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SAMMANFATTNING 
 
 
Bakgrund  
I takt med den ökande förekomsten av diabetes mellitus typ 2 (DM2) är det av stor vikt att 
hitta behandlingsmetoder som både kan förebygga insjuknandet och minska 
sjukdomsbördan på både individ - och samhällsnivå. Motiverande samtal (MI) är en 
samtalsmetod vars behandlande kärna är att stärka individens förmåga till att göra positiva 
livsstilsförändringar. Metoden har haft framgång inom vård av personer med 
beroendeproblematik. 
 
Syfte 
Att undersöka om motiverande samtal som behandlingsmetod kan leda till förändrad 
hälsostatus hos personer med diabetes mellitus typ två. 
 
Metod 
En litteraturöversikt valdes som metod för att besvara syftet. Databassökningar 
genomfördes i CINAHL, PsycInfo samt PubMed med hjälp av MeSH-termer och 
fritextsökningar. Sammanlagt 15 vetenskapliga artiklar inkluderades i studien efter att ha 
värderats, klassificerats och sammanställts i en matris. 
 
Resultat 
I sammanställningen av resultatet framkom att MI kunde ha effekt på de uppsatta 
hälsoparametrarna. Dock var det i ett litet antal av artiklarna där det framkom statistiskt 
signifikanta och hållbara förändringar. Resultatet presenterades under rubriker för varje 
uppsatt hälsoparameter; Viktförändringar, ändrade rökvanor, förändrad fysisk aktivitet, 
förändrat HbA1c, ändrade kolesterolvärden och psykosociala effekter. 
 
 
Slutsats 
Ingen samstämmighet kring MI som framgångsrik behandlingsmetod framkommer i våra 
granskade studier. På vissa parametrar har MI effekt, på andra inte. Svårigheter 
framkommer också i att få hållbara resultat på lång sikt. Slutsatsen får antas vara att MI 
inte ger bättre effekt, på de av oss uppsatta parametrar som fått representera hälsostatusen 
hos personer med DM2, än sedvanlig vård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Motiverande samtal, Empowerment, Diabetes mellitus typ 2, Egenvård, Locus 
of control 
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INLEDNING 

Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 (DM2) väntas öka kraftigt, både globalt och i 
Sverige, inom de närmaste 50 åren. Den förväntade ökningen av sjukdomsfall ställer stora 
krav på förberedelse av hälso-och sjukvården, varför implementering av metoder som ger 
positiv effekt på hälsan, även långsiktigt, är av stor betydelse (Ahlbom, Andersson & 
Carlsson, 2015). Detta för att ge ökad livskvalité men även för att motivera och stärka 
egenvården som är ett viktigt steg i att hålla sjukdomen DM2 under kontroll. Fokus i vår 
studie ligger på att undersöka om samtalsmetoden motiverande samtal (MI) kan användas 
inom diabetesvården med goda resultat. Kärnan i MI är att stötta och bekräfta patientens 
inneboende styrkor och kompetenser som ett led i att kunna göra nödvändiga förändringar 
mot en bättre hälsa (Miller & Rollnick, 2013). 

BAKGRUND 

Samtal som kommunikationsredskap är en stor och viktig del av mänsklig interaktion. För 
att ett konstruktivt och produktivt samtal ska komma till stånd krävs två jämställda 
individer där respekt för den andres kunskap är i fokus. Kommunikation som sker 
ojämställt blir istället en monolog där den ena parten undervisar och ger råd som 
mottagaren förväntas följa. Som kommunikationsmetod är monologen tidssparande och 
därför tyvärr vanlig inom sjukvården (Arlebrink, 2013). 

MI som behandlingsmetod. 

MI är en samtalsmetod utvecklad i Storbritannien av William R Miller utifrån en önskan 
att hjälpa patienter till hälsofrämjande livsstilsförändringar. Initialt utvecklades och 
användes MI för att hjälpa personer med beroendeproblematik då Miller i början av 80-
talet identifierade behovet av ett annorlunda förhållningssätt till samtalsmetodik inom 
missbruksvård. Den rådande metoden upplevde han som både ineffektiv och styrande 
vilket ledde till att patientens förändringsbenägenhet snarare minskade. Enligt Miller och 
Rollnick (2013) existerar hjälpande samtal inom ett spektrum där den styrande stilen 
befinner sig i den ena änden och den följande stilen den andra. Den styrande stilen 
beskriver en tydlig hierarki mellan behandlaren och patienten där behandlaren talar om för 
patienten hur denna ska gå till väga för att tillfriskna och vilka förändringar som bör göras. 
Detta sker utan att identifiera patientens egna resurser eller med hänsyn till tidigare 
erfarenheter. En behandlare som använder sig av den styrande stilen skapar en mottagare 
som blir passiv och förväntas foga sig efter behandlaren (Miller & Rollnick, 2013). 
En person som är en god lyssnare, som klarar av att åsidosätta sin egen förförståelse och få 
den som talar att känna sig trygg och kompetent använder sig av det Miller och Rollnick 
(2013) benämner som den följande stilen. Den följande stilen skapar en mottagare som 
önskar fortsatt utveckling och som ges möjligheten att utforska sina inneboende förmågor. 
Målet med MI-baserad behandling är att stärka motivationen hos mottagaren. Ett samtal 
som äger rum enligt MIs filosofi bör sträva mot att stärka individens motivation och vilja 
till förändring (Miller & Rollnick, 2013). 
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Centrala begrepp i Motiverande samtal 

Fyra viktiga begrepp i MI är Bekräftelse (av personen som behandlas), Öppna frågor, 
Reflektion och Summering. De bildar en påminnelseakronym, BÖRS, och är 
grundläggande verktyg i den engagerade samtalsprocessen. Bekräftelse innebär att som 
behandlare synliggöra det positiva som framkommer, om och av patienten och att under 
samtalet tydligt visa att patienten ses som en jämlik och värdefull individ. Bekräftelsen 
behöver inte enbart komma från behandlaren. Genom att samtala och ställa rätt frågor kan 
patienten bekräfta sig själv och med stöd från behandlaren identifiera styrkor, tidigare 
framgångar och positiva händelser. Att behandlaren förstår innebörden av att ställa öppna 
frågor är också av största vikt. En öppen fråga bör inte kunna besvaras enbart med ja eller 
nej, utan ska inbjuda till eftertanke, den ska vara som “en öppen dörr” (s. 87 Miller & 
Rollnick, 2013). Reflektion vävs ihop med de öppna frågorna. Det är ett viktigt instrument 
för att visa att den som behandlar har lyssnat. Det är ett sätt att leda samtalet framåt och 
hjälpa patienten se mönster och styrkor. Att väva in en eller ett par reflektioner efter varje 
fråga är oftast effektivt och ibland behövs bara reflektioner för att leda samtalet framåt. Att 
hjälpa patienten summera samtalet görs både genom bekräftelse och reflektion. Det är ett 
sätt att tydliggöra processen och hjälpa patienten att identifiera sina strategier och 
målbilder (Miller & Rollnick, 2013). 

Empowerment i diabetesvård 

Patient empowerment eller bara empowerment är ett förhållningsätt som innebär att 
vårdpersonalen kan hjälpa till att stärka patientens egen bild av hälsa och förmåga till 
förändring. Det är därför viktigt att vårdgivaren har förmågan och kunskapen att hjälpa 
patienten identifiera sina egna copingstrategier och synsätt på vad som, för den enskilde, 
behövs för att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar. Patienten bör ges utrymme att 
styra sin behandling och därmed få goda möjligheter att utveckla effektiva strategier för 
egenvård, läkemedelsföljsamhet och livsstilsförändringar (Funnel, Andersson & Robert, 
2004). Empowerment är ett synsätt som tydliggör bilden av patienten som expert i lika stor 
utsträckning som behandlaren. I omvårdnad ses empowerment som en parameter som bör 
förekomma i alla möten mellan patient och vårdare. Detta synsätt förutsätter att alla 
människor har resurser att ta kontroll över sin hälsa och där vårdens uppgift är att stärka 
och stödja patienten att ta dessa resurser till vara (Björvell, 1999). 
 
