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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I dagsläget lider ungefär hälften av alla 

invånare i Sverige mellan 16 och 84 år av övervikt och fetma. Detta kan leda till en så kallad 

livsstilsrelaterad sjukdom på grund av fel kostvanor och/eller för lite fysisk aktivitet. För att 

förebygga sjukdom behöver ofta livsstilsförändringar ske och då kan motiverande samtal vara 

en metod för sjuksköterskan att använda för att hjälpa patienten att öka sin motivation till 

hälsosammare levnadsvanor.  

 

Syfte: Att beskriva effekten av sjuksköterskans nyttjande av motiverande samtal vid 

rådgivning till patienter i behov av förändrad livsstil relaterad till kost och/eller fysisk 

aktivitet. 

 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes och tolv studier inkluderades i resultatet. Tio 

studier hade kvantitativ ansats och två hade mixad metod. 

 

Resultat: Motiverande samtal hade en positiv effekt på livsstilsförändringar i samtliga studier 

som ingår i resultatet. I vissa studier gjordes även positiva framsteg i kontrollgrupper som inte 

fått rådgivning med motiverande samtal. Statistiskt signifikanta resultat uppnåddes inte i alla 

studier. 

 

Slutsats: Även om effekterna av motiverande samtal inte var bättre i interventionsgruppen än 

kontrollgruppen i vissa studier så har heller inga negativa resultat påvisats. Resultatet tyder på 

att metoden kan användas vid rådgivning om livsstilsförändringar relaterade till kost och 

fysisk aktivitet. 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, kost, livsstil, motiverande samtal (MI), personcentrerad vård. 

 

 
  



 

 

Abstract 
 

Background: The nurse’s four basic responsibilities are to promote health, prevent disease, 

restore health and relieve suffering. At present, about half of all citizens in Sweden between 

16 and 84 years suffers from overweight and obesity. This can lead to a so-called lifestyle-

related illness due to wrong eating habits and too little physical activity. In order to prevent 

disease, the lifestyle often needs to change, and motivational interviewing may be a method 

for the nurse to use to help the patient increase the motivation for healthier living habits. 

 

Method: A literature review was conducted and twelve studies were included in the results. 

Ten studies had a quantitative approach and two had mixed method. 

 

Aim: To describe the effect of the nurse's use of motivational interviewing in counseling to 

patients in need of changing lifestyle related to diet and physical activity. 

 

Result: Motivational interviewing had a positive effect on lifestyle changes in all the studies 

included in the result, but in some studies positive progress was also made in the control 

groups that did not receive counseling with motivational interviewing. Statistical significant 

results were not reached in all the studies. 

 

Conclusion: Although the effects of motivational interviewing were not better in the 

intervention group than the control group in some studies, no negative results have been 

shown. The result indicates that the method can be used for advice on lifestyle changes related 

to diet and physical activity. 

 

Keywords: Diet, lifestyle, motivational interviewing (MI), person-centered care, physical 

activity. 
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1 Inledning 

 

I samband med verksamhetsförlagd utbildning har författarna kommit i kontakt med 

motiverande samtal (MI, från engelskans Motivational Interviewing) på olika sätt. En av oss 

såg hur ett rökavvänjningssamtal med metoden gick till och den andra av oss upplevde att en 

sjuksköterska på en avdelning använde sig av MI dagligen i sin kontakt med patienterna. Då 

vi båda såg upplevde MI verkade ha en god effekt och patientens tro på sin förmåga och 

möjligheten till förändring förbättrades så väcktes intresset att gå djupare in på ämnet. 

Patientens motivation tycktes främjas och samarbetet och relationen mellan sjuksköterskan 

och patienten förbättrades då sjuksköterskan försökte förstå patienten genom ett empatiskt och 

reflekterande lyssnande. 

  

Dessutom upplevdes att diabetes och kardiovaskulära sjukdomar förekom i stor utsträckning 

bland patienter över lag och livsstilsförändringar kan då vara nödvändiga för att uppnå en 

bättre livskvalitet. Sjuksköterskan kan då komma överens tillsammans med patienten om att 

en förändring borde ske, men ibland kan förändringar även vara ett krav från sjukvården, som 

till exempel viktnedgång inför en operation. För att ta reda på vad forskning visat om effekten 

av MI ville författarna göra denna litteraturöversikt. 

