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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Av Sveriges befolkning konsumerar 87 procent alkohol. Sju procent av kvinnorna och 12 

procent av männen har ett alkoholberoende eller alkoholmissbruk, vilket kan orsaka 

fysiska, psykiska och sociala problem. Det finns farmakologiska och psykosociala 

behandlingsmetoder. Motiverande samtal och rådgivande samtal är psykosociala 

behandlingar som genom ett medvetet förhållningssätt uppmuntrar patienten till 

beteendeförändring. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva effekten av motiverande samtal och effekten av rådgivande samtal 

på alkoholberoende och alkoholmissbruk. 

 

Metod 

För att skapa en översikt av det aktuella kunskapsläget valdes litteraturöversikt som metod. 

Sökningar utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Utvalda artiklar granskades och 

kvalitetsbedömdes utifrån ett bedömningsunderlag samt analyserades för att sedan föras in 

i en matris. Matrisen utgjorde underlag vid sammanställandet av resultatet. 

 

Resultat 

Resultatet antydde att motiverande samtal samt rådgivande samtal hade effekt på 

alkoholkonsumtion samt alkoholrelaterade problem. Dock hade samtalen inte mer effekt än 

andra behandlingar. Enligt resultatet var det även viktigt med en bra utbildning i 

motiverande- samt rådgivande samtal för att samtalen skulle utföras korrekt och på så sätt 

få en bättre utgång.  

 

Slutsats 

Motiverande samtal, korta motiverande samtal och rådgivande samtal var enligt resultatet 

effektiva behandlingsmetoder för att minska alkoholkonsumtion, alkoholrelaterade 

problem samt avhållsamhet hos alkoholberoende och alkoholmissbrukare. Studierna hade 

motsägelsefulla resultat, huruvida motiverande samtal, korta motiverande samtal och 

rådgivande samtal gav en signifikant effekt i jämförelse med andra behandlingar. 

Resultatet visade även att förändringsprat och patientens attityd var betydelsefullt för 

patientens förändring av alkoholvanor.  

 

Nyckelord: Motiverande samtal, rådgivande samtal, alkoholberoende, alkoholmissbruk 

och alkoholkonsumtion. 
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INLEDNING 

Alkohol används av majoriteten av svenska invånare, speciellt vid sociala sammankomster 

då det är en del av vår kultur (Läkemedelsverket, 2011). Ett skadligt bruk av alkohol kan 

orsaka fysiska, psykiska och sociala problem och är den tredje största riskfaktorn för en 

tidig död (World Health Organization [WHO], 2013). Det är ett globalt problem som leder 

till 2,5 miljoner dödsfall per år (Läkemedelsverket, 2011).  

 

Mellan 1996 och 2004 ökade alkoholkonsumtionen kraftigt från åtta liter ren alkohol till 

10,5 liter per år, per invånare. Efter 2004 sjönk konsumtionen sakta för samma grupp och 

år 2012 konsumerades i genomsnitt 9,2 liter ren alkohol, per invånare. Samma år drack 87 

procent av Sveriges befolkning alkohol i någon utsträckning, utav dem överkonsumerade 

12 procent av männen samt sju procent av kvinnorna alkohol (Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning [SoRAD], 2013).  

 

Beroende är ofta kopplat till skam och skuld vilket kan leda till att personen inte söker 

hjälp (Läkemedelsverket, 2011). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder (2011) bör hälso- och sjukvårdspersonal motivera 

patienter till att ändra sina levnadsvanor, exempelvis osunda alkoholvanor.  

 

Motiverande samtal användes initialt för att behandla alkoholberoende (Miller & Rose, 

2009) och kan vid alkoholrelaterade hälsoproblem vara ett redskap för att minska 

alkoholkonsumtion och symtom (Läkemedelsverket 2011). 

 

BAKGRUND 

Orsak till alkoholberoende och alkoholmissbruk 

Genetiska anlag spelar stor roll för risken att utveckla ett beroende. En person med hög 

genetisk belastning utvecklar det snabbt även vid intag av måttliga mängder alkohol. En 

person med låg genetisk belastning måste däremot dricka stora mängder alkohol under 

flera års tid innan personen blir beroende. Andra faktorer som ökar risken för beroende är 

tidig alkoholdebut och att dricka stora mängder vid samma tillfälle (Wåhlin, 2013). 

 

Bezinovic´ och Malatestinic´ (2009) har i en studie visat ett tydligt samband med att 

individer tidigt blir exponerade för substansanvändning till att de själva börjar bruka 

skadliga substanser. Om föräldrar, syskon eller vänner har ett skadligt bruk av alkohol är 

risken hög att individen själv utvecklar samma mönster. 

 

Psykosocial tillfredställelse 

 

Förutom genetiska orsaker och att individen tidigt blir utsatt för alkoholkonsumtion så 

menar Peele och Brodsky (2000) att konsumtion av alkohol medför många positiva 

aspekter vilket kan leda till överkonsumtion. Individen får en känsla av ökat 

självförtroende, blir mer social och stresstålig. De som överkonsumerar alkohol kan också 

dricka för att dämpa negativa känslor. Enligt Wilkie & Stewart (2005) medför 

alkoholkonsumtionen en känsla av upprymdhet och ökad energi för individen. Wise (2009) 

beskriver att huvudskälet till att substanser används är på grund av den belönande effekt 

som uppstår.  
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Definitioner relaterade till alkoholberoende och alkoholmissbruk 

Riskbruk och intensivkonsumtion 

 

Ett riskbruk innebär en alkoholkonsumtion som medför en ökad risk för somatiska och 

psykiska skador. Det finns individuella skillnader men generellt brukar gränsen för 

riskbruk dras vid en alkoholmängd för kvinnor motsvarande två flaskor vin per vecka eller 

nio standardglas vilket innebär 108g alkohol. För män är gränsen vid tre flaskor vin per 

vecka eller 14 standardglas motsvarande 168g alkohol. Intensivkonsumtion räknas även 

det som riskbruk. Det innebär för kvinnor 4 standardglas, 48g alkohol vid ett och samma 

tillfälle, eller för män 5 standardglas, 60g alkohol vid ett och samma tillfälle. Vid 

hälsoproblem orsakade av alkohol rekommenderas att riskbrukaren minskar intaget för att 

komma till rätta med problemet (Läkemedelsverket, 2011).  

 

Missbruk 

 

Missbruk definieras som ett tillstånd där alkoholkonsumtionen orsakar sociala problem 

som till exempel att individen missköter arbetet, hemmet eller barnen. Personen behöver 

dock inte samtidigt vara beroende. Om berusningen ofta leder till bråk, obehagliga 

situationer eller att åtaganden på arbete eller i hemmet inte fullföljs klassas det som ett 

missbruk (Läkemedelsverket, 2011).  

 

För att diagnostiseras som missbrukare enligt DSM-IV har personen visat minst ett av tre 

kriterier det senaste året. Kriterierna är fortsatt alkoholanvändning trots vetskap om att det 

ger social, psykisk eller fysisk skada, upprepat intag som medför risk att fysiskt skada 

andra och uppvisa symtom på störning sedan minst en månad tillbaka (Läkemedelsverket, 

2011). 

 

Beroende 

 

Beroende är en sjukdom som medför fysiska, kognitiva och beteendesymtom. Ett vanligt 

symtom är toleransutveckling vilket innebär att en allt större mängd substans måste tas för 

att få samma effekt som innan. Med tiden kan toleransen medföra att individen intar en lika 

stor mängd som skulle kunna döda en annan individ. Abstinens är ett utsättningssymtom 

som orsakas av att det regelbundna intaget plötsligt avbryts. Sug efter substansen 

förekommer relativt ofta vilket kan leda till nya intag (Allgulander, 2008).  

 

Ett beroende fastställs enligt diagnoshjälpmedlet Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders Four (DSM-IV) om patienten uppvisar minst tre av sju kriterier under det 

senaste året. Kriterierna är tolerans, abstinens, kontrollförlust, varaktig önskan att 

kontrollera alkoholintaget, att införskaffandet av alkohol utgör en stor del av tiden, 

minskning av aktiviteter samt en användning av alkohol trots en medvetenhet om att det 

medför skada (Läkemedelsverket, 2011). Skadan är enligt Casswell och Thamarangsi 

(2009) problem med relationer, arbete och den egna hälsan. 

 

Substance use disorder 

 

I den femte utgåvan av diagnoshjälpmedlet Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-V) har begreppen beroende och missbruk ändrats till Substance use 

disorder eftersom de båda begreppen i stor utsträckning uttrycker samma tillstånd. Kriteriet 
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upprepat intag vilken medför risk att fysiskt skada andra som tidigare fanns under 

begreppet missbruk har tagits bort och kriteriet sug efter drog har lagts till. Övriga kriterier 

för beroende och missbruk är desamma från DSM-IV (Agerberg, 2013). Författarna till 

litteraturöversikten kommer i arbetet att använda orden beroende och missbrukare eftersom 

DSM-V ännu inte är översatt till svenska. 

 

Alkoholrelaterade problem 

Konsekvenser för individ och samhälle vid överkonsumtion 

 

Överkonsumtion av alkohol medför negativa konsekvenser för både individ och samhälle. 

Överkonsumtion medför tre gånger högre risk för en tidig död (Andreasson & Brandt, 

1997). Varje år dör mellan 5000-7000 individer i Sverige på grund av skador eller 

sjukdomar relaterade till alkohol (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Allgulander (2008) kan 

skador vara olyckor i trafiken, på arbetsplatser eller vid drunkning.  

 

Alkoholbruk medför även stora kostnader på individ-, grupp- och samhällsnivå, på grund 

av ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. För att reducera konsekvenser av 

alkoholproblem är ett förebyggande arbete av stor vikt (Rehm, 2011).  
 

Alkoholrelaterade fysiska problem 

 

Långvarig alkoholkonsumtion är en bidragande orsak till upp emot 60 olika fysiska och 

psykiska sjukdomar och tillstånd. Risken att insjukna ökar ju större alkoholkonsumtionen 

är (Bendtsen & Åkerlind, 1999). Överkonsumtion är skadligt för många organ i kroppen 

och kan bidra till flera allvarliga sjukdomar såsom cancer, diabetes samt leversjukdomar 

som levercirros och alkoholhepatit. Kvinnor har en större risk att drabbas av fysiska 

sjukdomar än män till följd av en för hög alkoholkonsumtion (Rehm et al., 2010). Det 

beror på att kvinnor har en mindre kroppsvolym som alkoholen fördelas på. En annan 

anledning är att män har en högre andel kroppsvatten och en lägre andel fett än kvinnor. 

Eftersom alkohol är vattenlösligt så blir koncentrationen lägre hos mannen 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2013). 

 

Om en person med långvarigt alkoholberoende upphör med sitt alkoholintag finns en risk 

att drabbas av alkoholabstinens. Symtomen är oro, darrningar, svettningar och 

sömnsvårigheter (Allgulander, 2008). Alkoholabstinens kan även orsaka svåra 

komplikationer som kramper, delirium tremens och död (Läkemedelsverket, 2011). 

Delirium tremens kan utvecklas redan efter ett till fyra dygn. Delirium tremens är ett 

livshotande tillstånd som kräver intensivvård. Symtomen är hjärtklappning, 

blodtrycksstegring, skakningar och svettningar. Även kramper, syn- och 

hörselhallucinationer, förvirring samt kraftig ångest kan förekomma (Allgulander, 2008). 

 

Alkoholrelaterade psykiska problem 
 

Enligt Hilarski och Wodarki (2001) är depression och ångestsyndrom vanligt hos individer 

som överkonsumerar alkohol. Ju högre konsumtion desto vanligare är de psykiska 

sjukdomarna. Depression förekommer två till tre gånger oftare bland personer med 

alkoholproblem än hos personer utan problem Alati et al. (2005) fann att en person som 

drabbats av psykisk ohälsa på grund av alkohol lättare använder alkoholen för att lindra de 

psykiska symtomen. 
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Alkoholrelaterade sociala problem 

 

En hög alkoholkonsumtion kan medföra negativa konsekvenser för individ, familj och 

närstående. De negativa konsekvenserna ökar ju mer alkohol individen konsumerar enligt 

Rehm och Gmel (1999). Individer med alkoholproblem riskerar också att missköta sitt 

arbete genom att komma till arbetsplatsen sent och lämna tidigt samt bete sig på ett 

olämpligt sätt vilket kan leda till disciplinära åtgärder (Gmel & Rehm, 2003; Marmot, 

North, Feeney & Head, 1993). 