Locus of control (LoC) är ett begrepp som används för att beskriva individens egen känsla 
av kontroll över den personliga hälsan. Personer med stark inre LoC har en tro på sin egen 
styrka och förstår att deras hälsa beror på medvetna val och handlingar (Berglund, Lytsy & 
Westerling, 2014). Vid DM2, som hos andra kroniska sjukdomar, beror 
behandlingsresultatet på den sjukes förmåga att anpassa sitt liv utifrån sjukdomens 
fysiologiska och psykologiska inverkan. Sjukvårdspersonalens mål ska vara att stärka och 
utveckla patientens egna förmågor för att på så sätt öka kontrollen över sjukdomen och 
därmed förhoppningsvis minska komplikationerna. Målet är att patienterna ska se sig 
själva som Buzzetti, Cahn, Del Prato, Khazrai, Pozzilli och Raz (2015) uttrycker det, 
“agents of their own health”. Påminnelseakronymen ABCD (Age, Body weight, 
Complications och Duration of Disease) används som ett verktyg inom diabetesvården för 
att täcka upp de viktigaste parametrarna att ha i åtanke vid utformandet av en effektiv 
behandlingsplan. Då egenvård och stärkandet av patienterna är så viktig inom 
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diabetesvården anser Buzetti et al. (2015) att den bör utökas till att även innefatta 
E(mpowerment). 
 
År 2000 utvecklades DES (Diabetes Empowerment Scale) som ett hjälpmedel att utvärdera 
diabetspatienters egenförmåga och självständighet (eng self efficacy). Trettiosju olika 
termer som representerar åtta olika konceptuella dimensioner ingår i skalan. Några av 
förmågorna man tar ställning till och utvärderar är behovet av förändring, 
utvecklingsmöjligheter, potentiella fällor och barriärer, förmåga att be om hjälp och 
copingstrategier (Andersson, Fitzgerald, Gruppen, Funnel & Oh, 2003). 

Patientutbildning 

Patientutbildning i egenvård är av stor vikt för behandlingsresultatet vid DM2. Trots 
insatser kan det vara svårt att hjälpa patienter till god följsamhet och fungerande egenvård. 
Ett personcentrerat förhållningssätt samt utbildning och stöd i grupp har visat sig vara den 
metod som ger bäst effekt även på lång sikt (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2009). Att uppmuntra och stödja ett rökstopp räknas som en av de viktigaste 
preventiva åtgärderna för att minska riskerna för diabeteskomplikationer och för tidig död. 
Kostomläggning kan också inverka positivt, både genom att minska höga blodfetter samt 
uppnå viktnedgång (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Utbildning 
i att monitorera sitt blodglukos samt lära sig att känna igen symptom på 
hypo/hyperglykemi är också av stor vikt (Socialstyrelsen, 2015). 
 
Diabetessjuksköterskan har en viktig roll i behandlingen av DM2, initialt med att bedöma 
patientens resurser och förmåga till egenvård. Rollen fungerar också som en lärare, en 
kunskapsbank och en motiverande kraft. Det ställer höga krav på sjuksköterskan att vara 
väl förtrogen med motiverande arbetsmetoder och att vara medveten om en möjlig 
förskjutning i maktbalansen mellan behandlare och patient (Boström, 2013). 

Diabetes etiologi 

DM2 är en metabol sjukdom. Det innebär att en eller flera processer som styr hur näring 
bryts ner och används (metaboliseras) i kroppen är rubbad. Med hjälp av insulin, som är ett 
kroppseget hormon, använder kroppens celler glukos som främsta bränsle. DM2 uppstår 
när kroppen antingen producerar för lite insulin eller om kroppens känslighet för hormonet 
minskat (National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases, 2014). Enligt 
Socialstyrelsen (2014) lever ca 408 000 personer i Sverige idag med läkemedelsbehandlad 
diabetes och närmare 90 procent av dessa utgörs av DM2 (Socialstyrelsen, 2014). 
Prevalensen ökar som ett resultat av att människor generellt lever längre men också tack 
vare att överlevnaden för personer med sjukdomen har förbättrats. Insjuknandet sker 
vanligen efter 40 års ålder, men går ner i åldrarna, samtidigt är också överlevnaden för 
befintliga personer med diabetes högre nu än tidigare (Ahlbom et al. 2015). Prevalensen i 
Sverige steg från 5,8 till 6,8 procent mellan 2007 och 2013. Om ökningen fortsätter i 
samma takt, inräknat högre överlevnad, beräknas prevalensen för diabetes i Sverige år 
2050 uppnå 10,4 procent med cirka 940 000 drabbade individer (Ahlbom et al. 2015). 
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Patofysiologi 

Det tar cirka tio till femton år att utveckla sjukdomen och symptomen kan till en början 
vara otydliga varför det kan gå månader eller till och med år innan diagnos ställs. 
Symptomen innefattar bl.a. ökad törst, större urinmängder, trötthet och kraftlöshet, 
viktminskning samt försämrad syn (Läkemedelsverket, 2010). Glykosylerat hemoglobin 
(HbA1c) är ett mätvärde som används inom diabetesvården för att avgöra hur 
plasmaglukosnivån stått sig 6-8 veckor tillbaka i tiden. Det ingår i behandlingen av 
sjukdomen att göra regelbundna mätningar av HbA1c-värdet. Den generella 
rekommendationen är att värdet inte ska överstiga 6 procent (Läkemedelsverket, 2010). Ett 
stabilt HbA1c-värde är av stor vikt vid DM2 och är också tydligt kopplat till förekomsten 
av diabetesrelaterade komplikationer på lång sikt (SBU, 2009). 

Riskfaktorer 

Övervikt och fysisk inaktivitet anses vara de viktigaste faktorerna för utveckling av 
sjukdomen. Tobaksbruk ökar riskerna för högt blodtryck och därmed ökar riskerna för 
följdsjukdomar orsakade av DM2 (SBU, 2009). Familjära (genetiska och icke- genetiska) 
och psykologiska faktorer är också signifikant associerade med förekomsten av typ DM2 i 
vuxen ålder (Cheng, Furnham, Montgomery, & Treglewn, 2015). Rökstopp, 
kostomläggning, normalisering av blodtryck och ökad fysisk aktivitet får anses vara 
friskfaktorer vid DM2 (SBU, 2009). 

Behandlingsmetoder 

Det huvudsakliga målet vid behandling av DM2 är att minska insulinresistensen. Det 
innefattar utöver farmakologisk behandling koständringar, ökad fysisk aktivitet och 
rökstopp för rökare. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att personer med DM2 i första 
hand behandlas med metformin om inte livsstilsförändringar som viktnedgång och 
rökstopp har tillräcklig effekt. Som tillägg vid otillräcklig glukoskontroll kan insulin 
föreskrivas och som ytterligare tillägg repaglinid eller sulfonureider. Läkemedel som 
behandlar hypertoni och höga blodfetter hör också till behandlingsprogrammet av personer 
med DM2 (Läkemedelsverket, 2010). Många som behandlas för DM2 får tillgång till 
diabetesteam där multidisciplinära kompetenser, oftast bestående av diabetessjuksköterska, 
läkare, dietist, sjukgymnast och kurator, står för vården. Diabetesteamen arbetar både 
behandlande och preventivt för att förebygga eventuella komplikationer till följd av 
försämrad eller negligerad egenvård och läkemedelföljsamhet (Socialstyrelsen, 2015). 

Egenvård 

God följsamhet och kunskap om egenvård är två av fundamenten i diabetesvården. 
Socialstyrelsens utvärdering inom diabetesvård från 2015 visar i de flesta fall positiva 
resultat med en uppåtgående förbättringstrend inom sjukvårdens processer och resultat. 
Resultaten är sämre inom vissa områden som till exempel bristande måluppfyllelse för 
HbA1c och blodtryck (Socialstyrelsen, 2015). Utgångspunkten för den hälsofrämjande och 
förebyggande vården bör vara den enskildes egen upplevelse av hälsa och välbefinnande, 
detta för att ge största möjliga effekt, både på individ- och samhällsnivå (Socialstyrelsen, 
2014). Arbetet med stöd och utbildning kan till exempel ske genom gruppbaserad 
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patientutbildning i egenvård eller genom mer behandlande individanpassade 
samtalsmetoder (Socialstyrelsen, 2015). Det huvudsakliga målet vid behandling är att 
minska insulinresistensen. Det innefattar utöver farmakologisk behandling koständringar, 
ökad fysisk aktivitet och rökstopp för rökare. 

