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Sammanfattning:  

På de flesta avdelningar kan patienter identifieras som har ett symtom eller ett 

sjukdomstillstånd som är orsakat och/eller påverkas av ett beteende de har. Detta beteende 

leder till problem för den enskilda individen men även för sjukvården då de tar en hel del 

resurser i anspråk. Bakgrunden beskriver några av de metoder som finns för att bedöma 

motivationen till förändring, men även metoder som kan visa sig vara användbara i ett 

förändringsarbete. Hur vanor uppkommer och hur de kan brytas beskrivs. Vad som 

påverkar människan att fatta beslut för förändring: både känslomässigt och de fysiologiska 

aspekterna i hjärnan. Hur motivation uppstår och bibehålls och vilka hinder som kan finnas 

i form av missbruk. Syftet med detta arbete är att beskriva hur sjuksköterskan kan påverka 

och motivera patienten till livsstilförändring. Metoden som valdes för att studera ämnet var 

en litteraturöversikt. Tjugoen artiklar som var av relevans för syftet valdes ut och 

granskades. Resultatet visade att ett gynnsamt bemötande från vårdpersonal präglas av 

empati och förståelse. Det är viktigt att frågan om det ogynnsamma beteendet tas upp och 

att återkoppling ges till patienterna. Anhöriga och andra nätverk som kan användas som 

stöd kan med fördel användas. Aktivering av patienternas egenansvar har stor betydelse för 

framgång i förändringsarbetet. Gott om tid och en planerad uppföljning gav också goda 

resultat. Vårdpersonalen hade god hjälp när det fanns fungerande verktyg de kunde arbeta 

med i bedömning och under samtalet med patienterna. Motiverande tekniker och 

motiverande samtal visade sig ge goda resultat, ju längre dessa åtgärder pågick desto 

bättre. Slutsatsen är att det finns faktorer som påverkar patienternas motivation till 

förändring som sjuksköterskan kan använda sig av i sitt arbete på en akutvårdsavdelning.  

 

Nyckelord: Motivation, beteende, förändring, påverkan, vårdavdelning. 

 

Abstract:  

In many wards you can find patients presenting with a symptom or an illness that is caused 

by a certain behavior. This behavior cause huge problems for the patient but also for the 

healthcare system since they are using up a great deal of the resources. In the background 

different methods for judging the willingness of change are presented but also other 

methods that are useful in the work of behavior change. There is described how habits start 

and how to break them. What impact the human feelings and the function of the brain have 

on the decision making. How to create and remain motivated and how addictive behavior 

work as a barrier. The objective with this study was to describe how the nurse can have an 

impact and motivate the patient to lifestyle changes. Method used is a review of the 

literature. Twenty-one articles relevant for the subject were chosen and analyzed. The 

result show that a favorable behavior from the staff towards the patient was characterized 

by empathy and understanding. Of importance is to talk about the problem and to give 

feedback. Relatives and other persons or organizations willing to support can be useful. To 

achieve that the patient take responsibility for his or her own health has a big impact for 

success in the change management. Plenty of time and a scheduled follow up plan were 

also of importance to achieve a good result. The health staff appreciated to be able to use 

tools to help them assess the patient and address problems. Motivational techniques and 

interviewing showed good result, the longer and more frequent the better. Conclusion is 

that there are factors having impact on the motivation for change among the patients that 

the nurse working in an emergency ward can use.  

 

Keywords: motivation, behavior, change, impact, patient care. 
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INLEDNING 

 
På de flesta avdelningar kan patienter identifieras som har ett symtom eller 

sjukdomstillstånd som är orsakat och/eller påverkas av ett beteende de har. Det kan 

tillexempel vara hjärtsviktpatienter som ej förmår hålla vätskerestriktionen utan gång på 

gång utvecklar lungödem, rökande patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom som 

vårdas akut för förvärrade andningsbesvär vid upprepade tillfällen eller patienter med 

etylöverkonsumption som får magblödningar. Detta leder till stora problem för den 

enskilda individen men även för sjukvården då de tar en hel del resurser i anspråk. 

Beteendet kan vara en del av en missbruksituation men behöver inte vara det. Rikligt med 

information både muntligt och skriftligt vid upprepade tillfällen visar sig oftast inte leda till 

någon förändring utan patienterna tvingas söka akutsjukvård vid upprepade tillfällen för 

samma sak då de inte förmår bryta sitt beteende. Situationen kan upplevas som hopplös 

och både personal och patienter kan känna sig maktlösa. Tankar och förväntningar som vi 

har på oss själva och som andra har på oss kan bli som självuppfyllande profetior; en 

människa som upplever sig som hopplös blir det – men får han istället veta att han är 

betydelsefull och begåvad kan prestationerna förbättras. Förväntningar och attityd hos 

vårdpersonal kan ha stor betydelse på hur patienter ser på sig själv och sin förmåga till 

förändring. Som sjuksköterska är det viktigt att stödja och motivera patienten i 

förändringsprocessen. 

BAKGRUND 

Beteendeförändring 

 

Första steget i en förändringsprocess är att ta reda på hur stor viljan till förändring är. Den 

transteoretiska modellen (TTM) är en teoretisk konstruktion för att utvärdera viljan till 

beteendeförändring. Den består av fem steg med utgångspunkt i hur villig personen är att 

påbörja förändringen och vad fokus bör ligga på i de olika stegen. Styrkan med modellen 

är att den fokuserar på dynamiken i förändringsarbetet och belyser processen som sådan 

och inte som ett statiskt tillstånd. Det första steget beskrivs som förnekelse 

(precontemplation) och innebär att personen ännu inte är redo att påbörja en förändring. 

Nästa steg, begrundande (contemplation), är att se över vilka hinder som finns och hur de 

kan övervinnas. Personer som befinner sig i dessa två första steg ser mer hinder än fördelar 

med förändringen och är ännu inte redo utan fokus måste ligga på att identifiera fördelarna 

med förändringen. Det som kan uppnås med förändringen och vad det i sin tur kan leda till 

för positiva effekter. När stegen börjar tas för att övervinna de hinder som identifierats kan 

förändringen påbörjas och personen går in i förberedelsefasen (preparation). Här är det 

viktigt att fastställa åtagandet och skriva en plan med ett startdatum och upprätta ett 

kontrakt för att specificera för sig själv och för andra vad som ska göras och under vilken 

tid. Handling (action) är det fjärde steget och här påbörjas förändringen och allt fokus 

ligger på att implementera det nya beteendet i livet. Aktivitet (maintenance) som är det 

sista steget innebär att arbeta för att det nya beteendet ska behållas. Eventuella återfall 

(drop out) bör inte ses som ett personligt misslyckande utan som en del av processen 

(Johnson, 2013, Parish, Kosma & Welsch, 2007). Användandet av TTM har visat sig ge 

goda resultat vid viktminskning och träning (Johnson, et al, 2008). Vid förändring av 

hälsobeteende för att undvika cancer har den också visat sig effektiv även om andra 

faktorer också har betydelse för framgång eller inte (Choi, Chung & Park, 2013). 
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Strategier för att stödja förändringsprocessen och balansen mellan fördelar och nackdelar 

med förändringen är viktigt men även graden av det specifika självförtroendet (self 

efficacy). Begreppet specifikt självförtroende innefattar att ha tilltro till att förändring av 

ett specifikt beteende i en specifik situation kan genomföras, det säger dock ingenting om 

den generella tilltron till sin förmåga utan innefattar bara den specifika situationen. Den 

viktigaste källan till den egna tilltron är den egna erfarenheten av att ha lyckats eller 

misslyckats tidigare, men även att ha sett andra lyckats eller misslyckats påverkar (Fossum, 

2007). Framgångsrik förändring är baserad på graden av tillit till sin egen förmåga att 

förändra sin situation och att bibehålla förändringen trots frestelser (Butterworth, 2008, 

Parish et al, 2007). Förändring sker när personer är redo och deras värderingar stöder 

förändringen. En känsla av att förändringen är genomförbar och av betydelse är av vikt. Ett 

behov av att ta kontroll över sin hälsa, en bra plan och socialt stöd är också viktiga faktorer 

för att lyckas med förändringen (Butterworth, 2008).  

Det finns olika metoder som kan användas som hjälpmedel för att genomföra förändring: 

Acceptance and commitment therapy (ACT) bygger på sex grundläggande principer som 

tillsammans förändrar sättet att tänka och på det sättet leder till ett ändrat beteendet. Den 

ökade psykologiska flexibiliteten leder till en bättre förmåga att anpassa sig till en situation 

och att kunna handla på ett konstruktivt sätt. Denna metod har visat sig vara effektiv när 

det gäller att stödja människor som har problem med allt från drogmissbruk och kronisk 

smärta till att sluta röka och minska stressen på arbetet (Hayes, Luoma, Bond, Masuda & 

Lillis, 2006). Decentralisering, som är en av principerna innebär att förhålla sig till sina 

tankar på ett nytt sätt så att de får mindre makt och inflytande. Smärtsamma och 

obehagliga tankar avdramatiseras och förlorar sin makt att skrämmas vilket leder till 

minskad påverkan av beteendet. Obehagliga känslor och sinnesförnimmelser accepteras 

istället för att tryckas bort vilket leder till mindre obehag och mindre svårt att släppa taget 

om. Att vara närvarande i nuet och observera jaget samt att tydliggöra sina värderingar är 

viktiga delar för att sedan kunna agera med värderingarna som vägledning. De fyra första 

principerna brukar tillsammans benämnas medveten närvaro (Harris, 2009). 

De fem A´na är en metod som används för att motivera till beteendeförändring och kan 

användas vid en ovana som tillexempel rökning och kan åskådliggöras på följande sätt. 

Ask, arbetet inleds med att våga fråga, identifiera och dokumentera hur mycket patienten 

röker. Advise, innebär att starkt, tydligt och personligt avråda patienten från att röka. 

Assess, innefattar att fråga hur patienten ställer sig till att sluta. Assist, innebär att om 

patienter är villig att sluta ska hjälpmedel erbjudas såsom plåster, sluta röka kurs eller vad 

patienten önskar. Arrange, följ upp genom att boka nästa kontakt, telefonledes eller 

personligt möte vilket bör ske under den första veckan (US Department of Health & 

Human Service, u.å.). Internet kan användas som ett verktyg för att främja 

beteendeförändring och det finns tillexempel en mängd viktminskningsprogram. I en 

översikt identifierades tre nyckelkomponenter som bidrar till att göra dessa program 

framgångsrika. Det första är att de var personliga genom att personen själv specificerar 

sina behov och mål och sedan får återkoppling av personlig karaktär. Det kan vara uttryck 

som: Grattis Katarina! Du nu gått ner två kg och om du fortsätter likadant kommer du snart 

i jeansen du hade på gymnasiet. Återkoppling överlag är den andra komponenten, frekvent 

och tydlig återkoppling som gärna presenteras i staplar och tabeller. Även grupp 

återkoppling är av stor betydelse, många använder sig av sociala medier som facebook och 

twitter där de lägger ut sina resultat och får återkoppling och stöd. Programmen och 

återkopplingen är anpassade och bearbetade mot individen och målgruppen (Svensson & 

Trolle Lagerros, 2010). 
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Vanor 

En vana uppstår när processen i hjärnan omvandlar en serie beteenden till en automatisk 

rutin för att spara på krafterna. En vanecirkel kan beskrivas med en signal som utlöser ett 

beteende och därefter kommer belöningen, när detta upprepas flertalet gånger blir det 

automatiserat och hjärnan kommer att fokusera på signalen och belöningen. Hjärnan slutar 

att jobba med beteendet och flyttar istället över uppmärksamheten till andra uppgifter. 

Detta är nödvändigt då alla bagateller i vardagslivet annars blir för mycket för hjärnan att 

processa och den skulle inte kunna arbeta funktionellt. Skador på de basala ganglierna i 

hjärnan leder ofta till mental förlamning då förmågan att ignorera obetydliga detaljer inte 

finns och mängden information att ta ställning till överväldigar. Baksidan av detta är att 

vanor ibland kan vara lika mycket ett gissel som en fördel. Det krävs att en ogynnsam vana 

aktivt bekämpas för att brytas. Många val, mer än 40 procent, som görs varje dag är inte ett 

resultat av välunderbyggt beslutsfattande utan av ett vanebeteende. Det är tillexempel en 

bra vana att alltid passera toaletten och borsta tänderna innan sänggående men inte 

gynnsamt för den som försöker gå ner i vikt att alltid passera kylskåpet för att ta en 

nattsmörgås (Duhigg, 2012). Att utföra något moment i sitt beteende annorlunda är ett sätt 

att förändra ett destruktivt mönster. Genom att bryta det vanemässiga beteende i den 

aktuella situationen i något avseende åstadkoms en förändring och en ny vana skapas. För 

att det ska kunna ske krävs en reflektion över vad som skedde när det negativa mönstret 

bröts och upprepa det som fungerade vid det tillfället. Fokus ligger på att försöka 

identifiera nya aspekter och perspektiv på situationen, undvika att grubbla över inre motiv 

och istället skrida till handling (O´Hanlon, 2003). 

Hälsoinformation  

 

En läroprocess som är patientcentrerad är en förutsättning för de förändringar av 

livssituationen som behandlingen eller sjukdomen kan innebära. För att kunna få en känsla 

av egenkontroll är kunskap och tillit till den egna förmågan avgörande. Kommunikationen 

mellan hälso och sjukvårdspersonal, patient och synen på kunskap och lärande är viktiga 

delar i denna läroprocess. Om patienten inte involveras blir hälsoinformationen en passiv 

aktivitet till skillnad från den pedagogiska undervisningssituationen som kräver en 

involvering av patienten (Klang Söderkvist, 2007). Hälsoinformation är en viktig del för att 

patienten ska engagera sig i sin hälsa, förbättra sitt välmående och minska ångest och oro.  

Vid hälsoproblem hjälper informationen patienten att förstå problemet och de kan själv 

söka ytterligare information från andra källor. Det leder till att patienterna kan delta i 

besluten och få bättre egenvård och behandling. De patienter som inte kan förstå budskapet 

genom en oförmåga att läsa och skriva, eller förstå det språk som informationen innehåller, 

påvisar sämre hälsa och välbefinnande (Ishikawa & Yano, 2008). Att få information om 

hur hälsovanor kan påverka hälsan på sikt uppfattas som viktigare än att få ta del av hur 

generna kan påverka hälsan i framtiden. De individer som uppvisar ett beteende som 

påverkar deras hälsa negativt föredrar dock i högre utsträckning att ta del av hur generna 

påverkar beteendet (O´Neill, McBride, Hensley Alford, & Kaphingst, 2010). Majoriteten 

av hälsoinformation är riktat till förnuftet och syftar till att aktivera det rationella beteende 

hos mottagaren som förväntas tänka långsiktigt. Omgivningen är dock full av budskap från 

andra aktörer tillexempel inom reklambranschen som aktivt arbetar med och har för avsikt 

att påverka känslor och sinnestillstånd (Marteau, Ogilvie, Roland, Suhrcke & Kelly, 2011). 

Det är av vikt att fundera över hur ett budskap förmedlas och formuleras. Psykologiskt sett 

reagerar människan väldigt olika på möjligheten att segra alternativt att uppleva en förlust. 

Vid risk att uppleva en förlust är villigheten att ta stora risker större medan 

riskbenägenheten minskar när det gäller att vinna något.  
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Hur ett problem presenteras påverkar sättet att finna en lösning och hur en frågeställning 

tolkas styrs av hur den är formulerad. Ett glas som är halvfullt eller halvtomt innehåller 

lika mycket vätska men innebörden är helt olika (Fexeus, 2008). 