 

Att leva med ett alkoholberoende eller ett alkoholmissbruk 

Flanagan (2013) menar att en individ kan uppleva beroendet som ett misslyckande. Det 

kan leda till skamkänslor vilket delvis kan motivera till beteendeförändring men 

skamkänslorna kan också leda till att personen bedövar dem med mer alkohol och på så 

sätt skapas en ond cirkel. Även Läkemedelsverket (2011) beskriver att det är svårt att vara 

patient och söka vård med alkoholproblematik då det är lätt att känna stor skam. Thurang 

(2012) beskriver att de som lever med alkoholproblematik lever i ett komplext och sårbart 

tillstånd där de känner ett främlingskap inför sig själva och samtidigt ett utanförskap i 

relation till andra människor. Många som lever med ett beroende försöker hantera 

svårigheter i sitt liv med hjälp av alkohol för att skapa ett välbefinnande. Dock visar 

Thurang (2012) att välbefinnandet är snabbt övergående och att ett beroende innebär mer 

lidande än glädje. 

 

Medberoende och närstående till en alkoholberoende eller alkoholmissbrukare 

Medberoende är ett begrepp som uppkom i slutet av 1970-talet. Begreppet beskriver en 

individ som försöker kontrollera en person med beroendeproblem (Beattie, 2008). 

Medberoendet är en utdragen stressituation där den medberoende personen hela tiden 

försöker få kontroll över situationen och problemen vilket ständigt leder till besvikelse. 

Den konstanta stressen kan orsaka fysiska problem som stigande blodtryck och ökad 

fetthalt i blodet. Dessa reaktioner kan resultera i värk, depressioner, infektioner, 

sömnbesvär och magsår (Söderling, 2002). Enligt Beattie (2008) kan en medberoende inte 

kontrollera individen med alkoholproblem trots att det är kontroll den medberoende 

försöker uppnå. Tvärtom är det den alkoholberoende som kontrollerar den medberoende. 

 

För närstående kan det vara betungande, både känslomässigt och ekonomiskt att leva med 

en människa med alkoholproblem. Ofta känner partnern ett stort ansvar för den sjuke vilket 

kan skapa en stor inre stress (Mattoo, Nebhinani, Kumar, Basu & Kulhara, 2013). Stressen 

kan också leda till psykisk ohälsa (Rognmo, Torvik, Roysamb & Tambs, 2013).  

 

Sjuksköterskans attityd gentemot patienter med alkoholproblem 

Crothers och Dorrian (2011) har undersökt sjuksköterskors attityd gentemot patienter med 

alkoholproblem. Många sjuksköterskor ställer sig neutrala eller positiva till mötet med en 

alkoholberoende eller missbrukare. Detta är en förändring sedan tidigare forskning från 

1980-talet, då attityden huvudsakligen var negativ. Detta antyder Crothers och Dorrian 

(2011) bero på att alkoholberoende har blivit mer accepterat som en sjukdom i samhället.  
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Vargas och Luis (2008) visar att sjuksköterskor kan vara av åsikten att det inte är av 

betydelse om en individ med alkoholproblem får hjälp av sjukvården då 

alkoholkonsumtionen ändå kommer att återupptas efter behandlingens slut. De visar också 

att de sjuksköterskor som själva inte brukar alkohol har en mer negativ attityd jämfört med 

de som brukar alkohol. Chu och Galang (2013) belyser att en negativ attityd hos 

vårdgivare tenderar att leda till en sämre vård.  

 

Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) menar att om sjuksköterskor utbildas i att vårda 

patienter med alkoholproblem så leder det till en mer positiv attityd. De som saknar 

utbildning i alkoholrelaterad vård har en tendens att ranka vården av patienter med 

alkoholproblem lägre än vården av patienter med andra livsstilsbeteende.  

 

Många patienter med alkoholproblematik känner att det är av positiv vikt om sjukvården 

visar ett intresse för patientens situation (Läkemedelsverket, 2011). Likaså betonar 

Skärsäter (2010) att det är viktigt att vara öppen och inte dömande i mötet med en 

alkoholberoende eller missbrukande person. Patientens integritet och värdighet ska alltid 

beaktas. Om det uppstår en trygg relation mellan sjuksköterskan och patienten är det också 

lättare att hjälpa patienten med sitt alkoholberoende eller alkoholmissbruk. Nåden och 

Eriksson (2004) menar att en god omvårdnad kräver kunskap om mänskliga värden och 

lidande samt att förståelse och respekt ska visas för patienten. 

 

Utbildning och kunskap hos vårdpersonalen kan bidra till att en överkonsumtion tidigt kan 

identifieras så att de negativa följderna av beroendet eller missbruket kan minska 

Giannetti, Sieppert & Holoko, 2002). Riskbruk upptäckas och behandlas oftast inom 

primärvården medan patienter med en allvarligare alkoholproblematik får hjälp av 

beroendevården. Om patienten samtidigt har en psykisk problematik vårdas patienten inom 

allmänpsykiatrin. Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att en person med 

alkoholrelaterade problem får stöd och hjälp (Läkemedelsverket, 2011). 

 

Behandlingsmetoder mot alkoholberoende och alkoholmissbruk 

För att kartlägga patientens alkoholvanor görs en alkoholanamnes med hjälp av 

screeningformuläret Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) och 

frågeinstrumentet Cut down, Annoyed, Guilty och Eye-opener (CAGE) 

(Läkemedelsverket, 2011).  

 

Moretti-Pires, Ferro, Buchele, de Oliveria och Goncalves (2011) har också visat att om 

sjuksköterskor ser alkoholberoendet endast som sjukdom fokuseras det för mycket på 

behandlingen och inte på identifiering av risksituationer och förebyggandet av dessa.  

 

Vid somatiska och psykiatriska åkommor kan många onödiga behandlingar och 

utredningar minimeras om sjukvården tidigt överväger en överkonsumtion av alkohol hos 

patienten. Många symtom och avvikande laboratoriemarkörer kan bero på ett skadligt bruk 

av alkohol. De flesta som kommer till sjukvården med alkoholrelaterade problem har ännu 

inte nått ett missbruk eller beroende utan har ett riskbruk. En tidig utredning av patientens 

alkoholvanor har som mål att ge patienten det mest optimala underlag för egna beslut om 

hälsan och alkoholvanorna (Läkemedelsverket, 2011). 

 

Alkoholberoende är en kronisk sjukdom som kräver en långsiktig behandling. Målet med 

att behandla ett beroende är att minska de alkoholrelaterade problemen, antingen genom 
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total avhållsamhet eller genom minskad konsumtion. Tillsammans med patienten utarbetas 

målen utifrån dennes motivation (Läkemedelsverket, 2011).  

 

Blomqvist, Cunningham, Wallander och Collin (2007) visar att bland personer med en låg 

riskkonsumtion av alkohol klarar majoriteten att minska konsumtionen på egen hand till 

exempel när livsförändringar inträffar som ett nytt arbete eller vid familjebildning. Vid en 

starkare riskkonsumtion är det dock färre individer som klarar av problemet själva. Enligt 

Madres et al. (2009) söker majoriteten av människor med starkt beroende inte vård trots att 

de har behov av det.  

 

Ny forskning om vilka preferenser Sveriges befolkning har angående behandling för 

alkoholberoende visar att mer än 50 procent av de slumpmässigt utvalda deltagarna skulle 

föredra behandling inom psykiatrin eller beroendevården medan 20 procent svarar 

företagshälsovården, tio procent vårdcentral och fem procent socialtjänsten. Särskilt 

förtroende fick stödgrupper som till exempel, Anonyma alkoholister, psykoterapi och 

behandlingshem. Den vanligaste anledning till att inte söka hjälp var känslor av skam och 

skuld. Deltagarna hade inte nödvändigtvis ett eget alkoholproblem utan svarade på vilka 

rekommendationer de skulle ge en vän eller anhörig. Den allmänna preferensen stämde 

dock in på preferensen hos individerna med hög alkoholkonsumtion (Andreasson, 

Danielsson & Wallhed-Finn, 2013). 

 

Det finns olika terapirekommendationer för patient med svåra, medelsvåra eller lätta 

abstinensbesvär. Vid svåra besvär behandlas patienten inom slutenvård, vid medelsvåra 

besvär inom slutenvård eller öppenvård och vid lätta abstinensbesvär sker behandlingen 

via öppenvården (Läkemedelsverket, 2011). 

 

Farmakologisk behandling  

Farmakologisk behandling kan hjälpa individer med alkoholproblematik att helt avhålla sig 

från alkohol eller reducera sin konsumtion. Läkemedel kan också förebygga återfall samt 

hjälpa individen till en längre tids uppehåll (Läkemedelsverket, 2011). Trots betydande 

framsteg i utvecklingen av effektiva läkemedel så anser Douaihy, Kelly och Sullivan 

(2013) att läkemedel inte förskrivs i den utsträckning de borde för att tillgodogöra behovet. 

Disulfiram, Naltrexon och Akamprosat är de läkemedel som framför allt används vid 

farmakologisk behandling (Läkemedelsverket, 2011).  

 

Disulfiram började användas på 1950-talet för behandling av alkoholberoende. Om 

patienten dricker alkohol och samtidigt tar Disulfiram kan patienten få andnöd, 

hjärtklappning eller kräkas. För att undvika dessa symtom avstår patienten från alkohol 

(Läkemedelsverket, 2011). Krishnan-Sarin, Krystal och O´Malley (2008) konstaterar att 

Disulfiram minskar alkoholbegäret samt ökar antal dagar av avhållsamhet hos patienter 

med alkoholproblem och psykiatrisk störning. Disulfiram anses särskilt gynna 

alkoholberoende patienter som samtidigt lider av depression. 

Naltrexon hämmar effekten av alkoholbegäret vilket minskar risken för att även en liten 

mängd alkohol utlöser ett återfall (Kruse et al., 2012). Naltrexonbehandling har bäst effekt 

när målet är att minska frekvensen av högkonsumtionstillfällen eller då patienten har ett 

starkt alkoholbegär och alkoholberoende (Läkemedelsverket, 2011).  
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Akamprosat är den behandling som anses ha bäst effekt för att uppnå avhållsamhet. Det är 

endast känt till viss del hur Akamprosat verkar, troligen blockeras receptorer i hjärnans 

belöningssystem (Läkemedelsverket, 2011).  

Akamprosat och Naltrexon är inte beroendeframkallande och medför begränsade 

biverkningar (Läkemedelsverket, 2011). Krishnan-Sarin et al. (2008) anser att ett 

alkoholberoende bäst behandlas med en kombination av farmakologiska och psykosociala 

behandlingar.  

Psykosocial behandling 

Det finns olika former av samtalsterapi, både i grupp och individuellt. Några av de 

viktigaste formerna vid alkoholproblematik är kognitiv beteendeterapi, 

tolvstegsprogrammet, familjebehandling och motiverande samtal (Sögaard-Nielsen, 2009). 

Enligt Tarrier, Liversidge och Gregg (2006) är det av stor vikt att patienten accepterar en 

terapibehandling för att bli hjälpt av den och för att inte avsluta behandlingen i förtid. 

Kallestad et al. (2010) säger att effekten av samtalsterapi kan visa sig direkt men också 

efter ett par år genom att behandlingen startar en förändringsprocess inom individen som 

tar varierande lång tid innan den märks av. 

 

Kognitiv beteendeterapi 

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmodell som innefattar att behandlaren 

kartlägger beteendet kring alkohol samt vilka faktorer det är som triggar igång 

konsumtionen. Då mönstret kring beroendet har kartlagts utarbetar behandlaren och 

patienten en individuell plan (Sögaard-Nielsen, 2009). Baserat på den individuella planen 

utvecklas högrisksituationer som patienten praktiskt arbetar med. Detta för att i det 

verkliga livet bättre kunna hantera de situationer som patienten ställs inför och på så vis 

undvika återfall (Carrol et al., 2008). Målet med behandlingen kan vara minskad 

konsumtion eller total avhållsamhet från alkohol (Sögaard-Nielsen, 2009). 

 

12-stegsprogrammet 

 

Självhjälpsgrupper som använder 12-stegsprogrammet såsom Anonyma Alkoholister (AA) 

är en bra hjälp för alkoholberoende eller missbrukare som bestämt sig för att sluta 

konsumera alkohol (Lima & Braga, 2013). 12-stegsprogrammet innebär att det finns 12 

steg som frivilligt kan följas. Individen erkänner bland annat att han eller hon är maktlös 

inför alkoholen samt att personen ska försöka gottgöra de människor som individen genom 

sin alkoholproblematik skadat. Det tolfte och sista steget beskriver att när de första 11 

stegen har följts har individen fått ett inre uppvaknande och ska med sin kunskap hjälpa 

andra med alkoholproblem (Anonyma alkoholister, 2007).  