Problemformulering 

I takt med den ökande förekomsten av DM2 är det av stor vikt att hitta behandlingsmetoder 
som både kan förebygga insjuknandet och minska sjukdomsbördan på både individ och 
samhällsnivå (Ahlbom et al. 2015). En viktig del av behandlingsprogrammet vid DM2 är 
att utbilda i egenvård och att ge patienten stöd för att möjliggöra nödvändiga 
livsstilsförändringar, förändringar som kraftigt kan sakta ner sjukdomens progress 
(Socialstyrelsen, 2015). MI är en samtalsmetod vars behandlande kärna är att stärka 
individers styrkor och förmågor till positiva livsstilsförändringar och har haft framgångar 
bland annat inom vård av personer med beroendeproblematik (Miller & Rollnick, 2013). 
MI som metod är starkt sammankopplat med begreppet empowerment som bland annat 
används för att beskriva ett förhållningssätt mellan behandlare och patient som jämställt 
och bekräftande. Ett förhållningssätt som är viktigt att ha med som röd tråd i all form av 
vård och omvårdnad och som utgår ifrån att alla människor har förmåga och resurser att ta 
kontroll över sin egen hälsa (Björvell, 1999). MI har används inom diabetesvården men 
med varierande resultat från tidigare forskning (Socialstyrelsen, 2015). Därmed såg vi ett 
behov av att se över och sammanställa tidigare forskning kring MI:s möjlighet att förändra 
hälsostatus utifrån kliniska parametrar som HbA1c, viktminskning, kost, fysisk aktivitet, 
kolesterolvärden, rökning och empowerment hos personer med DM2. 

Syfte 

Att undersöka om motiverande samtal som behandlingsmetod kan leda till förändrad 
hälsostatus hos personer med diabetes mellitus typ två. 

METOD 

Val av Metod 

Vi ansåg att det fanns ett behov av att undersöka vilket övergripande behandlingsresultat 
MI som interventionsmetod kan ge på personer med diabetes hälsostatus. För att på ett 
adekvat sätt utvärdera tidigare forskning som gjorts, där MI används som 
behandlingsmetod, valdes en litteraturöversikt med fokus på studier med randomiserad 
kontrollerad design. Denna design omnämns i Polit och Beck (2012) som den bästa för att 
uppnå evidens. 

Urval 

Vid artikelsökningen valdes kriterier ut utifrån kärnbegreppen (MI, DM2 och hälsostatus) i 
syftet. Hälsostatus bedöms utifrån kliniska parametrar som viktnedgång, kostomläggning, 
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rökstopp, sänkta kolesterolvärden och Hba1c. Detta för att säkerställa att sökresultaten i 
möjligaste mån skulle svara till syftet.  
 
Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle i huvudsak handla om DM2, MI. De skulle även ha undersökt om några 
förändringar skett på minst en av de följande parametrarna; vikt, kost, fysisk aktivitet, 
rökning, kolesterolvärden och Hba1c och vara gjorda på vuxna mellan 18-75 år. Både 
studier där interventionerna skett i grupp och enskilt inkluderades. Artiklarna skulle vara 
skrivna på engelska, svenska, norska eller danska och bedömas ha medel eller hög 
vetenskaplig kvalitet. 

Exklutionskriterier 
Artiklar som beskriver graviddiabetes och diabetes typ 1 uteslöts. Vi valde att inte 
inkludera studier äldre än 10 år. 

Datainsamling 

Planeringen av datainsamling, vidare bearbetning och analys genomfördes med 
flödesschemat från Polit och Beck (2012, s. 96) som stöd. Databaserna valdes ut för att 
korrelera med till studiens syfte och forskningsområde - omvårdnadsvetenskap. Pubmed, 
PsychINFO och CINAHL valdes utifrån kriterier som sina vetenskapliga områden och 
språk. Pubmed sträcker sig från 1966 till dagens datum och har stor bredd inom 
omvårdnad, medicin och tandvård. PsychINFO har inriktning mot beteendevetenskap och 
psykologi och sträcker sig ända tillbaka till 1880-talet. CINAHL har publikationer från 
1981 och berör omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Polit & Beck, 2012). 
Första gallringen av sökresultatet ledde fram till att Motivational Interviewing och 
Diabetes mellitus type 2 borde finnas med i titeln på artikeln för att därefter granskas mer 
noggrant. Utifrån sökträffarna valdes 43 Abstract ut och 28 artiklar lästes varefter 10 
artiklar valdes ut för att ligga till grund för resultatet. Artiklar söktes också genom att i 
PubMed gå vidare via “similar articles” i alla tre PubMedsökningarna. 20 abstract valdes ut 
genom att använda samma manuella sållningsparametrar som de ovan beskrivna. Av dessa 
lästes 10 artiklar varefter fem valdes ut att inkluderas i studien.  
 
Booleska operatorer användes i sökningarna för att beskriva sökrymden på ett för 
sökmotorer och databaser effektivt sätt. Enligt Polit och Beck (2012) används booelska 
sökoperatorer för att kombinera söktermer (AND), alternativsökningar (OR), uteslutande 
av termer (NOT och AND NOT). Således är de användbara inte bara för att skapa 
sökningar med ett specifikt fokus utan även för att rensa sökresultat från ovidkommande 
och irrelevant information och för att kunna knyta samman sinsemellan orelaterade 
söktermer. I sökningarna som gjorde användes endast AND som term vilket visade sig 
generera ett rimligt antal träffar där en vidare manuell urvalsprocess var möjlig. 
 
Av totalt 63 granskade abstrakt exkluderades 46 artiklar då de inte uppfyllde 
inklusionskriterierna. Alla abstrakt som bedömdes initialt relevanta lästes av oss båda och 
därefter valdes de ut, som svarade bäst mot syftet. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL, Pub Med och PsycInfo. 

Databas 
och datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstract 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
2016-04-
18 
                 
  

Diabetes mellitus type 2 (mesh) 
AND Motivational Interviewing 
(mesh) 
Sökbegränsningar: 10 år, peer 
reviewed, Engelska, Svenska, 
Norska, Danska 

65 20 15 2 

PubMed 
2016-04-
15 
                 
  

Motivational  Interviewing 
(mesh) AND Diabetes mellitus 
(mesh) AND (Group based 
(fritext)) 
Sökbegränsningar: Engelska, 
Svenska, Norska, Danska. 10 år. 

28 10 7 3 

PsycInfo 
2016-04-
20 
                 
  

Type 2 Diabetes (fritext)  AND 
Motivational Interviewing 
(mesh), Sökbegränsningar: 
Engelska, Svenska, Norska, 
Danska, 10 år, Peer 
Reviewed.                    

19 5 2 2 

PubMed 
2016-04-
24 

Motivational interviewing (mesh) 
AND Diabetes (mesh) AND 
weight loss (mesh) 
Sökbegränsningar: 10 år, 
Engelska, Svenska, Norska, 
Danska. 

13 4 2 2 

PubMed 
2016-04-
24 

Motivational interviewing (mesh) 
AND diabetes (mesh) AND 
smoking cessation (mesh) 
Sökbegränsningar: 10 år, 
Engelska, Svenska, Norska, 
Danska. 

8 4 2   1 

CINAHL 
2016-04-
18 

Diabetes mellitus type 2 
(mesh)  AND Motivational 
Interviewing (mesh) AND 
(Group based (fritext)) 
Sökbegränsningar: 10 år, peer 

0 0 0 0 
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reviewed, Engelska, Svenska, 
Norska, Danska  

TOTALT  133 43 28 10 

Dataananlys 

De utvalda artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes efter metodval och hur utförligt 
tillvägagångssättet var beskrivet, antal deltagare och i vilken utsträckning 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet tillgodosetts hos dessa. 
Eventuellt bortfall och övriga etiska aspekter i studierna låg också som underlag till 
bedömningen. Som utgångspunkt för bedömning och klassificering användes 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 
kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ ansats, modifierad utifrån Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De artiklar som 
inte nådde upp till medel eller högsta klass vid bedömningen valdes bort. En matris där en 
kortare sammanfattning av syfte, metod, och resultat av varje utvald artikel gjordes. Detta 
för att underlätta vid sammanställningen av resultatet. Ett färgkodningssystem beskrivet i 
Polit och Beck (2012) utarbetades inför läsning och databearbetning där varje parameter 
som valts ut att motsvara hälsostatus (viktnedgång, kostomläggning, fysisk aktivitet 
rökstopp, sänkta kolesterolvärden och Hba1c) fick olika färger. Färgkodningen 
underlättade sammanställningen och utvärderingen av artiklarnas resultat. 

