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Gör vi vårt bästa? 

– En litteraturöversikt om motiverande samtals inverkan inom vården av 
diabetes typ 2 
 

 

Do we do our best? 

- A literature review of motivational interviewings impact in the treatment of type 2 

diabetes 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: 

Diabetes typ 2 är ett ökande globalt problem och kan leda till svåra 

komplikationer. Patientundervisning är en viktig del av vården för denna 

patientgrupp och behandlar bland annat rätten att påverka och medverka i 

egenvård och behandling. Undervisningen har gått från att vara 

informationsbaserad mot en mer patientcentrerad sådan. Behandlingen av 

diabetes typ 2 innebär ofta vidtagande av livsstilsförändringar och motivation 

är nyckelelementet. Motiverande samtal (MI) är en metod vars syfte är att 

stimulera till positiv förändring genom att locka fram och förstärka individens 

motivation. Metoden har använts inom flera livsstilsområden och det finns en 

stor tilltro till metoden även inom diabetesvården.  

Syfte: Att beskriva motiverande samtals inverkan inom vården av diabetes typ 2. 

Metod: 
En litteraturöversikt baserad på 11 vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och 

kvantitativa, har genomförts. Efter genomläsning skapades en sammanställning av 

varje artikels resultat. Utifrån dessa relaterades artiklarnas resultat till varandra 

och fördelades i huvudteman. Vidare delades huvudtemana upp i subteman. 

Resultat: Behandlar tre huvudteman; effekter, sjuksköterskans perspektiv på MI och 

patientens upplevelse av MI. Resultaten skiljer sig åt gällande effekten på 

HbA1c och livskvalitet. Svag effekt gällande beteendeförändringar. 

Följsamheten till metoden hos sjuksköterskan var hög eller tillfredsställande 

och färdigheterna ökade med tiden. Sjuksköterskornas och patienternas 

inställning var positiv. Sjuksköterskorna fick genom samtalstekniken redskap 

att arbeta med. Patienterna upplevde metoden som stödjande och 

uppmuntrande. 

Diskussion: Det motiverande samtalet kan ta stöd av Prochaska och DiClementes 

Transteoretiska Modell för att uppnå en ökad förståelse inför 

motivationsproblematiken. I diskussionen framkommer att de använda 

mätmetoderna bör utvecklas och eventuellt kompletteras med ett ökat fokus på 



 
 

 
 

 

kvalitativa mätmetoder. 

Nyckelord: Motiverande samtal, diabetes, sjuksköterska, patient, effekt, upplevelse. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 

Type 2 diabetes is a growing global problem and can lead to severe 

complications. Patient education is an important part of care for this patient 

group and focus on the right to influence and participate in self-care and 

treatment. Education has developed from being information-based to a more 

patient-centered one. Treatment of type 2 diabetes often involves the adoption 

of lifestyle changes where motivation is the key element. Motivational 

interviewing (MI) is a method which aims to encourage positive change by 

stimulate and enhancing individual motivation. The method has been used in 

several lifestyle areas, and there is a great confidence in the method, even in 

diabetes care. 

Aim: To describe motivational interviewings impact in the treatment of type 2 

diabetes  

Methods: A literature review based on 11 scientific articles, both quantitative and 

qualitative, has been implemented. After the reading, a summary of each 

article's results was created. Based on the summary, the articles results was 

related to each other and then distributed in to main themes. Furthermore, the 

main themes were addressed in subthemes. 

Results: Addresses three main themes; effects, nurse’s perspective on MI and patient 

experience of MI. The results are divergent regarding the effect on HbA1c 

and quality of life. No effect regarding behavioral changes was seen. 

Adherence to the method of the nurse was high or satisfactory and skills 

increased with time. Both nurses and patients attitudes were positive. The 

motivational interviewing gave the nurses tools to work with. The patients 

experienced the method as supportive and encouraging. 

Discussions: The motivational interviewing can use the support of Prochaska and 

DiClementes Transtheoretical Model to achieve a better understanding for the 

motivation problem. The discussion shows that the methods applied should be 



 
 

 
 

 

overlooked and possibly supplemented by an increased focus on qualitative 

methods. 

Keywords: Motivational interviewing, diabetes, nurse, patient, effect, experience 
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Inledning 

Vi började fundera kring ordet motivation och hur vi som sjuksköterskor kan motivera 

patienter till förändring. Detta ledde vidare till livsstilsfrågor och hur ett beteende förändras. 

Inledande litteratursökning förde oss vidare mot metoden motiverande samtal och hur den kan 

användas för att stödja patienter med diabetes typ 2 i olika avseenden. Vår uppfattning är att 

motiverande samtal är en populär metod som används allt oftare i sjukvården. Vi vill med 

detta arbete ta chansen att fördjupa oss i ämnet för att eventuellt kunna använda oss av det i 

vår kommande profession som sjuksköterskor. En grupp som ofta gynnas av 

livsstilsförändringar är patienter som har eller riskerar att drabbas av diabetes typ 2 och för att 

begränsa vårt sökande valde vi att i detta arbete avgränsa oss till denna grupp. 

 

Bakgrund 

Till bakgrund för detta arbete ligger fokus på patienter med den kroniska sjukdomen diabetes 

mellitus typ 2, de som riskerar att drabbas av den samt sjuksköterskor som i 

patientundervisningen för dessa individer använder metoden motiverande samtal. 

Sjukdomsbild och metod beskrivs med utgångspunkt i dagsläget. 

 

Patientundervisning 

En viktig del i sjuksköterskans omvårdnad av patienter med diabetes typ 2 och de som 

befinner sig i riskzonen att insjukna, är den undervisning som bedrivs av sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal (Klang Söderkvist, 2008, s. 9-13). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska (2005) beskriver att sjuksköterskan ur ett 

omvårdnadsvetenskapligt perspektiv skall organisera och/eller delta i teamarbete kring 

patienten samt kunna informera patienter och närstående samt förvissa sig om att de förstått 

given information. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kännetecknas av ett 

engagemang i professionell anda, där kunskap och erfarenhet skall erbjuda en absolut närhet i 

det vårdande mötet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 46). 

 Patientutbildning kan ges i grupp eller individuellt och behandlar bland annat patientens 

rätt att påverka och medverka i den egna vården och behandlingen. Begreppet innefattar även 

att ta hänsyn till och använda sig av patientens egna förmågor. Under senare år har denna 

undervisning gått från att vara ren information riktat från en vårdare mot en patient, till en mer 

patientcentrerad form av kommunikation där patienten uppmuntras istället för tillrättavisas. 
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  Inom ramen för dagens patientundervisning behandlas ofta två begrepp: empowerment 

och motiverande samtal (Klang Söderkvist, 2008, s. 9-13). Empowerment innebär i denna 

kontext ett slags bemyndigande eller en bekräftelse på den egna individens förmåga till 

förändring och läkande där hon blir specialist på sin egen hälsa (Rollnick, Miller & Butler, 

2009 s. 34). För en diabetespatient kan detta innebära att istället för att bara erhålla 

information om sin sjukdom och dess behandlingsformer även erbjudas möjligheter att 

utveckla egna kunskaper om vården, sig själv och sjukdomen (Hansson Scherman & 

Runesson, 2009, s. 193). Detta i syfte att aktivt påverka sin egenvård i salutogen riktning, 

vilket innebär en strävan efter att bevara och förstärka det friska och fungerande hos 

individen, att trots de motgångar en kroniskt sjuk kan möta kunna handskas med dem och 

integrera dem i det dagliga livet (Antonovsky, 2005, s. 38-39). 

 

Motivation 

Mycket information finns tillgänglig angående fysisk aktivitet, nutrition, viktkontroll och 

betydelsen av förändrad livsstil vid riskbeteenden. Bland annat har folkhälsoinstitutet 

publicerat rekommendationer för dessa områden (Folkhälsointitutet [FHI], 2013). Trots detta 

verkar inte patienter i någon högre grad intresserade av eller motiverade till att förbättra sin 

allmänhälsa genom beteendeförändringar (Forsberg, 2006). Ett sätt att se på motivation kan 

vara att den antingen finns eller inte finns, närmast som en beständig egenskap hos en person. 

Det synsättet kan göra att vårdgivaren känner frustration och blir passiv när denne inte finner 

tecken på motivation hos en patient. 

 Motivation kan enligt en studie (Butterworth, 2008) beskrivas som nyckelelementet och 

den centrala pusselbiten i satsningen mot ett förändrat beteende. Med andra ord bör 

motivationen lockas fram från klienten och inte påtvingas utifrån (Resnicow & McMaster, 

2012). Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn och Grol (2010) fann i sin studie att 

patientens ovilja till förändring var ett av de största hindren i den diabetesrelaterade 

livsstilsbehandlingen. Motiverande samtal sågs som en möjlig metod för att överkomma detta 

hinder.   

 

Motiverande samtal 

Motiverande samtal kallas på engelska motivational interviewing och då detta uttryck 

används i svensk vårdpraxis nyttjas denna term, förkortad MI genomgående i detta arbete. MI 

är en evidensbaserad metod som används inom många livsstilsområden, både förebyggande 
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och behandlande. Förutom inom diabetesvården används metoden bland annat vid 

alkoholriskbruk, droganvändning, övervikt, fysisk inaktivitet och bristfällig nutrition (Sim, 

Wain & Khong, 2009).  

 Kortfattat innebär metoden som utvecklades av William R. Miller och Steven Rollnick i 

början av 1980-talet, en form av rådgivning där patienten eller klienten stimuleras till positiv 

förändring genom att locka fram och förstärka individens egen motivation (Rollnick, Miller, 

& Butler, 2009, s. 118). Man kan också beskriva MI som ett strukturerat samtal vilket 

maximerar individens frihet att tala och tänka om förändring i en atmosfär fri från tvång och 

frammanande av förhastade lösningar (Lane, Karenza & Rollnick, 2008). 

