inom 

psykiatriska 

akutvårdsavdelningar under 

vårdtiden och efter 

utskrivningen. 

En randomiserad kontrollerad 

studie. Deltagarna blev 

indelade i två grupper, varav 

den ena gruppen fick en 

vanlig 

rökavvänjningsbehandling 

innehållande nikotinplåster 

och dylikt och den andra 

gruppen fick en metod 

innehållande 15 minuters MI 

samt nikotinplåster och dylikt 

medan de var inskrivna på 

vårdavdelningarna. 

Deltagarna följdes upp under 

fyra månader med 

farmakologisk och 

psykosocial inventering. 

N= 754 

kontrollgrupp 

n=375 

Inventeringsgrupp 

n=379 

(vid start:14) 

(vid sex 

månader:323) 

(vid tolv 

månader:300) 

Både vid sex och vid tolv 

månaders uppföljning rökte 

inventeringsgruppen färre 

cigaretter, hade halverat 

rökningen samt hade genomfört 

minst ett försök att sluta röka, 

jämfört med kontrollgruppen. 

II 

RCT 

Nyamathi, A., 

Nandy, K., 

Greengold, B., 

Marfisee, M., 

Khalilifard, F., 

Cohen, A., 

&Leake, B. 

2011 

USA 

Effectiveness of 

intervention on 

improvement of 

drug use among 

methadone 

maintained 

adults 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av tre 

behandlingsformer som gick ut 

på att minska 

droganvändningen bland 

patienter med pågående 

metadonbehandling. Studien 

undersökte effekten av 

individuell MI, grupp MI och 

sjuksköterskeledd 

hälsofrämjandeterapi vid 

hepatit. Primärt undersöktes 

vilken av dessa tre terapier som 

var mest effektiv gällande 

minskning av drogmissbruk, 

sekundärt att identifiera vilka 

faktorer som förespråkade 

minskningen av 

drogmissbruket. 

En randomiserad kontrollerad 

studie. 

Sammanlagd deltog 256 

patienter under pågående 

metadonbehandling i studien. 

Patienterna delades in i tre 

grupper: 90 patienter fick 

individuell MI, 70 patienter 

fick grupp MI och 87 

patienter fick 

sjuksköterskeledd 

hälsofrämjandeterapi vid 

hepatit. 

N= 256 

(0) 

Både individuell och grupp MI 

var effektiva vid minskningen av 

drogmissbruket. 

Sjuksköterskeledd 

hälsofrämjandeterapi vid hepatit 

var inte lika effektiv vid 

minskning av drogmissbruket. 

Faktorer som förespråkade 

minskning av drogmissbruk var 

socialt stöd, ingen 

bakgrundshistoria av prostitution, 

inget injektionsmissbruk den 

närmsta tiden innan studiens 

början. 

II 

RCT 
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Rae, J., Pettey, 

D., Aubry, T., 

& Stol, J. 

2015 

Kanada 

Factors affecting 

smoking 

cessation efforts 

of people with 

severe mental 

illness: a 

qualitative study 

Studiens syfte var att undersöka 

vilka faktorer som påverkar 

rökavvänjningen hos personer 

med psykiatriska sjukdomar. 

En kvalitativ studie. 

Deltagarna delades i två 

grupper var av den ena 

gruppen, kontrollgruppen, 

fick enbart 

rökavvänjningsterapi med 

nikotinplåster och dylikt 

medan den andra gruppen, 

testgruppen, fick 

rökavvänjningsterapi med 

nikotinplåster och dylikt 

inklusive MI och tillgång till 

en stödgrupp. 

N= 16 

(0) 

Sju deltagare lyckades sluta röka i 

minst sju dagar. Av dessa sju var 

fyra i testgruppen som fått bland 

annat MI. Tre patienter var i 

kontrollgruppen. De resterande 

nio deltagare fortsatte med 

rökningen. 

Tillgång till nikotinplåster och 

dylikt samt gruppstöd, 

individuella val och behov var 

faktorer som påverkade 

rökavvänjningen hos personer 

med psykiatriska sjukdomar. 