Forskningsetiska överväganden 

Utgångspunkten har varit att utvärdera etiken i de inkluderade artiklarna, detta genom att 
kontrollera om studierna är godkända av en forskningsetisk kommitté samt att med stöd 
från Polit och Beck (2012) utvärdera om studierna gjorts utifrån rådande forskningsetiska 
metoder. I lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:2008) och 
Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) regleras forskningsetik i Sverige. Där föreskrivs 
under vilka förhållanden forskning ska bedrivas och kontrolleras. Innehållet i dessa lagar 
har bland annat legat till grund för vår bedömning av granskade studier samt under arbetet 
med vår egen. Beauchamp och Childress (2009) beskriver fyra viktiga principer att ta i 
beaktande under forskningsprocessen som har sitt ursprung i Belmontrapporten. Respect 
for autonomy, nonmaleficence, beneficence och justice. Även dessa principer har används 
för att kontinuerligt värdera granskade studier och vår egen process. Vi har i största 
möjliga mån undvikit att låta personliga erfarenheter, åsikter eller synsätt spegla arbetets 
utformning för att i enlighet med Polit och Beck (2012) minimera risken att fel slutsats 
dras av studien. Vi hävdar att vår text är fri från plagiat genom hänvisning till referenser 
och tydlighet där slutsatserna är våra egna. 
 

RESULTAT 

15 artiklar uppfyllde de utvalda inklusions och exklusionskriterier samt svarade till syftet, 
det vill säga om MI kan leda till förändrad hälsostatus hos personer med DM2. MI 
användes som interventionsmetod i alla studierna. I en av studierna kombinerades metoden 
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med Problem Solving Treatment (PST) (Bot, Chinapaw, Dekker, Kostense, Lakerveld, 
Nijpels & van Tulder, 2013). I en annan användes Diabetes self management education 
(DSME) som tillägg till MI (Feinberg, Garb, Welch Zargarins 2010). I Studien av Amico, 
Cruz, Fisher, Kalichman, O’Connell, Osborn, Perez-Escamilla och Wolf (2010) användes 
The information-motivation-behavioral skills (IMB) modellen där MI ingick. 
Totalt innefattar resultatet 2803 stycken personer som vid något tillfälle deltagit i 
interventioner med förutsättningen att undersöka om det går att påverka hälsostatusen hos 
patienter DM2. Detta med hjälp av MI som metod.   
 

Sammanfattning av inkluderade studier 

De 15 olika studierna hade något olika problemområden som undersöktes. Nedan 
presenteras vilka av de av oss utvalda parametrarna som förekom i utvalda artiklar. Vid 
analysen av granskade artiklar framkom resultatet av utvalda hälsoparametrar, vilka 
kommer att presenteras under egna rubriker.  
 
 
 
 

Hba1c Kost Vikt Rökning Kolesterol Fysisk 
aktivitet 

Psykosociala 
effekter 

Adelman, Añel-
Tiangco, Dellasega, 
Gabbay, Mauger och 
Van Horn (2013) 

x 
   

x 
 

x 

Amico, Cruz, Fisher, 
Kalichman, 
O’Connell, Osborn, 
Perez-Escamilla och 
Wolf (2010) 

x x 
   

x 
 

Anderson, Hennrikus, 
Hokanson, Kendall 
och Landos (2006) 

   

x 
   

Bailey Hagger, 
Hardcastle, Harley 
och Taylor (2013) 

 

x x 
 

x x x 

Borch-John, 
Christensen, 
Lauritzen, Rubak och 
Sandbæk (2011) 

x x x 
 

x x 
 

Bot, Chinapaw, 
Dekker, Kostense, 
Lakerveld, Nijpels & 
van Tulder, (2013) 

 

x 
   

x 
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Braspenin, Elwyn, 
Grol, Jansinik, Keizer 
och Van Der Weijden 
(2013) 

x x x 
 

x x x 

 Hba1c Kost Vikt Rökning Kolesterol  Fysisk 
aktivitet  

Psykosociala 
effekter  

Bursac, DiLillo, 
Gore, Greene & 
Smith West, (2007) 

x 
 

x 
    

Candel, Heinrich, 
Schaper och de Vries 
(2010) 

x x 
  

x x x 

Chen, Creedy, Lin 
och Wollin (2010) 

X 
      

Daly, Greaves, 
Hammerton, 
Middlebrooke, Piper 
och O´Loughlin 
(2008) 

  

x 
  

x 
 

Feinberg, Garb, 
Welch Zargarins 
(2010) 

x 
     

x 

Henriksen, 
Hjelmborg, Lønvig, 
Minet, Rosenbek och 
Wagner (2010) 

x 
 

x 
 

x 
 

x 

Hjalmarsson och 
Perssons (2006) 

   

x 
   

Levitt, Mash, Steyn, 
Zwarenstein och 
Rollnick (2012) 

x 
 

x 
 

x 
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Viktförändringar 

För interventionsgruppen i studien av Braspenning et al. (2013) minskade Body mass 
index (BMI) för de patienter som vid starten var överviktiga men endast under de första 
sex månaderna av studien. Vid uppföljning efter 18 månader hade ingen vidare förändring 
skett. Deltagarnas BMI i kontrollgruppen ökade, både efter sex och 18 månader. I en annan 
studie (Bursac et al., 2007) med fokus på viktminskning hos kvinnor med diabetes, 
minskade de som fått MI-baserad behandling betydligt mer i vikt vid uppföljningen än de i 
kontrollgruppen. I studien av Daly et al. (2008) var det betydligt fler i 
interventionsgruppen som nådde viktminskningsmålet. I Borch-John et al (2011) gick både 
interventionsgruppen och kontrollgruppen ned i vikt, ingen signifikant skillnad sågs mellan 
grupperna. I Henriksen et al. 2010 märktes efter 12 månader en liten viktnedgång hos 
kontrollgruppen, denna nedgång var inte hållbar utan vid uppföljningen efter 24 månader 
såg i stället en viktökning från utgångsvärdet. Kontrollgruppens vikt hade ökat vid både 12 
och 24 månader. Även i Bailey et al., 2013 sågs en liten minskning av vikten i förhållande 
till utgångsvärdet vid uppföljningen efter sex månader. Efter 18 månader var vikten högre 
än vid studiens start. Kontrollgruppens vikt ökade något vid jämförelse av utgångsvärde 
och uppföljning efter 18 månader. Studien av Levitt et al. (2012) visade inga signifikanta 
skillnader gällande viktförändringar i någon av grupperna. 

Förändrad mängd fysisk aktivitet 

I Bailey et al. (2013) ökade personerna i interventionsgruppen antal promenerade meter 
signifikant. Personerna i den här studien hade alla utifrån kliniska mätningar ökad risk för 
kardiovaskulära sjukdomar och förbättringarna som skedde var efter statistiska justeringar 
större ju sämre värden som sågs vid utgångsmätningen. I Borch-John et al. (2011) ökade 
båda interventions och kontrollgruppen sin mängd fysiska aktivitet utan någon signifikant 
skillnad grupperna i mellan. En av de andra studierna där fysisk aktivitet mättes framkom 
inga skillnader eller förbättringar i vare sig interventions eller kontrollgrupp (Candel, 
Heinrich, Schaper & de Vries (2010). Inte heller i Braspenning et al. (2013), Daly et al. 
(2008), Amico et al. (2010) eller  Bot et al. (2013) sågs några skillnader eller någon 
signifikant förändring i fysisk aktivitet hos vare sig interventions eller kontrollgrupp. 