 Rådgivaren använder sig av fyra principer i samtalet. Grunderna är att utföraren av 

metoden visar empati, strävar efter att utveckla diskrepans, stödjer patientens självtillit och 

använder en teknik kallad rulla med motstånd. Empatin är grundläggande i samtalet och visas 

genom ett aktivt och reflekterande lyssnande som är en viktig komponent i en stödjande 

kommunikation (Eide & Eide, 2006 s. 43). Diskrepans innebär att rådgivaren stimulerar 

patienten till att utveckla känslan av att något inte är som det bör vara och att detta kan 

ändras, samt att medvetandegöra skillnaden mellan vad hon gör nu och andra alternativ 

(Forsberg, 2006). Patientens självtillit stöds när rådgivaren visar att hon tror på patientens 

egen förmåga, visar optimism och tilltro till dennes förmåga att öka självtilliten. Att rulla med 

motstånd förklaras som faktumet att motstånd inte är en egenskap i sig, utan något som 

framkallas genom rådgivarens sätt att samtala (Rollnick, Miller & Butler 2009, s. 118). 

Motståndet innebär att patienten antingen öppet eller i inre monolog argumenterar för att 

fortsätta som hittills (Forsberg, 2006). Detta motstånd möts genom att rådgivaren ”rullar med” 

motståndet och backar, reflekterar och bekräftar det som sägs och på så sätt undviker 

argumentation som har motsatt effekt. 

 Butterworth (2008) beskriver i sin studie att MI är utformad utifrån en insikt om vad som 

väcker motivation till förändring. Genom att respektera varje enskild patients autonomi och 

genom att motstå viljan att pressa patienten till förändring kan man enligt MI ha en större 

chans att nå de behandlingsmål som är önskvärda. Metoden vilar på att identifiera och 

mobilisera klientens inneboende värderingar och mål i syfte att stimulera till 

beteendeförändring (Resnicow & McMaster, 2012). Det innebär att använda sig av både 

konkreta tekniker och rådgivning inom ramarna för patientens autonomi och kan beskrivas 

som en personcentrerad metod för vägledning med målet att frammana och stärka personlig 

motivation till förändring. En dansk studie (Rubak, Sandbæk, Lauritzen & Christensen, 2005) 

visar att MI är effektivt och överträffar traditionell rådgivning i behandlingen av flertalet 
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beteendeproblem och sjukdomsbilder. Som exempel kan nämnas alkoholism, övervikt, höga 

blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. 

 

Utvärdering av MI 

För att värdera användandet av metoden används Motivational Interviewing Treatment 

Integrity (MITI) och Motivational Interviewing Skills Code (MISC). Båda är 

kodningsverktyg designade för att mäta följsamheten till metoden MI (Moyers, Martin, 

Manuel, Hendricksson & Miller 2005). MITI fokuserar på terapeutens funktion och 

utvärderar dennes kompetens i att använda MI. MISC utvärderar även hur patienten svarar på 

metoden genom att analysera hur respondensen är i form av förändringsprat. 

 

Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus är ett gemensamt namn för de sjukdomar som innebär en förhöjd 

blodglukoshalt (Ericson & Ericson, 2012, s. 549). Diabetes är ett ökande problem världen 

över. I Sverige är förekomsten av diabetes cirka fyra procent av befolkningen, varav 

majoriteten, 80-90 procent har diabetes typ 2 (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2009). Insjuknandet är oftast långsamt och symtomen kan vara diffusa då de utvecklas 

över lång tid (Ericson & Ericson, 2012, s. 550-555). Ärftlighet i kombination med 

livsstilsfaktorer som matvanor, övervikt och stillasittande livsstil anses ha betydelse för 

uppkomsten.  

 

Diagnos och behandling 

Diagnos görs genom provtagning av plasmaglukos (Ericson & Ericson, 2012, s. 555). Minst 

två förhöjda värden med plasmaglukos >7,0 mmol/l tagna vid olika tidpunkter krävs för 

diagnos.  

 Det övergripande målet för behandling av diabetes är att med bibehållen livskvalitet 

förhindra akuta och långsiktiga komplikationer (SBU, 2009). Grunden i förebyggandet och 

behandlingen av diabetes typ 2 är livsstilsåtgärder som kostomläggning och ökad fysisk 

aktivitet. För att minska insulinresistensen, görs detta ofta i kombination med perorala 

antidiabetespreparat. Då sjukdomen är progressiv, behövs ofta i senare stadium även 

insulinbehandling.  
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Komplikationer 

De akuta komplikationerna är hyperglykemi, en förhöjd halt av blodglukos till följd av 

insulinbrist, och hypoglykemi som innebär för låg blodglukoshalt i blodet till följd av för hög 

halt av insulin, (Ericson & Ericson, 2009, s. 542-543). Båda åkommorna kan leda till 

medvetandesänkning eller koma.  De långsiktiga komplikationerna är relaterade till små och 

stora blodkärlsskador som kan leda till retinopati, nefropati, neuropati samt hjärt- och 

kärlsjukdom.  

 

Utvärdering av livskvalitet 

Livskvalitet är brett begrepp och i detta sammanhang har The World Health Organization:s 

tolkning använts, vilken beskriver livskvalitet som ett mått på en persons upplevelse av 

välbefinnande (World Health Organization [WHO], 1993). Denna upplevelse påverkas av 

personens egna förväntningar på och värderingar av sin fysiska och mentala hälsa, och av 

faktorer som social miljö och livsförhållanden. WHO har utvecklat instrumentet World Health 

Organization Quality of Life (WHOQoL) för att värdera individens livskvalitet, som är ett 

frågeformulär. Mätningen syftar till att fånga upp en individs fysiska och psykologiska status, 

grad av oberoende, sociala relationer och förhållandet till sin omvärld.  

 Inom diabetesvården används ofta formuläret Problem Areas In Diabetes (PAID). 

Formuläret fångar med sina frågor upp patientens perspektiv och den aktuella emotionella 

belastning som sjukdomen och dess behandling utgör (Welch, Weinger, Anderson & 

Polonsky, 2003).  

 

HbA1c 

HbA1c är ett mått som visar medelblodglukosnivån under de senaste 8-10 veckorna (Ericson 

& Ericson, 2008, s. 524). Nivån av HbA1c är kopplat till utvecklandet av komplikationer och 

därför ett viktigt mått i förhållande till effekten av behandling (SBU, 2009).  

 Från 1 september 2010 anges HbA1c i mmol/mol (Svenska Diabetesförbundet, 2010). För 

individer under 50 år och utan diabetes ligger normalt HbA1c-värde mellan 27 och 42 

mmol/mol. För personer över 50 år är ett värde mellan 31 och 46 mmol/mol normalt. Den 

allmänna målsättningen inom diabetesvården är ett HbA1c-värde under 52 mmol/mol. 

 Nielsen, Gannik, Siersma och De Fine Olivarius (2011) har undersökt relationerna mellan 

HbA1c-nivå, symtom och upplevd hälsa. Resultatet visade att den upplevda hälsan hos 

patienter med diabetes typ 2 försämrades markant i samband med ökande antal 
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diabetesrelaterade symtom. Studien visade liknande, men svagare resultat när det gällde 

sambandet mellan den upplevda hälsan och nivån av HbA1c. Samtidigt visade rapporten att 

nivån av HbA1c hade liten betydelse för antal symtom. För att undvika komplikationer är en 

god glykemisk kontroll en hörnsten i behandlingen av diabetes. Enligt studien upplever 

många av patienterna liten eller dålig symtomlindring i sin behandling, vilket påverkar den 

upplevda hälsan negativt. Detta förklaras med att patienter själva prioriterar symtomkontroll 

framför förebyggande av komplikationer, samt att upplevd hälsa är en motiverande faktor för 

följsamhet till behandlingen. För att få optimal kontroll över sjukdomen i behandlingen bör 

den upplevda hälsan och symtom tas i beaktning i tillägg till förebyggande av komplikationer. 

 

Riktlinjer 

År 2009 presenterades rapporten Patientutbildning vid diabetes (SBU, 2009). Rapporten 

utvärderar olika metoder som användes vid patientutbildning. Den genomfördes som en 

systematisk litteraturstudie där aktuella vetenskapliga artiklar granskades i syfte att formulera 

rekommendationer för patientutbildning inom diabetesvården. Som mätvärde för att påvisa att 

en metod var tillförlitlig och effektiv användes HbA1c och begreppet livskvalitet. En 

sänkning av HbA1c var en stark indikation för att metoden fungerade. En av slutsatserna i 

denna rapport var att metoden MI inte visade sig mer effektiv än sedvanlig vård gällande 

effekt på HbA1c, men att mätverktygen för att utvärdera livskvalitet var otillfredsställande. 

SBU konstaterade vidare att det behövs fler kontrollerade studier av effekterna på Hba1c och 

motivationshöjande samtal enligt MI. De nationella riktlinjerna för patientutbildning vid 

diabetes baserar sig på denna rapport, och rekommenderar inte metoden i syfte att sänka 

HbA1c (Socialstyrelsen, 2010). 

 I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor finns tydligt beskrivet att 

sjuksköterskan skall ha förmåga att informera och undervisa patienter och närstående, 

individuellt och i grupp, samt ge stöd och vägledning för möjliggörande av optimal 

delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen, 2005). Hur denna information och 

undervisning skall bedrivas beskrivs inte. 

 

Problemformulering 

Eftersom de svenska rekommendationerna att använda MI som metod vid patientundervisning 

vid diabetes typ 2 är vaga behövs en aktuell genomgång av rådande forskning. SBU: s rapport 

(SBU, 2009) avråder till användning av MI på grund av att inga signifikanta effekter visat sig 
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på HbaA1c i dittills gjorda studier. Däremot påtalas behovet av ytterligare forskning kring 

både HbA1c och livskvalitet i relation till MI. En sammanfattning av dagsläget skulle ge en 

tydligare bild av MI som metod och om det är motiverat att använda den i en framtida 

sjuksköterskeroll. En kartläggning kan även ge förklaringar till varför metoden blivit så 

populär, samt styrka eller försvaga skälet att använda den. 