 

Grundtanken i AA är att ett beroende till större del beror mer på genetiska eller somatiska 

faktorer än på beteendet och alkoholkulturen. Behandlingsmålet i AA är total avhållsamhet 

från alkohol (Sögaard-Nielsen, 2009). Människor träffas frivilligt för att utbyta 

erfarenheter och stärka varandras avhållsamhet från alkohol. Eftersom dessa grupper 

varierar i sammansättning av deltagare så bör nya medlemmar besöka olika möten för att 

hitta en grupp som passar dem bäst (McKay & Hiller-Sturmhöfel, 2011).  
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Krishnan-Sarin et al. (2008) menar också att närvaron på ett AA-möte ger möjlighet till att 

uttrycka sina känslor och motta respekt, acceptans samt hjälp till social återanpassning. Ett 

deltagande i dessa möten främjar medlemmens välbefinnande och är ett sätt att identifiera 

sitt alkoholproblem samt erkänna problemet för sig själv för att bättre kunna ta itu med 

beroendet eller missbruket.  

 

Familjeterapi och familjebehandling 

 

Kirkevold och Strømsnes-Ekern (2003) beskriver att omvårdnaden ofta fokuserar på den 

enskilde patienten och att familjen sällan är delaktig i vården. Mycket lidande kan dock 

undvikas genom att fokusera på hela familjen. Familjen kan då erbjuda emotionellt stöd, 

tillsyn och praktisk hjälp vilket påverkar den enskilda familjemedlemmens hälsa och 

välbefinnande. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], (2001) betraktas 

familjen som en helhet i alla former av familjeterapi och de problem som den enskilde 

personen har ses som en rubbning av den helheten. Den här terapiformen skiljer sig därför 

från andra former eftersom familjen antingen är i fokus eller ses som en resurs. O´Farrell, 

Murphy, Alter och Fals-Stewart (2010) menar också att patienter som behandlas 

tillsammans med familjen stannar kvar en längre period i behandling än de som behandlas 

individuellt. Milburn et al. (2012) visar även att familjefokuserad behandling kan resultera 

i en reducering av alkoholkonsumtion.  

 

Motiverande samtal  

Motiverande samtal (MI) började användas på 1980-talet. Det var en korttidsbehandling 

för personer med alkoholproblem. Metoden fungerade bra eftersom brist på patientens 

motivation kan vara ett hinder för förändring och förbättring i sin sjukdom. På 1990-talet 

började MI användas vid andra hälsoproblem där beteendeförändringar är avgörande, till 

exempel vid diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och hiv-prevention (Rollnick, Miller & 

Butler, 2009). Idag rekommenderar socialstyrelsen (2014a) att MI används vid 

livsstilsrelaterad behandling av personer som har problem med alkohol, droger, tobak, 

fysisk aktivitet, kost och spel. MI utförs inom olika verksamheter som hälso- och 

sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården, skolan och psykiatrin. Olika professioner utför 

samtalen, däribland även sjuksköterskor.  

 

MI är en personcentrerad metod där patientens egna val och motivation till förändring är i 

fokus (Martins & McNeil, 2009). Rådgivarens sätt att tala med patienten påverkar 

patientens motivation och strävan att arbeta mot hälsosamma mål (Jensen et al., 2011). En 

livsstilsförändring kan ta mycket lång tid och är endast möjlig då patienten är redo. MI kan 

ge den motivation patienten behöver för att påskynda processen. Rådgivaren försöker 

skapa en medvetenhet kring patientens problem och samtidigt förmedla tilltro till 

patientens förmåga. Behandlaren ska vara positiv och visa stor respekt för patientens 

värderingar (Rollnick et al., 2009). 

 

Motiverande samtals fyra principer  

 

Motiverande samtal utgår från fyra principer, motstå rättningsreflexen, förstå patientens 

motivation, lyssna med empati samt ge patienten egenmakt. Rådgivaren bör motstå 

rättningsreflexen eftersom människor naturligt reagerar på övertalning med motstånd. 

Människor med alkoholproblem vet ofta att det är skadligt och att de borde minska på 

konsumtionen. Många vill dock inte erkänna att de har ett problem eftersom de tycker om 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=McNeil%20DW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19328605
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att konsumera alkohol och intalar sig därför att det är normalt. För att uppnå en förändring 

är det viktigt att det är patienten som argumenterar för den och inte rådgivaren. Rådgivaren 

kan däremot uppmuntra patientens motivation genom att visa intresse för patientens 

värderingar och fråga hur och varför de vill genomföra en beteendeförändring. En annan 

princip är att visa ett empatiskt intresse för patienten samt att lyssna och bekräfta det 

patienten har sagt. Den fjärde principen utgår från att behandlingsresultatet blir bättre om 

patienten är delaktig i sin egen vård och själv får bestämma över sitt liv samt med hjälp av 

egna idéer skapa livsförändringen (Rollnick et al., 2009). 

 

Motiverande samtals centrala tekniker  

 

Reflektion är en central teknik i MI och bygger på att rådgivaren återberättar det han eller 

hon uppfattat, antingen exakt vad patienten sa, eller innebörden av det. Återberättelsen kan 

antingen bekräftas av patienten eller så tycker patienten inte att rådgivaren har förstått det 

rätt, vilket leder till ytterligare förklaringar. Detta ger patienten insikt i problemet och en 

positiv upplevelse av att vara sedd. En mycket kraftfull kommunikationsfärdighet är att 

bekräfta och visa uppskattning för patientens framsteg och ansträngningar. Även bakslag 

bör ses som viktiga steg på vägen mot målet (Rollnick et al., 2009). 

 

Ambivalens är vanligt då personen har svårt att få till en beteendeförändring. Rådgivarens 

uppgift är därför att främja förändringsprat hos patienten för att på så sätt få personen att 

inse fördelarna själv. Rådgivaren bör lyssna uppmärksamt efter tecken på förändringsprat. 

Det finns sex olika teman som beskriver patientens motivation till förändring: vilja, 

förmåga, skäl, behov, åtagande och ta steg mot förändring. Förändringsprocessen börjar 

med att patienten talar om vad han eller hon vill göra, skälet till det och hur den efter bästa 

förmåga ska genomföra det samt vilket behov den har av att lyckas. Detta leder till ett 

åtagande samt steg mot förändring (Rollnick et al., 2009). 

 

Om patienten börjar argumentera mot förändring eller visar ointresse av att tala om 

problemet är det ofta en signal på motstånd. Genom att reflektera över motståndet på ett 

icke-dömande eller icke-värderande sätt kan motståndet dämpas. Motstånd är vanligt hos 

ambivalenta personer (Rollnick et al., 2009). Det är därför viktigt att anpassa MI-samtalet 

till varje individ och till personens beredskap för förändring (Rubak, Sandbaek, Lauritzen 

& Christensen, 2005; Resnicow & McMaster, 2012). 

 

Öppna frågor 

 

Eftersom det inom MI är patienten som ska diskutera fram en egen lösning används öppna 

frågor. Då blir patienten mer aktivt involverad i behandlingen och delar med sig av sina 

erfarenheter, synpunkter och insikter. Slutna frågor ger korta svar som ja eller nej vilka 

inger förväntningar om att rådgivaren har en lösning på problemet (Rollnick et al., 2009). 

 

Information 

 

För att respektera patientens autonomi och undvika motstånd från patienten ber rådgivaren 

om tillåtelse innan informationen ges. Om patienten inte är intresserad, tar han eller hon 

inte heller till sig av informationen. Det bästa tillfället att ge information är därför när 

patienten själv ber om det. Vårdgivaren bör även erbjuda olika valmöjligheter. Ett annat 

sätt kan vara att informera om hur något har påverkat andra patienter. Det ger patienten 

chans att få informationen utan att bli tillsagd vad som borde göras (Rollnick et al., 2009). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sandbaek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15826439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Christensen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15826439
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Rådgivande samtal  

Rådgivande samtal är vanligtvis mellan tio och 30 minuter långa och används när patienten 

behöver information. Samtalen kan vara motiverande och kompletteras med hjälpmedel 

som skriftlig information (Socialstyrelsen, 2014b). 

Brief interventions (BI) kan vara allt från terapeutiska processer som kort rådgivning till 

motiverande samtal. Det som utmärker BI är att det hålls i korta sessioner vid ett eller flera 

tillfällen. Unga vuxna har visats vara väl mottagliga för BI för att reducera sin 

alkoholkonsumtion (Bernstein et al., 2010). Bailey, Baker, Webster och Lewin (2004) 

menar att individer som behandlas med BI visar en större medvetenhet om vilka 

konsekvenser en överkonsumtion av alkohol ger samt visar en större vilja än tidigare att 

reducera sin konsumtion. 

 

Brief advice (BA) beskrivs av Babor (1994) vara den minst intensiva aktivitet inom BI som 

har en terapeutisk effekt och Helmkamp et al. (2003) har visat att BA kan hjälpa skolelever 

att identifiera ett riskbruk och på så vis minska sin konsumtion.  

 

Problemformulering 

Alkoholberoende är en folkhälsosjukdom som medför ett stort antal sjukdomar och lidande 

för alla inblandade. Sjukvårdspersonal bör ta upp frågan om patientens alkoholvanor för att 

kunna hjälpa människor med en riskkonsumtion på ett så tidigt stadium som möjligt. 

Identifierade patienter med ett skadligt bruk bör även erbjudas en bra och individuellt 

anpassad behandling (Läkemedelsverket, 2011). En sammanställning av resultatet från 

tidigare studier av effekten av motiverande samtal samt rådgivande samtal kan förtydliga 

betydelsen av behandlingen. hur sjukvården arbetar med samtalsmetoderna vilken inverkan 

det ger på behandlingens effekt. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva effekten av motiverande samtal och effekten av rådgivande samtal 

på alkoholberoende och alkoholmissbruk. 

 

Frågeställningar 

- Vilka effekter har motiverande samtal och korta motiverade samtal på 

alkoholkonsumtion, intensivt drickande, avhållsamhet och alkoholrelaterade 

problem? 

- Vilka effekter har rådgivande samtal på alkoholkonsumtion? 

- Hur arbetar sjukvården med motiverande samtal? 

 

METOD 

Metodval 

För att besvara syftet valdes en litteraturöversikt. Det fanns ett tillräckligt stort utbud av 

vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad av hög kvalitet vilket är en av 

förutsättningarna för en trovärdig litteraturöversikt. Att genomföra en litteraturöversikt 
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innebär att forskaren söker information, granskar den kritiskt och sedan sammanställer 

informationen i ett resultat. Forskaren bör hålla sig objektiv för att undvika att bias 

påverkar resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Urvalskriterier  

För att öka validiteten i arbetet används urvalskriterier (Henricson, 2012), till exempel 

gällande språk och publicerings år. Även booleska operatorer som AND, OR och NOT kan 

användas för att hitta de artiklar som bäst beskriver syftet (Forsberg & Wengström, 2013).  

Både inklusions- och exklusionskriterier användes. Med tanke på Forsberg och 

Wengströms (2013) rekommendationer om forskningens ålder valde författarna att söka 

efter högst tio år gamla artiklar då det gav en aktuell forskning. Artiklarna skulle även vara 

skrivna på engelska eftersom det var det språk författarna behärskade. Ett annat krav var 

att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, peer-reviewed.  

 

Datainsamling 

Databassökning  

 

När intresseområdet identifierats formulerades sökord som representerade syftet. 