Kostförändringar 

Studien av Amico et al. (2010) genomfördes under ett år med syftet att stärka egenvården 
för personer med DM2 med hjälp av MI. Vid uppföljningen förhöll sig 
interventionsgruppen till kostrekommendationer betydligt bättre än kontrollgruppen med 
en betydande förbättring från baslinjen till uppföljningen. I Bot et al. (2013) ökade 
fruktkonsumtionen i interventionsgruppen signifikant efter sex månader i den del av 
interventionsgruppen som hade lägst utbildningsnivå. Ökningen var inte bibehållen vid en 
uppföljning efter 12 månader. Ingen signifikant skillnad påträffades heller mellan 
grupperna i studien av Borch-Johns et al. (2011). Resultatet i Candel et al. (2010) visade på 
att kontrollgruppen efter både 12 och 24 månaders uppföljning hade en statistiskt 
signifikant minskning av fettintag. Även i Bailey et al (2013) sågs en minskning av 
fettintag i kontrollgruppen detta efter både 12 och 18 månader. Interventionsgruppen 
uppvisade inga förbättringar rörande kostintag. I Braspenning et al. (2013) undersöktes det 
om patienterna i interventionsgruppen ökade sitt fruktintag eller minskade sitt fettintag. 
Ingen signifikant positiv förändring sågs i gruppen som behandlades med MI-samtal. 
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Förändrade kolesterolvärden 

Bailey et al. (2013) visar också att personerna i interventionsgruppen sänkte sina 
kolesterolvärden med signifikanta värden som höll sig stabila efter både sex och 18 
månaders uppföljning. I Studien av Adelman et al. (2013) förbättrades kolesterolvärdena 
signifikant efter två år i både kontrollgrupp och interventionsgrupp. I Candel et al. (2010) 
förbättrade kontrollgruppen sina High-density lipoprotein (HDL) värden med statistiskt 
signifikanta värden som var konstanta vid uppföljning efter 24 månader. I studien mättes 
även Low-density lipoprotein (LDL) men såg där ingen skillnad mellan intervention och 
kontrollgrupp. Braspenning et al. (2013) visade på små ickestatistiskt signifikanta 
förbättringar på LDL-värdena hos både intervention och kontrollgruppen. Borch-John et al 
(2011) visade att både interventions och kontrollgruppen förbättrade både sin HDL och 
LDL-värden, ingen skillnad sågs dock mellan grupperna. I Henriksen et al. (2010) och i 
Levitt et al. (2012) sågs inga förbättrade kolesterolvärden hos någon av grupperna. 
 

Ändrade rökvanor 

En av de granskade studierna visar på att MI som interventionsmetod kan hjälpa till för att 
uppnå ett rökstopp (Hjalmarsson & Persson, 2006). Enligt Hjalmarson och Persson (2006) 
hade 20 procent i interventionsgruppen slutat röka efter 12 månader till skillnad från 
kontrollgruppen där endast sju procent var rökfria efter ett år. En av studierna med fokus på 
rökstopp (Anderson et al., 2006) visade på bättre resultat vid rökstopp än för 
kontrollgruppen men detta kvarstod inte efter sex månader. 
 

Förändrat HbA1c 

Två av studierna visar på en hållbar sänkning av HbA1c. Chen et al. (2010) uppmätte en 
förbättring av HbA1c hos patienter i interventionsgruppen som i utgångsvärde låg över 
7,62 procent. Denna minskning sågs efter tre månader då uppföljningen gjordes. Ingen 
uppföljning är gjord efter en längre tid. Studien av Amico et al. visade en signifikant 
förbättring av HbA1c för interventionsgruppen vid uppföljningen efter ett år. 
I studien av Bursac et al. (2007) uppmättes en betydande sänkning av HbA1c i 
interventionsgruppen vid sex månadersuppföljningen men denna sänkning höll inte i sig 
till 18 månadersuppföljningen. I en ettårig studie utförd i Danmark sågs tendenser till att 
HbA1c kan stabiliseras och sänkas utifrån resultatet i interventionsgruppen, dock är 
resultatet inte statistiskt signifikant (Henriksen et al. 2010). I studien utförd av Adelman et 
al. (2013) förbättrade både interventions och kontrollgruppen sina HbA1c-värden. Även i 
Borch-John et al. (2011) förbättrade både interventionsgruppen och kontrollgruppen sina 
HbA1c-värden, ingen skillnad sågs mellan grupperna. I studierna av Levitt et al. (2012) 
Candel et al. (2010)och Braspenning et al. (2013) hittades inga signifikanta skillnader i 
HbA1c mellan grupperna. Feinberg et al. (2010) visar att den föräbättring på HbA1c som 
skedde i båda grupperna var högre i kontrollgruppen än interventionsgruppen. 
Kontrollgruppen i denna studie fick behandling med DSME och interventiosgruppen MI 
och DSME. 
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Psykosociala effekter 

I Henriksen et al. 2010, Candel et al. (2010) och Bailey et al. (2013) sågs det tydligt att 
patienterna i interventionsgrupperna ökade sin medvetenhet och förståelse för att leva med 
diabetes, kunskap och LoC. Braspenning et al. (2012) och Feinberg et al. (2010) 
undersökte också om deltagarna ökade sin vilja att förändra livsstil och förhållningssätt 
som kan påverka sjukdomen (readyness to change) men såg ingen skillnad eller ökning. I 
studien av Adelman et al. (2013) uppvisade interventionsgruppen förbättringar av 
depressionsymtom. 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Inför arbetets början hade vi en önskan att undersöka och mer på djupet förstå hur och om 
MI fungerar som behandlingsmetod hos patienter med DM2. De studier som uppvisade 
positiva effekter på någon av de undersökna hälsoparametrarna kunde inte bekräfta att 
resultaten var hållbara efter uppföljningar upp till som längst 24 månader. Den studie som 
generellt visade störst skillnader mellan intervention- och kontrollgrupper använde sig av 
en kombinationsmetod av MI och DSME, där var det dock kontrollgruppens HbA1c som 
stabiliserades. Det väcker frågor kring vilken av metoderna som i det här fallet hade 
påverkan på deltagarnas värden men lutar helt klart åt att DSME var den effektiva 
(Feinberg et al. 2010). De studier som uppvisat positiva förändringar men utan statistisk 
signifikans bör ändå inte avfärdas helt och hållet. Uppföljningstiderna var mellan tre och 
24 månader sammantaget alla granskade studier och efter ju kortare tid uppföljningen 
gjordes desto bättre resultat såg vi. Det kan indikera att man tidigare i inteventioner bör 
identifiera vad som bidragit till förändringen och därefter sätta in extra stöd för att 
eventuellt få mer långsiktigt hållbara resultat. Samtidigt är trenden att ju längre tid det gått 
från interventionen desto större är sannolikheten att de förbättrade kliniska parametrarna 
blir sämre igen. 
 
I Candel et al. (2010) var det kontrollgruppen istället för interventionsgruppen som 
minskade sitt intag av fett efter både 12 och 24 månaders uppföljning. Det kan ha berott på 
att kontrollgruppen vid studiens start hade högre HDL värden än interventionsgruppen. I 
studien som visade på förändrad hälsostatus genom hållbar sänkning av HbA1c och 
hållbara positiva kostförändringar (Amico et al, 2010) kan den kulturella anpassningen, till 
exempel via översättningar av innehållsförteckning på livsmedel, ha givit en mer positiv 
effekt på hälsoparametrarna än MI. Socialstyrelsens (2015) utvärdering av diabetesvården i 
Sverige påpekar att man bland annat bör öka förekomsten av kulturellt anpassad vård 
vilket styrker vår slutsats att bland annat kulturella anpassningar kan ha effekt på resultatet 
vid MI-baserade interventioner. 
 
En viss trend finns som visar att de studier där deltagarna i interventionsgruppen deltog i 
gruppbaserade moment uppnår bättre resultat. Ett för litet antal av de inkluderade studierna 
var gruppbaserade interventioner varför det inte kan anses möjligt att dra några slutsatser 
av detta Dock öppnar det ett fönster mot utförligare forskning. Orsaken till att 
gruppbaserad vård verkar ha bättre effekt är svår att förklara men kan bero på att personer 
som till en början accepterar gruppbaserad vård också har en mindre benägenhet till 
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individualism och en större öppenhet mot att ta emot råd och visar större 
förändringsbenägenhet. 
 
Bortfallet i studierna, under och fram till uppföljningarna, tenderar att vara störst i de yngre 
åldersgrupperna. Det kan också i sig påverka resultaten, både positivt och negativt. Yngre 
personer har generellt bättre hälsa och lättare återhämtning samtidigt som äldre personer 
kanske tar studien på större allvar och är vana vid att ta till sig och följa råd från 
vårdpersonal. 
 
Behandlingsresultatet kan även bero på behandlaren. Endast ett fåtal studier har lyckats 
upprätthålla förbättring av Hba1c längre än ett år. Det kan som Harvey (2015) beskriver 
bero på att alla patienter inte är beredda att engagera sig och acceptera samtalsmetoder med 
terapeutiska inslag som till exempel MI. I inkluderade studier hade all behandlande 
personal genomgått utbildning i MI-teknik. I alla utom en (Chen et al., 2010) skedde den 
utbildningen i direkt anknytning till studiernas genomförande. Variationen av längd och 
djup i utbildning var stor men verkar inte ha någon korrelation med resultatet i studierna 
varför det kan antas att utbildningsnivån i MI hos behandlarna inte påverkar resultaten i 
stort. 
 