 

Syfte 

Att beskriva motiverande samtals inverkan inom vården av diabetes typ 2. 

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk referensram används Prochaskas och DiClementes teori Self- Change Theory, 

som beskriver att människans förmåga till förändring beror på var i en förändringsprocess hon 

befinner sig (Prochaska & DiClemente, 1983). Med teorin som grund utvecklades ”Stages of 

Change Model/Transtheoretical Model (TTM)”. Valet av denna teori motiveras av dess 

applicerbarhet på MI, då den underlättar förståelsen av en patients motivationsbild och 

därmed hjälper sjuksköterska och patient i strävan att genomföra livsstilsförändringar. I TTM 

ligger motivationscirkeln, som utgörs av fem steg till grund för en förklaring av människans 

benägenhet till förändring (Prochaska, Johnson & Lee, 2009) (se bilaga 2). Forsberg, Ekman, 

Halldin och Rönnberg (2004) har tolkat stegen i cirkeln enligt följande: i det första steget 

(pre-contemplation) är motståndet mot förändring stort, motivationen låg och tankar kring, 

diskussion och information om en eventuell förändring avstås. I det andra steget 

(contemplation) övervägs för och nackdelar med en förändring. Det tredje steget (decision) 

utgörs av förberedelse inför en förändring där vissa förändringar prövas. I fjärde steget (active 

change) sätts förändringen i verket och upplevelsen är att den medför positiva konsekvenser. 

Om förändringen kvarstår i mer än sex månader har enligt teorin det femte steget uppnåtts 

(maintenance). Här bibehålls känslan av att förändringen är av godo och att personen i fråga 

har kontroll över det nya beteendet. Beteende och livsstilsförändringar sker inte linjärt genom 

dessa steg utan rör sig ofta mellan dessa innan en bestående förändring skett. Ofta sker återfall 

(relapse) till det första steget och återerövringar av de olika stegen är en naturlig del i en 

föränderlig process. TTM används för att rama in, förtydliga och förstå processerna vid 

livsstilsförändringar (Alahutha, Korkikangasi, Kera, Kynga & Latinen, 2011). 

     Teorin utgår från att resultatet av behandlingar kan förbättras när det finns en kongruens 

mellan vilket steg i förändringscirkeln patienten befinner sig och den behandling som erbjuds 

(Prochaska & DiClemente, 1986). Det kan för vårdgivaren vara viktigt att ta reda på var i 
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denna cirkel patienten befinner sig innan en stödjande insats kan påbörjas och teorin går att 

relatera till och tillämpa på MI, varför TTM används i diskussionen.  

 

Metod 

En vetenskaplig litteraturöversikt har genomförts. Det innebär att systematiskt söka, kritiskt 

granska och sedan sammanställa den litteratur som funnits (Polit & Beck, 2006 s. 133). Syftet 

med en litteraturstudie är att skapa en överblick över ett specifikt forskningsområde eller att 

sammanställa resultat på ett strukturerat sätt (Friberg, 2012, s. 134).  

Datainsamling 

Litteraturöversikten begränsades till publikationer utgivna mellan 2007 och 2012. Detta 

motiverades dels genom att SBU:s rapport grundar sig på artiklar utgivna fram till 2007, dels 

för att säkerställa artiklarnas relevans. Sökmotorerna CINAHL, PubMed, MedLine samt 

SweMed användes, detta på grund av deras höga innehåll av vårdvetenskapliga artiklar. 

Aktuella sökord var: motivational interviewing, diabetes, nursing, nurs*, nurse och effects. 

Sökorden kombinerades på olika sätt för att maximera sökresultatet. Resultatträffarnas titlar 

lästes och de som inte passade syftet sållades bort. Vidare lästes abstracten till de artiklar som 

valts ut efter första sållningen. De som inte motsvarade studiens syfte eller inte var 

vetenskaplig artikel valdes bort, till sist återstod elva artiklar som inkluderats i 

litteraturöversikten (se bilaga 1). Av dessa artiklar var fyra kvantitativa, fyra kvalitativa och 

tre hade både kvalitativa och kvantitativa inslag. 

 

Urval 

Inklusionskriterier var kvalitativa och kvantitativa studier, patienter med diabetes typ 2, 

sjuksköterskeledda interventioner baserade på MI, skrivna på engelska, svenska, norska eller 

danska. Exklusionskriterierna var diabetes typ 1, andra språk samt att interventionen var 

utförd av andra yrkesgrupper än sjuksköterskor. 

 

Bearbetning och analys 

Inledningsvis lästes samtliga artiklar ett flertal gånger. Detta är viktigt för att förstå helheten 

och göra tolkningen mer tillförlitlig (Tidström & Nyberg, 2012, kap.8, s. 134).  

 En översiktstabell (se bilaga 3) skapades på var sitt håll för att ge stöd till analysarbetet, 

samtidigt som det sågs som en validering av att innehållet i studierna har uppfattas.  Därefter 

diskuterades uppfattningen om artiklarnas innehåll sinsemellan och missförstånd 



 
 9 (35) 

 

korrigerades. Diskussionen resulterade i en mindmap med tre cirklar innehållande var sitt 

huvudtema. Vidare delades artiklarna upp i olika högar. Inom artiklarna i samma hög 

identifierades ett antal subteman. Dessa markerades med olikfärgade pennor, samtidigt som 

dessa ord noterades i ett eget dokument tillsammans med artiklarnas namn och författare. Det 

är viktigt att ta hänsyn till om artiklarna är kvalitativa eller kvantitativa då de i resultatet skall 

presenteras på olika sätt (Friberg, 2006, s. 140).  

 Artiklarna sorterades därför i dokumentet in i tre metodkategorier: kvalitativa, kvantitativa 

och de med både inslag av kvalitativ och kvantitativ forskning. Relevansen av de olika 

områdena avhandlades och analyserades och med dessa som utgångspunkt ritades, utifrån de 

större huvudtemacirklarna, linjer till mindre cirklar bildande subteman. De mindre cirklarna 

fylldes med artiklarnas huvudbegrepp.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturstudier är det centralt att respektera artikelförfattarens texter och inte snedvrida 

deras resultat och intentionen har genom skrivandet av uppsatsen varit att följa denna etiska 

aspekt (Nyberg, 2012, kap.2, s. 47-49).  

 En stor del av den vetenskapliga forskningen och litteraturen är skriven på engelska. För 

att inte förvränga studiernas resultat har genomläsningen därför skett med stor noggrannhet 

där ord begrepp som befunnits oklara översatts med hjälp av lexikon. Varje student har etiskt 

och juridiskt ansvar för att den forskning som de beskriver följer vetenskaplig praxis och 

håller god kvalitet (Nyberg, 2012, kap.2, s. 47-49).  

 Att söka efter kunskap och sanning är forskningens viktigaste uppgifter, därför har 

noggrannheten med att alltid uppge källor och som utnyttjats varit stor genom hela arbetet. 

Strävan har även varit att åsidosätta eventuell förförståelse och personliga inställningar till det 

uppsatsen behandlar och därigenom ge en så sanningsenlig bild som möjligt.  

 

Resultat 

Genomläsning och bearbetning av valda artiklar resulterade i 3 huvudteman och 7 subteman.  
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Tabell 1. Översikt av resultat 

Huvudteman: Subteman: 

Effekter 

-Effekter som användandet 

av MI haft i statistiskt 

mätbara parametrar. 

- HbA1c, Livskvalitet och 

Beteendeförändring  

- Utvärdering av 

sjuksköterskans följsamhet 

till metoden och patientens 

mottagande. 

Sjuksköterskans perspektiv 

på MI 

- Den subjektiva delen i 

sjuksköterskans användande 

av metoden. 

- Upplevelsen av MI 

- Patientens mottagande av 

MI enligt sjuksköterskan 

- Motivation till att använda 

MI 

Patientens upplevelse av 

MI 

- Den subjektiva delen i 

patientens upplevelse av MI. 

- Att bli sedd 

- Empowerment 

 

Effekter  

Effekter som användandet av MI haft i statistiskt mätbara parametrar. 

 

HbA1c, Livskvalitet och beteendeförändring 

Tre studier behandlade specifikt effekten av MI på HbA1c, med olika resultat. Två av dem 

som pågick under 2 respektive 1 år (Heinrich, Math, Candel, Sharper & de Vries, 2010; 

Rosenbek Minet, Wagner, Lønvig, Hjelmborg & Henriksen, 2011b) visade inte på någon 

signifikant effekt avseende mätvärdet direkt efter interventionen, inte heller vid uppföljning 

efter 24 månader. Chen, Creedy, Lin och Wollin (2012) visade däremot i sin 3 månader långa 

studie en signifikant sänkning av HbA1c. Förändringen gällde de individer som ingick i MI-

interventionen med ett ingångsvärde över 7,62 %. För dessa sänktes medelvärdet av HbA1c 

från 8,97 % till 8,16 % vilket motsvarar en sänkning från ca 94 mmol/mol till ca 85 

mmol/mol (Svenska diabetesförbundet, 2010). 

 Studierna visade på olika effekt av MI på livskvaliteten (Chen et al., 2012; Heinrich et al., 

2010; Rosenbek Minet et al., 2011b). Två av dessa visade i sina studier inga signifikanta 
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förbättringar av livskvaliteten mätt med PAID efter respektive intervention (Heinrich et al., 

2010; Rosenbek Minet et al., 2011b). Enligt Chen et al. (2012) däremot, som använt sig av 

WHOQoL, förbättrades livskvaliteten i interventionsgruppen stadigt under tiden för 

interventionen i MI-gruppen, medan denna parameter förblev oförändrad i kontrollgruppen.  