 

2 Bakgrund 

 

År 1953 antog International Council of Nurses (ICN) den första etiska koden för 

sjuksköterskor. Efter det har den reviderats efter behov och den senaste versionen är från 

2012. Svensk sjuksköterskeförening (2014) har översatt koden till svenska och i den står det 

att sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande. En viktig uppgift kan därmed vara 

att identifiera och uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor för att förhindra att sjukdom 

till följd av dessa uppstår, eller för att lindra effekterna av en redan uppkommen sjukdom. 

 

2.1 Livsstilsrelaterade sjukdomar 

 

I sverige är ohälsosamma matvanor en av de största riskfaktorerna för att människor ska bli 

sjuka och dö i förtid. Ohälsan som är kopplad till för lite fysisk aktivitet samt ohälsosamma 

matvanor är kostsam för samhället Folkhälsomyndigheten (2017). I sin årsrapport om 
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folkhälsans utveckling de senaste tio åren skriver Folkhälsomyndigheten att lågt intag av frukt 

och grönt har ökat både bland män och kvinnor, liksom andelen personer med stillasittande 

fritid. Övervikt och fetma har ökat i alla grupper och ungefär hälften av alla personer i Sverige 

mellan 16 och 84 år har idag övervikt eller fetma. Andelen personer som är fysiskt aktiva 

minst 30 minuter per dag är oförändrad de senaste tio åren bland både män och kvinnor med 

olika utbildningsnivåer, men har minskat bland personer mellan 65 och 84 år.   

  

Sjukdomar som uppstår till följd av ohälsosamma levnadsvanor kallas för icke smittsamma 

sjukdomar där två exempel på sjukdomsgrupper är kardiovaskulära sjukdomar, alltså hjärt- 

och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, och diabetes (World Health Organisation 

[WHO], 2017). Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige (Hjärt- & 

Lungfonden, u.å.). Var 17:e minut får någon en stroke och ungefär 30 000 drabbas varje år 

(Hjärnfonden, u.å.). 

 

2.1.1 Kost och fysisk aktivitet 

 

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna från 2012 (Livsmedelsverket, 2017) finns det 

vetenskapliga belägg för att risken för sjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar 

och diabetes typ 2 kan minskas med hjälp av naturligt fiberrika vegetabiliska livsmedel. 

Anledningen anses vara att denna typ av livsmedel har en låg energitäthet som bidrar till att 

motverka fetma, vilket är en välkänd riskfaktor för flera sjukdomar. Vidare bör vårt intag av 

fett enligt näringsrekommendationerna till största del bestå av omättat fett från till exempel fet 

fisk, nötter, frön och vegetabiliska oljor. Kött och mjölkprodukter är viktiga proteinkällor men 

innehåller mättat fett och därför bör magra alternativ väljas. Raffinerade spannmålsprodukter 

som vitt bröd och varor som innehåller siktat mjöl samt tillsatt socker som godis, sockerrika 

drycker och efterrätter bidrar till viktökning. Även ett högt saltintag är skadligt ur 

hälsosynpunkt. 

  

Näringsrekommendationerna innehåller även råd om fysisk aktivitet och föreslår att vuxna 

och äldre bör ägna minst 150 minuter per vecka åt fysisk aktivitet av medelintensiv karaktär, 

eller minst 75 minuter per vecka åt högintensiv fysisk aktivitet. Ytterligare positiva 

hälsoeffekter kan uppnås om tiden för den medelintensiva fysiska aktiviteten ökas till 300 

minuter per vecka och den högintensiva fysiska aktiviteten till 150 minuter per vecka. Barn 

och ungdomar rekommenderas att ägna minst 60 minuter åt medel- till högintensiv fysisk 
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aktivitet varje dag. Fysiskt aktiv tid utöver detta ger ytterligare positiva hälsoeffekter. Både 

vuxna, äldre, barn och unga bör minska stillasittandet (Livsmedelsverket, 2017). 