 

II 

K 

Shimada, T., 

Nishi, A., 

Yoshida, T., 

Tanaka, S., & 

Kobayashi, M. 

2016 

Japan 

Developement 

of an 

individualized 

occupational 

therapy 

programme and 

its effects on the 

neurocognition, 

symptoms and 

social 

functioning of 

patients with 

schizophrenia 

Syftet var att undersöka 

effekten och genomförbarheten 

av ett individuellt 

arbetsterapiprogram samt 

undersöka vilken effekt det har 

på nervkognition, symtom och 

social funktion bland patienter 

med schizofreni. Syftet var 

också att jämföra effekten av 

individuell arbetsterapi med 

grupparbetsterapi. 

En kvasiexperimental 

kontrollerad studie med icke 

randomiserad metod. 

Deltagarna indelades i två 

grupper. Den ena gruppen, 

testgruppen fick individuell 

arbetsterapi och 

grupparbetsterapi. 

Kontrollgruppen fick enbart 

grupparbetsterapi. 

I den individuella 

arbetsterapin ingick MI, 

självobservation, individuella 

besök, handarbete, 

individuell psykologisk 

undervisning samt planering 

inför utskrivning. 

I grupparbetsterapin ingick 

stretchning, avslappning, 

andningsövningar, 

handarbete, rekreation samt 

psykologisk undervisning. 

 

N= 51 

(0) 

Testgruppen visade betydande 

förbättring i verbalt minne, 

arbetsminne, språkbruk, 

uppmärksamhet, planering och 

genomförande, ta in och bearbeta 

information. Även schizofreni 

symtomen minskade, jämfört med 

kontrollgruppen. 

II 

CCT 
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Sousa, S., 

Corriveau, D., 

Fong Lee, A., 

Bianco, L., & 

Sousa, G. 

2013 

USA 

The lors – 

enabled 

dialogue: a 

collaborative 

intervention to 

promote 

recovery from 

psychotic 

disorders 

Syftet var att undersöka 

genomförbarheten av att 

använda lors – aktiverad dialog 

fokuserad MI (lors= the levels 

of recovery from psychotic 

disorder scale) för att närma sig 

patienter med psykotiska 

symtom. Det primära syftet var 

att utvärdera lors -aktiverad 

dialog som metod som minskar 

symtom av psykopatologin, 

förbättrar följsamheten till 

medicinering och förbättrar 

fungerandet. Via lors – 

aktiverad dialog synliggörs 

skillnaderna mellan patientens 

och behandlarens skattningar 

gällande patientens symtom. 

Patienterna kom från två 

slutenvårdsavdelningar samt 

från fyra 

öppenvårdsmottagningar. Till 

testgruppen valdes 50 

patienter och till 

kontrollgruppen 40 patienter 

via ett slumpmässigt urval. 

Patienterna och behandlarna 

fyllde i skattningsskalor 

gällande patienternas 

psykossymtom. Patienterna 

och behandlarnas svar 

jämfördes och avvikelserna 

betraktades som patienternas 

bristande medvetenhet om 

sina symtom, vilket 

behandlarna fokuserade på 

vid MI för att förbättra 

återhämtning hos patienterna. 

 

N= 90 

(0) 

Initialt underskattade patienterna 

sina psykotiska symtom vid 

jämförelse med behandlarnas 

skattningar om patienternas 

symtom. Avvikelserna minskade 

över tiden. 

Patienterna i testgruppen visade 

förbättring i funktionsnivån, samt 

i minskade psykossymtom. 

Kontrollgruppen visade ingen 

förbättring gällande 

psykossymtom. Förbättring 

gällande läkemedelsföljsamheten 

var mycket minimal i båda 

grupperna, dock något bättre i 

testgruppen. Det visade sig vara 

genomförbart att använda 

psykossymtomskattningsskalor 

vid MI för att närma sig patienter 

med psykotiska symtom. 
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RCT 
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