 Tre studier (Lakerveld, Bot, Chinapow, van Tulder, Kingo & Nijpels, 2012; Heinrich et al., 

2010; Rosenbek et al., 2011b) har undersökt effekten av MI gällande beteendeförändringar. 

De uppmätta parametrarna var: fysisk aktivitet, intag av frukt och grönt samt intag av fett. 

Dessa presenterade i sina resultat liten eller ingen effekt på de uppmätta parametrarna. Inte 

heller visades signifikanta skillnader efter uppföljning av MI-interventionen vid 12 och 24 

månader. Heinrich et al. (2010) beskrev även att användandet av metoden haft ogynnsamma 

effekter på intaget av fett och HDL.  

 

Utvärdering av sjuksköterskans följsamhet till metoden och patientens mottagande. 

Ett flertal studier (El-Mallakh, Orr Chlebowy, Wall, Myers & Cloud, 2012L; Lakerveld et al., 

2012; Rosenbek Minet et al., 2011b; van Eijk-Hustings, Daemen, Schaper & Vrijhoef, 2011;) 

behandlade frågan om sjuksköterskans följsamhet till MI och relevansen av att hon förstått 

och behärskat metoden. Rosenbek Minet et al. (2011b) använde MITI innan interventionen 

genomfördes i syfte att säkerställa sjuksköterskornas kompetens i MI innan studien utfördes. 

MITI visade i denna studie på hög MI-kompetens hos de deltagande sjuksköterskorna.  

Britt och Blampied (2010) använde MISC i en intervention där två MI-utbildade 

sjuksköterskor använde mätverktyget kontinuerligt under interventionens gång. Samtalen 

spelades in och analyserades med avseende på MI-teknik, det vill säga på hur många öppna 

frågor, reflekterande svar och komplexa reflektioner som ingick. Efter varje mätning fick 

sjuksköterskorna feedback och resultatet visade att sjuksköterskornas förmåga att använda 

MI-teknikerna hade förbättrats vid varje rådgivningstillfälle. Patienterna ökade sitt 

”förändringsprat” allt eftersom sjuksköterskan blev bättre på att använda sig av MI.  

 En studie som utvärderat en intervention för livsstilsförändringar (Lakerveld et al., 2012) 

har använt båda verktygen under slumpmässigt utvalda samtal genom studiens gång. 

Resultaten av dessa visade att sjuksköterskorna hanterade metoden relativt tillfredställande, 

men att resultatet med avseende både på MITI och på MISC skulle kunna förbättras med mer 

färdighetsträning. van Eijk-Hustings et al. (2011) mätte MI subjektivt genom enkäter med 

öppna frågor och objektivt med MITI-mätning. Resultatet av mätningarna visar att 

mottagligheten av MI var bra efter utbildningen och hade ökat ytterligare efter sex månader. 

De mest okomplicerade teknikerna, dvs. att arbeta med öppna frågor och reflekterande svar 
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var lätta att använda sig av. Sjuksköterskorna sade sig dock vilja ha mer djupgående 

utbildning för att kunna använda sig av de mer komplicerade teknikerna med djupare fokus på 

utvecklande av diskrepans hos patienten. Studien visade vidare att faktorer för att förbättra 

implementeringen uppkom stegvis och att utbildning inom MI (grund- och avancerad) är en 

kontinuerlig process där feedback är av stor vikt. Resultatet visade även att stöd från kollegor 

är en viktig faktor för att användandet av metoden skall fungera. Två studier beskriver att 

ytterligare utbildning och feedback av tidigare samtal ökade MI-färdigheterna för 

sjuksköterskorna (Britt & Blampied 2010; El-Mallakh et al. 2012).  

 

Sjuksköterskans perspektiv på MI 

Den subjektiva delen i sjuksköterskans användande av metoden. 

 

Upplevelsen av MI 

Sjuksköterskorna upplevde kontakten med patienterna som mer vilsam och strukturerad i 

rådgivningen baserad på MI, speciellt genom det förbättrade samarbetet mellan parterna 

jämfört med konventionell utbildning (van Eijk-Hustings et al., 2011). Metoden ökade även 

patienternas initiativtagande och delaktighet i samtalet. Det upplevdes som lätt för 

vårdpersonalen att ställa öppna frågor och ge reflekterande svar, men svårare att ge 

komplexare reflektioner och ”rulla med motstånd”. Vidare beskrev studien att lärandet är en 

kontinuerlig process, som innebär att vårdpersonalen själva genomgår en beteendeförändring.  

Att lära nytt är energikrävande och vårdarbetet i sig innebär ofta en hög arbetsbelastning. 

Dessa omständigheter kräver ett långsiktigt stöd från kollegor för att inte falla tillbaka i gamla 

mönster och behandlingstekniker. Vid intervjuer av deltagare i referensgruppen, vårdpersonal 

som ej tränats i MI, sade de sig vara intresserade av utbildning i MI och att de trodde att sådan 

skulle öka arbetstillfredsställelsen trots hög arbetsbelastning.       

 Sjuksköterskorna i studien av Lakerveld et al. (2012) ansåg att MI var en effektiv metod 

för att stödja patienter i beteendeförändringsprocessen, och de flesta kände sig väl införtrodda 

med metoden. Deras självförtroende upplevdes som stärkt efter interventionen.   

 

Patientens mottagande av MI enligt sjuksköterskan 

Sjuksköterskornas uppfattning var att patienterna uppskattade MI och att metodens 

engagerande tekniker gav dem stöd att etablera mål i större utsträckning än i vanlig vård, där 
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uppfattningen var att läkaren/sjuksköterskan alltid vet bäst (Dellasega, Gabbay, Durdock & 

Martinez-King, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att större delen av patienterna var nöjda 

med samtalen baserade på MI, dock inte alla (Lakerveld et al., 2012). De indikerade att en del 

patienter förväntade sig att bli tillsagda vad de skulle göra och ogillade de nya direktiven. 

 Sjuksköterskorna upplevde att MI även fungerade vid stresshantering och depression, samt 

att MI var effektivt när det gällde att öka individers acceptans av rekommendationer, som ny 

medicin, blodsockermätningar och att ta insulin (Lakerveld et al., 2012). De upplevde även att 

patienterna kände mer tillit till läkarna, visade öppenhet och förtroende inför sjuksköterskan. 

Ytterligare två studier behandlade frågan om depression i samband med diabetes typ 2. Enligt 

Chen et al. (2012), noterade sjuksköterskorna att MI bidrog till en minskning gällande 

depression, stress och oro jämfört med kontrollgruppen. Hos El-Mallakh et al. (2012) 

däremot, konstaterades att individer med en depression hade svårare att uttrycka sig i 

samtalen och verkade mindre mottagliga inför metoden.   

 

Sjuksköterskans motivation att använda MI 

En studie (Helmink, Kremers, van Boekel, van Brussel-Visser & de Vries 2012) syftade till 

att beskriva de faktorer som förklarar motivationen hos vårdpersonal att implementera och 

fortsätta med livsstilsförändrande åtgärder. Sjukvårdspersonalen (sjuksköterskor, dietister och 

arbetsterapeuter) var där i stort sett högt motiverade till att implementera interventionen 

baserad på MI. Sjuksköterskorna var dock något mindre motiverade att fortsätta med 

interventionen då de spenderar mer tid än de andra professionerna med att ge rådgivning och 

får därmed en ökad arbetsbelastning. Tron på den egna förmågan ansågs vara en förutsättning 

för fortsatt motivation och var viktig för att säkerställa en hög kvalitet under genomförandet 

av interventionen. Socialt stöd från kollegor var även en viktig faktor för att kunna genomföra 

och fortsätta insatsen, något som även framkom i studien av van Eijk-Hustings et al (2011).  

 

Patientens upplevelse av MI 

Den subjektiva delen i patientens upplevelse av metoden. 

 

Att bli sedd 

En kvalitativ studie (Dellasega, Añel-Tiangco & Gabbay, 2012) undersökte de känslor som 

uppkom inför och under en MI-intervention syftande till livsstilsförändringar. Efter analys av 

samtalen i de fokusgrupper som studien utgjordes av uppkom flera teman i patienternas 
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upplevelse av metoden. Patienterna uppfattade att sjuksköterskorna i samtalen hade en icke-

dömande attityd och såg dem som unika individer och inte bara diabetespatienter. Patienterna 

var tillfreds med sjuksköterskans tillvägagångssätt och hur de uppmärksammats under mötena 

jämfört med uppfattningen de hade om läkarnas brist på tid och engagemang, något som 

hindrat dem från att lyssna på och engagera sig i samtalet med patienten. Sjuksköterskorna 

lyssnade och var lyhörda för patientens känslomässiga tillstånd genom att de tilläts sörja sin 

sjukdom och därigenom finna ett slags acceptans inför den (Dellasega et al., 2010). Metoden 

ingav genom sjuksköterskornas förhållningssätt hopp och samtidigt tillåtelse att misslyckas i 

den process förändringarna innebär.  

 

Empowerment  

MI uppmuntrade patienterna mer till eget ansvar för sjukdomen och de livsstilsförändringar 

de behövde göra jämfört med den traditionella vården där negativ återkoppling ofta ges i 

försök att ändra patientens beteende (Dellasega et al., 2012). Patienterna upplevde förståelse 

från sjuksköterskan, vilket gjorde de mer mottagliga för kommentarer och förslag. De kände 

sig även mer jämställda med sjuksköterskorna i MI-samtalen, än i det paternalistiska 

förhållandet med läkaren, vilket stärkte patienterna och gav dem empowerment att fatta egna 

beslut och sätta upp egna mål med sjuksköterskan som resurs. Sjuksköterskan gav enligt 

patienterna även vägledning och stöd och sade inte åt patienterna vad de skulle göra, något 

som de upplevde som negativt i den traditionella vården.  