Personkemi mellan behandlare och patient kan också spela in för resultatet av 
behandlingen. Vid god personkemi är sannolikheten större för ett positivt 
behandlingsresultat. Denna teori styrks av Miller och Rollnick (2013) som framhåller att 
“terapeutiska relationsfaktorer” (s.434) och behandlarens skicklighet och förmågor spelar 
stor roll för utfallet vid MI-baserade behandlingar. 
 

Studierna vi har granskat visar att MI-baserad vård kan ge ökad “locus of control” samt en 
ökad acceptans för att leva med sjukdom och ökad förändringsbenägenhet. Deltagarnas 
självskattningar där uppgav om deras kunskapsnivå om DM2 ökat visade också på högre 
resultat i interventionsgrupperna. Vid artikelsökningen påträffades en kvalitativ studie 
(Añel-Tiangco, Dellasega, C & Gabbay, 2011) som valdes bort från resultatet eftersom vi 
fokuserade på kvantitativa studier men som ändå kan ge viktiga svar till syftet. Den 
involverade 19 frivilliga deltagare från en större RCT som är inkluderad i vårt resultat 
(Adelman et al. 2013). Syftet med studien var att belysa deltagarnas upplevelse av att 
erhålla behandling med MI-baserade samtal. Deltagarna var genomgående positiva till MI 
då det bidragit till att de tog större ansvar för både egenvården och kontrollen över de 
livsstilsförändringar som kunde leda till förbättrad hälsa. Denna studie bekräftar de 
positiva effekter vi har sett att MI kan ha på psykosociala faktorer som empowerment, 
kunskap och ökad acceptans. Att som patient uppleva kontroll över sin egen hälsa och har 
möjligheter att göra nödvändiga förändringar måste ses som ett förstadie till att göra mer 
konkreta och på sikt mer, för personen, effektiva livsstilsförändringar. 
 

Metoddiskussion 

Viktigt att nämna är vår förförståelse kring ämnet. Vi hade som hypotes att MI-baserade 
behandlingsmetoder skulle kunna vara effektiva och därmed leda till förbättrad hälsostatus 
hos många patienter. Förutfattade meningar kan således ha haft en inverkan på urval av 
lästa artiklar när arbetet inleddes. Syftet modifierades därför under arbetets gång för att 
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öppna upp möjligheten att MI inte enbart har positiva effekter (Polit & Beck, 2012). 
Urvalskriterierna visade sig vara rimligt uppsatta då inga svårigheter att finna relevanta 
artiklar uppstod vid materialsökning. Endast en av sökningarna genererade noll träffar 
vilket antagligen berodde på för snävt uppsatta sökkriterier. Ingen av sökningarna 
genererade ett oöverskådligt stort antal träffar vilket gjorde att en vidare manuell 
urvalsprocess var möjlig. Enbart studier som bedömdes ha medel till hög kvalitet 
inkluderades för att säkerställa att resultatet i största möjliga mån speglar verkligheten. 
Utifrån en strävan att presentera en studie med ett trovärdigt resultat valdes i största 
utsträckning randomiserade kontrollerade studier (RCT) ut, 12 av 15 inkluderade artiklar är 
RCT. Alla studierna hade någon form av kontrollgrupp där jämförelser utifrån ett bas och 
uppföljningsvärde var möjlig. 
 
Då vi såg att flera av studierna också tittat på faktorer som acceptans, 
förändringsbenägenhet, LoC och patient empowerment valde vi att inkludera även denna 
faktor för att beskriva hälsostatus. Under analysen såg vi även att flera av inkluderade 
studier hade mätt förändringar av deltagarnas kolesterolvärden utöver HbA1c eller annan 
av oss förutbestämd parameter. Detta ledde till att vi valde att inkludera kolesterolvärden 
som ytterligare en faktor i resultatet. Kolesterolvärden, empowerment, 
förändringsbenägenhet, acceptans och LoC är därför inte dokumenterat som sökord i 
söktabellen. 
 
Alla inkluderade artiklar var skrivna på engelska trots bredare språkkriterier vid 
urvalsprocessen och orsakade inga problem vid läsning. Det bör nämnas att vi inte har 
engelska som modersmål. Där vi stött på ord eller begrepp som varit svåra att förstå har vi 
använt oss av ordböcker. Tolkningarna av studiernas statistiska signifikans gjordes med 
stöd av Polit & Beck (2012). Där begrepp eller meningsbärande ord visat sig svåra att 
översätta adekvat eller har saknat en motsvarighet på svenska har vi låtit ordet stå kvar på 
originalspråk. Inga exklutioner gjordes utifrån etnicitet eller socioekonomiska faktorer för 
att resultatet skulle spegla ett generellt tvärsnitt av befolkningen. Säkerligen kan etnicitet 
och socioekonomiska faktorer ha betydelse vid utfallet men kräver i sådana fall vidare och 
mer specifik forskning. 

Slutsats 

Ingen samstämmighet kring MI som behandlingsmetod framkommer i våra granskade 
studier. På vissa parametrar har MI effekt, på andra inte. Svårigheter framkommer också i 
att få hållbara resultat på lång sikt. Slutsatsen får antas vara att MI inte ger bättre effekt än 
sedvanlig vård, på de av oss uppsatta kliniska parametrar som fått representera 
hälsostatusen hos personer med DM2. Däremot verkar MI kunna ge positiva resultat på 
människors förhållande till hälsa och sjukdom samt öka potentialen för att genomföra 
positiva livsstilsförändringar på sikt. MI kan därför vara ett fullt godtagbart alternativ som 
behandlingsmetod vid diabetesvård, särskilt i situationer som fokuserar på egenvård, 
följsamhet och förändring. 

Fortsatta studier 
Många vårdinrättningar tillämpar MI som behandlingsform vilket gör det viktigt att 
undersöka effekten av MI vidare och utifrån nya vinklar. Att stärka patienters 
empowerment och känsla av kontroll får båda antas vara viktiga led i att hantera sin 
sjukdom och kan därför ses som signifikanta fynd som också öppnar för vidare forskning. 
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Denna forskning bör fokusera mer på att undersöka hur man kan stärka individerna 
generellt, med hjälp av MI, än att applicera den på enskilda hälsoparametrar. 
 

Klinisk tillämpbarhet 
DM2 är en kronisk sjukdom som ökar i förekomst. Hur en person som lever med DM2 
upplever sin livskvalité beror delvis på hur individen ser på hälsa men också på kliniska 
symptom. Sjukdomens progress beror mycket på hur patienten bland annat sköter sin kost, 
motion och egenvård. Behandlande sjukvårdspersonals kunskap om behandling och 
preventiva åtgärder spelar också in. MI är en vanligt förekommande samtalsteknik i 
vårdsammanhang och det är därför av stor vikt att metoden utvärderas och granskas kritiskt 
för att bedöma om den bör tillämpas som behandlande metod. Ingen av de granskade 
studierna visar att MI är sämre än sedvanlig vård och den bör därför inte helt förkastas som 
metod. 
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BILAGA A  

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 
Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 
Medel 

III = Låg kvalitet 

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

Större välplanerad och 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/deltagre 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. 
Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsmässiga strukturer (teorier och 
modeller). 
 

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

 
 
* 

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



II 
 

BILAGA B  

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

Titel Syfte 
 
 

Metod Deltagare i  
intervention 
 (bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Adelman, 
A., Añel-
Tiangco, R., 
Dellasega, 
C., Gabbay, 
R., Mauger, 
D., & Van 
Horn, D. 
USA 2013 
 

Diabetes nurse 
case 
management 
and 
motivational 
interviewing 
for change 
(DYNAMIC): 
results of a 2-
year 
randomized 
controlled 
pragmatic trial. 
 

För att bestämma om 
sjuksköterskor som 
utbildade i 
motiverande samtal ( 
MI ) skulle resultera i 
förbättrade resultat i 
diabetespatienter med 
hög risk typ 2. 
Kontrollgruppen 
erbjöds sedvanlig 
vård. 
 

En 2-årig randomiserad 
kontrollerad pragmatisk 
studie randomiserades 545 
patienter till sedvanlig vård 
kontroll ( n = 313 ) eller de 
som fått interventionen ( n 
= 232 ) med ytterligare 
praxis inbäddade i Nurse 
Case Managment vård 
(NCM), inklusive MI - 
guidad beteendeförändring 
rådgivning . NCM fick 
intensiv MI utbildning med 
regenbunden uppföljning. 
 

n=232 
(42) 

 

Sänkning av HbA1c och Kolestorol  skedde i både 
kontrollgrupp och interventionsgrupp men ingen 
märkarbar skillnad mellan grupperna. 
Depressionsymtomen var bättre i interventionsgruppen.  
 