Beslutsfattande 

 

För att genomföra en beteendeförändring krävs att individen fattar ett beslut. 

Beslutsfattande kan definieras som en process där hjärnan väljer en handling framför en 

annan. Våra känslor står i nära relation till vårt beslutsfattande. Tre viktiga punkter är: 

förväntat värde av att utföra handlingen, långsiktiga och kortsiktiga belöningar och 

osäkerhet. Osäkerhet påverkar generellt oss människor negativt då vi ofta ogillar att inte 

veta vad som ska hända. Mest tilltalande är ett högt värde i kombination med hög 

sannolikhet att få belöningen (Gospic, 2012). Det limbiska systemet i hjärnan, där ett 

område som benämns som amygdala ingår, står för det snabba känslomässiga beslutet, 

medan pannloben och det kortikala systemet ansvarar för det mer genomtänkta långsamma 

beslutet. Vid känslomässig påfrestning kopplar det limbiska systemet på automatiskt och 

under stress så sker en stor påverkan på det limbiska systemet då det arbetar på högvarv. 

Situationer som uppfattas som otäcka och obehagliga triggar en varningssignal i hjärnan 

och adrenalinet flödar. Ett limbiskt beteende kan yttra sig i att människan kan reagera med 

att agera aggressivt. I mindre emotionella situationer används pannloben och då tillåts tid 

för reflektion och fokusering. Förmågan att behålla lugnet är oftast gynnsamt för att fatta 

genomtänkta beslut (Gospic, 2012). I intervjuer med kvinnor som lever med 

alkoholmissbruk framkommer ett tema som känslan av att pendla i en paradox mellan 

kontroll och att ge efter för sina begär. De kan vakna på morgonen och känna total kontroll 

över tillvaron för att en stund senare sitta och dricka alkohol utan att egentligen förstå hur 

det hela gått till (Thurang & Bengtsson Tops, 2012). I en studie av hjärnaktivitet följdes 

personer med magnetröntgen samtidigt som de utsattes för orättvisa, rättvisa och neutrala 

förslag i ett spel. Den omedelbara reaktionen vid orättvisa förslag visade aktivitet i 

amylgada och det kan jämföras med en snabb aggressiv reaktion (Gospic et al., 2011). 

Försökspersoner fick utföra uppgifter tillsammans och de fick kontinuerlig återkoppling på 

sin egen prestation och den gemensamma prestationen. Efter avslutat test fick de skatta sin 

känsla av skam, stolthet och lycka beroende på resultatet av uppgiften och den 

återkoppling de fått. Under testets gång blev hjärnan undersökt av en magnetröntgen. Att 

själv misslyckas vilket leder till känsla av skam aktiverar en del av hjärnan, medan att 

lyckas tillsammans och känna stolthet aktiverar en annan del av hjärnan. Om resultatet av 

testet leder till att försökspersonen presterar bra och vinner pengar aktiveras en annan del 

av hjärnan än om resultatet av testet leder till att försökspersonen presterar bra och får 

beröm. Beteende som leder till socialt beröm är associerat med aktivitet i höger 

temporoparietal hjärnhalva (Li et al, 2013). 

 

Det är dock inte bara hjärnan som styr utan det finns andra drivkrafter. En av de starkaste 

för människan är belöning. Vad som är bra och dåligt talar hjärnans belöningssystem om. 

Belöning kan delas in i känslor av ”att gilla” och ”att vilja ha”. Dopamin styr habegäret 

medan de endogena opioiderna, som är kroppens eget morfin, signalerar vad vi gillar.  

Dopaminutsöndring leder till ett val av det som är mest lönsamt för stunden, detta ses i 

studier med djur och barn som inte har så utvecklade pannlober. Detta leder till att 

människor under stress tilltalas av och väljer kortsiktiga lösningar medan de som är lugna 

och inte känner någon stress kan luta sig tillbaka och vänta på den långsiktiga belöningen 

(Berridge, Robinson & Wayne Aldrige, 2009, Gospic, 2012).  
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Diskrepansen mellan värderingar och beteende kan beskrivas genom två vägval. Det 

reflekterade målinriktade beteende som drivs av värderingar och intentioner. Vilket kräver 

utrymme för tanke och kognitiv kapacitet. Den andra vägen som är det affektiva 

automatiska beteendet som inte kräver mycket kognitivt engagemang utan triggas av 

omgivningen och styrs av omedelbara känslor (Marteau et al, 2011). Pannloben och 

amylgada har svårt att arbeta samtidigt då det ena systemet hämmar det andra. Detta gör 

det svårt att vara rationell när någonting är starkt emotionellt. Trygghet eftersträvas av 

amylgada så en rädsla för förändring kan påverka beslutsfattande (Gospic, 2012).  En 

utlösande händelse beskrivs som en anledning till att ta beslut som viktminskning. Det kan 

styras av problem av medicinsk art – sömn apne, rygg och bensmärtor, utmattning, eller så 

kan det styras av känslor och tankar som innefattar - min partner lämnade mig, jag vill vara 

fin till bröllopsdagen. Jämfört med tidigare försök att gå ner i vikt är förklaringen till 

framgång denna gång upplevelsen av mer uttalade sociala och medicinska skäl (Klem, 

Wing, McGuire, Seagle & Hill, 1997). Läkare är oftast positiva till att patienten medverkar 

i beslutsprocessen, speciellt då det finns flera medicinska alternativ eller då behandlingen 

innebär en viss risk. Om patienterna har intellektuell kapacitet och den grad av utbildning 

som ger möjlighet att förstå beslutet och de visar intresse av att få kunskap och vara 

delaktiga läggs vikt på att de deltar i beslutsprocessen (McGuire, KcCullough, Weller & 

Whitney, 2005).  

Målsättande 

 

Det är svårare att genomföra stora förändringar än små. Målet för behandlingen eller 

förändringen som rekommenderas i de riktlinjer som sjukvården arbetar efter är ofta 

”ideala” det kan kännas ouppnåeligt och hopplöst för patienter att nå och de har svårt att 

motivera sitt val. En översikt från 2013 visar att de små förändringarna inom olika 

hälsoområden räcker för att patienter ska uppnå förbättring. De små förändringarna i den 

individuella livsstilen kan resultera i signifikant välgörande effekter, och att många små 

förändringar tillsammans kan vara av stor betydelse för patienten.  Därför bör patienten 

uppmuntras och motiveras till att börja ta små steg mot målet (Golay et al, 2013). 

Optimism är också associerat med bättre hantering och handlingsstrategier både av 

situationer som var möjliga att förändra med även när situationen bara är att acceptera 

(Scheier, Kumari Weintraub & Carver, 1986). 

Påverkan 

 

Olika faktorer påverkar människans beteende, val och mål. Vissa är tydliga såsom 

information medan andra kan vara mer subtila. Medvetet eller omedvetet påverkas 

människan av det hon tänker och upplever och det i sin tur kan användas att påverka henne 

i önskad riktning. Det finns en mängd strategier och taktiker för detta som används inom 

andra branscher tillexempel inom försäljning och reklam. Hörsel, smak och lukt 

förnimmelser väcker, vare sig det är önskvärt eller inte, tankar och känslor. Vetskapen om 

detta gör att det genom att ta reda på vad som påverkar en person går att väcka en känsla 

eller tanke hos denne och då påverka ett beteende. Färger och former i väntrum kan 

påverka en människa så en känsla av trygghet och lugn kan upplevas (Fexeus, 2008). 

Nudging som kan beskrivas som ”lätt knuff med armbågen” är ett koncept som uppmuntrar 

bättre val genom att förbättra beteendet i ett förutsägbart sätt utan att förbjuda något annat 

alternativ utan endast förändra omgivningen en aning för att uppmuntra till ett 

hälsosammare beteende (Golay et al, 2013, Marteu et al, 2011).  
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Exempel på situationer som kan användas i hälsofrämjande syfte är vid alkoholförtäring 

genom att då servera i mindre glas. Det kan även vara situationer som vid inköp av 

dagligvaror då en del av kundvagnen markeras som avsatt till frukt och grönt vilket 

resulterar i mer inköp av dessa varor (Marteau et al, 2011). Ett annat praktiskt exempel 

som utförts mer för nöjes skull än för att det skulle kunna appliceras är en trappa i en 

tunnelbaneuppgång i Stockholm som målades som ett piano. Detta resulterade i att jämfört 

med dagen innan valde mer än dubbelt så många (66 %) trappan istället för hissen, (Golay 

et al, 2013). Känslan inför en uppgift, eller inför sin egen förmåga att klara av en uppgift 

spelar stor roll för resultatet och kan påverkas i rätt riktning genom påverkan och attityden 

hos omgivningen (Fexeus, 2008). Det indirekta minnet påverkas lätt av priming, som är en 

process där undermedvetna associationer aktiveras. På ett omedvetet plan känns 

informationen igen och en koppling görs vilket leder till att det som upplevts tidigare 

påverkar handlingar i nuet utan att man är medveten om det. Intryck och känslor kan 

väckas på samma sätt. En positiv upplevelse förknippas gärna med de idéer, produkter eller 

personer som kopplas ihop med den. Det är lättare att bli påverkad av en person man 

tycker om eller som man upplever mycket likheter med (Fexeus, 2008). Genom att visa 

tecknad film med reklaminslag av mat äter barn nästan dubbelt så mycket snacks som de 

barn som tittar på tecknad film där det är reklam för andra varor. Ingen annan faktor såsom 

vikt, mängd tv-tittande i vanliga fall eller när de åt senast påverkar resultatet signifikant 

(Harris, Bargh & Brownell, 2009). Information om hur andra väljer att göra kan ha stor 

betydelse och påverkan på beteende och val, den så kallade sociala norm feedbacken 

(Marteau et al, 2011). Även att ha sett andra försöka med något och misslyckas eller lyckas 

med uppgiften kan påverka ens egen förmåga. Det behöver inte vara någon man känner 

personligen utan det räcker med att ha sett det inom media (Fossum, 2007). Tidigare 

erfarenheter förknippas med sannolikt utfall och situationer som påminner om det som hänt 

tidigare tolkas lätt utefter den erfarenheten och inte efter den objektiva troliga utfallet 

(Fexeus, 2008). 

Motivation 

 

Motivation innebär en medveten eller omedveten inriktning hos en person att vilja utföra 

vissa handlingar (Egidius, 2002). Motivation kan delas in i inre och yttre motivation, där 

den inre definieras av att någonting utförs för att det är roligt, utvecklande och intressant. 

Det är någonting som görs av eget fritt val med en önskan av att uppnå ökad kompetens. 

Uppgiften ska vare sig kännas för lätt eller för svår. En metod som används för att mäta 

motivation är Self Determination Theory. Den högsta nivån är när personligheten är helt 

integrerad med målen. Känslan av frihet och frivillighet är stor och det finns andra i 

omgivningen som bryr sig och är intresserade av hur det går och ger återkoppling på 

resultatet. Den yttre motivationen är något som utförs på grund av yttre tryck från andra, 

direkt eller indirekt (tillexempel socialt tryck) och beskrivs även den i olika nivåer. En 

uppgift kan utföras av en person som inte visar något intresse men ändå utför den för att 

undvika känslor av skuld och skam om det inte klaras av. Nästa nivå är att någonting görs 

av tvång med rädslan för att bli bestraffad om det inte utförs. Känslan är ofri och lågt 

självbestämmande styr. Amotivation är den lägsta nivån och innebär att man avstår på 

grund av ointresse eller likgiltighet oavsett konsekvenserna (Ryan, & Deci, 2000). 

 

Motiverande samtal 

Utgångspunkten i ett motiverande samtal är att ingen människa är helt omotiverad hur 

ovillig och ointresserad hon än beter sig. Alla människor har sina mål och förhoppningar 

och sättet att kommunicera med patienten kan påtagligt påverka motivationen för 

förändring och starta processen (Rollnick, Miller & Butler, 2009).   
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Patientens syn på sin situation och livsstil ska vara i fokus och inte rådgivarens. Målet med 

samtalet är att locka fram motivation till förändring i en viss riktning (Holm – Ivarsson, 

2012). Det finns fyra processer inom det motiverande samtalet: engagerande, fokuserande, 

framkallande och planerande. Engagemang hos personen är lite av en förutsättning för att 

kunna komma vidare i processen. De andra processerna ingår som en helhet och kan 

gestaltas som en trappa. Fokuserandet utvecklar och leder samtalet i en specifik riktning, 

här formuleras förändringsmål och behandlingsplaner skapas. Kärnan ligger i 

framkallandet av patientens egen motivation till förändring. Med fokus på en specifik 

förändring och utnyttjande av personens egna idéer och känslor går processen framåt. När 

personen har nått över tröskeln och är beredd att genomföra förändringen är det dags att 

planera mer specifikt (Miller, & Rollnick, 2013). Sjukvårdspersonal som fått en 

endagsutbildning i motiverande samtal beskrev innan utbildningen att de brydde sig om 

sina patienter och såg deras behov av beteendeförändring för att kunna förbättra hälsan. Att 

de ofta upplevde frustration men var ihärdiga i sina försök att ge råd och förslag till 

förändring. Hårt arbete som inte resulterade i mycket annat än känslan av hopplöshet och 

behovet av bättre verktyg för att lyckas med arbetet. Efter att de genomgått utbildningen 

upplever de inspiration och större hopp att uppnå förändring hos patienterna. Ett bättre 

samarbete med patienterna då de arbetar mer med att hjälpa till att finna lösningar på 

problemen och inte bara ger råd. Mindre stress och en känsla av att ha fått tekniker som gör 

dem säkrare och effektivare var resultatet av att ha genomgått utbildningen (Wiley, Irwin, 

& Morrow, 2012).  

Bemötande  

 

Ett gott bemötande uttrycker en god vilja gentemot den andra parten och leder till att 

samspelet mellan människor blir mer ändamålsenligt och effektivt. En god indikator på 

bemötandet kan vara en känsla av välbefinnande i mötet. Både den som bemöter och den 

som blir bemött upplever bemötandet och det kan delas in i ett inifrån- eller 

utifrånperspektiv. Inifrånperspektivet belyser aspekter hos den som bemöter, vilka 

intentioner värderingar och känslor som uttrycks och vilka tankar denne har. Det som den 

bemötte tillskriver den som bemöter är utifrånperspektivet. Av vikt är att hitta den egna 

förmågan till empati, att i sitt inre hitta den goda viljan och ha intentionen att se den andre 

och dennes behov (Echeverri, 2010). När par som diskuterar sina personliga mål och sedan 

skattar i vilken utsträckning de uppfattar att deras partner lyssnar på dem studerats visar 

resultatet att de som fått återkoppling och stöttning i större utsträckning når sina mål, 

speciellt hos de personer som upplever sin situation som stressande (Girme, Overall & 

Simpson, 2013). Bemötande kan sägas vara en attityd som beror på den bemötandes 

förhållningsätt, åsikter och kunskap (Echeverri, 2010). 

Beroendeproblematik 

 

En faktor som gör det lite mer komplicerat att ändra sitt beteende är om det föreligger ett 

beroende. Det definieras som ett användande av en substans på ett sätt som inte längre går 

att styra. Hjärnan har förändrats på ett avgörande sätt pågrund av påverkan av drogen och 

det leder till att den egna viljan inte räcker till för att styra intaget utan hjälp behövs 

(Nilsson, 2013). Missbruk innebär att intaget av drogen påverkar personens sociala liv och 

dennes omgivning negativt, tillexempel genom förstörda relationer att inte sköta sitt arbete 

eller utsätta andra för fara genom att köra bil onykter. En missbrukare kan vara beroende 

men behöver inte vara det (Drogupplysning, uå, Nilsson, 2013). 