 

2.1.2 Sjuksköterskans förebyggande arbete vid livsstilsrelaterade sjukdomar 

 

Sjuksköterskans kunskap inom området och det faktum att professionens grundläggande 

ansvarsområden innebär att hen ska främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014), gör att ett stort ansvar vilar på 

sjuksköterskan när det kommer till livsstilsrelaterade sjukdomar. 

 

2.2 Personcentrerad vård  

 

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser är personcentrerad omvårdnad och anses vara 

nödvändig för att ge patienten kvalitativ god vård (McCance & McCormack, 2013). Då 

sjuksköterskan har ett personcentrerat förhållningssätt i sitt omvårdnadsarbete så är hen 

specifikt fokuserad på patienten som person, har medkännande närvaro och är engagerad, 

vilket innebär att patientens unika värde och egenskaper erkänns. Sjuksköterskan arbetar med 

patientens övertygelser och tar hänsyn till patientens värderingar som ligger till grund för 

beslutsfattanden. Sjuksköterskan arbetar också för ett partnerskap tillsammans med patienten, 

ger information och möjliggör patientens medverkan i beslutsfattandet (ibid.). Eftersom varje 

patient är en person med unika förmågor och behov inkluderas även närstående i 

partnerskapet (Göteborgs universitet, 2017). I Svensk sjuksköterskeförenings (2017) 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska står det att sjuksköterskan ska arbeta 

personcentrerat och enligt patientlagen (PL, SFS 2014:821, kap. 5, 1 §) ska hälso- och 

sjukvården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Även i 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap 5, 1 §) står det att hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bygga på respekt för patientens självbestämmande. Ordet 

patientdelaktighet har funnits i vårdlitteratur från 1960-talet och innebär att man som patient 

aktivt deltar i beslut som fattas rörande sin vård och behandling (Eldh, 2014).   

  

Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall och Ringdal (2017) menar att patientdelaktighet är en 

stor del i den personcentrerade vården och belyser vikten av att patienten är med och fattar 

beslut rörande sin vård, men trots att sjuksköterskan har för avsikt att arbeta personcentrerat 

och få patienten att delta händer det att patienten lämnar över ansvaret för sin vård till 
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sjuksköterskan. I studien av Oxelmark et al. (2017) sa en sjuksköterska att hen blev fascinerad 

över hur vissa patienter bara accepterade allt hen sa och hur patienter bara kunde emot piller 

och svälja utan att fråga vad det var för mediciner. 

  

Bolster och Manias (2010) skriver att tidigare forskning har visat att ett personcentrerat 

förhållningssätt inom vården leder till bättre resultat för patienten och att personcentrerad vård 

är allmänt betraktat som en avgörande faktor för att vården ska beskrivas som god och av hög 

kvalitet. Genom sin observations- och intervjustudie kom de fram till att trots att 

sjuksköterskor vet vad personcentrerad vård innebär och trots att de själva upplever att de 

arbetar personcentrerat så utför de många uppgifter på rutin och inkluderar inte patienten. Att 

lyssna på patientens historia, ta till vara på hens kunskap och se hen som en person i stället för 

en sjukdom är viktiga komponenter för att skapa en personcentrerad vård (Oxelmark et al., 

2017). 

 

2.2.1 Personcentrerad vård vid livsstilsförändringar 

 

Carr (2017) menar att effektiv kommunikation är en viktig del för att få patienten delaktig i 

sin egen vård. Hon påpekar att det finns en skillnad mellan att ge information och att 

kommunicera. Att ge information kan göras genom envägskommunikation, medan att 

kommunicera inkluderar att lyssna in vad patienten säger och ibland inte säger. Ett exempel 

på bra och effektiv kommunikation med patienter som är i behov av att ändra livsstil är MI. I 

Socialstyrelsens (2012) nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder står det också 

att sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till personer med ohälsosamma 

matvanor. Det är ett samtal som vanligtvis har en tydlig struktur, som till exempel MI, och ska 

vara anpassat till den specifika personens ålder, hälsa och risknivåer med mera, det vill säga 

personcentrerat. 