(RCT) 
I 
 

Amico R., 
Cruz, N., 
Fisher, J., 
Kalichman, 
S., 
O’Connell, 
A. Osborn., 
K. Perez-
Escamilla, 
R., &  Wolf, 
S. USA 
2010 
 

A Brief 
Culturally 
Tailored 
Intervention for 
Puerto Ricans 
With Type 2 
Diabetes. 
 

Information 
motivation beteende 
färdigheter (IMB) 
modell för 
hälsobeteende 
förändring 
informerade 
konstruktion 
av en kort, kulturellt 
anpassad diabetes 
egenvård intervention 
för personer med typ 
2-diabetes. 
 

Interventionsgruppen fick 
tre individuella MI samtal 
under ett år med fokus på 
fysisk aktivitet , strategier, 
måltid planering, 
efterlevnad 
mediciner och 
blodglukosbevakning. 
Kontrollgruppen fick en 
kombination av medicinsk 
behandling, läkar 
övervakning och erbjöds en 
diabetes stödgrupp. 
 

n=48 
(27) 

 

Vid uppföljningen läste interventionsgruppen 
livsmedelsinnehåll och förhöll sig till 
kostrekommendationer betydligt bättre än 
kontrollgruppen. Även medel HbA1c-värden minskade i 
båda grupperna (Intervention: 0,48 % vs kontroll : 0,27 % 
absolut minskning ) visade endast interventionsgruppen 
en betydande förbättring från baslinjen till uppföljningen 
bekräftar förbättringar i diabetes egenvårdsbeteenden. 
 

(RCT) 
I 



III 
 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 
 
 

Metod Deltagare i 
intervention 

(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Anderson 
R., 
Hennrikus, 
D., 
Hokanson, 
J., Kendall, 
D., & Lando 
H.  
USA 2006 
 
 

Integrated 
tobacco 
cessation 
counseling in a 
diabetes self-
management 
training 
program: a 
randomized 
trial of diabetes 
and reduction 
of tobacco. 
 
 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utvärdera effekterna 
av en 
tobaksavvänjning 
ingripande med hjälp 
av motiverande samtal 
under rökavvänjning, 
diabetes, 
självförvaltning & 
utbildning. 
 

Patienter rekryterades från 
en pågående typ 2-diabetes 
vuxenutbildning på ett stort 
diabetes center . 
Motiverande samtal samt 
telefonrådgivning och 
erbjudande av medicinering 
eller standardbehandling. 
Effektmåtten var antal 
cigaretter rökta, HbA1c , 
vikt , blodtryck och lipider. 

n=57 
(0) 

 

Efter tre månader var resultatet i interventionsgruppen 
något bättre gällande rökabstinens men det höll inte i sig 
vid uppföljningen efter sex månader. 
Ingen av grupperna hade negativ inverkan på något av  
effektmåtten. 

(RCT) 
II 

Bailey, M., 
Hagger, M., 
Hardcastle, 
S., Harley, 
R., & 
Taylor, A. 
USA  2013 

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

Undersöka om MI 
som behandlande 
metod ger bättre effekt 
på viktnedgång, ökad 
fysisk aktivitet och 
CVD-riskfaktorer. 

Primärvårdspatienter i 
interventionsgruppen fick 
kost och motionsråd av en 
dietist och sjukgymnast 
samt upp till fem stycken 
enskilda MI-
samtalstillfällen. 
Kontrollgruppen erhöll 
vanlig vård. 

n=203 
(1) 

Efter 12 månader såg man att interventionsgruppen hade 
en signifikant förbättrat sina kolesterolvärden samt 
vidmakthöll bra nivåer av vardagsmotion (promenader).  

(RCT) 
II 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 
 
 

Metod Deltagare i 
intervention 

(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Borch-
Johns, K., 
Christensen, 
B., 
Lauritzen, 
T., Rubak, 
S., & 
Sandbæk, A.  
Danmark 
2011 
 

Effect of 
"motivational 
interviewing" 
on quality of 
care measures 
in screen 
detected type 2 
diabetes 
patients: a one-
year follow-up 
of an RCT, 
ADDITION 
Denmark. 

Syftet med denna 
studie var att 
utvärdera om en kurs i 
MI för 
allmänpraktiserande  l
äkare förbättrar 
patientens följsamhet 
till intensiv 
behandling baserad på 
riskparametrar och 
efterlevnad av 
föreskrivna läkemedel 
hos personer med typ 
2-diabetes som 
upptäcks genom 
screening. 

80 allmänläkare 
randomiserades till 
utbildning i MI eller inte. 
Båda grupperna fick 
utbildning i målstyrt 
intensiv behandling av typ 
2-diabetes . Interventionen 
bestod av en 1 ½ -dagars 
intensivkurs i MI med 
halvdag uppföljning två 
gånger under det första året. 

n=37 
(0) 

 

Ingen skillnad mellan interventionsgrupp och 
kontrollgrupp. HbA1c, kolesterol samt BMI och fysisk 
aktivitet förbättrades i båda grupperna efter ett år. 
Behandlarna i interventionsgruppen använde inte mer än i 
genomsnitt 1,7 av tre möjliga MI möten.  
 

(RCT) 
II 
 

Bot, S., 
Chinapaw, 
M., Dekker, 
J.,Kostense, 
P.,Lakerveld
, J., Nijpels, 
G., & Van 
Tulder, M. 
Nederländer
na 2013 

Motivational 
interviewing 
and problem 
solving 
treatment to 
reduce type 2 
diabetes and 
cardiovascular 
disease risk in 
real life: a 
randomized 
controlled trial. 
 

Att mäta effektiviteten 
av MI-baserad 
behandling i 
jämförelse med att 
enbart få en 
informationsbroschyr. 

Interventionsgruppen fick 6 
st 30 min långa samtal med 
utbildade ssk. Därefter 3 
samtal per telefon en gång i 
månaden. MI och Problem 
Solving Treatment (PST) 
låg till grund för samtalen. 
Ssk som ledde samtalen 
fick 18 timmars träning i 
samtalsteknik innan 
studiens början. 
Uppföljning skedde efter 
sex respektive 12 månader. 

n=314 
(120) 

Interventionsgruppens värden vid 12 månader var inte  
bättre än de i kontrollgruppen som fått en broschyr med  
info om livsstilsändringar. 

(RCT) 
I 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lauritzen%20T%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lauritzen%20T%5Bauth%5D
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 
 
 

Metod Deltagare i 
intervention 

(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Braspenning
, J., Elwyn, 
G., Grol, R. 
Jansinik, R., 
Keizer, E., 
& Van Der 
Weijden, T.  
Storbritanien 
2013  
 

No identifiable 
Hb1Ac or 
lifestyle change 
after a 
comprehensive 
diabetes 
programme 
including 
motivational 
interviewing: A 
cluster 
randomised 
trial.  
 

Att undersöka om om 
MI-inriktad 
behandling fungerar 
bättre än den på 
undersökta 
mottagningen 
generella vård för 
diabetespatienter. 
 

58 distriktskötersker med 
gemensamt 940 patienter 
med ett HbA1c över 7 % 
och BMI över 25kg/m2. 
Patientutfrågeformulär och 
journalinformation låg till 
grund för resultatet. 
 

n=229 
(0) 

 

Distriktssköterskorna i interventionsgruppen  
utbildades i MI-tekninken innan studien  
genomfördes. Ingen signifikant skillnad mellan  
kontrollgruppen och interventionsgruppen  
sågs på vare sig HbA1c eller inställning till  
livstilsförändringar. 
 

(CRCTs) 
I 
 

Bursac, Z., 
DiLillo, V., 
Gore, S., 
Greene, P., 
& Smith 
West, D. 
2007 USA 
 

Motivational 
Interviewing 
Improves 
Weight Loss in 
Women With 
Type 2 
Diabetes. 

Att avgöra om tillägg 
av motiverande samtal 
till ett viktkontroll 
program förbättrar 
viktminskning resultat 
och glykemisk 
kontroll för 
överviktiga kvinnor 
med typ 2-diabetes. 
 