En av drogerna som kan bidra till negativa hälsoeffekter är alkohol vilket även har en 

social påverkan då det kan leda till konflikter med vänner och familj.  
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Normer och värderingar i ett samhälle påverkar då skillnaden mellan könen kan utgöras av 

tankar som att det uppfattas som stigmatiserande att vara alkoholberoende kvinna i vissa 

kretsar och kulturer. Alkoholdrickande kan vara den sociala normen vid vissa tillfällen och 

det uppfattas som avvikande att avstå. Tidigare studier där kvinnor och män i olika länder 

har jämförts har påvisat att missbruk kan leda till känslor som skuld, dåligt samvete och 

oförmåga att komma ihåg vad som hänt kvällen innan som de vanligaste personliga 

negativa effekterna (bortsett från illamående och huvudvärk). Den störst sociala effekten är 

de negativa ekonomiska konsekvenserna, detta är dock inte signifikant hos de svenska 

deltagarna (Graham et al, 2011). Kvinnor i Sverige som lever med alkoholmissbruk visar 

på känslor av skam och dålig självkänsla. De uppfattar sig som en börda för sin familj och 

vänner och känner konstant att de måste kompensera detta. De är rädda för att inte framstå 

som en tillförlitlig anställd och god mor och på grund av detta riskera att förlora social 

ställning och i värsta fall sina barn. Kvinnorna har stort behov av att finna balans i tillvaron 

(Thurang & Bengtsson Tops, 2012). Upplevelse hos män med missbruksproblematik har 

kartlagts och de beskriver att en bra sjuksköterska är ärlig, engagerad och har en god 

iakttagelseförmåga. Skamkänslorna uppfattas som mindre i samtal med sjuksköterskan 

jämfört med i samtal med anhöriga och vänner. De upplever det som att de har ett 

skyddsnät när begäret efter alkohol är för stort och ger också i större utsträckning upp 

strategier i form av manipulation och förnekande då de uppfattar att sjuksköterskan ser 

igenom deras lögner vilket leder till en känsla av lättnad och förtroende (Thurang, 

Rydström & Bengtsson Tops, 2011).  

Tolvstegsprogrammet enligt Minnesotamodellen bygger på Anonyma Alkoholisters (AA) 

metod och startades i USA på 40-50 talet. Med utgångspunkt att alkoholberoende är en 

kronisk sjukdom som stoppas genom att avstå all alkohol. Kunskap och insikt om de 

negativa konsekvenserna av beroendet ges av behandlingsteamet och i vissa fall ingår 

avgiftning. En central komponent i behandlingen är identifikation med andra i samma 

situation och terapeuterna har ofta egna erfarenheter av beroendeproblematik. Skriftliga 

uppgifter om livshistoria och de negativa konsekvenserna de upplevt redovisas i grupp som 

sedan diskuteras tillsammans, även anhöriga bjuds in för att dela sina upplevelser och 

känslor. Hela programmet är på sex veckor och är i sluten vård och det följs sedan upp av 

möten i AA grupper som finns på de flesta orter. Aktiviteterna inom AA drivs med hjälp 

av självhjälpsgrupper och det finns inga professionella aktörer (AA, 1997, Socialstyrelsen, 

u.å.). Tilltron till sin förmåga att själv klara av att sluta dricka alkohol är markant ökad hos 

de personer som går till AA möten minst en gång i veckan (Bogenschutz, Scott Tonigan & 

Miller, 2006). 

Mångbesökare 

 

En patient som ofta söker hjälp och vård inom sjukvården betecknas mångbesökare. Det är 

en grupp patienter som är en hög kostnad för samhället men oavsett om deras frekventa 

besök bedöms som adekvata eller inte så är det en grupp multisjuka som far illa i 

vårdsystemet (Norman, Ekh, Elfsson & Bowin, 2012). Inom Stockholms läns landstings 

specialiserade beroendevård år 2010 så stod 125 stycken av patienterna för nära 2000 

besök vilket innebär att två procent av patienterna stod för sexton procent av det totala 

antalet besök på beroendeakuten. Sjutton mångbesökare studerades och kostnaden för de 

patienternas vård och hjälpinsatser under tolv månader uppgick till elva miljoner kronor.  

Den summan innefattar alla omfattande vårdinsatser som de erhållit både landstingets 

somatiska vård, beroendevård och socialtjänstens insatser (Norman et al, 2012).  
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I USA studerades ett sjukhus under en tvåårs period och resultatet visar att patienter med 

alkoholrelaterade diagnoser, vilket uppmättes till 51 stycken besökte akutmottagningen 

minst tio gånger varje år med ett årligt medelvärde på 37 besök och hade 20 inneliggande 

vårddagar (McCormack Williams, Goldfrank, Caplan & Rotrosen, 2013). Olsson (2006) 

sammanställde en fokusrapport innefattande beteendemönstret på akutmottagningarna på 

sjukhusen i Stockholm. Resultat visar att på de åtta akutmottagningarna på sjukhusen inom 

Stockholms läns landsting togs år 2004 drygt 550 000 patienter emot varje år. Av dem är 

sex procent mångbesökare vilket blir 20 593 individer, de gör sammanlagt 114 000 besök 

vilket motsvarar nästan en femtedel av akutmottagningarnas totala besöksantal. Ungefär 44 

procent av samtliga akutmottagningsbesök görs på de tre södra sjukhusen (SÖS, HS, och 

Södertälje) i Stor Stockholm. Samma patient kan vara mångbesökare på flera av 

akutmottagningarna då avstånden är så pass nära att det möjliggörs. Av mångbesökarna 

byts 70 procent ut varje år och det finns ingen statistik över besöksorsak eller diagnos 

(Olsson, 2006, Norman et al, 2012). 

Problemformulering 

 

Många kroniska sjukdomar är orsakade och/eller förvärras av ett icke gynnsamt beteende. 

Sjuksköterskor kan göra en stor nytta för dessa patienter genom att motivera dem till att 

ändra sitt beteende. Det finns inte så mycket beskrivet om hur en sjuksköterska som arbetar 

inom somatisk sjukvård kan arbeta med dessa frågeställningar trots att det på en 

akutvårdsavdelning finns många patienter med denna problematik. Att som sjuksköterska 

ständigt se dessa patienter återkomma och vårda dem utan att lyckas förmedla sitt budskap 

leder till stor frustration och uppgivenhet. Att finna redskap för att bättre kunna hjälpa 

dessa patienter skulle vara av stor vikt och information har samlats inom områden som 

beskriver denna problematik för att där kunna finna strategier och redskap som 

sjuksköterskan kan använda i sin omvårdnad. 

SYFTE 

 
Syftet med detta arbete är att beskriva hur sjuksköterskan kan påverka och motivera 

patienten till livsstilförändring. 

METOD 

 
En litteraturöversikt valdes som metod för att studera ämnet. Detta har inneburit att 

systematiskt söka, kritiskt granska och slutligen sammanställa litteraturen inom det valda 

ämnet och specifika problemområdet. Fokus har vilat på aktuell forskning inom det valda 

området och redovisade data bygger på vetenskapliga rapporter och tidskriftartiklar 

(Forsberg, & Wengström, 2013). För att få en överblick över publikationen har den korta 

resumén i början av publikationen studerats, det vill säga artikelns abstract. Syftet, 

resultatet och slutsatser har där funnits sammanfattade och en bedömning kunde göras om 

det var entydigt och överensstämmande och om syftet var relevant och intressant (Habicht, 

2012). 
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Urval 

 

Data samlades in genom en systematisk sökning i databaserna Pubmed, PsycINFO och 

Clinahl. De MESHtermer som användes vid sökningen var motivation, behavior, change, 

patient care och impact. De termerna valdes då författaren ansåg att de ringade in 

problemområdet, nursing valdes bort då de ledde till en mängd referenser inom psykiatrin 

och avsikten ej var att studera detta område. Sökning på MESHtermerna var för sig 

resulterade i en icke överskådlig mängd träffar så de kombinerades ihop för att få en 

hanterbar mängd träffar. Inklusionskriterier var orginalartiklar skrivna på engelska som 

inte var pilotstudier och som var relevanta för syftet. Urvalet gjordes i fyra steg genom att 

initialt läsa alla titlar och sedan granska de abstract som var relevanta. I steg tre lästes de 

relevanta artiklarna i fulltext och de artiklar som används i resultatet identifierades i steg 

fyra. Metodavsnittet är av stor vikt för att kunna avgöra kvalitén på studien och den delen i 

artiklarna granskades noggrant och kvalitetsbedömdes. Om metoden var otillräckligt 

beskriven eller studien inte var kvalitetsmässigt utförd har artiklarna exkluderats och 

författaren har inte tagit del av resultatet. Genom detta utförande riskerades inte urvalet blir 

fel pågrund av att författaren frestats av den intressanta hypotesen eller det spännande 

resultatet (Greenhalgh, 2012). 

Datainsamling 

 

Initialt gjordes en sökning i Pubmed med de beskrivna sökorden som resulterade i 115 

träffar. Sökningen begränsades till att endast innefatta Clinical trial och resulterades då i 33 

titlar. Av dessa 33 titlar bedömdes 18 som relevanta och abstracten granskades.  Av dessa 

skrevs 15 artiklar ut och lästes i sin helhet av dessa användes 6 till resultatet. De artiklar 

som exkluderats var på grund av: pilotstudier (4), på spanska (1), ej relevant för syftet (21) 

och från 1993 (1). För att inte missa någon relevant artikel granskades titlarna i den initiala 

sökningen med 115 träffar och förutom de som redan var granskade ansågs 21 titlar vara 

relevanta för syftet och abstracten lästes igenom. Av dessa lästes 9 artiklar i sin helhet och 

av dessa användes 4 till resultatet. Det som exkluderats var på grund av: review (4), ej 

relevant (9) och artiklar skrivna före 1999 (4).  

 

Sedan gjordes en likadan sökning i PsycINFO som endast resulterade i 23 träffar. Vid 

granskning av titlarna och de abstracten framkom ingenting som svarade mot syftet annat 

än de träffar som redan framkommit i Pubmedsökningen. Sökningen utvidgades genom att 

ta bort sökordet impact, och begränsades sedan till att enbart inkludera sakkunnig 

kollegialt granskade artiklar skrivna from år 2000 och resultatet blev då 124 träffar. Alla 

titlar lästes och 24 abstract valdes ut för närmare granskning då de tycktes relevanta för 

syftet. Det ledde till 17 artiklar som lästes i sin helhet och av dessa användes 9 stycken till 

resultatet. Det som exkluderades var på grund av: pilotstudie, review och meta analys (7) 

och ej relevant (8). De artiklar som inte svarade mot syftet men ändå var intressanta för 

ämnet har använts i bakgrunden. Sökning gjordes även i databasen Clinahl med samma 

sökord, resultatet ledde inte till några intressanta artiklar annat än de som redan 

inkluderats. Sökningarna presenteras mer överskådligt i en tabell nedan. 

 

Vid granskning av de artiklar som används till resultatet nämndes tidigare studier som 

utförts i ämnet och som var av relevans för syftet, en manuell sökning gjordes för att finna 

dessa två artiklar som visade sig vara av relevans för studien och därför inkluderades. 

Sammanlagt har tjugoen artiklar används. Artiklarna som valdes ut till resultatet 

sammanställdes i en Matris, för att lättare få en överblick och där är kvalitetsbedömningen 

redovisad (Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2006).   
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Tabell 1: Redovisning av sökningen i databaserna. 
 

MeSH -term i 

PubMed 

Antal 

träffar 

Antal 

träffar efter 

begränsning 

clinical trial 

Antal 

genomlästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Motivation, 

behavior, 

change,  

patient care, 

impact 

115 

 

33 

 

18 

 

15 

 

6 

Motivation, 

behavior, 

change,  

patient care, 

impact 

 

 

115 X 21 9 4 

MeSH- term  i 

PsycINFO 

Antal 

träffar 

Antal 

träffar efter 

begränsning 

sakkunnig 

kollegial 

granskning, 

from år 

2000 

Antal 

genomlästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Motivation, 

behavior, 

change,  

patient care, 

impact 

23 X 23 0 0 (artiklar 

inkluderade 

i tidigare 

sökning i 

annan 

databas) 

Motivation, 

behavior, 

change,  

patient care 

X 124 24 17 9 
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Databearbetning 

 

De artiklar som svarade mot studiens syfte har lästs igenom flertalet gånger för att 

materialet ska kännas bekant. Då artiklarna är på engelska lades mycket tid ner på att 

översätta korrekt så innehållet inte misstolkades. Analysen genomfördes genom att 

identifiera meningsbärande enheter i resultatdelen av artiklarna. De meningsbärande 

enheterna markerades i artiklarna, analysen fortsatte sedan genom att enheterna delades in i 

kategorier. De kategorier som identifierats jämfördes och formulerades i teman. De teman 

som identifieras är de som presenteras i resultatet. Ambitionen var att genomföra analysen 

med ett så neutralt synsätt som möjligt (Forsberg, & Wengström, 2013).  

 

Tabell 2: Beskrivning av dataanalysen. 

 

Meningsbärande enheter Kategorier Tema 

Uppföljning 

Återkoppling 

Tid 

Adressera frågan           

Empati 

Förståelse 

Relation med vårdpersonal 

 

 

 

Bemötande   

 

 

 

Gynnsamt bemötande av vårdpersonal 

 

 

 

Närstående 

Vänner                             

Stöd 

Stödpersoner   

Nätverk 

Aktivera nätverk och stödpersoner 

Delaktighet 

Egenansvar 

Kontroll                            

Självförtroende 

Mening 

 

Egenansvar     

Tilltro 

 

Arbeta med tilltro och egenansvar hos 

patienten 

Motiverande samtal         

Verktyg 

Strategier         

Verktyg 

Använd fungerande verktyg 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

De vetenskapliga artiklar som är inkluderade i studien har ett tillstånd från en etisk 

kommitté och har redovisat sina etiska överväganden i metoden. En så rättvisande bild som 

möjligt har eftersträvats under arbetets gång och inga data har tagits ur sitt sammanhang 

eller på annat sätt blivit manipulerade för att få önskat resultat. Intentionen har varit att 

belysa alla sidor för att få fram en så sann bild som möjligt. Inget plagiat har förekommit 

och alla källor är korrekt refererade (Machi & McEvoy, 2012, Vetenskapsrådet, 2014).  
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RESULTAT 

Gynnsamt bemötande 

 

Förståelse, återkoppling och empati 

Att få förståelse för den givna medicinska informationen bedömdes av patienterna vara av 

stor betydelse för att konkretisera problemet och förstå de allvarliga konsekvenserna av det 

ogynnsamma beteendet. Patienterna uppskattade att få full tillgång till mätvärden såsom 

blodtryck och att få information om resultatet av genomförda undersökningar och 

provtagningar. Det bedömdes av stor vikt att inte bara få information om resultaten utan 

även att få en djupare förklaring och därigenom en förståelse för vad resultaten innebar för 

deras hälsa i nuläget och på sikt (Riegel et al. 2006, Walseth, Abildsnes, & Schei, 2011). 