 

2.3 Motiverande samtal 

 

Östlund, Wadensten, Kristofferzon och Häggström (2015) skriver att MI är en 

personcentrerad rådgivningsmetod som används för att främja motivationen av 

beteendemässig förändring i avseende av att underlätta arbetet med patienter som behöver 

livsstilsförändringar. Det är en mål- och samarbetsorienterad kommunikationsform som syftar 

till att främja och stärka patientens delaktighet, egna förutsättningar, motivation och 
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engagemang till livsstilsförändring. Det grundläggande tillvägagångssättet för MI är 

sjuksköterskans personcentrerade förhållningssätt gentemot patienten.  Det sker ett samarbete 

mellan sjuksköterskan och patienten där sjuksköterskan lyssnar reflekterande, bekräftar och 

informerar eller ger råd till patienten. Patienten bekräftas och hens självbestämmande och 

självständighet respekteras. Andan under MI innebär också medkänsla, empati och 

åstadkommande av livsstilsförändring. 

  

Även Miller och Rollnick (2012/2013) beskriver MI som personcentrerad och påpekar att 

metoden inte kan användas “mot” eller “till” någon, utan att ett partnerskap mellan 

behandlaren (sjuksköterskan) och klienten (patienten) är ett måste. De förklarar vidare att 

ambivalens är en naturlig del av en persons förberedelse för en förändring och att målet med 

MI är att öka den motivation som redan finns inom patienten. Det uppnås lättast genom att 

undvika att patienten går i försvar. Ambivalens innebär att en person är medveten om 

fördelarna som en livsstilsförändring skulle innebära, men att hen också försvarar sitt 

nuvarande beteende; att hen både vill och inte vill något samtidigt. Om sjuksköterskan då 

intar en styrande stil och argumenterar för fördelarna med en livsstilsförändring är det mycket 

troligt att patienten tar en försvarande roll för det nuvarande beteende. Vidare beskriver Miller 

och Rollnick att det finns tre typer av kommunikationsstilar, den styrande, den vägledande 

och den följande stilen. De menar att för att använda sig av MI måste lyssnaren, det vill säga 

sjuksköterskan, ha den vägledande stilen. Några exempel på den styrande stilen är att 

lyssnaren beordrar, leder och driver. Motsvarande exempel för den följande stilen är att hen 

har intresse för, skuggar och lyssnar. Mitt emellan dessa stilar finns den som lämpar sig för ett 

samtal enligt MI-modellen, där lyssnaren ledsagar, stödjer och motiverar. 

  

MI är en samtalsmodell vars syfte är att väcka patientens egen motivation till förändring 

(Carr, 2017; Miller & Rollnick, 2009). MI går ut på att visa respekt gentemot patientens 

självbestämmande och att hen själv ska fatta beslut om eventuella livsstilsförändringar. Det 

går alltså inte att få någon att ändra ett beteende för att göra vårdpersonalen nöjd om personen 

inte själv vill det. Enligt Miller och Rollnick (2009) går MI ut på att lyssnaren väljer ut delar 

av det patienten säger och reagerar på detta för att få samtalet i en specifik riktning. De menar 

att målet är att öka den motivation till förändring som patienten uttrycker och att minska 

patientens försvar för det nuvarande beteendet. Viktigt att poängtera angående MI är att det 

inte finns en manual för exakt hur ett samtal enligt modellen ska gå till. Det finns inget sätt 

som fungerar med alla patienter och det krävs mycket träning och erfarenhet för att bli bra på 
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metoden. En viktig del är att lägga märke till känslor som patienten har och uttrycker men inte 

säger. Miller och Rollnick (2012/2013) skriver vidare att genom att ställa öppna frågor utan 

att ge råd är chansen stor att patienten kommer att känna sig engagerad, öppen och förstådd 

och uppleva att hen har makten över sin situation. 