Urvalskriterier bestämdes och en sökning i fritext genomfördes i databaserna Pubmed och 

Cinahl för att få en överblick över ämnesområdet och tillgången till relevanta 

originalartiklar. Pubmed innehåller ett stort utbud av artiklar inom omvårdnad, medicin 

och odontologi medan Cinahls material berör omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Fritextsökningen gav många träffar och därför genomfördes en ämnesordssökning (tabell 

1). Ämnesord är utvalda ord som finns inlagda i databaser och som beskriver artiklarna. I 

Pubmed finns Medline Subject Headings (MeSH-termer) och underordnade termer så 

kallade Subheadings. Ämnesorden i Cinahl kallas Cinahl headings (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökord som användes i Pubmed som MeSH-termer var Motivational 

Interviewing, Alcoholism, Nursing, Substance-Related Disorders och Alcohol-Related 

Disorders. I Cinahl användes ämnesorden Motivational Interviewing och Alcoholism. För 

att begränsa sökningen och hitta artiklar som bäst kunde besvara syftet använde författarna 

den booleska operatorn AND. Sökningarna gav ett antal träffar där intressanta titlar valdes 

ut för närmare granskning av sammanfattningarna, abstracts. Då artiklarna skulle svara på 

syftet exkluderades artiklar vars abstrakt inte innehöll information om effekten av 

motiverande samtal, korta motiverande samtal samt rådgivande samtal med 

alkoholberoende eller alkoholmissbrukare. Ett antal artiklar valdes ut för att läsas i hel text 

och kvalitetsgranskas. Då det inte tydligt framkom i vissa studier om de blivit granskade av 

en etisk nämnd, letade författarna efter vilka tidskrifter de publicerats i. Eftersom vissa 

tidskrifter endast publicerar etiskt granskat material framkom det på så sätt att studierna 

var etiskt granskade. 

 

Artiklar med medel till hög kvalitet som passade syftet valdes ut till resultatet. 

Databassökningen ledde till att 15 artiklar inkluderades. 
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Författarna bokade vid ett tillfälle en databashandledning med en bibliotekarie på 

Sophiahemmet för att få utökade kunskaper om hur en databassökning kan genomföras på 

lämpligast sätt.  

 

Tabell 1. Databassökning i databaserna Pubmed och Cinahl. 

Datum 

Databas 

Urvalskriterier Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

2014-02-

06 

PubMed 

English,  

Published in the 

last 10 years.  

"Motiva

tional 

Intervie

wing"[

Mesh]  

 

170 42 12 4 

2014-02-

06 

PubMed 

English,  

Published in the 

last 10 years.  

"Alcoho

lism"[M

esh] 

AND 

"Motiva

tional 

Intervie

wing"[

Mesh] 

18 7 4 1 

2014-02-

06 

PubMed 

English,  

Published in the 

last 10 years. 

"Motiva

tional 

Intervie

wing"[

Mesh] 

AND 

"Nursin

g"[Mesh

] 

7 2 1 1 

2014-02-

06 

PubMed 

English,  

Published in the 

last 10 years. 

"Alcoho

lism"[M

esh] 

AND 

"Nursin

g"[Mesh

] 

85 15 3 2 

2014-02-

06 

PubMed 

English,  

Published in the 

last 10 years. 

"Motiva

tional 

Intervie

wing"[

Mesh] 

AND 

"Substa

nce-

Related 

Disorder

s"[Mesh

] 

49 8 2 1 

2014-02-

07 

PubMed 

English,  

Published in the 

last 10 years. 

"Nursin

g"[Mesh

] AND 

125 15 4 4 
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"Alcoho

l-

Related 

Disorder

s"[Mesh

]  

2014-02-

08 

Cinahl 

Complete 

English,  

Published in the 

last 10 years. 

MH 

"Motiva

tional 

Intervie

wing" 

AND 

MH 

"Alcoho

lism"  

21 9 5 2 

 

 

Databearbetning  

Artiklar ämnade för resultatet granskades enligt Sophiahemmet Högskolas riktlinjer med 

hjälp av en mall (bilaga A) för vetenskaplig klassificering och kvalitet av kvantitativ metod 

av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Kvalitetsbedömningen har tre nivåer Hög = 1, Medel =2 och Låg =3. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) är studiens design, syfte, frågeställningar, urval, analys och slutsats 

viktiga att kritiskt granska. Ett stort antal randomiserade kontrollerade studier fanns att 

tillgå inom ämnet och enligt Forsberg och Wengström (2013) ger dessa studier säkrast 

bevis vilket ledde till att författarna framför allt använde sig av dem. Studier med stora 

undersökningsgrupper föredrogs i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). De 

artiklar som valts ut lästes av författarna var och en för sig för att sedan diskuteras. 

Artiklarna sammanfattades sedan i en matris (bilaga B). Vid analysen delades materialet in 

under olika ämnesområden utifrån syfte och frågeställningar som presenteras i resultatet. 

 

Trovärdighet  

För att skapa förutsättningar för upprepning har metoden beskrivits på ett tydligt sätt. Det 

ger studien enligt Helgesson (2006) en god reliabilitet.  

 

Insamlad data skulle vara av god kvalitet vilket författarna till litteraturöversikten 

säkerställde genom att använda ett bedömningsunderlag av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Endast artiklar som var vetenskapligt granskade, peer-reviewed, inkluderades i 

enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Granskade artiklar lästes av 

författarna oberoende av varandra för att sedan diskuteras. Detta för att säkerställa att 

innehållet i artiklarna var rätt uppfattat.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Endast studier som var granskade av en etisk kommitté inkluderades då Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att det alltid ska göras etiska överväganden innan en 

vetenskaplig studie påbörjas. Helgesson (2006) menar att dessa övervägande med fördel 

kan göras även under och efter arbetet. Enligt Henricsson (2012) bör studier medföra nytta 

och utveckling inom området för att utföras. 



14 

 

 

Författarna till litteraturöversikten har under hela arbetsprocessen haft i åtanke att 

motverka alla former av plagiat samt förvanskning i enlighet med Vetenskapsrådet (2011) 

som betonar vikten av god forsknings sed och betydelsen av att alltid uppge originaltext, 

samt att aldrig plagiera eller förvanska text. 

 

Författarna till litteraturöversikten har även ställt sig objektiva inför ämnet och inte 

påverkats av andras åsikter i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) som beskriver att 

forskare ska hålla sig neutrala utan yttre påverkan samt förväntas hålla sin forskning på 

hög nivå.  

  
RESULTAT 

 

Efter granskning av de 15 utvalda artiklarna identifierades tre huvudområden som 

presenteras med hjälp av tre huvudrubriker tillsammans med underrubriker. 

Huvudrubrikerna är: Effekten av motiverande samtal och korta motiverande samtal, 

Rådgivande samtals effekt på alkoholkonsumtion samt Hur sjukvården arbetar med 

motiverande samtal. 

 

Effekten av motiverande samtal och korta motiverande samtal  

Motiverande samtals effekt på alkoholkonsumtion 

 

Flera studier visade att Motiverande samtal (MI) var effektiva för att minska 

alkoholkonsumtion hos alkoholberoende och alkoholmissbrukare både i grupp (LaBrie et 

al., 2007; Nyamathi et al., 2010) och enskilt (Bertholet et al., 2010; Borsari et al., 2012; 

Carey et al., 2011; Gottlieb-Hansen et al., 2011; Morgenstern et al., 2012). Hos kvinnliga 

högskolestudenter med riskkonsumtion hade alkoholkonsumtionen minskat med 29,9 

procent efter tre månader. Kvinnorna deltog i ett två timmar långt motiverande 

gruppsamtal där rådgivaren använde vanliga tekniker för MI som reflektion och 

uppmuntran till förändringsprat (La Brie et al., 2007). Även Nyamathi et al. (2010) 

undersökte MI:s effekt i grupp och fann att det bidrog till en minskad alkoholkonsumtion 

efter tre stycken 60 minuters sessioner. Resultatet visade dock att gruppsamtalen hade lika 

stor effekt som individuella motiverande samtal eller hälsofrämjande samtal med en 

sjuksköterska.  

 

Flera studier visade att MI gav en minskning på alkoholkonsumtion, dock inte signifikant 

mer än andra behandlingsmetoder som hälsofrämjande samtal, inventioner via 

datorprogram, MI utan dess centrala tekniker, och självförändring (Carey et al., 2011; 

Gottlieb-Hansen et al., 2011; Morgenstern et al., 2012; Nyamathi et al., 2010). Carey et al. 

(2011) visade i sin studie att korta motiverande samtal (BMI) kan ge olika stor effekt 

beroende på kön. I studien deltog både kvinnor och män där kvinnliga deltagare minskade 

alkoholkonsumtionen i större utsträckning och under längre tid i jämförelse med männen. 

Ett år efter behandlingens början hade kvinnorna fortfarande reducerat 

alkoholkonsumtionen i störst utsträckning. För männen var samtliga behandlingar lika 

effektiva vilket resulterade i minskad alkoholkonsumtion på kort sikt men inte långsiktigt.  

 

En dansk studie med storkonsumenter kunde inte heller visa på en signifikant skillnad 

mellan BMI och kontrollgruppen. Forskarna till den studien fann dock ingen skillnad 
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mellan könen. Trots att endast 43 procent av intervention- och kontrollgruppens deltagare 

ville minska sin alkoholkonsumtion innan behandlingens början hade deltagarna i 

kontrollgruppen minskat sin alkoholkonsumtion med cirka sju standardglas per vecka. 

Deltagarna som mottog BMI hade minskat konsumtionen med ytterligare ett standardglas 

per vecka, vilket dock inte räknades som en signifikant skillnad (Gottlieb-Hansen et al., 

2011).  

 

I en studie av Morgenstern et al. (2012) ville personerna med alkoholberoende helt sluta 

konsumera alkohol. Därför fick de en av tre behandlingar, vanlig behandling med MI, MI 

men utan dess centrala tekniker (SOMI) eller en behandling i självförändring. Även i den 

här studien resulterade behandlingarna i lika stor reducering av alkoholkonsumtionen. MI 

medförde dock en snabbare minskning och gav effekt redan efter en vecka. Deltagarna i 

grupperna som fick MI och SOMI visade en fortsatt reducering av sin alkoholkonsumtion 

vid uppföljningen åtta veckor efter behandlingens slut till skillnad från gruppen som fick 

behandling i självförändring. Deltagarna ansåg att de hade haft ganska stor eller stor hjälp 

av SOMI och deltagarna i gruppen som mottog MI ansåg att de hade haft stor hjälp av 

behandlingen. 

 

Motiverande samtals effekt på avhållsamhet från alkohol 

 

Flera studier (Alwyn et al. 2004; Bagöien et al., 2013; Ingersoll et al., 2013; LaBrie et al., 

2007; Nyamathi et al., 2010; Stein et al., 2010) har beskrivit vilken effekt MI har på 

avhållsamhet från alkohol. Alwyn et al. (2004) visade att en psykologisk intervention med 

samtal om motivation, förmåga till coping och socialt stöd reducerade 

alkoholkonsumtionen betydande samt att deltagarna höll sig ifrån alkohol en längre tid. 

Personerna i behandlingsgruppen avstod från alkohol i 114 dagar medan kontrollgruppen 

drack sitt första glas alkohol efter 52 dagar. Efter tre månader var 25 av 43 personer nyktra 

i behandlingsgruppen i jämförelse med 10 av 42 personer i kontrollgruppen. 

 I en annan studie rapporterades att MI, både individuellt samt i grupp, resulterade i att en 

av fem helt slutade konsumera alkohol. Sjuksköterskeledda rådgivande samtal hade dock 

resulterat i samma effekt på avhållsamhet från alkohol som MI (Nyamathi et al., 2010). 

Även sedvanlig vård hade samma effekt som MI och BMI gällande avhållsamhet från 

alkohol (Ingersoll et al., 2013; Stein et al., 2010). 

 

Vid uppföljningen en månad efter en session med BMI såg Stein et al. (2010) ingen 

reducering av alkoholkonsumtionen. Däremot syntes en reducering efter tre månader då 

deltagarna fått två sessioner. Därför ansåg Stein et al. (2010) att det var betydelsefullt att 

ha minst två sessioner BMI eftersom en session var för lite för att ge resultat. Dock hade 

konsumtionen av alkohol återigen ökat efter ett halvår. Även Bagöien et al. (2013) 

rapporterade att det bör vara minst två sessioner MI för att ge effekt. Studien visade också 

att MI gav en varaktig minskning av alkoholkonsumtion samt avhållsamhet från alkohol 

till skillnad från resultatet hos Stein et al. (2010). Att konsumtionen ökade efter ett halvår 

menade Stein et al. (2010) berodde på att de flesta deltagare i studien visade sig vara 

alkoholberoende och att BMI endast har dokumenterad effekt på individer som dricker 

kraftigt men som ännu inte blivit beroende.  

 

Motiverande samtals effekt på en intensiv konsumtion av alkohol 

 

Två studier har visat vilken effekt MI och BMI har på ett intensivt alkoholkonsumerande 

(Borsari et al., 2012; LaBrie et al., 2007). LaBrie et al. (2007) rapporterade att nästan en 
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tredjedel av de kvinnor som deltog i studien och som initialt beskrev ett frekvent intensivt 

konsumerande av alkohol hade upphört med det en månad efter att de mottog MI. 