 Oförmågan att mobilisera resurser till att följa rekommendationer för att uppnå en god 

glykemisk kontroll var ofta sammanknippat med det faktum att patienterna var tvungna att 

samtidigt hantera andra problematiska situationer i sin vardag, som att inte kunna äta på fasta 

tider av hänsyn till andras rutiner eller matvanor och sociala sammanhang som fester 

(Rosenbek Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner 2011a). Studien visar att rådgivningen i 

interventionsprogrammet upplevdes som stödjande i processen att mobilisera resurser för att 

hantera sin diabetes och anta en aktiv roll i sin sjukdomshantering. Detta gav effekt i form av 

en förändrad syn på det egna ansvaret och de stödjande teknikerna ökade patienternas tro på 

sin egen förmåga till beteendeförändring. Under fokusgruppernas samtal framkom vikten av 

att vårdgivaren visade förståelse inför patienternas strävan att göra rätt och de svårigheter som 

det samtidigt innebar att följa livsstilsrekommendationerna. Under samtalen framkom även 

upprepade gånger patienternas svårigheter med att följa en diabetesanpassad diet, något som 

ofta ledde till en inre konflikt i sociala sammanhang. Problem uppstod när de dels ville följa 
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rekommendationer som gynnade deras hälsa, dels fortsätta leva det sociala liv de gjort innan 

sin diabetesdiagnos. Med MI som rådgivningsmetod upplevde patienterna att de fann verktyg 

att hantera dessa delar och att de inte alltid behövde kompromissa, utan kunde hantera 

situationen kontrollerat och utifrån egna val. En viktig strategi var enligt patienterna i studien 

att själva skapa ett stödjande socialt nätverk för de dagliga rutinerna i egenvården. Här 

använde de olika strategier, några ville att familj och vänner skulle anpassa även sitt beteende 

i enlighet med diet- och livsstilsrekommendationer patienten fått. Andra rättade sitt eget 

beteende efter diabetesrekommendationerna, men förväntade sig att närstående skulle stödja 

och acceptera detta.   

 

Diskussion 

Diskussion är en tolkning som kommenterar metoder och resultat utifrån den kunskap som 

skapats kring det studerade ämnet (Nyberg, 2012, kap.10, s. 153). Metoddiskussion innebär 

en kritisk reflektion kring metoder och datainsamling. Resultatdiskussionen återspeglar hur 

man lyckats besvara arbetets frågeställning och hur resultaten tolkas utifrån teoretisk 

referensram. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien är baserad på 11 artiklar, såväl kvalitativa som kvantitativa. I sökningen 

användes endast fyra databaser. Möjligen hade utfallet av relevanta artiklar blivit större om 

fler använts. Här gjordes dock valet att fokusera sökningarna till de största databaserna som 

används i stora delar av världen. Metoden har varit användbar till att svara på studiens 

frågeställning och syfte och ett tillfredställande antal artiklar har använts. En svaghet i 

metoden kan ha varit att ett flertal av de artiklar som framkom vid sökning i de olika 

databaserna och som av titlarna att döma verkade intressanta, inte gått att få tag på. Detta kan 

ha inneburit att studier av hög kvalitet och med skilda resultat som kunnat förändra slutsatsen 

har missats. Då diabetes typ 2 är en världsomspännande sjukdom, kan en styrka i studien vara 

att de valda artiklarna haft sitt ursprung i olika delar av världen (USA, Nederländerna, 

Danmark, Taiwan och Nya Zeeland), där olika livsstilsrelaterade problem förknippade med 

diabetes typ 2 ändå ter sig lika.  Trots intentionen att åsidosätta vår egen förförståelse, vilken 

innebar en positiv inställning till metoden innan studien genomfördes, kan vi inte utesluta att 

den haft betydelse för den tolkning vi gjort av materialet. Möjligheten finns att tolkningen av 

resultaten, trots intentionen att vara neutral, ändå färgats av vår tidigare erfarenhet och 
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ståndpunkt. Då vårt modersmål är svenska och de artiklar som analyserats är skrivna på 

engelska, finns en risk att någonting i översättningen blivit fel, vilket kan ses som en svaghet. 

I urvalet begränsades årtalen för artiklarnas publicering till mellan 2007 och 2012, något som 

innebär att endast relativt aktuella resultat analyserats. Detta ses som en styrka då 

forskningsområdet ständigt uppdateras för den högaktuella frågan 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Förankring i teorins fem steg 

En studie av Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela och Patja (2007) visar att en 

majoritet av läkarna och sjuksköterskorna hade uppfattningen att patienten själv måste 

acceptera och ta ansvaret för de livsstilsförändrande åtgärder som rekommenderas. Det största 

hindret enligt studien var sällan brist på kunskap, utan patienternas ovillighet till förändring, 

det vill säga bristande motivation. Motivationscirkeln kan appliceras på resultatet av denna 

studie. Här skulle det stora förändringsmotståndet kunna tolkas som att många av studiens 

patienter befann sig i vad Prochanska och DiClemente (1983) benämner som det första steget. 

I detta steg är motståndet inför en beteendeförändring stort. Enligt MI kan terapeuten i detta 

steg bidra genom att väcka en ambivalens och öka patientens uppfattning om de risker och 

problem som deras nuvarande beteende medför (Hall, Gibbie & Lubman 2012). Vår 

uppfattning är att detta kan vara det svåraste steget för sjuksköterskan och att stor vikt bör 

läggas vid detta steg för att skapa bäst förutsättning för patienten.  

 Andra steget utgörs av att patienten överväger en förändring. Här kan sjuksköterskan 

diskutera för- och nackdelar med en förändring, utforska ambivalensen och alternativen, samt 

öka självförtroendet i dennes förmåga att genomföra en förändring (Hall et al., 2012). I det 

tredje steget gör sig patienten redo för en förändring. Här kan sjuksköterskan underlätta 

genom att vara ett stöd i skapandet av målsättning, realistiska planer för förändringen och en 

stegvis planering. När den verkliga förändringen genomförs i cirkelns fjärde steg, bör fokus 

för sjuksköterskan ligga på att hjälpa patienten att förhindra återfall till gamla 

beteendemönster, genom att finnas till hands i en anda av lyssnande och reflektion. Hall et al. 

(2012) beskriver att i det femte steget kan sjuksköterskan hjälpa patienten att identifiera och 

använda strategier för att förebygga återfall. Vi tror att sjuksköterskan här har en viktig 

uppgift i att tillåta patienten att misslyckas och återfalla i gamla mönster, men att samtidigt 
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vara ett stöd till att återfinna motivationen, att lära genom sina erfarenheter och med hjälp av 

dem hitta tillbaks till det nya beteendet. Detta styrks av Dellasega et al. (2010) som lyfter 

fram vikten av sjuksköterskans förhållningssätt och attityder jämtemot patienten. För att 

vidmakthålla samt nå optimala och effektiva resultat av MI är kontinuerligt stöd och en 

ständig strävan mot förbättring önskvärt (van Eijk-Hustings et al. 2011). 

 I Prochaska & DiClementes modell TTM ses beteendeförändring snarare som en process 

än en enstaka händelse (Prochaska & DiClemente, 1983). Enligt Jackson, Asimakopoulou och 

Scammell (2007) har interventioner skräddarsydda för individens villighet att förändras större 

förutsättningar att lyckas. Med utgångspunkt i denna teori, kan resultaten i studien tolkas som 

att vilket steg i motivationscirkel en individ befinner sig i vid interventionens början, är av 

betydelse för vilka förutsättningar hon eller han har att lyckas med att förändra sin livsstil i 

positiv riktning. Vi tror att det kan vara avgörande för en patients motivation, att innan 

motiverande samtal inleds, ta reda på var patienten befinner sig i motivationscirkeln och utgå 

därifrån. Denna individanpassning med hänsyn tagen till grundförutsättningarna och 

lyhördhet inför aktuell motivationsgrad skulle kunna maximera effekten av MI. 

 

Vad hände 

I stort sett stödjer resultatet av litteraturstudien tidigare forskningsresultat, som inte kunnat 

påvisa någon effekt av MI mätt med gängse mätmetoder (Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-

Johnsen & Christensen, 2009; SBU, 2009).  

 Många av de lästa studierna pekar på vikten av ytterligare forskning i ämnet och 

betydelsen av att utveckla MI, mätverktyg för utvärdering och utbildning för utförare av 

metoden. I vårt resultat framkom att både patienter och sjuksköterskor i stort sett var nöjda 

med MI, trots att de uppmätta parametrarna visat på svaga resultat. Vi ställer oss frågande till 

om kvantitativa mätmetoder är de enda som bör användas vid mätning av effektivitet och 

utfall av MI. Vi uppfattar det som att huvudsyftet med sjuksköterskans användande av 

metoden är att väcka motivationen hos patienten till att genomföra en livsstilsförändring, vi 

undrar därför om målet istället inte bör vara att kvalitativt mäta och utvärdera motivationen 

hos patienterna och den upplevda livskvaliteten. Möjligen kunde forskningen inriktas mer på 

MI och den kognitiva förmågan att förändra sitt liv, vilket skulle vara det primära målet, än på 

en sänkning av HbA1c som är ett sekundärt mål i detta avseende. Litteraturgenomgångens 

studier fokuserar på förbättring främst genom en sänkning HbA1c, men hur ett eventuellt 

positivt resultat skall bibehållas nämns inte. Kanske är detta en fråga för framtida forskning, 

men vår uppfattning är att de befintliga studiernas kvalitet skulle ökat om även denna fråga 
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tagits upp. Detta motiveras med vår tanke att livsstils- och beteendeförändringar är en livslång 

process, och inte ett kapitel som avslutas i och med en interventions slut. 