Efter att ha förklarat den medicinska situationen var det en önskan att läkaren eftersökte en 

uppfattning om hur den enskilde patientens unika situation såg ut och hur dennes dagliga 

liv tedde sig. Detta för att kunna få en förståelse för vilka åtgärder som skulle kunna vara 

möjliga att genomföra för att förändra situationen hos patienten och även få en förståelse 

för varför vissa av åtgärderna i förändringsarbetet inte gick som planerat. De eftersökte 

personliga råd som skulle kunna vara möjliga att applicera i deras liv och inte generella råd 

som inte var förankrade i deras situation och som de ansåg enbart ledde till att komplicera 

tillvaron.  Att ha denna typ av dialog med läkaren gjorde att patienterna upplevde att de 

kunde komma åt problemet på ett djupare plan och det blev mer konkret vad som behövdes 

göras i vilken situation och med det stödet blev det lättare för dem att genomföra de 

förändringar som behövdes för att kunna förbättra hälsan (Walseth, et al 2011). 

Reflekterande lyssnande support med fokus på motivering, farhågor och bekräftelse från 

någon som är insatt i hela problematiken ledde till goda förändringsresultat hos patienterna 

(Hardcastle & Hagger, 2011, Riegel et al. 2006). Önskvärda egenskaper för en gynnsam 

förändringsprocess identifierades som empati och förståelse(Cox et al, 2011, Hardcastle & 

Hagger, 2011). Med empati menades enligt Walseth et al (2011) att patienterna uppfattade 

att de fick uppskattning när det förbättringsarbete de försökte genomföra gick bra och stöd, 

förståelse och uppmuntran när de inte nådde sina mål och upplevde motgångar och 

hopplöshet. Det mest önskvärda bemötande från läkaren för ett lyckat samtal bedömdes 

vara att läkaren kände till dem och deras situation och mötte dem på ett öppet, ärligt, direkt 

och humoristiskt sätt. 

 

God relation med vårdpersonal 

Enligt Ilgen, McKellar, Moos och Finney (2006) är det gynnsamt att upprätta en god 

relation med patienten. Förändringsarbetet går lättare och bättre om patienten är motiverad 

men de visar att goda resultat kan uppnås även om man arbetar med en omotiverad patient. 

Då krävs dock att det läggs vikt på relationen mellan patient och behandlande personal och 

att den uppfattas som god av patienten innan arbetet med förändringen påbörjas.  

En god relation med behandlande läkare eller annan vårdande person ledde i många fall till 

att patienterna i högre grad följde givna råd och instruktioner då de uttryckte att de inte 

ville göra vårdpersonalen besvikna genom att inte lyckas uppnå uppsatta mål (Hardcastle 

& Hagger, 2011, Hardcastle, Taylor, Bailey, & Castle, 2008, Meland, Mæland & Lærum, 

1999, Riegel et al. 2006, Walters et al, 2012). 
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Våga fråga och kommunicera kring livsstil  

Det visade sig vara av stor betydelse för att uppnå ett förändringsarbete hos patienterna att 

ärligt och tydligt ta upp frågan om det beteende som ställer till problem för patienten så det 

framkommer för patienten vad orsaken är till problemet (Alexander at al, 2011, 

Lappalainen-Lehto et al. 2013, Neuner-Jehle, Schmid & Gruninger, 2013). Barnmorskor 

som arbetade med att initiera rökstopp hos gravida kvinnor upplevde ibland svårighet att 

adressera frågan om rökvanor då de var rädda för att förstöra relationen med kvinnan. De 

gravida kvinnorna hade dock full förståelse för att rökningen innebar ett problem för dem 

och barnet och förväntade sig att frågan skulle tas upp av barnmorskan. I och med att 

frågan om rökvanor togs upp och diskuterades så väckte det tankar hos dem. Resultatet 

blev att några slutade röka helt medan många av de gravida kvinnorna minskade på sin 

rökning och någon slutade röka efter förlossningen eller vid nästa graviditet. Att inte så 

många slutade att röka helt sågs hos många av barnmorskorna som ett misslyckande trots 

att positiva förändringar skett. Barnmorskorna kände frustration och uppfattade inte att de 

lyckades med sina intentioner att påverka kvinnorna till ett hälsosammare beteende i så 

hög grad medan de gravida kvinnorna ansåg att barnmorskornas arbete hade haft stor 

betydelse för dem i deras uppfattning och inställning till sin rökning (McLeod et al, 2003).  

 

Tid och planerad uppföljning 

Förutsättningen för att kunna kommunicera om det komplicerade och det som känns 

besvärligt och tungt i tillvaron är att det inte är ont om tid. Många av de beteenden som 

behöver förändras är förenade med skuld och skam och upplevdes av patienterna som 

svåra att ta upp. Patienterna uppfattade om samtalet med läkaren var under tidspress och 

upplevde då att det inte blev tid för ordentliga samtal utan mer generella råd från läkaren. 

Tillräckligt med tid och upprepade konsultationer var önskemålet hos patienterna för att 

känna att samtalet ledde till någonting konstruktivt (Walseth et al, 2011). Antalet 

konsultationer framstod som en viktig faktor för att patienterna ska känna sig motiverade 

och uppnå någon beteendeförändring (Alexander at al, 2011). Att hjälpa patienten att 

utveckla en behandlingsplan med mål och tidsbestämning för de olika stegen fram till 

målet tydliggör och ger bättre resultat i förändringsarbetet. Av stor vikt visade det sig vara 

att arrangera någon form av uppföljning antingen via personligt möte eller via telefon.  

Det gav patienterna en tidsram att hålla sig till och gav bättre resultat hos patienter som 

försökte gå ner i vikt, utföra mer fysisk aktivitet och bedriva mer egenvård (Alexander at 

al, 2011, Gillham & Endacott, 2010, Riegel et al. 2006). Att genom uppföljningen få 

återkoppling uppfattades som positivt och ökade motivationen till att uppnå de uppsatta 

målen (Humfress et al, 2002, Neuner-Jehle et al, 2013).  

 

Hardcastle och Hagger (2011) beskriver att patienterna uppvisade ett stort behov av 

monitorering och uppföljning för att uppnå uppsatta förändringsmål i sin vikt. Att under 

programmets gång regelbundet eller sporadiskt få vikten kontrollerad av en extern person 

var enligt patienterna till stor hjälp för att hålla sig till dieten. En känsla av ensamhet och 

osäkerhet infann sig när patienterna hade genomfört programmet och var lämnade åt sig 

själva för att fortsätta arbetet med viktreduktion eller behålla det resultat de uppnått. 

Patienter som efter programmets avslutande hade gått upp i vikt igen ansåg att om de fått 

fortsatt uppföljning hade det varit lättare för dem att behålla den lägre vikten. Patienterna 

kände sig också motiverade och mer benägna att hålla sig till planen om det fanns en 

planerad uppföljning även om den var långt fram i tiden. 
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Nätverk och stöd 

 

Närstående och vänner som var engagerade och oroade sig för de negativa konsekvenserna 

av patienternas beteende innebar i många fall att det uppfattades som lättare för patienten 

att genomföra önskvärda förändringar i sitt beteende. Av vikt var att låta närstående ta del 

av den information som patienten fått vilket ledde till att de kunde vara till ett stöd som 

uppskattades av patienten och därav bidrog till ett bättre resultat i att förändra beteendet 

(Humfress et al, 2002, Lappalainen-Lehto et al. 2013) Det visade också på goda resultat att 

få de närstående att förändra sitt beteende tillsammans med patienten till exempel att sluta 

röka tillsammans med sin partner ledde till att gravida kvinnor i större grad hade lättare att 

avstå från cigaretter (McLeod et al, 2003). Kvinnor beskrev att de hade lättare att komma 

iväg att träna om de kunde få sällskap av en vän eller anhörig och det i sin tur ledde till att 

de klarade av att öka den fysiska aktiviteten (Hardcastle & Hagger, 2011). Ta hjälp av 

närstående och våga be grannar om hjälp kunde vara till stor hjälp hos patienter med 

hjärtsvikt för att få hjälp att identifiera symtom och orka med det dagliga livet (Riegel et al. 

2006). Bristande support hos anhöriga hade direkt motsatt effekt och är enligt Hardcastle 

och Hagger (2011) ett tema som identifierades som ett hinder för att lyckas förändra ett 

ogynnsamt beteende. De beskriver tillexempel att en partner som inte vill äta samma mat 

och som ogillar att kvinnan blev för smal inte bidrar på något positivt sätt. Gravida kvinnor 

beskrev att de hade svårt att motivera sig att sluta röka när tillvaron var full av frestelser 

från andra som rökte i deras närvaro (McLeod et al, 2003, Stotts, DeLaune, Schmitz & 

Grabowski, 2004).  

Tilltro och egenansvar 

 

Flera studier visade att patienter som tar eget ansvar i förändringsarbetet uppnår bättre 

resultat (Brodie & Inous, 2005, Hardcastle & Hagger, 2011, Neuner-Jehle et al, 2013, 

Riegel et al. 2006, Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-Johansen & Christensen, 2009, 

Walseth et al, 2011). I många fall uppnåddes detta bland annat genom att öka patienternas 

egna tilltro att de skulle klara av att genomföra förändringen (Alexander at al, 2011, 

Camerni, Schulz, & Nakamoto, 2012, Cox et al, 2011, Hardcastle & Hagger, 2011, Meland 

et al, 1999, Neuner-Jehle et al, 2013, Stotts et al, 2004). Brodie och Inous beskrev som 

exempel (2005) att patienter som blir informerade om att de ska träna två gånger i veckan i 

tjugo minuter kanske gör det medan patienter som fritt får tänka själva över hur de kan öka 

sin träningsdos och komma med egna förslag uppnår bättre resultat. I detta fall uppnåddes 

detta genom att arbeta med beteendeinriktade motiverade samtal. Genom att implementera 

ett nytt arbetssätt påvisade Neuner-Jehle et al, (2013) att mer än tre fjärdedelar att 

patienterna tog ett egenansvar och mer än hälften kände mer motivation och tilltro till att 

kunna genomföra den önskvärda förändringen i sitt beteende. Implementeringen innebar 

ett delat ansvar mellan läkare och patient där det önskade arbetssättet skulle vara att de såg 

sig som ett team som tillsammans strävade mot målet. Programmet innehöll ett val av sex 

olika områden som är vanliga anledningar till ohälsa: kost, vikt, fysisk aktivitet, rökning, 

alkohol och psykosocial stress. Patienten fick själv bestämma vilket ämne som vara i fokus 

och tillsammans med läkaren planerades och implementerades det nya beteendet inom det 

valda området eller områdena. Även läkarna var positiva till det delade ansvaret och åttio 

procent uttryckte en önskan om att fortsätta med arbetssättet. 

 

Förmågan att försöka finna mening i sitt tillstånd och se vilket resultat en förändring kan 

bidra till har visat positiva effekter i förändringsarbetet, framför allt hos patienter med 

kroniska sjukdomar (Camerini et al, 2012, Walters et al, 2012 ).  
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Camerini et al, (2012) undersökte huruvida empowerment och kunskap om hälsa hade 

effekt på patienters egenvård och hälsa. Studien inkluderade 209 patienter med fibromyalgi 

som svarade på enkäter. De definierade empowerment som en kombination av mening – 

jag känner att de steg jag tar för att acceptera fibromyalgin är viktiga för mig, kompetens – 

jag har möjlighet att agera för att acceptera fibromyalgin, självförmåga – jag kan fatta 

oberoende beslut bland de alternativ som finns till buds för att behandla fibromyalgin och 

påverkan – jag kan göra skillnad när jag tar steg för att acceptera fibromyalgin.  Känslan av 

påverkan och mening ledde till en ökad hälsa viket kan betyda att förmågan att finna 

mening och att agera själständigt är de främsta faktorerna som påverkade. 

 

Att se resultat och uppleva ett ökat välmående gav patienterna tro och mening att fortsätta 

med förbättringsarbetet (Hardcastle & Hagger, 2011).  Lappalainen-Lehto et al. (2013) 

påvisade att de flesta av patienter som insjuknat i alkoholrelaterad pankreatit var villiga att 

upphöra med eller minska sitt alkoholintag. Av dessa var det två femtedelar som lyckades. 

Det var de patienter som hade varit svårast sjuka i sin pankreatit som uppvisade störst 

framgång med att upphöra med eller minska sin alkoholkonsumtion.  

Ekendahl (2007) har genomfört en studie där relationen mellan individers motivation, 

nuvarande livssituation och tidsperspektiv analyseras. Detta utfördes i Stockholm genom 

att dela ut enkäter till missbrukare av olika substanser. De medverkande deltagarna hade 

alla en ostabil social situation, låg utbildning och tidigare erfarenhet av 

missbruksbehandling. Enkäterna innehöll bland annat frågor om förlustkontroll, begär, 

oförmåga att sluta och hur de såg på framtiden, nutiden och det förgångna. Deltagarna 

delades in i tre grupper: de som var obehandlade – det vill säga aktiva missbrukare, 

frivilligt behandlade och tvångsbehandlade för sitt missbruk. De missbrukare som var 

aktiva i sitt missbruk och tvångsbehandlade var mindre villiga till förändring än de som var 

under frivillig behandling. Viljan att förändras kan i viss mån förklaras av att de som 

genomgått behandling uppnått en bättre livskvalitet och individens motivation gynnas då 

den upplever positiva förändringar tillexempel att det sociala livet fungerat bättre och att 

hälsan förbättras. De som var obehandlade för sitt missbruk visade lägre förväntningar på 

livskvaliteten än de missbrukare som var under behandling. De som inte var under någon 

behandling påvisade lägst motivation till förändring. Allvarlighetsgraden av missbruket 

hos de som aktiva i sitt missbruk var lägre än i de andra grupperna vilken kan förklara den 

lägre motivationen. Ju allvarligare problem individen upplever av sitt missbruk desto större 

tendens till att söka hjälp. De som genomgick behandling frivilligt hade framtiden i åtanke 

i större utsträckning jämfört med de andra grupperna. Tidsperspektivet hos individen 

påverkar i hög grad hur villigheten att förändra livsstilen är. Den generella viljan att 

förändras var associerad till press utifrån och konsekvenser, men var olika inom grupperna 

vilket indikerar att motivationen hos dessa missburkare är inte är statistiskt signifikant utan 

ospecifikt relaterat. 

 

I en studie på gravida kvinnor utförd av Stotts et al, (2004) utvärderades hur TTM 

mekanismen påverkades av en motiverande samtalsintervention. Kvinnorna fick en åtta 

veckors rökstopps intervention i form av en personlig rådgivning och tre 

telefonrådgivningar alla med motiverande samtal och ett brev med återkoppling som 

beskrev resultatet och de jämfördes med kontrollgruppen som erhöll sedvanlig rådgivning. 

De som var i interventionsgruppen uppvisade en större ökning av självförtroende i att 

kunna sluta röka och de kände sig mindre frestade att röka.  
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Slutresultatet visade dock inte att kvinnorna i interventionsgruppen slutat röka i större 

utsträckning än de i kontrollgruppen. Ett större förtroende till att klara av att ändra sitt 

beteende ledde i slutändan alltså inte till att de lyckades bättre med att förändra sitt 

beteende. Men interventionen ledde ändå till något positivt då det förbättrade 

självförtroendet i sig ledde till att kvinnorna påvisade mindre tendens till depression och 

stress. 

 

Patienter med hjärtsvikt upplevde depression som ett hinder för god egenvård. De beskrev 

att energin är helt slut då depressionen suger ur allt liv och det finns inte ork för att 

motivera sig till förändring (Riegel et al, 2006). Field, Duncan, Washington och Adinoff 

(2007) utvärderade i sin studie om motivation till förändring var positivt korrelerade med 

nuvarande stressnivå och hur allvarligt problemet med missbruket var. Huruvida hypotesen 

att när man slår i botten är motivationen som störst är sann. Resultatet stödde inte 

hypotesen. Drog och/eller alkoholproblem depression, ilska och ångest var associerat med 

minskad motivation till förändring. Ju mer upplevd ilska och uttalade problem med 

familjen, droger och alkohol desto mindre motivering till förändring. De patienter som 

visade mer ilska och depression och skattade högre grad av stress och ångest uppvisade 

mindre vilja till förändring än de som inte mådde lika dåligt. Studiens reslutat gör att 

författarna föreslår att målet bör vara att initialt minska stressen hos patienter som söker 

hjälp för missbruk för att öka deras motivation. Att tidig intervention och minskning av 

problem är associerat med ökad motivation till förändring och att inte vänta tills patienten 

är helt nedgången i sitt problem då det då blir svårare att motivera till förändring. 