Mängden alkohol som konsumerades spelade roll för utfallet och MI var framför allt 

effektiv för de som hade en intensiv konsumtion jämfört med de som konsumerade mindre.  

 

Däremot såg Borsari et al. (2012) ingen reduktion av konsumtionen efter att intensivt 

konsumerande individer mottagit BMI. Det fanns ingen signifikant skillnad vare sig tre, 

sex eller nio månader efter att de fått behandlingen. De alkoholrelaterade problemen 

minskade dock och deltagarna kände att sessionen med BMI var positiv. 

 

Motiverande samtals effekt på alkoholrelaterade problem 

 

Vid sidan om avhållsamhet från alkohol samt reducering av alkohol har studier fokuserat 

på alkoholrelaterade problem och vilken effekt motiverande samtal har på dessa (Alwyn et 

al., 2004; Borsari et al. 2012; Carey et al., 2011; LaBrie et al., 2007; Stein et al., 2010). 

 

Tre olika studier gjordes med collegeelever som hade ett riskbruk. Eleverna mottog 

antingen MI i grupp (LaBrie et al., 2012), BMI (Carey et al., 2011) eller en kort 

rådgivning. De som hade ett fortsatt riskbruk efter den korta rådgivningen mottog BMI 

(Borsari et al., 2012). De negativa konsekvenserna relaterade till riskbruk av alkohol som 

personlighetsförändringar, ansvarslöshet samt en oförmåga att sköta sina studier minskade 

signifikant. De elever som fick MI i grupp hade minskat sina alkoholrelaterade problem 

med 35,87 procent (LaBrie et al., 2007) och de som mottog kort rådgivning och BMI 

minskade sina problem med 16 procent. De fortsatte visa färre problem relaterade till 

alkohol också efter nio månader (Borsari et al., 2012). 

 

Till skillnad från de långsiktiga effekterna som visades i studien av Borsari et al., (2012) så 

rapporterade Carey et al. (2011) att effekten av BMI som kortsiktigt minskade de 

alkoholrelaterade problem inte höll i sig på lång sikt och vid uppföljningen ett år efter 

behandlingens slut var problemen tillbaka.  

 

Likaså beskrev Alwyn et al. (2004) att sessioner med BMI, i samband med avgiftning, 

minskade de alkoholrelaterade problemen och att minskningen höll i sig vid uppföljningen 

både efter tre och tolv månader medan Stein et al. (2010) kortsiktigt såg minskade 

alkoholrelaterade problem men att de efter sex månader återkommit.   

 

Rådgivande samtals effekt på alkoholkonsumtion 

Borsari et al. (2012), Nyamathi et al. (2010), Nyamathi et al. (2012) samt Pelc et al. (2005) 

har visat att hälsofrämjande och rådgivande samtal kan reducera alkoholkonsumtion. 

Nyamathi et al. (2012) har i sin studie fokuserat på hälsofrämjande program som innehöll 

tre sessioner med samtal, bland annat om vilka beteenden som kan reducera 

droganvändning. Uppföljningen efter ett halvår visade att alkoholkonsumtionen hade 

reducerats och att effekten höll i sig. Likaså visade Borsari et al. (2012) att korta 

rådgivande samtal minskade alkoholkonsumtionen samt att deltagarna skulle 

rekommendera behandlingen till en vän. Voogt et al. (2014) däremot rapporterade att 

webbaserat rådgivande samtal inte gav någon effekt i reducering av alkoholkonsumtion. 

 

Även Pelc et al. (2005) har i studien där individer behandlats med läkemedelssubstansen 

Akamprosat påvisat att rådgivande samtal leder till bibehållen alkoholreduktion. Hälften av 
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deltagarna erhöll uppföljning minst en gång i veckan av en distriktssjuksköterska som hade 

erfarenhet av vård av alkoholberoende individer samt var utbildad i psykosocialt stöd. 

Sjuksköterskan fanns även tillgänglig dygnet runt på telefon och hade möjlighet att göra 

hembesök om patient eller sköterska fann ett behov av det. I gruppen med kontinuerligt 

stöd av sjuksköterskan hade dubbelt så många patienter klarat av total avhållsamhet från 

alkohol och under längre tid i jämförelse med kontrollgruppen som inte haft kontakt med 

sjuksköterskan. Andelen avhopp från behandlingen var betydligt mindre och följsamheten 

till Akamprosat var högre i gruppen som hade stöd av sjuksköterskan. I kontrollgruppen 

hoppade hela 76 procent av behandlingen. Särskilt manliga deltagare och personer som 

inte samtidigt medverkat i självhjälpsgrupper hade hjälpts av sjuksköterskans stöd.  

 

Hur sjukvården arbetar med motiverande samtal 

Utbildning i motiverande samtal ger en positiv effekt 

 

Gottlieb-Hansen et al. (2011) antydde att en bristfällig utbildning i MI kunde leda till att 

behandlingen inte utfördes på rätt sätt. Sjuksköterskor i studien erhöll endast en dags 

utbildning i BMI inför behandling av storkonsumenter av alkohol vilket ledde till att endast 

21 procent av samtalen var korrekt utförda med hjälp av öppna frågor. I 44 procent av 

samtalen hade frågorna ställts som slutna frågor, dock inom samma tema. Frågor med 

skalor hade använts korrekt av 87 procent av sjuksköterskorna. Vid utvärderingen av 

studien kunde forskarna inte hitta någon signifikant skillnad av minskningen av 

alkoholkonsumtionen mellan BMI gruppen och kontrollgruppen. D´Amico et al. (2012) 

ansåg att deras positiva resultat delvis berodde på rådgivarnas grundliga utbildning i MI 

innan studiens början. Forskarna såg stora skillnader mellan rådgivarnas arbete i MI 

gruppen och i gruppen med sedvanlig vård. Genom MI uppmuntrades samarbete, empati 

och autonomi i större utsträckning och gruppledarna var även mer benägna att anstränga 

sig för att förstå deltagarnas synpunkter och acceptera deras skäl till förändring. Fler öppna 

frågor ställdes och mer reflektion användes. I gruppen som fick sedvanlig vård förekom 

fler konflikter samt rådgivning utan att först be om tillåtelse. 

 

Många studier har använt MI på ett korrekt sätt (Alwyn et al., 2004; Bagöien et al., 2013; 

D´Amico et al., 2012; LaBrie et al., 2007; Morgenstern et al., 2012; Stein et al., 2010). I en 

studie av La Brie et al. (2007) användes reflektion över deltagarnas uttalanden och 

uppmuntran till förändringsprat. Fördelar och nackdelar med alkohol togs upp samt 

deltagarnas orsak till bruk av alkohol belystes. Kvinnorna informerades om alkoholens 

effekter i kroppen och fick utföra övningar i beslutsfattande samt upprätta individuella mål 

för minskat alkoholbruk. Även vilka kostnader alkoholen medförde belystes i en studie av 

Stein et al. (2010). Där utarbetades förändringsmålen beroende på hur redo kvinnan var att 

ändra sina alkoholvanor. Efter en månad följdes målen och förändringsplanen upp. Hos de 

kvinnor som inte velat förändra sina alkoholvanor handlade samtalet om att utvärdera 

hinder och högrisksituationer och att utveckla strategier för att undvika alkoholkonsumtion 

vid sådana tillfällen. 

 

Under MI med missbrukare intagna på akutpsykiatriska avdelningar belystes patientens 

upplevelse av användandet av substansen samt tidigare försök till förändring. På så sätt 

byggdes ny motivation till förändring upp. Deltagarna fick även ta del av information och 

erbjöds remiss till behandlingshem för missbrukare. Forskarna ansåg att MI passade bra 

inom akutpsykiatrin eftersom patienternas vistelsetid var relativt kort och en behandling 

med MI inte så tidskrävande (Bagöien et al., 2013). 
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I en studie av Alwyn et al. (2004) utgick samtalen från ett nytt tema vid varje tillfälle. Vid 

det första korta motiverande samtalet fokuserade de på motivation och fördelar med 

förändring samt orsak till förändring. Vid andra och tredje samtalet utvecklades 

copingstrategier för att kunna undvika alkoholintag vid alkoholbegär, vid de resterande två 

tillfällena involverades familj och vänner eftersom socialt stöd kan underlätta för en person 

att uppnå avhållsamhet. Studien gav i lika stor utsträckning positiva resultat med ökad 

avhållsamhet och minskade alkoholrelaterade problem oberoende av om samtalen letts av 

en sjuksköterska eller psykolog. 

 

Morgenstern et al. (2012) ifrågasatte betydelsen av MI:s tekniker. I studien jämfördes 

vanlig MI med SOMI. Samtalen med vanliga MI fokuserade på information om risker med 

överkonsumtion och diskuterade konsumtion med måtta snarare än avhållsamhet. 

Deltagarna uppmuntrades i traditionell stil aktivt till förändringsprat och till genomförandet 

av en förändringsplan. I SOMI-gruppen uttrycktes värme och ärlighet men inga direktiv 

gavs, däremot betonades klientens ansvar för förändring. Patienterna utsattes inte heller för 

några konfrontationer eller tolkningar. Resultatet visade att alkoholkonsumtionen 

minskade i alla studiens grupper likvärdigt trots att SOMI inte utförts med hjälp av alla 

MI:s tekniker. 

 

Positiv inställning ger ett positivt resultat 

 

Bertholet et al. (2010) menade dock att förändringsprat var betydelsefullt för att patienten 

skulle kunna ändra sin attityd, vilket i sin tur ledde till ett minskat alkoholanvändande. 

Särskilt i slutet av behandlingen var attityden viktig då det var den inställningen som 

avgjorde alkoholkonsumtionens minskning på lång sikt, oberoende av hur patientens 

inställning var innan behandlingen och antal gånger patienten skiftat från att vilja sluta till 

att inte vilja sluta. Inte heller hur lång tid patienten hade haft de olika inställningarna 

spelade någon roll för den slutgiltiga alkoholkonsumtionen.  

 

Bertholet et al. (2010) beskrev i sin studie med överkonsumerande personer att de flesta 

patienter var omotiverade till förändring av alkoholvanorna vid behandlingens början och 

att BMI inte medförde en ändring av inställningen. De 15 procent som ändrade inställning 

gjorde det från att inte vilja förändra sitt beteende till att vilja det, 11 procent ändrade sig 

dock i motsatt riktning, från att vilja förändra sig i början till att inte vilja det i slutet av 

behandlingen. Vid uppföljningen 12 månader efter behandlingens slut konsumerade de 

som vid behandlingens slut var emot förändring 13.1 standardglas mer per vecka än de 

som var för förändring. Ambivalenta personer konsumerade 7.1 standardglas mindre än de 

som inte ville förändra sin konsumtion. Därför var det viktigt att patienten avslutade en 

BMI-session med en positiv inställning till förändring (Bertholet et al., 2010).  

 

Gottlieb-Hansen et al. (2011) visar också att det var viktigt att patienten ville genomföra en 

förändring vid behandlingens början. Endast 43 procent av deltagarna i studien ville 

förändra sina alkoholvanor vilket enligt forskarna var en bidragande orsak till att BMI inte 

hade signifikant effekt i jämförelse med kontrollgruppen. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I föreliggande litteraturöversikt visade flera studier ett positivt resultat av motiverande 

samtal och korta motiverande samtal. Behandlingen minskade alkoholkonsumtion, 

intensivkonsumtion, alkoholrelaterade problem och förlängde avhållsamhet hos 

alkoholberoende och alkoholmissbrukare (Alwyn et al., 2004; Bagöien et al., 2013; Borsari 

et al., 2012; Carey et al., 2011; Gottlieb-Hansen et al., 2011; Ingersoll et al., 2013; LaBrie 

et al., 2007; Morgenstern et al., 2012; Nyamathi et al., 2010; Pelc et al., 2005; Stein et al., 

2010). Även Läkemedelsverket (2011) rekommenderar MI som psykosocial 

behandlingsmetod då den har bevisad effekt.  

 

Det framkom i föreliggande studies resultat att behandlingarna dock inte hade signifikant 

mer effekt på alkoholkonsumtionen än många andra behandlingsmetoder som 

hälsofrämjande samtal, MI utan dess centrala tekniker, och självförändring (Gottlieb-

Hansen et al., 2011; Morgenstern et al., 2012; Nyamathi et al., 2010). Endast en av de 

granskade studierna kunde visa att motiverande samtal hade gett en signifikant minskning 

av alkoholkonsumtionen i jämförelse med kontrollgruppen och då endast för kvinnorna i 

behandlingsgruppen (Carey et al., 2011).  