 Samtliga försökspersoner i interventionsgrupperna har tillfrågats om de vill delta i studien, 

något som god forskningssed kräver. Vi uppfattar detta som en svaghet i samtliga studier, 

eftersom det kan antas att dessa individer redan från början från början har en positiv 

inställning till metoden, annars hade de inte tackat ja. Tolkat med hjälp av Prochaska och 

DiClementes teori, skulle dessa individer mycket väl kunnat befinna sig i det andra eller 

tredje steget, där ett övervägande av och förberedelse för förändring redan initierats 

(Prochaska & DiClemente, 1983). I och med detta kan studien ha förlorat patienter som tillhör 

det första och kanske mest komplicerade av stegen, som kännetecknas av motstånd inför 

förändring. Dessa fakta är något som vi tror kan påverka upplevelsen av MI hos dessa 

patienter. En annan aspekt man möjligen kan ta i beaktan är den så kallade Hawthorne 

effekten, en psykologisk förklaringsmodell där en individ omedvetet ändrar beteende när de 

vet att de blir observerade, och därför handlar på ett annat sätt än de skulle gjort om de inte 

blivit det (Nationalencyklopedin, 1992). Ingen av studierna har tagit upp denna infallsvinkel, 

men i de situationer där studiens deltagare blivit inspelade kanske denna effekt kan ha haft 

inverkan på resultaten. Med dessa fakta i bakhuvudet skulle diskrepansen mellan den 

uteblivna kvantitativa effekten och den upplevda kvalitativa till viss del kunna förklaras. 

Patienterna kan med andra ord varit indirekt eller omedvetet påverkade av sin egen 

förförståelse och den psykologiska förklaringsmodellen under interventionen.  

 Ett faktum är att studierna visar på olika resultat gällande HbA1c och livskvalitet, trots att 

syftena varit likartade. Detta kan möjligen ha med deras utformning att göra. Dels har 

utbildningen för sjuksköterskorna sett olika ut, i både upplägg och tid. Dels har patienterna i 

studierna haft olika ingångsvärden gällande HbA1c, vilket påverkar möjligheten till sänkning 

av värdet. Om värdet för HbA1c redan initialt ligger inom referensramen för 

behandlingsmålen, finns litet utrymme till förbättring (Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-

Johnsen & Christensen, 2011). 

 Upplevd hälsa är en komponent i begreppet livskvalitet. Diabetesrelaterade symtom som ej 

bör förväxlas med komplikationer, påverkar i sin tur den upplevda hälsan. Då ingen 

korrelation finns mellan HbA1c och antal diabetesrelaterade symtom (Nielsen et al., 2011) 

innebär det att symtomlindring borde vara en annan aspekt av behandlingen än en god 

glykemisk kontroll. Med andra ord så kanske fokus på symtomlindring kunde vara en 

kompletterande del av behandlingen, tillsammans med en god glykemisk kontroll. Detta kan 

enligt oss återkopplas till frågan om patientens autonomi och kunskap om behandlingen av sin 
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sjukdom och sjuksköterskans lyhördhet inför denne. Detta resultat stöds i en studie av 

Sigurdardottir och Jonsdottir (2008) som beskriver hur en central del av att ge patienter 

empowerment, är att individen själv får precisera sina problem och hur de skall lösas.  Då 

patienten själv tar ett större ansvar för sin sjukdom, kan detta i gynnsamma fall leda till ökad 

kunskap om den. Denna kunskap kan leda till ett ökat självförtroende och stärka patienten till 

att uttrycka dennes behov och därigenom få hjälp och tillgång till bättre symtomlindring. 

 

Sjuksköterskans kompetens 

Hall et al., (2012) beskriver i sin tolkning av Rollnick och Miller att en förutsättning för att 

MI skall lyckas är att den sker i en anda av samarbete mellan patient och terapeut där tankar 

väcks och där patientens autonomi respekteras. Vi tror att det kanske inte räcker att i egenskap 

av sjuksköterska enbart använda sig av MI-teknikerna med öppna frågor och reflekterande 

svar. För att denna anda skall infinna sig måste kanske sjuksköterskan själv fördjupa sina 

kunskaper om metoden och inkorporera den inom sig för att utnyttja den till fullo i syfte att nå 

önskad effekt. 

 Lakerveld et al. (2012) diskuterar att utebliven effekt kan bero på bristfällig eller låg 

kompetens i MI hos sjuksköterskan. I de lästa studierna har utbildningen varierat inför och 

genom interventionerna, i både tid och upplägg. Detta tror vi kan ha påverkat resultaten av 

sjuksköterskans användande av metoden och hur den har införlivats i praktiken. Jallinoja et al. 

(2007) beskriver att sjuksköterskor med kortare praktisk erfarenhet oftare ansåg sig ha 

tillräckliga kunskaper för att genomföra livsstilsrådgivning. Detta tolkas av oss som att de 

nyligen examinerade sjuksköterskorna fått en mer gedigen utbildning i rådgivande metoder än 

sina yrkeserfarna kollegor. Heinrich et al.(2010) lyfter fram frågan om MI kanske bör ingå i 

grundutbildningen för sjuksköterskor. Vi funderar på om grundutbildningen kanske borde 

innehålla grundläggande kunskap om olika metoder för beteende och livsstilsförändring som 

kan användas i den kommande professionen. Denna tanke motiveras genom en uppfattning av 

att sjuksköterskans vårdande uppdrag i allt större utsträckning medför ett preventivt och 

patientcentrerat ansvar. Av de metoder som kan ingå i grundutbildningen skulle MI med stöd 

av TTM med fördel kunna vara en av dem. 

 

Sjuksköterskans användande av MI  

Att införa MI som verktyg för sjuksköterskan i vården för personer med diabetes typ 2, 

förutsätter att denne själv är motiverad och upplever att tillräckligt med tid finns att avsätta 
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för samtalen. Är de kriterierna uppfyllda finns goda förutsättningar att använda metoden med 

framgång. De kvalitativa resultaten av ett flertal studier där patienter och sjuksköterskor fått 

uttala sig om metoden och dess inverkan, visar att MI givit en ökad självtillit, tro på den egna 

förmågan och ett personligt ansvar för sin sjukdom. Dessa resultat styrker sjuksköterskans 

användande av MI. Görs valet att istället förlita sig enbart på de kvantitativa resultaten som 

visat liten eller ingen effekt av metoden uppmätt i HbA1c och livskvalitet, försvagas 

argumentet för sjuksköterskan att använda MI avsevärt. Trots resultat som visar på en 

tvivelaktig effekt av metoden, måste det med andra ord tas i beaktan vilka parametrar som 

uppmätts. Att införa en allmän rekommendation att använda motiverande samtal inom vården 

för personer med diabetes typ 2, skulle kunna vara att ta ett steg tillbaka, från en 

patientcentrerad och anpassad vård tillbaka till en allmängiltig omsorg i paternalistisk anda. 

Om fokus inriktas på enskilda individer, såväl sjuksköterska som patient och metoden erbjuds 

som ett alternativ bland flera, finns möjligheten att i framtiden kunna presentera goda resultat 

av den, såväl kvalitativa som kvantitativa. 

 

Mottaglighet för MI 

Depression i samband med diabetes är ett återkommande tema i de lästa studierna. Att leva 

med en kronisk sjukdom som diabetes innebär ofta en stor omställning där dagliga rutiner och 

beteenden måste omvärderas. För vissa individer kan denna påtvingade anpassning leda till en 

depression. El-Mallakh et al. (2012) diskuterar om att ett nedsatt stämningsläge under MI-

samtalen kan ha hindrat deltagarna från att tala öppet om sin egenvård och gjort dem mindre 

mottagliga för interventionens motiverande syfte. Den kognitiva funktionen som påverkas vid 

depression kan inverka på förmågan att handskas med daglig egenvård, varför psykisk ohälsa 

kan ha en indirekt negativ inverkan på glykemisk kontroll (Stuckey, Dellasega, Graber, 

Mauger, Lendel & Gabbay, 2009). 

 Att befinna sig i en livssituation där rutiner, livsstil och fysisk hälsa ifrågasätts kan som 

bieffekt ge att även den psykiska hälsan sätts i gungning. Vanliga symtom på depression är 

energilöshet och brist på ork (Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke, 2010). Att som 

sjuksköterska i relationen med personer i riskzonen för, eller med diagnostiserad diabetes typ 

2, vara lyhörd inför signaler som tyder på depression är därför av stor vikt. Utan denna 

lyhördhet är det troligtvis mycket svårt att hjälpa en nedstämd patient ta till sig MI och styra 

sitt liv i riktning mot ett gott liv med låg grad av komplikationer relaterade till diabetes. Att 

som sjuksköterska i denna situation ha en god kommunikation med andra yrkesgrupper som 

kuratorer och psykologer bör därför vara en del av diabetesvården och ingå i de sammanhang 
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MI används. Detta stöds av Gask, Ludman och Schaefer (2006), vilka beskriver 

diabetessjuksköterskors kommunikation med patienter diagnostiserade med både diabetes och 

depression. Här föreslås att denna patientgrupp hade kunnat hjälpas bättre om ett större fokus 

legat på motiverande samtal enligt MI som komplement till annan samtalsterapi. 

 

Praktiska implikationer 

Litteraturstudien pekar på vikten av en anpassad vård, formad utifrån varje individs behov. 

Personer med diabetes typ 2 står ofta inför en betydande livsomställning, något som innebär 

en stor prövning för sjukvårdspersonal. Motiverande samtal har visat sig bidra både till att 

patienter känner sig bekräftade och att sjuksköterskan givits användbara redskap för att 

hantera situationen.  Större patientfokus i kombination med ökad kunskap om samtalsmetoder 

och beteendeförändringar, kan bidra till en bättre vårdmiljö för såväl patient som 

sjuksköterska. 