 

2.4 Problemformulering  

 

En av sjuksköterskans huvuduppgifter är att förebygga sjukdom och främja hälsa. I en tid där 

sjukdomar som hade kunnat undvikas med hjälp av livsstilsförändringar är en stor dödsorsak 

får sjuksköterskan en viktig roll i att identifiera riskbeteenden och att försöka påverka 

förändring. Sjuksköterskan ska även arbeta personcentrerat och genom att tillämpa MI får 

patienten möjlighet att ta en aktiv roll. Hen får själv sätta upp sina mål och tillvägagångssätt 

och känslan av delaktighet kan stärka självförtroendet. Då MI skulle kunna användas inom 

många områden i hälso- och sjukvården önskades ta reda på vad vetenskaplig forskning 

hittills visat om metoden i relation till kost och/eller fysisk aktivitet.  

 

2.5 Syfte 

 

Att beskriva effekten av sjuksköterskans nyttjande av motiverande samtal vid rådgivning till 

patienter i behov av förändrad livsstil relaterad till kost och/eller fysisk aktivitet. 

 

2.6 Definition av begrepp  

 

Med livsstil avses i denna litteraturöversikt en individs kostvanor och/eller vanor av fysisk 

aktivitet. 

 

Kost är det dagliga intaget av olika livsmedel för att täcka näringsbehovet. Sammansättning 

av kosten kan variera inom vida gränser men ändå täcka behovet av näring (Hambraeus, u.å).  

 

Fysisk aktivitet definieras enligt folkhälsomyndigheten (2006) som all typ av rörelse som ger 

ökad energiförbrukning. I denna litteraturöversikt kan det inkludera allt från att städa i 

hemmet till att utöva idrott. 
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Begreppen personcentrerad vård och personcentrerad omvårdnad förekommer i denna 

litteraturöversikt synonymt. Uttrycken skulle kunna jämföras med engelskans person-centred 

care respektive person-centred nursing och uppfattningen författarna har är att ordet vård eller 

care omfattar vårdkedjans alla aktörer och professioner och därför inkluderar sjuksköterskan, 

medan omvårdnad eller nursing mer rör sjuksköterskans specifika arbete.  
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3 Metod 

 

3.1 Design 

 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt för att skapa en överblick av ett avgränsat 

område och för att sammanställa redan publicerat forskningsresultat (Friberg, 2012).  

 

3.2 Urval 

 

Utifrån litteraturövsiktens syfte och frågeställningar gjordes valen av sökord. Medicinska 

termer översattes med hjälp av svenska MeSH vid sökandet av ord för att få korrekt översatta 

begrepp. Sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO med sökorden motivational interview, nurs, physical activity, diet, behaviour, 

counseling, effect, och lifestyle. Den booleska sökoperatorn AND användes för att inkludera 

fler termer i sökresultatet, och trunkering, det vill säga att en asterix sattes efter ett ord, 

användes för att få med olika böjningsformer av ett ord (Forsberg & Wengström, 2013; 

Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016), till exempel nurse, nurses och nursing. Se 

bilaga 1 för användning av sökord och -kombinationer i de olika databaserna. 

  

Artiklar som inkluderats i resultatet har publicerats mellan år 2007 och 2017 och alla artiklar 

är Peer reviewed, vilket innebär att artikelsökningen är avgränsad till att sortera ut endast de 

artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.  Men det visar inte på om artiklarna är 

vetenskapliga eller ej, eftersom att vetenskapliga tidsskrifter kan publicera artiklar som även 

inte är vetenskapliga (Friberg, 2012). De fanns fritt tillgängliga i fulltext, var skrivna på 

engelska och alla studier var etiskt godkända. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar 

inkluderades. Studier som berörde en specialistutbildad personalgrupp, det vill säga 

distriktssköterskor exkluderades. Även litteraturöversikter exkluderades eftersom dessa är 

sekundärkällor (Willman et al., 2016). 