Fungerande verktyg 

 

Patienter som fått motiverande samtal i samband med information eller behandling visade i 

nästan alla studier bättre resultat i sitt förändringsarbete (Cox et al, 2011, Gillham & 

Endacott, 2010, Riegel et al. 2006, Rubak et al. 2009, Walters et al, 2012) Både antalet och 

hur långa motiverande samtal patienterna fått och när uppföljningen av interventionen 

gjordes varierar i de olika studierna men ju fler motiverande samtal och ju längre tid för 

samtalet desto bättre resultat. De enda studier som inte kunnat påvisa bättre resultat hos de 

patienter som fått motiverande samtal är de som endast haft en enskild och kort 

intervention med motiverande samtal (Brand, Bray, MacNeill, Catley & Williams, 2013, 

Hardcastle et al, 2008). Brand et al (2013) jämförde patienter som erhållit sedvanlig 

information i oral hälsa med de som utöver det fått ett motiverande samtal.  Båda 

grupperna förbättrade sin orala status i lika hög grad. Resultatet var inte det väntade då 

flera andra studier visat på goda resultat i förbättring av tandstatus efter en intervention 

med motiverande samtal. De fastställer i sin diskussion av studien att mer forskning behövs 

för att se vilken mängd motiverande samtal som behövs för bäst resultat och att en engångs 

session i motiverande samtal inte förbättrar beteendet av den orala hälsan i större 

utsträckning än sedvanlig oral hälsoinformation.  

 

Hardcastle et al, (2008) studerade effekten av motiverande samtal på förändring i fysisk 

aktivitet och kost hos patienter med riskfaktorer för hjärt-kärl- sjukdomar. Patienterna blev 

erbjudna fem konsultationer med motiverande samtal. I fyra eller fem av dessa 

konsultationer deltog tolv procent av patienterna, de flesta deltagarna medverkade i tre 

konsultationer (38 %) och fjorton procent i två och fyra procent endast i en, nästan en 

tredjedel (32 %) deltog inte i någon alls. De jämfördes med en kontrollgrupp som erhöll 

sedvanlig information. Ingen skillnad i förändring av kosthållning gällande intag av frukt 

och grönt kunde ses mellan grupperna utan alla ökade intaget. Alla minskade också intaget 

av fett fast kontrollgruppen gjorde det i högre utsträckning.   
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Störst ökning i fysisk aktivitet stod interventionsgruppen för. Resultatet visade att ju fler 

konsultationer patienterna hade erhållit desto bättre resultat i minskning av vikt och 

blodfetter. 

 

Rubak et al. (2009) lät patienter med diabetes genomgå en intervention med motiverande 

samtal. De jämfördes sedan med en kontrollgrupp som fått sedvanlig diabetesutbildning. 

Läkarna som genomförde interventionen med patienterna fick genomgå en utbildning på 

en och en halvdag i motiverande samtal med inriktning mot att förbereda människor att 

förändra ett beroende beteende. I utbildningen ingick även två tillfällen med uppföljning på 

en halv dag under det år som interventionen pågick. Alla läkare fick en kurs i 

intensivbehandling för typ2 diabetes. I gruppen som genomgått interventionen sågs en 

signifikant effekt av patienternas förståelse av diabetes och deras motivation för förändring 

ökade. Patienterna visade sig också mer självständiga i sina val mot förändring. 

Uppföljningen av patienternas resultat skedde ett år efter det att studien startade och det är 

den längsta i detta material. Cox et al, (2011) följde upp patienterna i sin studie efter tre 

månader vilket är uppföljning efter kortast tid i detta material. Resultat av den studien visar 

att de som träffat en läkare som använt motiverande metoder visade på bättre resultat i sitt 

förändringsarbete. 

 

Patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) fick i en studie utförd av Walters et 

al, (2012) ha kontakt med mentorer som genom motiverande samtal och uppföljande 

kontakt via telefon undervisade och stöttade patienterna till förbättring av sitt 

hälsobeteende. Deltagarna uppfattade det som värdefullt att få hälsorådgivning via telefon. 

De kände att mentorerna hjälpte dem att identifiera mål och strategier att hantera sin KOL. 

Majoriteten av deltagare indikerade en förändring i hälsobeteende som en konsekvens av 

telefonrådgivningen. En tredjedel klarade av att fullt ut genomföra förändringar. Fyrtio 

procent kände sig mer öppna för förändring och genomförde små förändringar. En 

tredjedel kände efter interventionen mindre motstånd till att förändra sig. De flesta 

förändrade sitt beteende inom området fysisk aktivitet men så många som tre fjärdedelar 

som förändrade sitt beteende minskade på rökningen varav en femtedel av dessa slutade 

helt. Deltagarna upplevde att de fick nya sätt att se och tänka och reflektera över sitt 

beteende. Gillham och Endacott (2010) visade att patienter som fått motiverande samtal 

ökade sin fysiska aktivitet och förbättrade sin kosthållning. Villigheten att förändras mättes 

med metoden TTM och graderades från ingen intention till att förändras till redan 

pågående förändring. I uppföljningen kunde inte påvisas någon ökning i patienternas vilja 

att förändras men resultatet visade ändå att de hade ändrat sitt beteende signifikant.  

 

Enligt Stotts et al, (2004) ledde det motiverande samtalet till att gravida kvinnor var 

mindre frestade och kände större förtroende till att de kan sluta röka. Resultatet visade 

dock att de inte slutade röka i större utsträckning än kontrollgruppen. Personal som 

vårdade och följde upp patienter som fått motiverande samtal upplevde hos patienterna en 

trend att de tagit fler steg för att själva ta itu med sina problem men det påvisades ingen 

signifikant förbättring av beteendet i resultatet (Humfress et al, 2002).  

Brodie och Inoue (2005) studerade effekten av motiverande samtal i kombination med 

sedvanligt träningsprogram. Patienterna med hjärtsvikt delades in tre grupper en grupp som 

fick beteendeinriktade motiverande samtal, en grupp som fick motiverande samtal och en 

kontrollgrupp med sedvanligt träningsprogram. Allt utfört av specialistsjuksköterskor i 

hjärtsjukvård. Grupperna med motiverande samtal visade ingen större skillnad i resultat 

mellan sig men visade bättre resultat än kontrollgruppen.  
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Rekommendation baserat på deras resultat är att sjuksköterskor i större utsträckning ska 

använda sig av motiverande samtalsmetoder i arbetet med patienter med hjärtsvikt. 

Egenvård är en vital del av behandlingen vid hjärtsvikt och patienterna måste dagligen 

fatta beslut om att välja rätt alternativ för att inte försämras i sin hjärtsvikt. Riegel et al, 

(2006) studerade femton patienter med hjärtsvikt för att se om motiverande samtal fick 

patienterna att fatta bättre beslut. En specialtränad sjuksköterska arbetade med motiverande 

metoder och identifierade hinder för god egenvård. I en del fall hade patienterna totalt 

missförstått läkarens ordinationer gällande kost och träning och det uppdagades under de 

fördjupade motiverande samtalen. Samtalen resulterade i praktiska lösningar som 

fungerade för patienterna men även kulturella och religiösa aspekter togs upp och kunde 

adapteras för att få en bättre egenvård. Resultatet av den motiverande interventionen var att 

70 procent förbättrade sin egenvård. 

 

Verktyg för att lättare kunna adressera frågan och bedöma patienternas nuvarande beteende 

och vilja att förändras uppfattades som en stor hjälp hos vårdpersonalen. Även att kunna 

använda och lära ut strategier för att lättare förändra beteendet var ett stöd (McLeod et al, 

2003, Neuner-Jehle et al, 2013). Barnmorskor som hade fått utbildning i motiverande 

samtal och mer kunskap om hur de ska hantera sluta röka frågan tog som exempel upp att 

de genom att lära ut till de gravida kvinnorna att använda de fyra D´na ”do something else, 

delay, drink water, deep breathing” upplevde att det vara lättare i samtalet då de hade något 

konkret att erbjuda (McLeod et al, 2003).  

 

Neuner-Jehle et al, (2013) visade goda resultat genom att använda ” The risk visualisation 

tool” som är ett mätinstrument i form av en färgkodad visuell cirkel. Den användes som det 

centrala i samtalet och var till stor hjälp för att starta upp, fatta beslut och visualisera 

processen. Cirkeln är indelad i sex tårtbitar där varje bit representerar ett hälsoområde som 

skulle kunna vara relevanta att arbeta med. Mitten i cirkeln är röd, följd av gult och grönt 

är ytterst. Färgerna har betydelsen att rött är ett ogynnsamt beteende, gult betyder att 

hälsobeteendet kan förbättras och grönt står för att det gynnsamt beteende redan är uppnått. 

Vid första besöket fick patienterna bedöma var de befann sig inom de olika områdena 

sedan fick de välja vilket område de ville satsa på att förändra. Hälften av patienterna 

uppnådde förbättring inom ett till två av områdena och både patienterna och läkarna var 

nöjda med verktygen. Barnmorskor uttryckte att det var svårt att bedöma i vilken grad den 

gravida kvinnan var redo att förändra sitt beteende och hade till sin hjälp ett laminerat kort 

med sex olika påståenden om rökning. Kvinnorna fick beskriva deras nuvarande rökvanor 

och i vilken mån de förändrat sina vanor när de blev gravida. Samtalet som då följde ledde 

till att barnmorskan lättare kunde bedöma attityden och villigheten till förändring hos de 

gravida kvinnorna och utifrån det modifiera sina råd till lämplig nivå (McLeod et al, 2003). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt är metoden som valdes för att studera området med syfte att finna svar i 

litteraturen. Denna metod valdes för att författaren anser att en intervjustudie inte skulle 

tillföra studien tillräckliga eller tillförlitliga svar. Denna bedömning är baserad på samtal 

med kollegor inom akutsjukvården som själva anser att området är ganska okänt för dem. 

Alternativet hade varit att finna svar genom att göra intervjuer i andra verksamheter eller 

söka finna patienter som genomgått en förändring och intervjua dem. Detta var inte aktuellt 

i detta skede utan vald metod kvarstod som det bästa alternativet. 
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Sökning i databaser bidrog till att det var nödvändigt att kombinera sökord med varandra 

för att kunna definiera områdena och materialet på ett mer hanterbart sätt. Sökning i 

databaserna PubMed och Psycinfo utfördes i slutet av 2013 och författaren satt sedan 

hemma och arbetade med sökträffarna. När författaren efter några veckor ämnade göra en 

kontrollsökning för att se att inga misstag gjorts visade det sig att både skolan och 

biblioteket på arbetet vid årsskiftet hade bytt prenumeration/leverantör av databasen 

PsycInfo så den sökning som utfördes 2013 var omöjlig att återskapa. Då en identisk 

sökning ej gick att utföra gjordes ett försök tillsammans med bibliotekspersonal att göra en 

så lik sökning som möjligt. Resultatet blev dock så annorlunda att en jämförelse var 

omöjlig. Författaren valde då att bortse från den första sökningen och använda sig av den 

andra. Det finns i och med detta en risk att intressanta artiklar som fanns med i den första 

sökningen tappats bort. 

 

Initialt var syftet att granska artiklar som tog upp sjuksköterskans roll men få studier om 

sjuksköterskor av sjuksköterskor inom den somatiska vården kunde identifieras. Istället 

identifierades resultatartiklar där urvalet speglar en mängd olika specialiteter både de som 

utfört studierna men även den personal och de patienter som deltagit. Detta är för att få en 

så generell bild som möjligt för att sedan identifiera vad i resultatet som kan appliceras på 

sjuksköterskans arbete. Författaren har ensam valt ut, granskat och värderat kvaliteten på 

artiklarna det optimala hade varit att flera personer hade varit delaktiga i processen för att 

få en större tyngd. Då detta inte var möjligt bör resultatet och kvalitetsbedömning tolkas 

med försiktighet då det kan föreligga viss subjektivitet (Willman, Bathsevani & Stoltz, 

2006). Enligt Forsberg och Wengström (2013) benämns den kunskap som forskaren 

besitter inom det område som studeras förförståelse. Det ämne som studeras i detta arbete 

är inget som ingått i sjuksköterskeutbildningen och författaren har heller inte genomfört 

någon annan utbildning där det diskuteras och förförståelsen bedöms därför som låg. 

 

Urvalets första steg var att granska titel och abstract och exkludera det som inte svarade 

mot syftet. Det finns risk att artiklar med relevant information missats då det inte 

framkommit i abstraktet att resultatet av artikeln var av relevans. Då syftet med ett abstract 

är att ge en kort sammanfattning av vad artikeln handlar om är bedömningen att förfarandet 

är tillförlitligt (Habicht, 2012). Både kvalitativa och kvantitativa studier är representerade i 

resultatet och en del författare har använt mixed methods i sina studier. Generaliserbarhet 

bedömer huruvida resultatet går att generalisera från urval till population. Ett slumpmässigt 

urvalsförfarande är av vikt för att den externa validiteten ska bedömas vara hög och brister 

den innebär det att resultatet inte går att generalisera till andra grupper (Forsberg, & 

Wengström, 2013). I den mån det är möjligt har författaren försökt använda resultat från 

olika grupper, miljöer och kontext. Kvalitativa studier är värdefulla då de ger deltagarens 

röst hörd och det kan ge ökad förståelse för varför människan reagerar på ett visst sätt och 

vilka tankar och känslor som ligger bakom ett visst beteende (Forsberg, & Wengström, 

2013). I denna studie har sex kvalitativa studier använts varav fem bedömdes ha hög 

kvalitet. Kvaliteten på den sjätte studien utförd av Neuner-Jehle et al, (2013) bedömdes 

som medel då bortfallet var stort, dock var det en ambitiös studie indelad i fyra steg där 

deltagande var frivillig och antalet patienter som slutförde var 350 stycken så resultatet 

bedömdes ändå vara av värde.  
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Två kliniskt kontrollerade studier (Alexander et al, 2011, Cox et al, 2011) med låg kvalitet 

har används till resultatet trots den låga kvaliteten. Den låga kvaliteten beror i båda fallen 

på brister i utförandet och anledningen till bristen är att få läkare använde sig av den metod 

som studerades. Resultatet bedömdes ändå som intressant och relevant då studierna var 

dubbelblinda och vare sig läkare eller patienter visste vad som studerades. Detta innebär att 

i de fall där läkarna använde sig av den studerade metoden är resultatet fritt från bias som 

kan uppkomma då läkare och patient är medvetna om att den metod som studeras och 

medvetet eller omedvetet ändrar sitt beteende på grund av detta (Forsberg, & Wengström, 

2013). Hardcastle et al, (2008) redovisar att 38 procent av deltagarna i studien inte har 

medverkat någon av de fem erbjudna konsultationerna med motiverande samtal vilket 

rimligtvis påverkar resultatet. Studien bedömdes ändå vara av intresse då den jämför 

effekten av mängden motiverande samtal. Ytterligare några av studierna som använts till 

resultatet har fått bedömningen medel kvalitet då författaren fann metodologiska brister 

främst avseende otydlig beskrivning av metoddelen. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur sjuksköterskan kan påverka och 

motivera patienten till livsstilförändring. Resultatet är presenterat i teman där strategier och 

faktorer som är gynnsamma i förbättringsarbetet med patienter tas upp. De är inte funna 

eller presenterade som sjuksköterskans roll utan resultatet härstammar från olika 

yrkeskategorier och områden men kan användas i sjuksköterskans arbete. Författarens 

uppfattning är att stora delar av det som presenteras i resultatet helt eller delvis kan 

användas av en sjuksköterska som arbetar inom akutsjukvård. 