 

Fortsatt forskning 

Ämnet är högaktuellt och under ständig utvärdering. Av denna litteraturstudie har 

framkommit behovet av ytterligare studier i ämnet, där enhetliga verktyg behöver utvecklas 

för att värdera metoden. Dessa studier bör enligt oss även innefatta fler kvalitativa aspekter i 

mätningen av effekt, där hänsyn tas till motivation och beteendeförändringar hos patienten, 

utöver HbA1c. Vid sökning av relevanta artiklar fann vi att det i dagsläget pågår ett flertal 

studier som förväntas mäta den mer långsiktiga effekten av denna metod (Jansink, 

Braspenning, van der Weijden, Niessen, Elwyn & Groll, 2009; Stuckey et al., 2009). 

Resultatet av dessa kan komma att ge ytterligare indikationer på metodens tillförlitlighet. 

 

Slutsats 

Som vi tolkat det är det övergripande målet för sjuksköterskan i behandlingen av patienter 

med diabetes att med bibehållen livskvalitet, där den upplevda hälsan ingår, förebygga 

komplikationer. Grunden i denna behandling är att förmå patienterna att förändra sin livsstil. 

MI är en metod vars syfte är att väcka motivationen till denna förändring. I dagsläget mäts 

effekten av denna metod främst i HbA1c, ett värde som enligt vår uppfattning är en sekundär 

effekt till följd av beteendeförändringar.  Då resultatet i flertalet studier visar liten eller ingen 

effekt trots positiv inställning hos sjuksköterskor och patienter är vår uppfattning att något 

saknas vid utvärderingen av MI som metod vid behandlingen av diabetes typ 2.  
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Bilaga 1, Sökmatris 

Databaser Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed Motivational 

interviewing, 

diabetes, nursing 

20 4 st. 

 

1. El-Mallakh et al. (2012). 

2. Chen et al. (2012). 

3. Dellasega et al. (2012). 

4. Heinrich et al. (2010). 

 

PubMed Motivational 

interviewing, 

diabetes, effects 

24 2 st. 

 

1. Lakerveld et al. (2012). 

2. Rosenbek Minet et al. (2011b) 

 

PubMed Motivational 

interviewing, 

diabetes, nurse 

24 2 st. 

 

1. Britt och Blampied (2010) 

2. Helmink et al. (2012). 

 

Medline Motivational 

interviewing, 

diabetes 

64 2 st. 

 

1. van Eijk-Hustings et al. (2011). 

2. Rosenbek Minet et al. (2011a). 

 

CINAHL Motivational 

interviewing, 

diabetes,  nurs* 

30 1 st. 

 

1. Dellasega et al. (2010). 

 

Summa    11 st. 
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Bilaga 2, Motivationscirkeln 

 

 

 

Decision

Active change

MaintenanceRelapse

Pre-
contemplation

Contemplation

Change adopted

 

 

 

 

(Forsberg, Ekman, Halldin, & Rönnberg, 2004) 
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Bilaga 3, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Britt, E., & 

Blampied, N.M. 

Motivational 

interview 

training: A 

pilot study of 

the effects on 

practitioner and 

patient 

behavior 

2010, New Zealand, 

Behavioural and 

cognitive 

psychotherapy 

Utvärdera effekten av MI utbildning, 

genom sjuksköterskor och patienters 

beteende, när MI användes i klinisk 

miljö med patienter som upplevde 

svårigheter med diabetes egenvård. 

Kvantitativ studie. 

Urval: Två sjuksköterskor 

utförde interventionen med 18 

patienter som haft diabetes 1 

eller 2 i minst 12 månader, 16-

69 år. Urvalet var inte 

slumpmässigt utvalt, utan som 

följd av remisser till 

öppenvården. 

Datainsamling: Alla möten 

spelades in och 

transkriberades. Analys: 

MISC, terapeut och klient 

beteenden räknas.  

MI utbildningen ökade sjuksköterskor 

användande av olika tekniker som; öppna 

frågor, reflektioner samt vidhäftande svar 

enligt MI. Men det behövdes ytterligare 

feedback under studiens gång för att öka 

användandet till en högre grad för 

kompetent MI. Patienternas förändrings 

prat ökade allt eftersom sjuksköterskorna 

var bättre på att använda sig av MI 

tekniker. 

Chen, S.M, 

Creedy, D.,  

Lin, H-S., & 

Wollin, J. 

Effects of 

motivational 

interviewing 

intervention on 

self-

management, 

psychological 

and glycemic 

outcomes in 

type 2 diabetes: 

A randomized 

controlled trial 

2012, Taiwan, 

International journal 

of nursing studies 

Att avgöra om MI förbättrar patienters, 

med diabetes typ 2, egenvård samt 

psykologiska och glykemiska resultat. 

Kvantitativ studie 

Urval: 250 patienter deltog. 

Randomiserad kontrollerad 

studie, södra Taiwan, över 18 

år, diagnostiserad med 

diabetes typ två i minst 3 

månader, ingen förvirring eller 

psykisk sjukdom, behärska 

kinesiska. Datainsamling: 

HbA1c och enkäter, som mäter 

självförvaltning, livskvalitet 

(WHOQoL) följsamhet, och 

tron på den egna förmågan. 

Genomfördes före 

interventionen samt 3 månader 

efter. 

Analys: ANCOVA/Johnson-

Interventionsgruppen rapporterade 

signifikanta positiva skillnader i 

självförvaltning, tron på den egna 

förmågan, livskvalitet och Hba1c, samt en 

minskning gällande depression, stress eller 

oro jämfört med kontrollgruppen. 

Kontrollgruppens Hba1c förbättrades 

också.  



 
 

29 (35) 
 

 

Neyman metod. Statistisk 

analys med hjälp av SPSS. 

Dellasega, C., 

Añel-Tiangco, 

R.M., &  

Gabbay, R.A. 

How patients 

with type 2 

diabetes 

mellitus 

respond to 

motivational 

interviewing 

2011, USA, Diabetes 

research and clinical 

practice. 

Att utröna hur patienter med T2DM 

responderade till/svarade på 

användandet av MI för att främja 

positiv beteendeförändring och att 

identifiera specifika strategier som var 

till hjälp eller inte. 

Kvalitativ studie.  

Urval: 19 patienter fördelat 4 

grupper ingick i en pågående 

större studie(DYNAMIC): 

Urval: okontrollerad diabetes, 

högt blod tryck och eller höga 

blodfetter, engelsk eller spansk 

talande, ej boende på sjukhem, 

18-75 år. 

Datainsamling: fokusgrupp 

intervjuer som spelades in. 

Analys: Interpretative 

Phenomenological Analysis. 

Fem teman: 

1. Icke dömande attityd. 

2. Att bli lyssnad till och behandlat som en 

människa. 

3. Uppmuntran och empowerment genom 

empati.  

4. Samarbete för planering och 

målsättning. 

5. Hellre coacha än kritisera. 

Dellasega, C., 

Gabbay, R., 

Durdock, K., & 

Martinez-King, 

N. 

Motivational 

interviewing to 

change type 2 

diabetes self-

care behaviours 

2010, USA, Journal of 

diabetes nursing. 

Att göra en kvalitetskontroll av och för 

att utröna hur individer från olika 

kliniker svarade vid mittpunkten av 

Diabetes Nurse Case Management and 

Motivational Interviewing for 

Change(DYNAMIC) interventionen.  

Kvalitativ studie 

Urval: 19 patienter indelat i 4 

grupper från (DYNAMIC) 

studien. Över 21 år, typ 2 

diabetes, HbA1c över 7,5 %. 

Datainsamling: Fokusgrupp 

intervjuer med patienter 

spelades in, samt 

sjuksköterskornas dagböcker 

om tankar och observationer 

kring implementering av MI 

och hur folk påverkas. 

Analys: Interpretative 

phenomenological 

analysis(IPA).  

5 teman: 

1. Varsamt framgångssätt kontra skuld och 

skam. 

2. Ge vad som behövs kontra följa 

protokoll.  

3. Stöd genom förnekelse och depression 

jämfört med en fokusering på fysiska 

parametrar. 

4. Kommunikationsfärdigheter som är 

anslutna till verkliga problem kontra 

bocka av. 

5. Motivera och ge empowerment kontra 

negativ feedback.  

Sjuksköterskornas uppfattning var att 

patienterna uppskattade MI. 

SSK upplevde att MI även fungerade vid 

stresshantering och depression, samt att 

MI var en effektiv metod. 

Sjuksköterskorna såg mätbara resultat. 

El-Mallakh, P., 

Orr Chlebowy, 

D.,  

Wall, M.P., 

Myers, J.A., & 

Promoting 

nurse 

interventionist 

fidelity to 

motivational 

2012, USA, Research 

in nursing & health. 

Utvärdera en MI utbildning genom att 

se effekten av en SSK- led MI 

intervention i rådgivningen av patienter 

med typ 2 diabetes. Och redogöra för de 

fynd som gjorts efter en följsamhets 

Kvantitativ studie 

Urval: en sjuksköterska med 

utbildning i MI och 26 

patienter med diabetes typ 2 

genomförde 72 

Följsamheten till användandet ökade med 

tiden. Ytterligare/uppfriskning utbildning 

och feedback av tidigare samtal, skulle 

öka MI-färdigheterna.  

Depression, svårare att få patienterna att 
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Cloud, R.N. interviewing in 

a diabetes self-

care 

intervention 

bedömning av MI interventionen. 

Diskutera fynd för framtida 

implementeringsförsök i klinisk miljö. 

rådgivningssamtal. 

Datainsamling: 20 minuter ur 

18 inspelade samtal valdes 

slumpmässigt ut för analysen, 

som gjorts vid 3 mån, 6 mån 

och 9 mån. 

Analys: Statistisk analys, 

MITI, deskriptiv analys. 

prata. Mer forskning bör göras på 

depression och mottaglighet av MI. 

Göra fler studier, där det är fler som ger 

MI, för att jämföra färdigheterna dem 

emellan. 

Undersöka både MI givarens och 

mottagarens beteenden. 

Heinrich, E., 

Candel, 

M.J.J.M., 

Schaper, N.S., & 

de Vries, N.K. 