 

Resultatet visade att motiverande samtal och korta motiverade samtal hade bevisad effekt 

på avhållsamhet från alkohol (Alwyn et al., 2004; Nyamathi et al., 2010). I en studie avstod 

deltagarna helt från alkohol under 114 dagar i jämförelse med 52 dagar i kontrollgruppen i 

(Alwyn et al., 2004).  Detta bekräftades av LaBrie et al. (2007) som fann positiva resultat 

då nästan en tredjedel av deltagarna med frekvent intensivt drickande hade upphört med 

det en månad efter att de mottagit MI. 

 

Denna litteraturöversikt visade att en minskning av alkoholkonsumtionen även medförde 

en minskning av alkoholrelaterade problem vilket beskrivs av Alwyn et al. (2004); Borsari 

et al. (2012); Carey et al. (2011); LaBrie et al. (2007) och Stein et al. (2010). En tidigare 

studie visade att alkoholrelaterade problem medförde stora kostnader för både individ och 

samhälle (Rehm, 2011). Relaterat till det menade Fleming et al. (2000) att en minskning av 

alkoholrelaterade problem skulle generera positiva vinster på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. 

 

Vissa studier visade att behandlingen gav kortsiktiga minskningar av alkoholrelaterade 

problem (Carey et al., 2011) medan behandlingen i andra studier ledde till långsiktiga 

minskningar (Borsari et al., 2012; La Brie et al., 2007). Författarna till litteraturöversikten 

anser att även en kortsiktig minskning kan vara värdefull då de alkoholrelaterade 

problemen är så negativa vilket stärks av Gmel och Rehm (2003) som beskriver att 

alkoholrelaterade problem kan öka ett aggressivt beteende vilket kan leda till våld mot 

vuxna och barn. 

 

Det framkommer av föreliggande studies resultat att det råder delade meningar angående 

rådgivande samtals effekt på alkoholkonsumtion. Nyamathi et al. (2010), Nyamathi et al. 

(2012) samt Pelc et al. (2005) såg en långvarig reducering av alkoholkonsumtionen medan 

webbaserade rådgivande samtal enligt Voogt et al. (2014) inte var effektiva. Tidigare 

forskning (Sinadinovic, Wennberg & Berman, 2012) visar dock att webbaserade 
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rådgivande program kan vara effektiva för att reducerar alkoholkonsumtion, dock endast 

på kort sikt. 

Då MI bygger på ett speciellt sätt att tala med patienten för att påverka dennes motivation 

och strävan mot hälsosamma livsstilsförändringar (Jensen et al., 2011) är det olyckligt när 

rådgivaren inte behärskar tekniken. Detta stärks av Gottlieb-Hansen et al.(2011) som 

antyder att en dags utbildning i MI inte är tillräckligt för att ta till sig upplägget och 

utförandet av behandlingen. I studien utfördes endast 21 procent av de motiverande 

samtalen korrekt vilket också resulterade i att patienterna inte hade reducerat sin 

alkoholkonsumtion i större utsträckning än kontrollgruppen.  

Utvecklas metoden kan eventuellt effektiviteten öka genom en ökad förståelse för vilka 

delar i MI som har betydelse och på så sätt kunna fokusera på dessa i en behandling. Även 

Huebner och Tonigan (2007) anser att det är viktigt att förstå mekanismerna bakom 

beteendeförändring för att kunna identifiera behandlingens viktigaste aspekter som leder 

till maximal effekt. Morgenstern et al. (2012) visade att förändringsprat, vilket är en av 

MI:s centrala tekniker är betydelsefullt för att åstadkomma beteendeförändringar. Studien 

visade även att MI och MI utan vissa centrala tekniker gav samma effekt vilket antyder att 

vissa tekniker inte är nödvändiga. Det är enligt Bertholet et al. (2010) av stor betydelse att 

patienterna avslutar de motiverande samtalen med en positiv attityd till förändring för att 

uppnå ett bra resultat. Inställning innan behandlingen och antal gånger de skiftat från att 

vilja sluta till att inte vilja sluta, eller hur länge de haft de olika inställningarna var inte 

betydelsefullt för den slutgiltiga alkoholkonsumtionen utan endast den inställning patienten 

haft vid sista behandlingstillfället.  

Krishnan-Sarin et al. (2008) anser att alkoholberoende bäst behandlas genom en 

kombination av psykosociala och farmakologiska behandlingar. Det skulle vara intressant 

att närmare studera om en kombinationsbehandling skulle kunna ge en större effekt än den 

effekt som MI eller rådgivande samtal ger. Även Pelc et al. (2005) styrker att en 

kombinationsbehandling ger effektiva resultat.  

Metoddiskussion 

Litteraturöversikt valdes eftersom författarna ansåg att den metoden bäst kunde besvara 

syftet. Då målsättningen var att utforma en god översikt över ämnet var det enligt Friberg 

(2012) lämpligt med en litteraturöversikt. Motiverande samtal och alkoholproblematik 

fanns beskrivet i tillräckligt många artiklar för att kunna utgöra ett tillfredsställande brett 

underlag. Under analysen av artiklarna kunde återkommande områden uppfattas vilket 

ledde till studiens resultat.  

 

Ett systematiskt arbetsförlopp eftersträvades för att besvara syftet och frågeställningarna.  

Författarna till litteraturöversikten genomförde en tydlig dokumentation av 

databassökningarna i Pubmed och Cinahl. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) 

är dessa databaser lämpliga då omvårdnadsforskning utförs. De Mesh-termer och Cinahl 

subheadings som användes utifrån syftet gav bra träffar. Samma artiklar återkom ofta vid 

olika sökningar vilket visar att databaserna genomsöktes grundligt. Då många av de 

artiklar författarna valde att läsa ofta innehöll liknande information tyder det på ett 

trovärdigt resultat. Eventuellt hade även Mesh-termen Counseling kunnat användas för att 

hitta fler artiklar om rådgivande samtal. Författarna valde dock att framför allt fokusera på 

motiverande samtal och korta motiverande samtal. 
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Med en litteraturöversikt kunde ämnet belysas med aktuella studier samt utifrån ett globalt 

perspektiv. Studien bygger på 15 artiklar varav 11 är från USA, två ifrån nordiska länder 

och de resterande två från två olika länder i Europa. Det anser författarna vara en styrka då 

resultatet går att implementera på stora delar av västvärlden.  

 

Valda artiklar granskades med hjälp av en mall (bilaga A) för kvalitetsgranskning i 

enlighet med Berg et al. (1999) och Willman et al. (2006). Till föreliggande studie 

eftersträvades att inkludera artiklar med så hög kvalitet som möjligt. Fyra studier som var 

intressanta och svarade på syftet hade dock ett relativt stort bortfall och fick därför 

klassificeringen medelhög kvalitet (Berg et al., 1999; Willman et al., 2006). Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att bortfallet bör vara så lågt som möjligt för att resultatet ska 

kunna generaliseras till alla patienter. Författarna inser därför att litteraturöversiktens 

resultat hade blivit mer trovärdigt om endast studier med hög klassificering används.  

 

Arbetet med både analysen av artiklarna samt arbetet med resultatet skedde mycket på 

varsitt håll. Styrkan i detta arbetssätt var att arbetet hela tiden granskades och 

kompletterades av varandra vilket gav en noggrann genomgång av arbetet i flera 

omgångar. Ett större samarbete hade dock kunnat leda till frekventare diskussioner av 

arbetet vilket eventuellt hade gynnat arbetet. 

 

Slutsats 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt tyder på att motiverande samtal, korta 

motiverande samtal och rådgivande samtal är effektiva behandlingsmetoder för att minska 

alkoholkonsumtion. Resultaten varierar men övervägande del av studierna visar positiva 

resultat vilket tyder på att MI eller korta MI har effekt på alkoholkonsumtion, intensivt 

drickande, avhållsamhet från alkohol och alkoholrelaterade problem. Flera studier visar 

dock att MI och korta MI inte minskade alkoholkonsumtionen i större utsträckning än vad 

många andra behandlingsmetoder gjorde såsom hälsofrämjande samtal, interventioner via 

dataprogram, SOMI och självförändring. 

 

Resultatet visar även att förändringsprat och patientens attityd är betydelsefull för att 

patienten ska kunna ändra sina alkoholvanor. Forskning tyder dock på att alla delar av MI 

inte är nödvändiga för att behandlingen ska ha effekt. 

 

Klinisk tilllämpbarhet 

Litteraturöversikten är relevant för vårdpersonal och patienter eftersom den ökar 

kunskapen om att motiverande samtal, korta motiverade samtal och rådgivande samtal har 

effekt. Den belyser även betydelsen av att sjuksköterskan uppmuntrar patienten till 

förändringsprat under behandlingens gång eftersom attityden till förändring i slutet av 

behandlingen är avgörande för resultatet av behandlingen. Metoderna är även användbara 

inom andra områden inom sjukvården där livsstilsförändringar behövs. 

 

Fortsatta studier 

Fortsatt forskning som undersöker betydelsen av motiverande samtals olika delar skulle 

kunna utveckla metoden och effekten av behandlingen. Det skulle även vara intressant att 
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undersöka hur korta samtalen skulle kunna vara för att fortfarande ge effekt. En studie med 

deltagare som randomiseras in i tre grupper och som antingen fick motiverande samtal på 

tio, 30 eller 60 minuter skulle kunna utvärdera effekten på alkoholkonsumtionen för att se 

om en ökad samtalstid gav ökad effekt. Visade resultatet det motsatta, att kortare samtal 

ger samma effekt som långa vore det av betydelse för vården eftersom en kortare 

behandlingstid vore mer kostnadseffektiv.  
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BILAGA A

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvalsprocess; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



 

BILAGA B 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

M=Månad 

V=Vecka 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alwyn, T., 

John, B., 

Hodgson, R.J., 

& Phillips, C.J. 

2004 

USA 

The addition of 

psychological 

intervention to a home 

detoxification 

programme. 

Syftet med denna forskning 

är att bestämma om en 

relativt kort psykologisk 

intervention ökar 

effektiviteten av avgiftning i 

hemmet vid alkoholproblem. 

Majoriteten av deltagarna 

konsumerade alkohol 

dagligen. En mindre grupp 

intensivkonsumerade alkohol 

oregelbundet. Alla deltagare 

visade symtom på abstinens 

vid avbruten 

alkoholkonsumtion. 

Deltagarna tilldelades 

slumpmässigt antingen 

psykologisk intervention 

(interventionsgruppen) eller 

vanlig behandling 

(kontrollgruppen). 

Deltagarna som rekryterades 

skulle uppfylla kriterierna för 

att få avgiftning från 

hemmet. Kontrollgruppens 

sedvanliga behandling 

involverade fem stycken 

hembesök under fem till åtta 

dagar på cirka 30 minuter för 

medicinsk avgiftning. 

Samtidigt fick deltagarna 

enkla råd speciellt om 

abstinensbesvär. 

Interventionsgruppen fick 

också fem besök under fem 

till åtta dagar för medicinsk 

avgiftning. Under besökets 

30 minuter fick de också en 

kort intervention. Det första 

n=91 

3M (6) 

12 M (13) 

Vid tre månaders och tolv månaders uppföljning  

av grupperna drack personerna i  

interventionsgruppen vid färre tillfällen och  

betydligt mindre mängd de dagar alkohol  

konsumerades än personerna i kontrollgruppen.  

Likaså var de alkoholrelaterade problemen färre  

I interventionsgruppen än i kontrollgruppen.  

Tiden efter behandling till första alkoholhaltiga  

drycken var för kontrollgruppen 52 dagar medan  

det hos interventionsgruppen var 114 dagar. Efter 

tre månader var 25 av 43 personer nyktra i  

behandlingsgruppen i jämförelse med tio av 42  

personer i kontrollgruppen. Antalet nyktra  

personer minskade något vid uppföljningen efter 1 

tolv månader med skillnaden mellan grupperna var 

fortfarande signifikant, 15 nyktra av 38 personer i  

behandlingsgruppen medan tre nyktra av 40 i 

kontrollgruppen.  

RCT  

I 

 



 

besöket behandlade 

motivation, besök två och tre 

var om förmåga för coping 

medan besök fyra och fem 

berörde socialt stöd. 