 

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

 

Artiklar som uppfyllde litteraturöversiktens syfte kvalitetsgranskades med hjälp av en 

granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa (se bilaga 2) respektive kvalitativa 
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studier (se bilaga 3). Mallarna tillhandahölls av Högskolan Dalarna och var modifierade 

utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Varje 

fråga som besvarades med “ja” gav en poäng. Maximalt kunde en artikel få 29 respektive 25 

poäng och de studier som bedömdes ha medelhög och hög kvalitet, det vill säga 60-79% 

respektive 80-100% av maxpoängen, inkluderades i resultatet. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

 

Genom kontinuerlig kontakt och kommunikation via fysiska träffar och dialog över telefon 

och internet har båda författarna tagit del av arbetet med litteraturöversikten. Sökning av 

vetenskapliga artiklar genomfördes gemensamt av författarna. Därefter lästes abstrakten för 

de artiklar vars titel ansågs vara relevant för litteraturöversiktens syfte. Hela artiklarna som 

ansågs ha relevanta abstrakt för littaturöversiktens syfte lästes sedan objektivt för att 

författarna skulle få ett helhetsgrepp av studien. Artiklarna lästes flera gånger för att 

sammanhang och innehåll skulle bli tydligt (Friberg, 2012). Detta genomfördes enskilt av 

båda författarna som bedömde om de motsvarade litteraturöversiktens syfte eller inte. Vid 

behov gjordes översättning av texten i artiklarna med hjälp av ett elektroniskt lexikon. 

Artiklarnas kvalitet värderas enskilt av författarna, vilket gjorde att en artikel kunde få olika 

poäng. Medelpoängen räknades då ut och kvaliteten bedömdes utifrån denna genom att 

artikelns erhållna poäng dividerades med maximalt antal poäng i den aktuella 

granskningsmallen. 

  

Båda författarna har deltagit i skrivandet av litteraturöversikten. Olika delar skrevs till en 

början av författarna enskilt, vartefter de diskuterades och redigerades gemensamt för att båda 

författarna skulle bli delaktiga och nöjda med den färdiga texten. 

  

3.5 Analys och tolkning av data  

 

Artiklar som verkade relevanta för litteraturöversiktens frågeställningar och syften lästes 

upprepade gånger. Först lästes de enskilt av båda författarna och sedan diskuterades de 

gemensamt. Detta för att få eventuella olika tolkningar och synvinklar av studiernas resultat. 

Efter första överblicken gjordes en avgränsning till de studier som slutligen skulle ingå i 

litteraturöversiktens resultat. De artiklar som valdes ut att ingå analyserades enligt Friberg 

(2012) vilket innebar att författarna identifierade och granskade likheter, skillnader och 
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centrala fynd. Detta gjordes genom att dessa studier kort sammanfattades var för sig i text för 

att författarna lättare skulle få en överblick över hur studiernas interventioner var utformade, 

vilka patientgrupper som ingick och vad studiernas resultat visade. Slutligen sammanställdes 

studier med liknande resultat under ett antal resultatkategorier. 

 

3.6 Etiska överväganden 

 

Alla artiklar som ingår i resultatet av litteraturöversikten baseras på studier som har 

etikprövats och godkänts att genomföras av en etisk kommitte. Dessa artiklar har utgått från 

rådande forskningsetiska principer och följer etikprövningslagen (SFS 2003:460). Detta 

innebär att studierna som har inkluderats i litteraturöversikten har godkänts då de utgår från 

respekt för mänskliga grundläggande friheter, rättigheter och människovärde (CODEX, 

2017b). 

  

Artiklar som presenterar både positiva, negativa och neutrala resultat ingår i resultatet. Inga 

artiklar har valts bort på grund av att de inte bekräftade vår förförståelse om att MI är en 

framgångsrik metod vid livsstilsförändringar. I litteraturöversikten finns det referenser till alla 

källor som har använts. Inga plagiat har förekommit och alla artiklar har lästs objektivt.  
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4 Resultat  

 

Resultatet är baserat på tolv artiklar, se bilaga 4. Tio av studierna var kvantitativa och två 

hade mixad metod. Studierna är genomförda i USA, Nederländerna, Thailand, Taiwan och 

Kanada och artiklarna är publicerade mellan åren 2007-2017. Resultatet börjar med en 

sammanfattande beskrivning av inkluderade artiklar avseende metoder som tillämpats i 

studierna. Därefter presenterar resultatet det som framkom vid analysen av artiklarna 

kategoriserade under två huvudkategorier; effekten av MI på livsstil relaterad till kost och 

effekten av MI på livsstil relaterad till fysisk aktivitet. Under båda huvudkategorierna har 

resultatet sedan delats in i flera subkategorier. 