Effects 

evaluation of a 

motivational 

interviewing 

based 

counseling 

strategy in 

diabetes care 

2010, Nederländerna, 

Diabetes research and 

clinical practice. 

Utvärderar effekterna av MI-baserad 

rådgivnings utbildning för 

sjuksköterskor, på kliniska-, beteende- 

och process resultat bland patienter med 

diabetes typ 2. 

Kvantitativ studie 

Urval: Cluster RCT 

33 sjuksköterskor arbetande på 

slumpat ”vårdcentral” i södra 

Nederländerna i 4 olika distrikt 

och dennes patienter, 584, med 

diabetesdiagnos i 5 år eller 

mindre, 40-70 år, ingen annan 

sjukdom, kunna det 

nederländska språket. 

Datainsamling: Mätningar av 

kliniska parametrar samt 

enkäter(PAID) genomfördes 

vid början, efter 12 månader 

och efter 24 månader. 

Analys: Multilevel-analys. 

sammanställning och 

jämförande mellan MI och 

kontrollgrupp. 

Ingen effekt när det gäller grönsaks- och 

fruktintag, fysisk aktivitet, HbA1c, vikt, 

blodtryck, kolesterol, triglycerider, 

livskvalitet eller self-efficacy. Den enda 

signifikanta skillnaden mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen 

var att interventionsgruppen hade lägre 

poäng i Chance Health Locus of Control, 

CHLOC, vilket syftar till att friska hälso 

resultat är beroende av slumpmässiga 

faktorer. Samt interventionsgruppens 

kunskapsnivå var högre än 

kontrollgruppens.  

Men skillnaderna är för små för att 

konstatera positiv effekt av MI jämfört 

med vanlig vård. Det är för tidigt att 

rekommendera MI som metod i det 

dagliga arbetet med diabetesvården, utan 

fler studier behövs. 

Helmink, J.H.M.,  

Kremers, S.P.J., 

van Boekel, L.C.,  

van Brussel-

Visser, F.N., & 

de Vries, N.K. 

Factors 

determining the 

motivation of 

primary health 

care 

professionals to 

implement and 

continue the 

”Beweegkur” 

lifestyle 

intervention 

programme 

2012, Nederländerna, 

Journal of evaluation 

in clinical practice. 

Att undersöka faktorer som förklarar 

motivationen hos sjukvårdspersonal, till 

att implementera och fortsätta med en 

tvärvetenskaplig primärvårdsbaserad 

livsstils intervention(BeweegKur) för 

att förebygga och stödja behandlingen 

av typ 2 diabetes. 

 

(BeweegKur är en 12 månaders 

intervention som syftar till att guida 

patienterna behålla/uppnå en ihållande 

hälsosam livsstil. Där patienten får 

Kvantitativ/kvalitativ studie 

Urval: sjukvårdspersonal 

arbetande i primärvården och 

ingående i BeweegKur 

interventionen.  

Datainsamling: Djupgående 

intervjuer som låg till grund 

för utvecklandet av enkät, samt 

2 stk. enkäter, en före 

interventionen och en 6 mån 

efter.  

Analys: SPSS, Cronback’s 

Motiverad sjukvårdspersonal, 

sjuksköterskorna upplevde dock ökad 

arbetsbelastning. 

Tron på den egna förmågan viktigt, ökar 

med mer utbildning och säkerställer hög 

kvalitet av MI. 

Socialt stöd från kollegor viktigt.  

Presentera kortsiktiga fördelar för personal 

och långsiktiga för patienter för att 

motivera användning. 
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coaching baserat på MI(där upplevda 

hinder och utveckling tas upp) och 

tillsyn, under interventionens gång.) 

alpha 0.60. 

Lakerveld, J., 

Bot, S., 

Chinapow, M., 

van Tulder, M., 

Kingo, L., & 

Nijpels, G. 

Process 

Evaluation of a 

Lifestyle 

Intervention to 

Prevent 

Diabetes and 

Cardiovascular 

Diseases in 

Primary Care 

2012, Nederländerna, 

Health promotion 

practice. 

Beskriver utvärderingen av ett livsstils 

interventionsprogram, för vuxna som  

riskerar att drabbas av diabetes och 

hjärt- och  kärlsjukdomar, genomfört i 

primärvården.(Interventionsprogrammet 

bestod av en kombination mellan MI 

och Problem Lösande behandling(PST) 

och man ville undersöka dess 

effektivitet i jämförelse med endast 

informationsbroschyrer.) 

Kvantitativ/kvalitativ studie 

Urval: män & kvinnor 30-50 

år, boende i Hoorn regionen, ej 

diabetes eller CVD, minst 10 

% risk att utveckla diabetes 

eller CVD, ej gravid, behärska 

det nederländska språket. 622 

personer deltog initialt. 

Datainsamling: enkäter, 

kostnads-dagbok, fysiska 

mått(längd, vikt, höft- och 

midjemått, BMI, blodtryck, 

blodprover). 

Analys: med hjälp av 

ramverket utvärdera resultaten 

från den föregående studien i 5 

olika teman.  MITI/MISC, 

deskriptiv analys. 

 

Reach: 622 individer och fallande bortfall 

vid uppföljning, men inte i så stor 

omfattning. Man tyckte det var en bra 

rekryterings strategi och hög räckvidd 

inom målgruppen. 

Effectiveness: Ingen eller liten effekt 

Adoptation: sjuksköterskorna tyckte det 

var en effektiv metod och kände sig 

självsäkra med att använda metoden. 

Patienterna verkade till stor del vara nöjda 

med mötena. 

Implementation: färdigheterna ansågs 

tillräckliga för MI och PST hos 

sjuksköterskorna. 

Maintenance: kunde inte utvärderas efter 

denna tid. 

Rosenbek Minet, 

L.K., 

Lønvig, E-M., 

Henriksen, J.E., 

& Wagner L. 

The experience 

of living with 

diabetes 

following a 

self-

management 

program based 

on motivational 

interviewing 

2011, Danmark, 

Qualitative health 

research. 

Att undersöka och beskriva den levda 

erfarenheten av diabetes efter en 1-årig 

egenvårds intervention baserad på MI. 

Med fokus på egenvårds aktiviteter och 

patientens föreställningar och 

upplevelser av behandlingen. 

Kvalitativ studie. 

Fokusgrupper, intervju. 

Urval: Patienter som 

genomgick det 1-åriga 

programmet, tillfrågades att 

delta i fokusgrupper, 22 totalt. 

Män och kvinnor, 30-72 år, 

diagnoserad diabetes(typ-1 och 

typ-2). 

Datainsamling: 

Gruppintervjuer  

Analys: Giorgis 

phenomenological method. 

Patienterna upplevde att interventionen 

baserad på MI hade hjälpt de att 

mobilisera sina egna resurser för att lösa 

problematiska frågor som rör deras 

diabetesvård och vardag. 

Rosenbek Minet, 

L.K.,  

Wagner, L., 

Lønvig, E.M., 

The effect of  

motivational 

interviewing on 

glycaemic 

2011, Danmark, 

Diabetologia. 

Att mäta och jämföra effekten av MI 

jämfört med vanlig vård med avseende 

på glykemisk kontroll och egenvård. 

Kvantitativ studie 

Urval: diabetes typ 1 eller 2, 

över 18 år, deltagit i 

utbildningsprogram, ej gravid, 

Resultatet visade att inga signifikanta 

skillnader kunde uppvisas efter ett år, dock 

var följsamheten att ta sin medicin något 

högre i MI-gruppen, en effekt som dock 
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Hjelmborg, J., & 

Henriksen, J.E.  

control and 

percieved 

competance of 

diabetes self-

management in 

patients with 

type 1 and type 

2 diabetes 

mellitus after 

attending a 

group 

education 

programme: a 

randomized 

controlled trial 

ej kognitiv nedsättning, ej 

allvarlig sjukdom. 352 

patienter. 

Datainsamling: provtagning av 

kliniska parametrar före 

interventionen och 12 månader 

efter start, inspelade samtal 

som transkriberats, 

enkäter(PAID) 

Analys: MITI, deskriptiv 

analys.  Jämförelse och 

sammanställning av kliniska 

parametrar och enkäter med 

SPSS, STATA. Utvärdering av 

PAID med PCDS. 

avtog efter 24 månader.  

Van Eijk-

Hustings, Y.J.L., 

Daemen, L., 

Schaper, N.C., & 

Vrijhoef, H.J.M. 

Implementation 

of motivational 

interviewing in 

a diabetes care 

management 

initiative in the 

Netherlands  

2011, Nederländerna, 

Patient education and 

counseling. 

Att undersöka upptaget av MI i daglig 

praxis av sjukvårdspersonal i ett 

vårdhanterings initiativ för patienter 

med diabetes. 

Kvantitativ/kvalitativ studie 

Urval: 35 

vårdpersonal(sjuksköterskor, 

diabetessjuksköterskor, 

dietister). Patienter som 

mottog vanlig fast konsultation 

blev erbjudna att delta i 

studien. Diagnos diabetes och 

ej analfabet. 

Datainsamling: inspelade 

samtal med patienter. Enkäter 

och fokusgrupps intervjuer 

med personal. Klinisk bild av 

patienter samlades in genom 

provtagningar och enkäter. 

Analys: MITI. Deskriptiv 

analys av insamlat material, 

samt SPSS användes för att 

sammanställa patientdata. 

Upptaget av MI var bra efter utbildningen 

och ökade ytterligare efter 6 månader. De 

mest okomplicerade teknikerna var lätta 

att använda sig av, men personalen sade 

sig vilja ha mer djupgående utbildning för 

att kunna använda sig av de mer 

komplicerade teknikerna. Faktorer för att 

förbättra implementeringen fann man 

stegvis utbildning(grund- och avancerad) 

att det är en kontinuerlig process, feedback 

viktig. Stöd från kollegor var en annan 

viktig faktor för att användandet och 

implementeringen skulle fungera.  

 

 