Uppföljning skedde efter tre 

och tolv månader. 

 

Bagöien, G.,  

Björngaard, 

JH.,  

Östense, C.,  

Reitan, SK.,  

Romundstad, 

P., &  

Morken, G. 

2013 

Norge 

The effects of 

motivational 

interviewing on patients 

with comorbid substance 

use admitted to a 

psychiatric emergency 

unit - a randomized 

controlled trial with two 

year follow-up. 

Målet för denna studie var att 

jämföra effekterna av två 

sessioner av motiverande 

samtal och behandling som 

vanligt (interventionsgrupp) 

med behandling som vanligt 

(kontrollgrupp) på vuxna 

patienter med samtidig 

droganvändning. 

Deltagare var patienter 

intagna på två 

akutpsykiatriska avdelningar 

på ett sjukhus i Norge. De 

uppfyllde kravet med att vara 

påverkade av någon drog, 

benzodiazepiner eller om de 

fått behandling för 

substansbruk någon gång de 

senaste två åren. Även 

patienter som initialt nekade 

till användning av droger 

inkluderades om prover 

tydde på ett bruk av droger. 

Deltagarna fick självskatta 

sitt drogbruk och sedan blev 

de indelade i tre grupper: 

icke-psykotiska med 

drogbruk, psykotiska med 

drogbruk och icke-psykotiska 

med bruk av 

benzodiazepiner. Deltagarna 

drack i genomsnitt alkohol 

10,4 dagar i månaden innan 

behandlingen. Sedan 

randomiserades deltagarna 

till en interventionsgrupp och 

en kontrollgrupp. 

Behandlingen bestod av två 

sessioner motiverande samtal 

n=135 

3M (36) 

6M (50) 

12M (45) 

24M (35) 

Interventionsgruppen hade efter 12 månader  

minskat sitt medelintag av alkohol med 4,0 dagar 

per månad medan kontrollgruppen hade minskat  

sitt medelintag med 3,7 dagar per månad, vilket 

inte räknades som en signifikant skillnad. Efter  

24 månader hade medelintaget minskat ytterligare  

med 3,8 dagar per månad i interventionsgruppen  

medan kontrollgruppen hade ökat sitt intag med 

0,9 dagar per månad. De som brukade  

benzodiazepiner visade liknande resultat. 

RCT 

II 
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(MI) som varade i 45 

minuter. Kontrollgruppen 

fick rutinbehandling som 

kunde bestå av avgiftning, 

farmakologi och psykoterapi. 

Uppföljning skedde efter tre, 

sex, tolv och 24 månader. 

Bertholet, N.,  

Faouzi, M.,  

Gmel, G.,  

Gaume, J., &  

Daeppen, J. 

2010 

USA 

Change talk sequence 

during brief motivational 

intervention, towards or 

away from drinking. 

Att undersöka om olika 

sekvenser av förändringsprat 

i sessioner av korta 

motiverande samtal (BMI) 

påverkar utfallet av 

alkoholkonsumtionen. 

 Inspelad data från en RCT 

analyserades där BMI 

utfördes på en 

akutmottagning. Deltagarna 

var riskbrukare som mottog 

en session BMI på 15-20 

minuter. Deltagarna delades 

in i tre grupper beroende på 

deras attityd till 

beteendeförändring. De som 

var för förändring, mot 

förändring och de som inte 

hade bestämt sig. 

Modeller användes för att 

förutsäga 

alkoholkonsumtionens 

mängd innan, under och 12 

månader efter behandlingen. 

n=97 

(0) 

Förändringsprat är viktigt för att patienten ska 

kunna ändra sin attityd, vilket i sin tur påverkar 

utfallet av behandlingen med BMI. Patienter som 

uttryckte en vilja att förändra sina alkoholvanor i 

slutet av behandlingen minskade sin  

alkoholkonsumtion i större utsträckning än de  

som var emot en förändring. Oberoende av 

hur deras inställning var innan behandlingen eller 

antal gånger de skiftat från att vilja sluta till att  

inte vilja sluta, eller hur länge de hade haft  

de olika inställningarna. Störst andel av  

deltagarna ändrade inte sin attityd under  

behandlingen  

R 

I 

Borsari, B.,  

Hustad, J.T.,  

Mastroleo, 

N.R.,  

Tevyaw, T.O.,  

Barnett, N.P.,  

Kahler, C.W.,  

Short, E.E., & 

Monti, P.M. 

2012 

USA 

Alcohol use and 

problems in mandated 

college students: a 

randomized clinical trial 

using stepped care. 

Syftet var att undersöka om 

BMI hade effekt på antal 

dagar med intensiv 

konsumtion och 

alkoholrelaterade problem. 

Deltagarna var elever på ett 

universitet i USA och som 

hade brutit mot skolans 

alkoholpolicy. Alla deltagare 

fick en 15 minuter kort 

rådgivning utav en 

skolrådgivare som 

inkluderade råd om hur de 

kunde minska sin 

alkoholkonsumtion. 

Deltagarna bedömdes sedan 

efter sex veckor och de som 

Steg 1 

n= 582 

 

Steg 2 

n= 405 

3M (34) 

6M (37) 

9M (32) 

Studien visade ingen större skillnad i antal  

dagar med kraftigt drickande mellan grupperna  

efter tre, sex och nio månader. BMI gruppen hade dock 

minskat alkoholrelaterade problem med 16  

procent efter nio månader och bröt heller inte lika  

mycket mot skolans alkoholpolicy. De elever som  

rapporterades som låg-riskbrukare fortsatte visa  

ett lågt riskbruk efter nio månader. Detta visar att  

låg-riskbrukare inte har behov av BI på samma  

sätt som en högrisk-brukare. 

RCT 

I 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Bertholet%20N%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Faouzi%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gmel%20G%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gaume%20J%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Daeppen%20J%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borsari%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hustad%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mastroleo%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mastroleo%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tevyaw%20TO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnett%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kahler%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Short%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Monti%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22924334


 

fortfarande hade ett högt 

riskbruk, 462 stycken, 

fortsatte med steg två där de 

randomiserades in i två 

grupper. Den ena gruppen 

mottog en 60-90 minuters 

(BMI) och den andra 

gruppen bedömdes endast. 

Uppföljningar genomfördes 

tre, sex och nio månader efter 

steg två. 

Carey, K.B.,  

Carey, M.P.,  

Henson, J.M.,  

Maisto, S.A., & 

DeMartini, K.S. 

2011 

USA 

Brief alcohol 

interventions for 

mandated colleague 

students: comparison of 

face-to-face counseling 

and computer-delivered 

interventions. 

Syftet var att jämföra 

effekten av korta 

motiverande interventioner 

(BMI) med effekten av två 

dator-levererade 

interventioner. De 

undersökte även om det 

fanns någon skillnad mellan 

effekten för kvinnor och 

män. 

Deltagarna var elever på ett 

college som brutit mot 

skolans alkoholpolicy. 

Kvinnorna drack i 

genomsnitt 10,93 

standardglas per vecka och 

männen 14,75 standardglas 

per vecka innan 

behandlingen. Deltagarna 

randomiserades in i fyra 

grupper med olika villkor. 

Ena gruppen fick BMI där 

konsekvenser med 

alkoholkonsumtion och 

riskbeteenden togs upp. 

Deltagarna uppmanades även 

att sätta upp egna mål för att 

reducera riskbruket av 

alkohol och fick tips på 

säkrare alkoholkonsumtion. 

Sessionerna varade i 

genomsnitt i 62 minuter. De 

andra grupperna fick genom 

två olika datorprogram 

information om 

alkoholkonsumtion samt 

interaktivt göra övningar. 

n=677 

Av BMI 

gruppens 

155 

deltagare 

var 

bortfallet: 

1M (8) 

6M (38) 

12 (35) 

Hos kvinnor var BMI-gruppen den grupp som  

hade störst reducering av alkoholkonsumtion  

samt färre alkoholrelaterade problem,  

EDU-gruppen reducerade endast de 

alkoholrelaterade problemen och i 101gruppen  

såg forskarna förändring. Hos männen var det  

initialt ingen skillnad mellan interventionerna  

utan konsumtionen och problemen reducerades  

likvärdigt. Dock så började männen tidigt efter 

interventionerna öka sin konsumtion igen till  

skillnad från kvinnorna. 

RCT 

I 
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Gruppen med programmet 

Alkohol 101 Plus kunde 

navigera i egen takt men var 

tvungna att spendera minst 

60 minuter för att utforska 

programmet. Gruppen med 

programmet Alkohol Edu. 

fick mail som uppmuntrade 

till att slutföra alla kapitel. 

Utfallsvariablerna var 

alkoholkonsumtion, 

alkoholrelaterade problem 

och återfall. Efter 

interventionen gjordes 

uppföljningar efter ett, sex 

och 12 månader. Förutom 

dessa tre grupper undersökte 

de om effekten skilde sig 

mellan könen. 

D’Amico, E.,  

Osilla, K., 

Miles, J., 

Ewing, B.,  

Sullivan, K., 

Katz, K., & 

Hunter, S. 

2012 

USA 

 

Assessing Motivational 

Interviewing Integrity 

for Group Interventions 

with Adolescents. 

Syftet var att jämföra 

effekten av motiverande 

samtal i grupp med effekten 

av sedvanlig vård i grupp, 

såsom självhjälp och 

Anonyma alkoholister (AA). 

Deltagarna var tonåringar 

som randomiserades till 

antingen sedvanlig vård (UC) 

eller till motiverat samtal i 

grupp, kallad Free talk (FT). 

Varje grupp erbjöds 70 

stycken sessioner ledda av 

psykologistudenter. 

n=102 

(0) 

Resultatet visade stora skillnader mellan FT och  

UC-grupper när det gäller samarbete, empati,  

anspelning och autonomi. FT grupperna var mer  

benägna att uppmuntra maktdelning under  

sessionen, ansträngde sig för att få förståelse för 

tonåringarnas synpunkter, hade mer acceptans  

för tonåringarnas skäl till förändring och var mer  

benägna att uppmuntra klientens autonomi . 

 

RCT 

I 

Gottlieb-

Hansen, A.B., 

Becker, U., 

Sögaard-

Nielsen, A., 

Grönbäk, M.,  

& Schurmann-

Tolstrup, J. 

Brief Alcohol 

Intervention by Newly 

Trained Workers versus 

Leaflets: Comparison of 

Effect in Older 

Heavy Drinkers 

Identified in a 

Population Health 

Utvärdera om en kort 

motiverande intervention 

(BMI) i en population som 

inte söker behandling kan 

reducera 

alkoholkonsumtionen hos 

storkonsumenter. Samt att 

undersöka om effekten av 

Deltagarna som drack över 

14 standardglas per vecka för 

kvinnor och över 21 

standardglas per vecka för 

män randomiserades till en 

BMI-grupp och en 

kontrollgrupp. De korta 

motiverande interventionerna 

n=772 

6M (102) 

12M (156) 

 

Resultatet visade inga signifikanta skillnader  

mellan grupperna i reducering av  

alkoholkonsumtion. Efter sex månader hade 

alkoholkonsumtionen minskat betydande i båda  

grupperna med 7,2 standardglas per vecka. 

Efter 12 månader var minskningen 7,3  

standardglas per vecka. BMI gruppen hade  

minskat konsumtionen med ytterligare ett  

RCT 

I 
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2011 

Danmark 

Examination Survey: A 

Randomized Controlled 

Trial. 

BMI skilde sig mellan könen. varade i cirka elva minuter 

och byggde på principer som 

används i motiverande 

samtal, designat för att ge 

motivation i 

beteendeförändring. Sedan 

mottog deltagarna två 

broschyrer med information 

om alkohol, ett 

informationsblad om lokal 

alkoholbehandling och en 

kort uppmuntrande session 

på telefon, fyra veckor 

senare. Uppföljning skedde 

efter sex och tolv månader. 

standardglas per vecka. Skillnaden var dock inte 

signifikant. 

Ingersoll, K.S.,  

Ceperich, S.D.,  

Hettema, J.E.,  

Farrell-

Carnahan, L., 

& Penberthy, 

J.K. 

2013 

USA 

Preconceptional 

motivational 

interviewing 

interventions to reduce 

alcohol-exposed 

pregnancy risk. 

Syftet var att se om en 

session av motiverande 

samtal kunde minska risken 

för alkoholkonsumtion under 

graviditet samt jämföra 

studiens resultat med tidigare 

RCT-studier. 