 

Gynnsamt bemötande 

Resultatet visar att det är viktigt att som vårdpersonal behandla patienterna med empati, 

förståelse och respekt. Att som patient känna sig sedd och respekterad gör det är lättare att 

acceptera mindre trevliga besked (Cox et al, 2011, Hardcastle & Hagger, 2011, Walseth et 

al, 2011). Patienter kan känna sig kränkta av att få okänsligt framlagda åsikter om sig som 

att man är överviktig eller dricker för mycket alkohol och det finns beskrivet i bakgrunden 

hur hjärnan reagerar vid sådana tillfällen och effekten kan bli den motsatta än det önskade. 

En kränkt patient går hem och tänker på vilket dåligt bemötande de utsatts för istället för 

att fundera över hur deras beteende påverkar blodtrycket som påverkar hälsan. 

Vårdpersonalens intention bör vara att patienternas hjärna arbetar funktionellt med given 

information och att vårdpersonalens beteende och bemötande inte leder till att det limbiska 

systemet slår på vilket lätt sker då patienterna känner sig arga, kränkta och ledsna (Gospic, 

2012). 

 

Patienter som efter inskrivningssamtalet får återkoppling i form av en sammanställning av 

det som sagts uppfattar det som positivt. Att få sina egna ord sammanfattade och återgivna 

leder till att patienterna känner sig förstådda och lyssnade på (Humfress et al, 2002, 

Walters et al, 2012). Inskrivningssamtal är en uppgift som sjuksköterskan på en 

akutvårdsavdelning ägnar sig åt och som ofta leder till omvårdnadsplaner och 

omvårdnadsåtgärder (Björvell, 2014). Inom personcentrerad vård används begreppet 

livsberättelse som navet som driver omvårdnaden där personen står i centrum. Oavsett 

tillstånd eller livssituation förmedlar livsberättelsen de drömmar och förväntningar som 

personen bär på (Santamäki Fischer, 2010). 
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 Det kan vara av värde att reflektera över i vilken grad patienterna och deras anhöriga får 

läsa och ta del av den dokumentationen som sjuksköterskan gör. E-journaler har börjat 

introduceras i några landsting i Sverige och det har tagits väl emot av patienterna och är 

något som troligen kommer utökas i framtiden (Hamberg, 2013, Nilsson, 2013). I och med 

att patienten i högre utsträckning får läsa sin journal och ta del om vad som sagt och hur 

det uppfattas kanske det på sikt leder till en ökad eftertanke och blir ett positivt inslag i 

förändringsprocessen. En patient med tillgång till sina mätvärden kan själv sitta hemma i 

lugn och ro och följa kurvan och då dra eventuella paralleller med hur livet sett ut under 

perioden då mätvärdena registrerats. Samband kanske uppenbarar sig som patienten kan 

reflektera och fundera över. Som beskrivet i bakgrunden arbetar hjärnan mer konstruktivt 

och kreativt när den i lugn och ro får bearbeta given information (Gospic, 2012).  

 

Som beskrivits i bakgrunden kan tjänster på internet användas för att förändra beteendet. 

Resultatet i denna studie visar att regelbundenhet och återkoppling efterfrågas och det kan 

ge en indikation på vad det är i de tjänsterna som fungerar. Internettjänstens förmåga att ge 

empati och förståelse kan måhända vara begränsad men ges deltagarna möjlighet att 

kommentera och uppmuntra varandra kan även det önskemålet tillgodoses. Kanske går det 

att utnyttja e-journalerna på något liknande sätt i framtiden. Webbaserade program och 

spel skapas för att se om det kan förbättra patienters motivation och hälsobeteende. Lin, 

Ramakrishnan, Chang, Spraragen & Zhu (2013) har utformat ett webbaserat verktyg i tre 

kategorier där deltagarna genom att spela sig fram genom olika sociala plattformer 

kommer fram till en rekommendation och plan för en förändring som om den genomförs 

bedöms leda till bättre hälsa för personen. Verktyget är utformat och testat i försöksgrupper 

med själva studien är inte färdig. 

 

Att som vårdpersonal upprätta en god relation med patienten visades sig vara en gynnsam 

faktor för att arbeta med motivering och förändring. Avdelningar organiserade med 

patientansvarig sjuksköterska som har ett utökat ansvar för patientens vårdplan har kanske 

en bättre förutsättning att uppnå detta. I flera av studierna kände patienterna ett ökat ansvar 

att hålla sig till utarbetad plan då de inte ville göra vårdpersonalen besviken, för att den 

funktionen ska aktiveras hos patienten så krävs att samma person följer upp behandlingen. 

Personcentrerad omvårdnad beskrivs som att se personen bakom åldrande, symtom, 

sjukdom och beteende. För att uppnå detta krävs god kännedom om personen dennes 

intressen och behov och en vilja att göra det lilla extra (Edvardsson, 2010). Enligt 

Kristensson Ekwall (2010) är det svårt att uppnå inom akutsjukvården då fokus för 

personalen är de praktiska och medicinska aspekterna som behövs utföras snabbt för att 

inte missa någon förändring i patienternas tillstånd och vård baserat på helhetssyn får stå 

tillbaka. Det trots att även patienter vid en akutmottagning vill bli sedd som en person. 

Interaktionen med personalen är det som avgör patienternas tillfredställelse med vården. 

Med personal som fokuserar på det praktiska omhändertagandet och patienter som vill ha 

en god relation med den personal som vårdar den blir det inte oväntat från båda håll 

ouppfyllda förväntningar och missnöje. Tas hela patientens situation i beaktande blir inte 

bara patienten nöjdare utan möjligheterna ökar för en effektivare, vård och behandling 

Det visade sig vara av stor betydelse för att uppnå ett förändringsarbete hos patienterna att 

ärligt och tydligt ta upp frågan om det beteende som är en del av orsaken till problemet. 

Det kan tyckas självklart att vårdpersonal ska adressera frågan och prata om problemet 

men resultatet kan ge en indikation på att så inte är fallet. Kan det vara så att ämnen som 

har potential att vara belagda med skam och skuld kan vara frestande att undvika att fråga 

och prata om som vårdpersonal? 
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Om patienterna egentligen själva vill prata om problemet men uppfattar att vårdpersonalen 

undviker frågan kan det vara ett hinder för dem att själva ta upp det. En grund för att 

påbörja behandling eller fundera över att förändra sitt beteende är att erkänna för sig själv 

och eventuellt för andra att det är ett problem. Ju allvarligare problem patienten upplever 

desto större sannolikhet att den ska erkänna att den har ett problem och försöka finna en 

lösning på det (Ekendahl, 2007). I tolvstegsprogrammet som används som bas i AA´s 

arbete är acceptans av beroendet ett centralt grepp. Innebörden i första steget är att 

acceptera maktlöshet inför alkoholen. För att arbeta med denna problematik kan det även 

vara användbart att använda metoden acceptans i tillvaron och mindfullness som är 

beskrivet i bakgrunden (Harris, 2009). Upprepning är något som krävs för att förändra en 

vana, att göra något moment annorlunda upprepade gånger tills det tillslut blir en vana 

(Duhigg, 2012, O´Hanlon, 2003). Det kan även ses i resultatet att patienterna efterfrågar tid 

och uppföljning för att genomföra och bibehålla förändringen. Detta stämmer väl överens 

med hjärnans funktion vid beslutsfattande att tid och eftertanke behövs för att fatta 

genomtänkta beslut. I tolvstegsprogrammet är en av de bärande idéerna att ett dåligt 

beteende ersätts av ett annat och till hjälp erbjuds AA mötena.  

 

Stöd och nätverk  

Även detta tema är något som AA använder mycket i sina metoder. Funktionen med 

mötena är inte bara att de erbjuder en ny vana utan även en ny gemenskap. Att i samtal få 

bekräftat att andra upplever samma saker och ta del av hur andra har löst situationen kan 

vara till stor hjälp. Gemenskap med andra som har liknande problem och upplevelser gör 

det enklare att dela med sig då förståelsen och igenkännandet ofta är högt. Grunden är att 

alla hjälps åt på lika villkor och alla som vill får en sponsor och kan själva bli tillfrågade att 

bli sponsorer (AA, 1997). AA:s verksamhet är baserat på anonymitet och det finns få 

studier gjorda om deras resultat. Det som finns beskrivet är enskilda personer som 

genomgått programmet och själva vittnar om att det fungerat för dem. Hur de som inte har 

haft någon effekt av programmet upplever det finns inte mycket beskrivet om. I resultatet 

var det främst kvinnor som uttryckte att de uppskattade sällskap när de startade sin nya 

vana. Det var även kvinnor som upplevde obefintligt stöd som ett hinder i 

förändringsarbetet. Att arbeta i grupp och få stöd och hjälp av varandra är ett koncept som 

visat sig leda till framgång i flera sammanhang. Att våga fråga anhöriga, grannar och 

vänner om hjälp kan vara till stort stöd (Hardcastle & Hagger, 2011, Riegel et al, 2006). 

Det finns en mängd intresseorganisationer riktade till personer med liknande 

diagnoser/sjukdomar och stödgrupper för anhöriga som det kan vara värt att informera 

patienterna om och uppmuntra dem att ta en första kontakt med (Netdoktor, u.å.). 

 

Tilltro och egenansvar 

Resultatet av flera studier visar att de patienter som tar eget ansvar i sitt förändrings arbete 

uppnår bättre reslutat (Brodie & Inous, 2005, Hardcastle & Hagger, 2011, Neuner-Jehle et 

al, 2013, Rubak et al, 2009, Walseth et al, 2011). Kan det vara så att vårdpersonalen i alla 

välmening tar ifrån patienternas deras egenansvar och att det innebär att förändringsarbetet 

blir lidande. Det finns avdelningar som arbetar utifrån en omvårdnads teori tillexempel 

Dorothea Orem som betonar vikten av egenvård (Ennerford, 2011). Aktiviteter som 

individen självständigt utför för att upprätthålla sin egen hälsa är det Orem menar med 

egenvård. Förmågan som individen har att upprätthålla välbefinnande och hälsa varierar 

med bland annat ålder, livserfarenhet och andra resurser och benämns egenvårdskapacitet. 

Orems egenvårdsmodell bestå av tre olika teorier: egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem. När egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskravet uppstår det 

egenvårdsbrist.  
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Omvårdnadssystem beskriver de olika omvårdnadssituationer som kan uppstå när någon är 

i behov av omvårdnad och någon annan har förmågan att hjälpa. Utarbeta vårdplaner 

tillsammans med patienter har visa goda resultat hos tillexempel diabetiker (Sürücü & 

Kizilci, 2012). Att arbeta med Orhems omvårdnadsteori på en vårdavdelning kan innebära 

att lägga stor vikt på att informera patienterna ordentlig dels om de åtgärder sjuksköterskan 

planerar utföra men även vad patienten själv kan göra för att må bättre och tillfriskna. Alla 

patienter har en planeringsansvarig sjuksköterska som ska upprätta en vårdplan 

tillsammans med patienten. Målet är att alla patienter ska göras delaktig i sin vård så 

mycket som möjligt och vara trygga vid hemgång och känna att de kan hantera den 

eventuella nya livssituationen (Ennerford, 2011).  

 

Ett tydligt exempel på vikten av att patienter själva är involverade är det som Brodie och 

Inoue (2005) beskriver då patienterna som själva söker komma på idéer hur de kan öka sin 

dagliga dos träning ökar den mer än de som blir tillsagda att träna två gånger i veckan. 

Rimligtvis är det lättare att införa en ny rutin som fungerar i ditt liv än ett allmänt råd som 

inte går att applicera i den aktuella tillvaron. Tillexempel rekommendationen att gå av en 

hållplats tidigare när du åker till jobbet kan vara ett välmenande med omöjligt råd. 

Resultatet om patienten uppfattar rådet som svårt eller omöjligt att applicera är ett 

förkastande av rådet och så är det ämnet utagerat. Hade istället en diskussion startats om i 

vilket sammanhang det skulle gå att ta en promenad kanske resultatet blivit annorlunda. 

Något som frekvent använts med god effekt på senare tid är olika arbetsplatser som startar 

stegtävlingar. Personer som är utrustade med stegräknarna är mycket innovativa i sina 

försök att komma upp i rekommenderade antal steg vilket har visat goda effekter och 

används i flera verksamheter som friskvård (Stockholms läns landsting, 2013). 

 

Fungerande verktyg 

När barnmorskorna upplevde det som svårt att veta i vilken mån de gravida kvinnorna var 

redo att förändra sig fann de stöd i ett laminerat kort som låg som grund i diskussionen 

med de gravida kvinnorna (McLeod et al, 2003). Kanske hade det även kunnat vara till 

hjälp om de använd sig av modellen TTM. Resultatet visar att för att få en effektiv 

kommunikation mellan patient och vårdpersonal kan god hjälp erhållas av verktyg såsom 

laminerade kort med olika påståenden eller graderingar som kan användas som 

bedömnings eller diskussionsunderlag. En nyligen publicerad studie av Metteson, Merth 

och Finegood (2014) har utvärderat hälsokort som hjälpmedel i beteende förändrings 

arbetet med överviktiga patienter. De presenterade 64 hälso kommunikations kort med 

olika påståenden inom sju olika områden tillexempel: matproduktion, matkonsumption, 

individuell fysisk aktivitet och psykologiska faktorer individuellt och socialt. 

Försökspersonerna fick kategorisera in korten i de som de ansåg beskrev dem och deras 

situation och de som inte gjorde det. Sedan fick de välja tre till fem kort som de ansåg 

beskrev deras situation bäst. Kortens potentiella användningsområden diskuterades sedan i 

fokusgrupper. Deltagarna i studien ansåg att korten var till stor hjälp för att hjälpa dem att 

prioritera vad som egentligen var problemet och att reflektera över problemets kärna. 

Deltagarna hade spontant gjort en tredje kategori innehållande kort som de ansåg beskrev 

hur de hade tänkt eller känt tidigare men inte längre. Angående användningsområdet var 

deltagarna överens om att det inte var troligt att det skulle finnas tid att sitta och reflektera 

över korten tillsammans med läkaren men att det kanske fanns möjlighet att utföra det 

tillexempel med dietist eller sjuksköterska. Möjligheten att reflektera över kortens 

innebörd tillsammans med anhörig eller vän rörde upp många känslor hos några av 

deltagarna som uttryckte känslor som att de skulle uppfattade det som jobbigt.  
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Denna reflektion tyder på att korten hjälper till att få diskussionen på en personlig och djup 

nivå. Som beskrivet tidigare är tid en väsentlig komponent för att prata om det som är 

komplicerat i tillvaron (Walseth et al, 2011). I bakgrunden beskrivs flera verktyg som med 

lite modifiering kanske skulle kunna gå att används sig av inom vården, tekniker och 

metoder som fungerar i andra sammanhang tillexempel priming och nudging.  Kanske är 

det möjligt att arbeta mer med attityder och värdering speciellt med beteenden som är 

relaterat med en viss känsla. Om vårdpersonalen vill arbete mer med att sälja in ett nytt 

beteende krävs kanske tekniker och verktyg som används i säljarbranschen då människan 

snarare köper det hon vill ha än det hon behöver. 