Alla deltagare , oavsett 
experimentell tillstånd , fick 
en 42 - session viktkontroll 
, som sammanträdde i 
veckan under 6 månader , 
varannan vecka under 6 
månader , och sedan varje 
månad under 6 månader . 
Interventionsgruppen fick 
utöver detta 5 enskilda MI 
samtal. 
 

n=109 
(0) 

 

Kvinnorna som fick MI samtal hade minskat betydligt 
mer i vikt vid 6 månader och 18 månader. Viktökning 
förluster med motiverande samtal förmedlades genom 
förbättrad vidhäftning till beteende viktkontroll program. 
Afroamerikanska kvinnor i studien förlorade mindre vikt 
än vita kvinnor övergripande och verkade ha en minskad 
nytta av tillägg av motiverande samtal. Betydligt större 
HbA1C minskningar observerades i interventionsgruppen 
vid 6 månader men inte på 18 månader. 
 

(RCT) 
II 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 
 
 

Metod Deltagare i 
intervention 

(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Candel, M., 
De Vries, 
N., Heinrich, 
E., & 
Schaper, N.  
Nederländer
na 2010 

Effect 
evaluation of a 
Motivational 
Interviewing 
based 
counselling 
strategy in 
diabetes care. 
 

Att undersöka hur 
specialiserad 
utbildning i MI hos 
sjuksköterskan 
påverkar kliniska och  
beteendemässiga 
parametrar hos 
diabetespatienter. 

SSK som behandlade 
interventionsgruppen fick 
intensiv träning och 
handledning i MI och ledde 
ett behandlings program för  
diabetes patienter med 
målet att undersöka 
effekten på deras kliniska 
värden samt deras 
inställning till egenvård och 
compliance. 

n=280 
(33) 

Resultatet visar inte på några gynnsamma effekter på 
intag av fett och HDL. När det gäller patientens känsla av 
kontroll och ökade kunskaper kunde man se gynnsamma 
effekter. Man såg inte heller några effekter på bättre 
kostvanor som ex högre intag av frukt och grönsaker eller 
mer motion. Inte heller HbA1c, blodtryck, LDL 
förbättrades. 
 

(RCT) 
I 

Chen, S. 
M., Creedy, 
D., Lin, H. 
S., & 
Wollin,  J. 
Taiwan 
2010 

Effects of 
motivational 
interviewing 
intervention on 
self-
management, 
psychological 
and glycemic 
outcomes in 
type 2 diabetes: 
a randomized 
controlled trial. 
 

Att undersöka om MI 
kunde ha någon 
påverkan på 
patienternas egenvård, 
psykiska hälsa och 
glykemiska värden. 

Två grupper 
randomiserades där den ena 
fick MI-baserad behandling 
med fokus på att undersöka 
“readiness stage to change” 
och påverkan på HbA1c. 
Uppföljning skedde efter 3 
månader. 

n=125 
(0) 

Studien uppmätte en förbättring av HbA1c hos patienter i 
interventionsgruppen som i utgångsvärde låg över 7,62 
procent. Denna ökning sågs efter tre månader då 
uppföljningen gjordes. Ingen uppföljning är gjord efter en 
längre tid. 

(RCT) 
II 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 
 
 

Metod Deltagare i 
intervention 

(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Daly, M., 
Greaves, 
CJ.,Hammer
ton, F., 
Middlebrook
e, A., Piper, 
J., & 
O´Loughlin, 
L.  
Storbritanien 
2008 

Motivational 
interviewing 
for modifying 
diabetes risk: a 
randomised 
controlled trial. 
 

För att bedöma 
effekten av en låg 
kostnad intervention i 
primärvården för att 
minska risken för 
diabetes genom 
viktminskning och 
fysisk aktivitet. 
 

Deltagare var personer med 
ett BMI på 28 eller mer, 
men utan diabetes eller 
hjärtsjukdomar. 
Interventionsgruppen fick 
11 individuella MI samtal 
under 6 månader. 
Kontrollgruppen fick 
informationsblad.  
 

n=141 
(26) 

I interventionsgruppen nådde 24 procent 
viktminskningsmålet som var på 5 procent. I 
Kontrollgruppen var det 7 procent som nådde det målet.  
Ingen signifikant skillnad kunde påvisas mellan 
grupperna inom fysisk aktivitet. 

(RCT) 
II 

Feinberg, R., 
Garb, J., 
Zargarins, 
S., & Welch, 
G.  
USA 2010 

Motivational 
interviewing 
delivered by 
diabetes 
educators: 
Does it 
improve blood 
glucose control 
among poorly 
controlled type 
2 diabetes 
patients? 

Att undersöka om 
blodglukoskontrollen 
förbättras när MI 
läggs till som 
interventionsmetod till 
Diabetes Self 
Management 
Education (DSME).  
 

DM2-patienter med dålig 
blodglukoskontroll 
randomiserades i 4 grupper 
MI+DSME eller DSME 
enbart En jämförelse 
mellan grupperna gjordes 
efter sex månader. 
 

n=118 
(0) 

Patienterna infann sig vid en majoritet av 
interventionstillfällena men endast 35 % kom på 
uppföljningsbesöken. Resultaten visade på att de i 
interventionsgruppen som mottagit MI-baserad vård hade 
till och med sämre resultat på en sänkning av HbA1c. 
Inga övriga skillnader som egenvårdskunskaper och stress 
orakad av sjukdomen sågs mellan grupperna. 
 

(P) 
II 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte 
 
 

Metod Deltagare i 
intervention 

(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

Henriksen, 
J., 
Hjelmborg, 
J.,Lønvig, 
E., 
Rosenbek 
Minet, L., & 
Wagner, L.  
Danmark 
2010 

The effect of 
motivational 
interviewing on 
glycaemic 
control and 
perceived 
competence of 
diabetes self-
management in 
patients with 
type 1 and type 
2 diabetes 
mellitus after 
attending a 
group 
education 
programme. 

Att mäta effektiviteten 
av MI-baserad 
behandling i relation 
till 
standardbehandling 
utifrån parametrar som 
blodglukoskontroll 
och förbättrad 
egenvård. 

Interventionsgruppen fick 
minst 5 individuella MI-
baserade samtal under ett år 
med fokus på att förändra 
livsstilsfaktorer som 
inverkar negativt på 
diabetesfaktorer. 

n=173 
(51) 

Trots ett utförligt behandlingsprogram 
där behandlande personal under ett års  
tid genomgått intensiva utbildningar i MI- 
teknik fann man inga relevanta skillnader 
i vare sig HbA1c, blodtryck, vikt- 
minskning eller kolesterolvärde. 

(RCT) 
I 

Hjalmarsson
, A., & 
Persson, L.   
Sverige   
2006  

Smoking 
cessation in 
patients with 
diabetes 
mellitus: 
Results from a 
controlled 
study of an 
intervention 
programme in 
primary 
healthcare in 
Sweden. 

En studie som gjordes 
inom primärvården i 
Sverige (Hjalmarsson 
& Persson, 2006) för 
att se om MI fungerar 
bättre vid 
rökavvänjning hos 
personer med diabetes 
än hos de personer 
som på egen hand vill 
sluta.  

Ena gruppen fick 
gruppbehandling med MI 
och andra gruppen fick en 
folder hem med råd vid 
rökavvänjning.  

n=223 
(30) 

Studien gav resultat som talar positivt för MI som metod 
vid rökavvänjning. Efter 12 månader hade signifikant 
många fler i gruppbehandlingen uppgett att de slutat röka 
jämfört med de som inte fått gruppbehandling.  
 

(CRCTs) 
I 



IX 
 

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

Resultat Typ 
Kvalitet 

Levitt, N., 
Mash, B., 
Steyn, K., 
Zwarenstein
, M., & 
Rollnick, S. 
Sydafrika 
2012 
 
 

Effectiveness 
of a group 
diabetes 
education 
programme in 
underserved 
communities in 
South Africa: 
pragmatic 
cluster 
randomized 
control trial. 

 

Att utvärdera  
effekten av ett 
grupputbildningsprogr
am vid diabetes typ 2. 

Interventionsgruppen fick 4 
sessioner gruppdiabetes 
utbildning av en 
hälsoinspiratör i vägledande 
stil. Kontrollgruppen får 
sedvanlig vård och enstaka 
pedagogiska samtal i 
väntrummet . Utvärdering 
av mätvärden vid start och 
efter 12 månader. 
 

n=720 
(422) 

Ingen signifikant skillnad mellan kontrollgrupp och 
interventionsgrupp gällande HbA1c, viktminsking, och 
kolesterol. Däremot var det skillnad gällande Blodtryck i 
interventionsgruppen. 
422 av 710 deltagare i interventionsgruppen gick på alla 
möten. 

(RCT) 
I 