En randomiserad studie med 

tre grupper. Deltagarna 

bestod av kvinnor som var i 

riskzonen för att konsumera 

alkohol under en graviditet. 

Deltagarna randomiserades 

till tre grupper där den första 

fick en session av motiverat 

samtal tillsammans med 

återkoppling (EARLY), den 

andra gruppen fick se en 

informativ video om riskerna 

om alkohol och graviditet 

och den tredje gruppen fick 

en informationsbroschyr med 

samma information. 

Deltagarna fick uppföljning 

efter tre och sex månader. 

n=217 

3M (34) 

6M (52) 

Alla tre grupper hade reducerat antal dagar av 

alkoholkonsumtion och oskyddad sex. Även antal  

deltagare som låg i riskzonen för att bruka  

alkohol under en graviditet hade minskat. 

Resultatet visade en lite större skillnad till fördel  

för EARLY gruppen i variablerna av oskyddad  

sex och antal deltagare som var i riskzonen för  

AEP men inte i antal dagar av  

alkoholkonsumtion. I jämförelse med tidigare  

RCT studier där MI givits i större omfattning var 

reduceringen av AEP mindre med EARLY  

intervention. 

RCT 

I 

LaBrie, J.W.,  
Thompson, 

A.D.,  
Huchting, K.,  

A group Motivational 

Interviewing 

intervention reduces 

drinking and alcohol-

Syftet var att se om det fanns 

någon effekt av motiverande 

samtal hos unga kvinnor på 

college som redan brutit mot 

Deltagarna var kvinnliga 

studenter som brutit mot 

deras skolas alkoholpolicy 

och de hade antingen ett 

n=115 

(5) 

Resultatet visade att MI gav en reducering av  

alkoholkonsumtion med 29.9%. Kvinnor med 

tyngre riskbruk minskade sin konsumtion mer  

än kvinnor med ett måttligt bruk av alkohol. 

P 

I 
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Lac, A., &  

Buckley, K. 

2007 

USA 

related negative 

consequences in 

adjudicated collage 

women. 

skolans alkoholpolicy. måttligt bruk av alkohol eller 

ett riskbruk. Deltagarna 

delades upp i grupper med 

mellan två och elva deltagare 

vilket blev 16 grupper totalt 

och fick initialt fylla i en 

webbaserad enkät. Sedan 

följde en gruppsession som 

varade i två timmar och som 

fokuserade på diskussion om 

fördelar och nackdelar med 

alkohol, effekten av alkohol 

hos kvinnor, konfrontation 

om deltagarnas egna 

alkoholvanor samt egna 

beteendemål.  

Under 12 veckor efter 

sessionen skulle deltagarna 

veckovis föra en 

alkoholdagbok online. 

Nästan en tredjedel av personerna med ett  

frekvent intensivt drickande upphörde med det  

efter en månad. Även de alkoholrelaterade  

negativa konsekvenserna minskade med 35,87  

procent i samma grupp. 

 

Morgenstern, 

J.,  

Kuerbis, A., 

Amrhein, P., 

Hail, L.,  

Lynch, K., & 

McKay, J.R. 

2012 

USA 

Motivational 

Interviewing: A Pilot 

Test of Active 

Ingredients and 

Mechanisms of Change 

Syftet var att testa en hypotes 

om motiverande samtals 

(MI) aktiva beståndsdelar 

och förändringsmekanismer 

för att minska drickandet 

under initieringen av en 

beteendeförändring. 

Deltagare rekryterades via 

lokal media. De skulle vara 

alkoholberoende och vilja 

sluta konsumera alkohol. 

Deltagarna randomiserades 

till tre olika behandlingar, 

MI, en besläktad MI utan 

direktiv (SOMI) eller 

självförändring (SC). 

Deltagarna följdes upp under 

åtta veckor med dagliga 

bedömningar och hade fyra 

behandlingstillfällen mellan 

45min-60min långa under 

dessa veckor.  

 

 

n=89 

1V(0) 

4V(4) 

8V(7) 

12V(18) 

Resultatet visar att alkoholkonsumtionen  

minskat betydligt då uppföljning gjordes men  

det var ingen betydande skillnad mellan  

grupperna.   

RCT 

I 
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Nyamathi, A.,  

Branson, C.,  

Kennedy, B.,  

Salem, B.,  

Khalilifard, F.,  

Marfisee, 

M., …  

Leake, B. 

USA 

2012 

Impact of nursing 

intervention on 

decreasing substances 

among homeless youth. 

Undersöka följderna av en 

interventionsstudie bland 

hemlösa unga vuxna med 

fokus att reducera 

användning av droger och 

alkohol. 

Deltagarna var hemlösa 

droganvändare mellan 15-25 

år som randomiserades till 

två grupper där ena gruppen 

fick sjuksköterskeledda 

hälsofrämjande program. De 

fick tre sessioner på cirka 45 

minuter per session som 

inkluderade samtal om HIV 

och förebyggande av 

smittspridning, 

vaccinationer, 

kommunikationsförmåga, 

öka förmåga inom relationer 

och sociala nätverk samt 

beteenden som kan reducera 

droganvändning. Deltagarna 

fick också genom samtal 

diskutera sina erfarenheter. 

Den andra gruppen fick tre 

till fyra sessioner på cirka två 

till tre timmar på två 

konstskolor i Kalifornien. 

Samtidigt fick deltagarna 

dela med sig av sina 

erfarenheter med hjälp av 

teckningar, fotografier och 

dokumentärer. 

n=154 

(54) 

Resultatet visade efter sex månader inga 

betydande skillnader mellan grupperna i reducering  

av alkohol och droger. Däremot hade båda  

grupperna minskat sin alkohol- och  

marijuanaanvändning. Personerna i den  

sjuksköterskeledda gruppen hade även minskat 

användningen av metamfetamin, kokain och  

hallucinogena droger. 

RCT 

II 

Nyamathi, A., 

Shoptaw, S., 

Cohen, A.,  

Greengold, B., 

Nyamathi, K., 

Marfisee, M., 

… Leake, B. 

2010 

USA 

Effect of Motivational 

Interviewing on 

Reduction of Alcohol 

Use. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av hälsofrämjande 

sjuksköterskeledda samtal 

med effekten av motiverande 

samtal (MI) ledda av 

terapeuter i grupp eller 

individuellt med målet att 

minska alkoholkonsumtion. 

Deltagarna randomiserades 

in i tre grupper, en grupp fick 

hälsofrämjande samtal av 

sjuksköterskor inriktade på 

hepatit samt reducering av 

alkoholkonsumtion, den 

andra gruppen fick MI av 

terapeut i grupp och den 

tredje fick MI individuellt av 

en terapeut. 

n=256 

3S(34) 

6M(23) 

Resultatet visade efter sex månader att alla tre 

behandlingar hade lett till en betydande 

reducering av alkoholkonsumtionen hos 

deltagarna och en av fem hade helt slutat 

konsumera alkohol. Det fanns dock ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Detta 

visar att sjuksköterskeledda samtal hade lika stor 

effekt som MI i grupp eller individuellt..   

RCT  

I 
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Deltagarna behandlades med 

metadon och konsumerade 

samtidigt alkohol måttligt till 

kraftigt. Alla tre grupper fick 

behandling i 60 minuter 

under tre sessioner. Alla tre 

sessioner (3S) avslutades av 

222 stycken medan 233 

stycken deltog i 

uppföljningen efter sex 

månader (6M). 

Alkoholanvändandet i 

studien mättes med Time 

Line Follow Black (TLFB). 

Pelc, I.,  

Hanak, C.,  

Baert, I.,  

Houtain, C., 

Lehert, P.,  

Landron, F., &  

Verbanck, P. 

2005 

Belgien 

Effect of community 

nurse follow-up when 

treating alcohol 

dependence with 

acamprosate. 

Syftet var att utvärdera 

effekten av 

distriktssjuksköterskors 

psykosociala stöd till 

alkoholberoende patienter 

som behandlats med 

Akamprosate. 

Studien utfördes i Belgien 

mellan april 1997 och 

mars1998. Deltagarna skulle 

vara beroende enligt DSM-

IV och varit inlagda för 

avgiftning. Efter 

avgiftningen fick patienterna 

Akamprosatbehandling i 26 

veckor och randomiserades 

in i två grupper. Båda 

grupperna hade möjlighet att 

kontakta läkare vid behov. 

Interventionsgruppen blev 

dessutom kontaktad per 

telefon en gång i veckan av 

distriktssjuksköterskan som 

även var tillgänglig dygnet 

runt sju dagar i veckan och 

kunde även göra hembesök. 

Efter fyra och sex veckor 

fick deltagarna komma på 

återbesök för att utvärdera 

kompliance och effekten av 

behandlingen. Därefter var 

n=100 

(72) 

Tiden för avhållsamhet var betydligt längre i  

gruppen som fått stöd av sjuksköterskan än i 

kontrollgruppen. Resultatet visar också att  

andelen som inte slutförde behandlingen var  

mycket större i kontrollgruppen än i  

interventionsgruppen. 

RCT 

II 
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det återbesök var fjärde 

vecka. 

Stein, M.D.,  

Caviness, 

C.M.,  

Anderson, B.J.,  

Hebert, M., &  

Clarke, J.G. 

2010 

USA 

A brief alcohol 

intervention for 

hazardously drinking 

incarcerated women. 

 

Syftet var att se om korta 

motiverande samtal leder till 

minskad alkoholkonsumtion 

jämfört med 

standardbehandling på 

överkonsumerande fängslade 

kvinnor som återgår till 

samhället. Påverkar 

behandlingen 

alkoholrelaterade problem, 

psykisk hälsa, och deltagande 

i behandling efter att 

kvinnorna återvänt till 

samhället? 

Deltagarna skulle ha åtta 

poäng eller mer på 

mätinstrumentet AUDIT. 

Deltagarna randomiserades 

till två grupper, en 

kontrollgrupp och en 

behandlingsgrupp. 

Behandlingsgruppen fick två 

sessioner av BI som varade i 

30-45 minuter, där det första 

samtalet mottogs under 

fängelsetiden och det andra 

en månad efter att personerna 

kommit ut i samhället. Båda 

grupperna fick 

kontaktuppgifter till lokala 

behandlingshem en månad 

efter frisläppningen. 

Uppföljning skedde tre och 

sex månader efteråt. 

n=245 

1M(59) 

3M(51) 

6M(52) 

Båda grupperna hade ökat sina dagar av  

avhållsamhet. Resultatet visade ingen signifikant  

skillnad mellan grupperna efter en månad,  

däremot vid uppföljningen efter tre månader   

var skillnaden mer betydande till fördel för 

behandlingsgruppen. Vid 

uppföljningen efter sex månader var det  

återigen ingen signifikant skillnad mellan  

grupperna. Kvinnorna fortsatte att  

överkonsumera alkohol efter att de återgått till  

samhället. 

RCT 

I 

Voogt, C.,  

Kuntsche, E.,  

Kleinjan, M.,  

Poelen, E., &  

Engels, R. 

2014 

Nederländerna 

Using ecological 

momentary assessment 

to test the effectiveness 

of a web- based brief 

alcohol intervention over 

time among heavy-

drinking students: 

randomized controlled 

trial. 

Undersöka om Vad du 

dricker (WDYD), ett 

webbaserat kort rådgivande 

samtal om alkohol kan 

upprätthålla en minskad 

alkoholkonsumtion bland 

tungt drickande studenter i 

åldern 18-24 år vid en, tre 

och sex månaders 

uppföljning. 

En webbaserad två-arms 

studie utan någon fysisk 

kontakt. Deltagarna skulle ha 

haft en tung 

alkoholkonsumtion de 

senaste sex månaderna, vara 

mellan 18 och 24 år, vara 

tillgängliga via internet och 

vara villiga att ändra sitt 

alkoholintag. Grupperna 

randomiserades till en 

kotrollgrupp som endast 

bedömdes eller till en 

interventionsgrupp där 

deltagarna utförde 30 stycken 

n=907 

1M(797) 

3M(777) 

6M(745) 

Resultatet visade att deltagarna i  

interventionsgruppen inte reducerade sin 

alkoholkonsumtion men heller inte ökade sin  

konsumtion. Kontrollgruppen däremot ökade sin 

konsumtion.  

RCT 

II 
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veckovisa mätningar i 

Nederländerna (2010-2011). 

Deltagarna rekryterades off-

line och online. Uppföljning 

skedde en, tre och sex 

månader efter studien. 

       



    

 