 

Kommunikation i form av motiverande samtal är en metod vars effekt studerats i flera av 

artiklarna som använts till resultatet. Mängden samtal och längden på samtalen verkar vara 

av betydelse vilket är nedslående då tid oftast ses som en bristvara inom akutsjukvården. 

Samtal är dock någonting som sjuksköterskan ägnar mycket av sin tid åt och det kan vara 

gynnsamt att lära sig motiverande samtalstekniker att använda sig av när tillfälle bjuds. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2014) har sammanställt en kommentar 

om motiverande samtal där åtta studier har jämförts. De anser att majoriteten av dessa 

studier har metodologiska brister. Sannolikt har motiverande samtal olika effekter på olika 

patientgrupper beroende på tillstånd och vilka tillgängliga alternativ som finns för 

patienterna. Det ansågs svårt att avgöra om motiverande samtal i sig var ineffektivt eller 

om kompetensen hos den personal som skulle utföra tekniken var bristfällig. En tanke som 

även kan vara adekvat i bedömningen av kvaliteten hos en del av de artiklar som används i 

denna studies resultat. Slutsatsen som dras i SBU´s kommentar är att det ännu inte finns 

tillräcklig evidens att motiverande samtal förändrar fysisk aktivitet eller kostvanor i 

jämförelse med alternativ rådgivning av likande typ. 

 

Brand et al, (2013) har inte gett upp tron på metoden motiverande samtal utan de anser att 

det var kvantiteten av de motiverande samtalen som var för liten i deras studie och därav 

det negativa resultatet. I studien av Hardcastle et al, (2008) så blev patienterna erbjudna 

fem konsultation varav mer än hälften deltog i tre eller flera sessioner men en tredjedel (32 

%) deltog inte i någon överhuvudtaget vilket kan ha påverkat resultatet negativt. 

Motiverande samtal i kombination med self determination theory, som beskrivs närmare i 

bakgrunden, för att underlätta för vårdpersonalen att bedöma när det är lämpligt att gå från 

att arbeta med motivationen till att ta steget mot att sätta upp mål och planera för 

förändringen. En modell presenteras i tre steg där det första är att utforska, vilket innebär 

att sätta sig in i patientens situation, andra steget är att guida/styra, vilket innebär att 

tillsammans med patienten sammanfatta det tidigare steget och identifiera vad som är 

möjligt att förändra för att sedan i det tredje steget planera hur och när det ska utföras 

(Resnicow & McMaster, 2012). Detta arbetssätt fångar upp mycket av det som visat sig ha 

god effekt i resultatet av denna studie. Patienten är delaktig och får en personlig 

bedömning och det görs en plan för framtiden. Riegel et al, (2006) arbetade med 

motiverande samtal med inriktning mot att få patienterna att fatta bättre beslut. I den 

studien var det främst hinder mot att välja det bättre alternativet som de motiverande 

samtalen identifierade och försökte finna lösning på. Praktiskt genomförbart och effektivt. 
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Hälsofrämjande samtal är en stor del i sjuksköterskans arbete och motiverande samtal är en 

kommunikationsförmåga som sjuksköterskan kan utveckla för att främja patientens 

personliga motivation för att förändra sitt beteende som i sin tur förbättrar hälsan. Enligt 

Droppa och Heeyoung (2014) kan sjuksköterskan ställa omsorgsfullt valda frågor och 

aktivt lyssna på patientens svar. Engagera patienten i en konversation som belyser var de är 

nu och hur de vill ha det i framtiden och detta kan göras på fem till tio minuter under dagen 

och under den tid sjuksköterskans är hos patienten.  

De har sammanställt de motiverande teknikerna i en form de kallar OARS, som står för 

Open questions = öppna frågor, Affirmations = positiv bekräftelse, Reflections = 

återkoppling som visar att sjuksköterskan lyssnat på och förstådd patienten, Summaries, = 

sammanfattning som bygger på reflektioner som leder till intresse av att utföra förändring. 

De anser också att sjuksköterskan kan ha nytta av att använda sig av den transteoretiska 

modellen som beskrivits i bakgrunden för att reda ut i vilken mån patienten är intresserad 

av att förändra sig. De betonar att fokus kan ligga mer på resan än målet och att viktiga 

egenskaper hos sjuksköterskan som ska bedriva de motiverande samtalen är empati, 

accepterande optimist och återkopplande. Sjuksköterskan behöver även uppmuntra 

patientens egenansvar, tilltro till att klara uppgifter och självförtroende. Vilket i princip är 

en sammanfattning av de resultat denna studie kommit fram till. 

Slutsats 

 

Författarens förhoppning med detta arbete var att kunna presentera några korta enkla 

strategier som en sjuksköterska på en akutvårdsavdelning kan använda sig av i sitt arbete 

med patienterna för att kunna så ett litet frö och motivera och påverka dem till att 

åtminstone börja fundera över att förändra ett för dem ogynnsamt beteende. 

Sjuksköterskan bör: 

 inte vara rädd för att ärligt och tydligt men på ett empatiskt och förstående sätt ta 

upp frågan om det beteende som ställer till problem för patienten 

 ge feedback till patienterna 

 aktivera det stöd hos närstående till patienterna som finns att tillgå och informera 

om de nätverk som kan vara till hjälp och stöd 

 aktivera och använda patienternas egenansvar 

 använda motiverade samtalstekniker 

 hitta och använda andra fungerande verktyg, varav en hel del finns beskriva i detta 

arbete 

Fortsatt forskning 

Detta är endast en sammanställning av en bråkdel av den forskning som avser belysa 

motivering och förändringsarbete. Det skulle vara av värde att utföra en studie på patienter 

som har lyckats förändra sitt beteende för att få en djupare förståelse för hur de gått till 

väga. Det vore också intressant att utbilda sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning i 

motiverande samtals metoder och TTM metoder och försöka implementera ett arbetssätt 

som främjar egenansvar hos patienterna och utvärdera effekten. 
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Författare 

Årtal 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitets typ 

Alexander et al. 2011. 

USA. 

Do the five 

A´s work 

when 

physicians 

counsel about 

weight loss? 

Att undersöka 

effekten av att 

läkare använder 

metoden de fem 

A´n under 

viktrådgivnings 

samtal med 

patienter. Effekten 

på patienternas 

motivation, 

tillförlitlighet till 

egen förmåga och 

förändring i kost, 

fysisk aktivitet och 

vikt. 

Datamaterialet är 

hämtat från en större 

studie (CHAT). Del ett 

är inspelade 

läkarsamtal. Del två 

består av ett 

patientfrågeformulär 

innefattande kostintag, 

fysisk aktivitet, 

motivation och 

tillförlitlighet till den 

egna förmågan att gå 

ner i vikt. Uppföljning 

efter tre månader. 

Studien var 

dubbelblind: läkarna 

trodde att det var 

kommunikation om 

preventiv hälsa 

generellt som 

studerades och inte 

vikten specifikt. Vikt 

och längd togs i 

samband med andra 

vitala parametrar så 

patienterna inte insåg 

att vikt enbart 

studerades. 

n =54(14) 

läkare 

n=461(35) 

patienter 

 

Läkarna använde Asked (77 %), 

Advised (63 %), Assisted (13 

%), Arranged (5 %) och 

Assessed (4 %). Det var troligare 

att patienterna rapporterade 

kostförändring när de fått 

hjälpmedel av läkaren. I de fall 

där läkaren arrangerade en 

uppföljning sågs en 

viktminskning hos patienten och 

de som fått råd kände större 

motivation och större tilltro till 

att de skulle kunna gå ner i vikt. 

CCT III 



Bilaga 1 

 

Brand et al. 2013. USA. Impact of 

single-

session 

motivational 

interviewing 

on clinical 

outcomes 

following 

periodontal 

maintenance 

therapy 

Att undersöka 

effekten av ett 

enkelt motiverande 

samtal i 

kombination med 

sedvanlig oral 

hälsoinformation 

och jämföra det 

med endast 

sedvanlig oral 

hälsoinformation. 

Med hypotesen att 

det motiverande 

samtalet skulle 

förbättra 

tandhygienen.  

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Mätningar skedde vid 

Baseline, efter sex och 

tolv veckor. De som 

deltog i gruppen 

motiverande samtal fick 

ett återbesök efter en 

vecka med motiverande 

samtal på 15-20 

minuter. 

n=56(3) Resultatet stödde inte hypotesen, 

de som var i gruppen som fått 

motiverande samtal visade inte 

bättre resultat i sin orala hygien 

än kontrollgruppen. 

RCT I 

Brodie & Inoue. 2005. 

UK. 

Motivational 

interviewing 

to promote 

physical 

activity for 

people with 

chronic heart 

failure. 

Studien jämför två 

metoder att öka 

träningsdosen hos 

patienter med 

hjärtsvikt. Ett 

sedvanligt 

träningsprogram 

och två som 

baserades på 

motiverande 

samtal. Med 

hypotesen att de 

senare skulle öka 

den fysisk 

aktiviteten. 

Prospektivt 

randomiserad studie. 

Patienterna var indelade 

i tre grupper. 

Uppföljning skedde 

efter fem månader med 

ett konditionstest och 

frågeformulär angående 

fysisk aktivitet. 

n=92(32) 

 

Grupp 1 

30->20 

grupp 2 

 32 ->18 

Grupp 3 

30->22 

Grupperna som fått motiverande 

samtal visade signifikant ökning 

av den fysiska aktiviteten efter 

fem månader.  

RCT I 
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Camerini, Schulz & 

Nakamoto. 2012. 

Switzerland & USA. 

Differential 

effects of 

health 

knowledge 

and health 

empowermen

t over 

patients ´self-

management 

and health 

outcomes: a 

cross-

sectional 

evaluation. 

Hypotes att ju mer 

kunskap och ju mer 

”empowered” desto 

mer kommer 

patienten att 

påverka sin 

egenvård och det 

kommer att 

påverka graden av 

hälsa positivt. 

Cross- sectional design. 

Enkät delades ut till 

medverkande patienter. 

Empirisk utvärdering av 

de olika aspekterna av 

hälsokunskap och 

”empowerment” i 

kombination. Utvärdera 

om det påverkar 

egenvården och graden 

av hälsa hos kroniskt 

sjuka patienter med 

fibromyalgi. 

n=233(24) Empowerment påverkade graden 

av hälsa: sjunker den sjunker 

graden av hälsa. Mening och 

påverkan hade den starkaste 

effekten och ökade graden av 

hälsa. Ingen signifikant ökning 

av patienternas egenvård kunde 

ses vid ökad kunskap. 

P2 

Cox et al, 2011. USA. Effects of 

counseling 

techniques on 

patients´ 

weight-

related 

attitudes and 

behaviors in 

a primary 

care clinic. 

Studien ämnar 

fastställa huruvida 

användandet av 

utvalda 

patientcentrerade 

rådgivande 

tekniker med 

motiverande samtal 

leder till ökad 

tillförlitlighet till 

egen förmåga och 

motivation hos 

patienterna och om 

det påverkar 

patienterna till 

förändring i kost 

och ökad fysisk 

Randomiserad blind 

kvantitativ studie. 

Använder data från 

CHAT(en treårig 

prospektiv studie) i 

form av inspelningar av 

läkarsamtal. Studien var 

dubbeltblind vare sig 

läkare eller patienter 

visste att det var 

motiverande tekniker 

och vikt som 

studerades. Läkarna 

hade ingen speciell 

utbildning i 

motiverande samtal. 

Patienterna fyllde i 

n=54(14) 

läkare  

 

n=461(35) 

patienter 

Inte många av läkarna använde 

de motiverande 

samtalsteknikerna, men av de 

som gjorde det kunde man se att 

patienterna uppvisade större tillit 

till att de skulle klara av att 

förbättra sitt vikt relaterade 

beteende. Uttryck av förståelse 

och empati hos läkaren var 

associerat med förbättring i 

kosthållning hos patienten. 

CCT III 
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aktivitet och försök 

att gå ner i vikt. 

frågeformulär. 

Uppföljning efter tre 

månader. 

Ekendahl. 2007. 

Sweden. 

Time to 

change- an 

exploratory 

study of 

motivation 

among 

untreated and 

treated 

substance 

abusers. 

Undersöka 

huruvida attityden 

till behandling och 

livsstils förändring 

hos obehandlade ej 

abstinenta 

missbrukare skiljer 

sig mot de som är 

under behandling. 

Analysera 

relationen mellan 

individens 

motivation, 

nuvarande sociala 

situation och 

tidsperspektiv. 

Frågeformulär 

användes.  

Missbrukarna delades 

in i tre grupper, 

obehandlade (aktiva 

missbrukare), 

tvångsbehandlade och 

frivilligt behandlade (55 

% av de frivilligt 

behandlade hade valt 

behandling istället för 

fängelse). 

n=126(97) 

 

Obeh (38)  

Tvångsbeh 

(30) 

Frivillig 

beh (29) 

Deltagare i gruppen obehandlade 

uppvisade lägst motivation till 

förändring. De obehandlade och 

tvångsbehandlade var mindre 

villiga till förändring än de som 

var frivilligt behandlade. De 

obehandlade hade lägre 

förväntningar på livskvaliteten 

än de andra grupperna.  

P II 

Field et al. 2007. USA. Association 

of baseline 

characteristic

s and 

motivation to 

change 

among 

patients 

seeking 

treatment for 

substance 

dependence. 

Undersöka 

sambandet mellan 

motivation och 

andra kännetecken 

såsom grad av 

beroende, 

depression, ångest, 

(state trait) ilska, 

och aktuella 

livshändelser.  

Frågeformulär delades 

ut vid inskrivning. 

n=200  I alla fall visade allvarligare 

problem mindre motivering till 

förändring. Patienter med mer 

ilska och depression visade 

mindre vilja för förändring.  

PI 
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Gillham & Endacott. 

2010. UK. 

Impact of 

enhanced 

secondary 

prevention on 

health 

behavior in 

patients 

following 

minor stroke 

and transient 

ischaemic 

attack: a 

randomized 

controlled 

trial. 

Utvärdera huruvida 

ökad sekundär 

prevention 

signifikant ökar 

viljan att ändra 

hälsobeteende efter 

stoke/TIA jämfört 

med traditionell 

sekundär 

prevention. 

Single-blind 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Frågeformulär före och 

efter tre månader. 

Interventionsgruppen 

får en utökad variant 

med information om 

patologin bakom stroke 

och de individuella 

riskfaktorerna de fick 

också ett motiverande 

samtal som fokuserade 

på beteendeförändring 

och en behandlingsplan. 

Telefon support och 

uppföljning två veckor 

och sex veckor efter 

intervjun. Två saker 

mättes: villigheten för 

förändring och 

eventuell genomförd 

förändring. Kontroll 

gruppen fick sedvanlig 

information. 

n=52(2) 

 

Ingen skillnad kunde visas i 

viljan att förändras. Men vid 

uppföljningen hade den fysiska 

aktiviteten ökat och kosten hade 

förbättrats i 

interventionsgruppen jämfört 

med kontrollgruppen. 

RCT I 

Hardcastle et al. 2008. 

Australia. 