 

4.1 Sammanfattande beskrivning av inkluderade artiklar avseende studiemetod 

 

I samtliga studier som artiklarna baserats på har levnadsvanor rapporterats genom 

frågeformulär som de deltagande patienterna själva fyllt i vid studiens start. För att se effekter 

av interventioner som gjorts har en eller fler uppföljningar gjorts där patienterna fått fylla i 

samma formulär igen. Dessa har sedan jämförts. I nio studier (Green, Haley, Eliasziw & 

Hoyte, 2007; Groeneveld, Proper, van der Beek, Hildebrandt & van Mechelen, 2011; 

Heinrich, Candel, Schaper & de Vires, 2010; Koelewijn-van Loon et al., 2010; Lakerveld et 

al., 2013; Nansel et al., 2015; Tucker et al., 2013; Wattanakorn, Deenan, Puapan & Kraenzle 

Schneider, 2013; Young et al., 2014) delades deltagarna in i kontrollgrupper som inte fick MI 

och interventionsgrupper som fick MI av sjuksköterskor enligt olika program. I två studier 

(Chahal et al., 2017; Linmans, van Rossen, Knotterus & Spigt, 2014) fanns ingen 

kontrollgrupp och i en studie (Lin et al., 2016) delades deltagarna in i tre grupper; en 

kontrollgrupp, en grupp som fick vanlig rådgivning och en informationsbroschyr och en 

interventionsgrupp som fick MI. 

 

4.2 Effekt av MI på livsstilsförändringar relaterade till kost 

 

4.2.1 Effekt på intag av frukt och grönsaker 

 

En signifikant ökning i intag av frukt visades i interventionsgruppen i två studier (Groeneveld 

et al., 2011; Tucker et al., 2013). Den ena studien (Groeneveld et al., 2011) gjordes med 
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patienter som hade förhöjd risk att drabbas av kardiovaskulära sjukdomar och fick sju samtal 

med MI. Deltagarna i den andra studien (Tucker et al., 2013) var barn med övervikt och dessa 

fick två möten och flera uppföljningar via telefon. Antal portioner grönsaker hade ökat 

signifikant i interventionsgruppen i den studien jämfört med kontrollgruppen efter sex och 

tolv månader även om intaget ökade i båda grupperna. I studien av Nansel et al. (2015), där 

deltagarna var barn med typ 1-diabetes, användes mätinstrumentet Whole Plant Food Density 

(WPFD) som representerar hur stor del av kosten som består av  frukt och grönsaker och även 

fullkorn, baljväxter, nötter och frön per intagna 1000 kilokalorier. Interventionsgruppen hade 

där signifikant högre poäng efter 18 månader vilket betyder att en större andel av det dagliga 

energiintaget kommer från dessa livsmedel. 

 

I två studier (Koelewijn-van Loon et al., 2010; Lakerveld et al., 2013) ökade intaget av 

grönsaker i båda grupperna och kontrollgrupperna ökade intaget av frukt. I studien av 

Koelewijn-van Loon et al., (2010) ökade intaget av frukt även i interventionsgruppen och i 

studien av Lakerveld et al., (2013), där deltagarna hade risk för diabetes och kardiovaskulära 

sjukdomar förblev fruktintaget i interventionsgruppen oförändrat. Interventionen bestod av 

nio samtal med MI. I studien av Groeneveld et al. (2011) hade intag av frukt ökat icke 

signifikant i kontrollgruppen och intag av grönsaker hade ökat i interventionsgruppen men 

minskat i kontrollgruppen efter tolv månader.  