A 

randomized 

controlled 

trial of the 

effectiveness 

of a primary 

Utforska intresset 

av en kombinerad 

livsstils 

konsultation för 

patienter med 

riskfaktorer för 

Randomiserad 

kontrollerad studie där 

interventiongruppen 

erbjöds upp till fem 

konsultationer 20-30 

min med en fysisk 

n=358(24) 

 

(203 = 

intervent 

131= 

Kontroll) 

Intresset hos patienterna att 

medverka var väldigt stort. De 

som medverkat i 

konsultationerna hade en 

signifikant ökning i promenader 

och fysisk aktivitet jämfört med 

RCT II 
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health care 

based 

counseling 

intervention 

on physical 

activity, diet 

and coronary 

heart disease 

risk factors. 

hjärt- kärl sjukdom. 

Och utvärdera 

effekten av en 

motiverande 

samtals 

intervention på 

fysisk aktivitet och 

kosthållning hos 

överviktiga 

patienter. 

aktivitet specialist och 

dietist under sex 

månader. 

Kontrollgruppen fick 

enbart skriftlig 

information. Vikt, 

blodtyck, blodprover 

och självskattning av 

fysisk aktivitet och kost 

registrerades vid 

baseline och efter sex 

månader. 

kontrollgruppen. Båda 

grupperna ökade sitt intag av 

frukt och grönsaker och 

minskade sitt fettintag. De i 

kontrollgruppen minskade sitt 

fettintag mer än de i 

interventionsgruppen. De som 

deltog i fler konsultationer hade 

minskat mer i vikt och 

uppvisade bättre blodprover.  

Hardcastle & Hagger, 

2011, Australia. 

“You can´t 

do it on your 

own”: 

Experiences 

of a 

motivational 

interviewing 

intervention 

on physical 

activity and 

dietary 

behavior. 

Utforska 

uppfattningen och 

erfarenheten av att 

delta i studien (se 

ovan). Jämföra 

efter 18månader 

några som lyckats 

hålla vikten med 

några som inte 

lyckats. 

Kvalitativ intervjustudie 

med induktiv ansats. 

Semistrukturerade 

intervjuer som varade i 

cirka 40 min. Nio 

stycken via telefon och 

fem via personligt 

möte. 

n=37(23) 

 

 

Monitorering och stöd var ett 

tema som kom upp både hos de 

som lyckats och misslyckats, 

lyssnande support och känslan 

av empati, motivering och 

självreglering var vägarna till 

framgång. Hinder hos de som 

misslyckats med att hålla vikten 

var bristen av support och 

stundtals sabotage från partnern. 

KI 

Humfress et al. 2002. 

UK. 

The effect of 

a brief 

motivational 

intervention 

on 

community 

psychiatric 

Att undersöka 

påverkan av en 

liten motiverande 

intervention under 

den initiala 

konsultationen med 

primärvårds 

Kvantitativ 

randomiserad 

intervjustudie. 

Kontrollgrupp och 

interventionsgrupp som 

jämfördes,. De som 

ingick i 

n=90(16) 

 

  

Patienterna i 

interventionsgruppen kände sig 

mer lyssnade på och mer nöjda 

med sin första kontakt. De kände 

sig mer involverade och att de 

fått mer information. Majoriteten 

var positiva till återkopplings 

RCTI 
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patients´ 

attitudes to 

their care, 

motivation to 

change, 

compliance 

and outcome: 

A case 

control study. 

psykiatripatienter. 

Hypotesen att de 

som får ett 

motiveringsinriktat 

initialt samtal och 

ett efterföljande 

återkopplingsbrev 

kommer att vara 

mer nöjd med sin 

första konsultation 

och därför vara mer 

motiverade till att 

förändras påvisa 

bättre resultat vid 

uppföljningen. 

interventionsgruppen 

fick motiverande samtal 

och ett brev med 

personligt återkoppling, 

kontrollgruppen skrevs 

in sedvanligt. 

Personalen som 

arbetade med 

interventionsgruppen 

fick undervisning i 

motiverande samtal. 

Intervjuer skedde inom 

en månad och 

repeterades tre till fyra 

månader senare. 

Villigheten till att 

förändras mättes med 

TTM. 

brevet. 42 procent visade brevet 

för en anhörig. De som hade 

hand om patienterna i 

interventionsgruppen upplevde 

en trend att de tagit fler steg för 

att själva ta itu med sina 

problem. Det var dock ingen 

skillnad i resultat vid 

uppföljningen hos de två 

grupperna. 

Ilgen et al. 2005. USA. Therapeutic 

alliance and 

the 

relationship 

between 

motivation 

and treatment 

outcomes in 

patients with 

alcohol use 

disorder. 

Hypotesen att en 

positiv förbindelse 

med terapeuten 

överkommer de 

negativa 

konsekvenserna av 

låg motivation hos 

alkoholister testas. 

Genom att analysera 

data från en större 

studie prövas 

hypotesen. Denna 

studie inkluderar icke 

inneliggande patienter. 

Data jämförs vid 

baseline, efter sex 

månader och efter ett år. 

Motivation och 

terapeutisk förbindelse 

jämförs med utfall av 

behandlingen. 

n=753(32) Högre motivation leder till 

minskad alkoholkonsumtion. En 

stark relation med terapeuten 

övervinner mycket av den 

negativa effekten som låg 

motivation har. 

R II 
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Lappalainen-Lehto et al. 

2013. Finland 

Goal-related 

outcome after 

acute 

alcohol–

pancreatitis – 

A two-year 

follow-up 

study 

Studera hur 

alkoholintaget 

förändrades efter 

alkoholrelaterad 

pankreatit och vilka 

faktorer som 

påverkade ett 

minskat 

alkoholintag. 

Undersöka vilka 

faktorer som 

påverkar 

patienternas 

målsättning med 

sin 

alkoholreduktion 

och hur det 

förändras över tid. 

Randomiserad studie 

där hälften av 

patienterna erhöll tre 

interventioner med en 

beroendespecialist mer 

än den initiala som alla 

fick. De följdes upp 

efter två år. Grupperna 

delades upp i tre 

subgrupper baserat på 

hur mycket alkohol de 

brukade dricka. 

n=120(33) Målsättningen att helt avstå från 

alkohol var avsevärt större hos 

de med anhöriga, vänner och 

läkare som uttryckt oro över 

deras drickande. Kvinnor valde i 

högre grad helt att avstå. De som 

initialt valt att försöka sluta helt 

uppvisade bättre resultat. De 

patienter som varit sjukare och 

tillbringat längre tid på sjukhus 

drack mindre. 

RCT I 

McLeod et al. 2000. 

New Zealand. 

The 

midwife´s 

role in 

facilitating 

smoking 

behavior 

change 

during 

pregnancy. 

Undersöka 

barnmorskans roll i 

att erbjuda 

undervisning och 

stöd för förändring 

av rökvanor hos 

gravida kvinnor. 

En kvalitativ 

intervjustudie som var 

en uppföljningsdel av 

en större studie WEWS. 

Barnmorskor och 

kvinnor intervjuas efter 

förlossningen om hur 

det kändes att vara med 

WEWS programmet. 

Barnmorskorna hade 

fått utbildning i 

motiverande samtal och 

mer kunskap om hur de 

n=15(4) 

mammor  

n=16(0) 

barnmorsk

or 

De gravida kvinnorna uppfattade 

barnmorskans stöd mer än 

barnmorskorna själva insåg. 

Barnmorskan hade i viss mån 

svårt att prata om ämnet och 

ville inte väcka skuld hos 

kvinnorna. De tyckte att det var 

svårt att bedöma i vilken grad de 

gravida kvinnorna var villiga att 

förändra sig. 
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ska hantera sluta röka 

frågan. Till denna 

studie valdes de kvinnor 

som varit med i 

grupperna fokusera på 

rökning eller fokusera 

rökning och amning. 

Barnmorskor 

intervjuades från alla 

grupper. 

Meland, Mæland & 

Lærum. 1999. Norge. 

The 

importance 

of self-

efficacy in 

cardiovascula

r risk factor 

change. 

Att utforska 

påverkan av 

relevanta faktorer 

för lyckad 

riskbeteende 

förändring hos 

patienter med 

hjärtkärlsjukdomar. 

Faktorer som 

utbildning, ålder, 

self – efficacy, 

läkarens kunskaper 

och antalet 

konsultationer. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Patienter som 

inkluderades fyllde 

initialt i ett 

frågeformulär och efter 

ett år då interventionen 

upphörde. Blodtryck 

och blodprov följdes 

initialt efter sex och 

tolv månader. 

Kontrollgruppen visade 

ingen skillnad i resultat 

och är därför 

inkluderade i resultatet. 

n=127(17) Av patienterna ökade mer än en 

tredjedel (37 %) sin fysiska 

aktivitet med mer än en 

femtedel. Av patienterna slutade 

femton procent att röka. 

Förändringarna i riskbeteende 

ledde till att 43 procent fick mer 

än 30 procent minskad risk på 

infarkt risk scoren. Mycket 

beroende på vikten av känslan 

av Self- efficacy i 

förändringsprocessen. 

RCT 11 

Neuner-Jehle, Schmid & 

Gruninger. 2013. 

Schweiz. 

The “Health 

coaching” 

programme: 

a new 

patient-

centered and 

Utveckla ett 

strukturerat 

program för 

rådgivning i 

primärvården och 

att testa 

Ett program utformas, 

bland annat används ett 

verktyg i form av 

färgkodad visuell cirkel, 

patienterna ska vara 

delaktiga och själva 

n=20 

läkare  

 

n=1045 

(695) 

patienter.  

Av läkarna i studien var 16 

stycken mycket positiva och 

uttryckte spontant att de ville 

fortsätta med programmet. De 

ansåg att verktyget var till hjälp 

och att det delade ansvaret med 
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visually 

supported 

approach for 

health 

behavior 

change in 

primary care. 

genomförbarheten 

och acceptansen 

hos läkarna och 

patienterna. 

välja vad de vill arbeta 

med. Programmet 

innebär en process i 

fyra steg. Deltagande 

läkare får utbildning. 

Frågeformulär till 

patienterna och 

semistrukturerade 

intervjuer och 

gruppintervjuer under 

utbildningen. Statistik 

från journaler 

inhämtades.  

 

350 

patient 

slutförde 

alla steg 

 

patienten var positivt. Hälften av 

patienterna upplevde att läkarens 

support hade gett ökat 

självförtroende att de själv 

kunde åstadkomma en 

förändring och hälften upplevde 

att den regelbundna feedbacken 

ökade motivationen till att uppnå 

målen. Nästan alla (90 %) av 

patienterna ansåg att verktyget 

på något sätt var användbart för 

att definiera nivån på de olika 

hälsobeteende.  

Riegel et al. 2006. USA 

 

A 

motivational 

counseling 

approach to 

improving 

heart failure 

self-care. 

Utvärdera 

patienters 

förbättring av 

egenvård, efter att 

de genomgått en tre 

månaders 

intervention med 

motiverade samtal. 

Mixed metod. 

Kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

Patienter genomgick en 

motiverande 

intervention för att 

förbättra sin egenvård. 

Interventionen utfördes 

av tränad personal. 

Initialt frågeformulär 

och intervjuer efter 

interventionen som var 

tre månader.  

n=24(9) Reflekterat lyssnande med fokus 

på motivering och farhågor, 

bekräftelse och samarbete i form 

av att utforma en plan ledde till 

att cirka 70 procent av 

patienterna förbättrade sina 

resultat i egenvård. 

K1 

Rubak et al. 2009. 

Denmark. 

General 

practitioners 

trained in 

motivational 

interviewing 

Att undersöka 

huruvida läkare, 

tränade i 

motiverande samtal 

kan förbättra typ2 

En randomiserad 

kontrollerad icke blind 

studie. Är en substudie 

av ADDITIONstudien. 

Frågeformulär 

n=65 

läkare 

 

n=265(31) 

patienter 

Visar en signifikant effekt av 

motiverande samtal på 

patienternas förståelse av 

diabetes och deras motivation 

för förändring ökade. Patienterna 

RCT 1 



Bilaga 1 

 

can 

positively 

affect the 

attitude to 

behavior 

change in 

people with 

type 2 

diabetes. 

diabetikers 

förståelse, tron på 

prevention och 

behandling och 

motivation för 

förändring. 

skickades till 

patienterna tolv 

månader efter studiens 

start. Läkarna i 

interventions gruppen 

fick genomgå en  kurs i 

motiverande samtal och 

alla läkare fick gå en 

kurs i intensiv 

behandling av typ2 

diabetes. 

 

  

som fått coachning av läkare 

som använde sig av motiverande 

samtal visade sig mer 

självständiga i sina val mot 

förändring och de var mer 

motiverade än patienterna i 

kontrollgruppen. 

Stotts et al. 2004. USA. Impact of a 

motivational 

intervention 

on 

mechanisms 

of change in 

low-income 

pregnant 

smokers. 

Att undersöka 

påverkan av TTM 

mekanismerna då 

en MI intervention 

genomförs för att 

påverka gravida 

kvinnors rökstopp. 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvinnorna fick en åtta 

veckors rökstopps 

intervention. 

n=54 Kvinnorna i 

interventionsgruppen uppvisade 

en större ökning i 

självförtroende att kunna sluta 

röka. Slutresultatet visade att 

14,3 procent slutat röka i 

interventionsgruppen och 18 

procent i kontrollgruppen. 

RCT 11 

Walseth, Abildsnes & 

Schei. 2011. Norge. 

Patients´ 

experiences 

with lifestyle 

counseling in 

general 

practice: A 

qualitative 

study 

Att söka efter vad 

patienter anser ha 

betydelse vid 

livsstils 

konsultationer. 

Kvalitativ observations 

och intervjustudie. 

Konsultationen spelades 

in och observerades. 

Intervjuer utfördes med 

både patienten och 

läkaren. Patienterna 

hade sedan en 

uppföljningsintervju 

efter tre månader. 

Öppna frågor användes 

n=8(0) 

läkare  

 

n=12(4) 

patienter  

Patienterna ville få tillgång till 

mätvärden och få det medicinska 

förklarat för sig. De uppskattade 

en dialog med läkaren och att 

han hade förståelse för deras 

dagliga liv De ville känna 

uppskattning när det fungerade 

och stöd, förståelse och 

uppmuntran när det inte gjorde 

det. Patienterna ville ha tid för 

samtal och upprepade 
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och intervjuerna 

analyserades med 

Habermans teori som 

grund. 

konsultationer. De upplevde 

delat ansvar och att det även var 

upp till dem själva. 

Walters et al. 2012. 

Australia. 

Supporting 

health 

behavior 

change in 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease with 

telephone 

health-

mentoring: 

insights from 

a qualitative 

study. 

Undersöka vilka 

hälso beteenden 

som förändrades 

hos KOL patienter 

som erhöll 

hälsorådgivning via 

telefon. 

En kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer. En telefon 

intervju på cirka 45 

minuter. Intervjuerna 

transkriberades och 

tolkades av två 

personer. 

Sjuksköterskorna fick 

en två dagarsutbildning 

ibland annat 

motiverande samtal. 

Hälsorådgivningen 

innefattade sexton 

telefonsamtal som 

initialt var veckovis och 

sedan glesades ut till 

varannan månad. 

Interventionen varade i 

tolv månader. 

n=90(25) 

 

(44 

intervju 

46 

kontroll) 

Deltagarna uppfattade det som 

värdefullt att få 

hälsorådgivningen via telefon.  

De upplevde att mentorerna 

hjälpte dem att identifiera mål 

och strategier att hantera sin 

KOL. Majoriteten av deltagare 

indikerade en förändring i 

hälsobeteende som ett resultat av 

telefonrådgivningen. Deltagarna 

upplevde att de fick nya sätt att 

se och tänka och reflektera över 

sitt beteende. Det var skönt att 

prata med någon utomstående 

och de kände ett visst ansvar och 

åtagande att förändra sig för att 

inte göra rådgivaren besviken. 
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