 

4.2.2 Effekt på intag av söta och salta mellanmål, snabbmat, godis och läsk 

 

Interventionsgruppen visade en statistiskt signifikant minskning i intag av söta och salta 

mellanmål efter sex och tolv månader i studien av Groeneveld et al. (2011). I studien av 

Chahal et al. (2017) var deltagarna mellan tio och 17 år och led av dyslipidemi. De delades in 

i en grupp som fick MI tillsammans med en förälder och en grupp som kom till samtalen 

ensamma. En signifikant minskning i intag av godis och läsk sågs i gruppen med ungdomar 

utan föräldrar efter interventionen. Båda grupperna tillsammans visade signifikant ökning i 

dagligt intag av grönsaker. I studien av Tucker et al. (2013) minskade intaget av snabbmat, 

juice, sportdryck och läsk i båda grupperna. Intag av vatten ökade i kontrollgruppen och intag 

av lättmjölk ökade i interventionsgruppen i samma studie. 

 

4.2.3 Effekt på intag av spannmål, fullkorn och baljväxter 
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I studien av Nansel et al. (2015) sågs statistisk signifikans på skillnaden i intag av fullkorn i 

interventionsgruppen och gruppen hade signifikant högre poäng i mätinstrumentet WPFD, se 

subkategori Effekt på intag av frukt och grönsaker. Ingen statistiskt signifikant skillnad 

uppmättes mellan grupperna i intag av baljväxter, nötter och frön, men intaget var högre i 

interventionsgruppen än i kontrollgruppen efter 18 månader. I studien av Chahal et al. (2017) 

minskade intag av bröd, flingor, ris och pasta i båda grupperna. 

 

4.2.4 Effekt på intag av fett och oljor 

 

I studien av Chahal et al. (2017) hade intaget av fett och oljor minskat signifikant i gruppen 

med ungdomar utan föräldrar efter interventionen. I studien av Koelewijn-van Loon et al. 

(2010) minskade intaget av fett i både interventions- och kontrollgruppen och ingen statistisk 

signifikans sågs mellan grupperna. I en annan studie (Heinrich et al., 2010) gjord på patienter 

med diabetes sågs statistisk signifikans endast på intag av fett till fördel för kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen, som fick MI inbäddat i sin vanliga diabetesvård hade ett högre fettintag 

än kontrollgruppen efter tolv och 24 månader.  

 

4.2.5 Effekt på beredskap för förändring av kostvanor 

 

I en studie av Young et al. (2014) presenterades inga resultat i förändrade levnadsvanor 

gällande varken kost eller fysisk aktivitet, men deltagarna i interventionsgruppen som fick 

rådgivning med MI via telefon eller videosamtal varannan vecka under studiens gång hade 

signifikant högre poäng på skalan “beredskap för förändring” än kontrollgruppen efter nio 

månader. Alla deltagare hade diabetes. I en annan studie (Green et al., 2007) gjorde deltagare 

från båda grupperna framsteg i beredskap för förändring av kostvanor. Patienterna hade 

tidigare drabbats av stroke, och interventionsgruppen fick individuell rådgivning med MI och 

delta i grupprådgivning om livsstil. Ingen signifikant skillnad sågs mellan grupperna, men den 

totala förändringen i beredskap hos båda grupperna var signifikant. 

 

4.2.6 Effekt på ätbeteende 

 

I studien av (Wattanakorn et al., 2013) användes frågeformuläret Three-Factor Eating 

Questionnarie (TFEQ) som utreder vilken tendens deltagaren har att begränsa sitt matintag för 

att kontrollera sin kroppsvikt, om det finns vissa vanliga känslomässiga sammanhang eller 
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situationer då patienten påverkas till att vilja inta mat och huruvida patienten känner hunger 

på grund av fysiska eller psykiska orsaker. Högre poäng innebär bättre och hälsosammare 

matvanor. Deltagarna i interventionsgruppen hade signifikant högre medelpoäng på 

frågeformuläret vid varje uppföljning (fem, nio och 13 veckor) jämfört med kontrollgruppen. 

Det var även en signifikant skillnad i medelpoäng inom interventionsgruppen vid de tre olika 

mätningarna. Kontrollgruppen hade en liten ökning i medelpoäng efter 13 veckor. Deltagarna 

i studien hade diabetes och övervikt eller fetma och interventionsgruppen fick fyra 

rådgivningssamtal. 

 

4.2.7 Effekt på uppnådda kostriktlinjer 

 

I studien av Nansel et al. (2015) användes mätinstrumentet The Healthy Eating Index 2005 

(HEI2005) för att mäta hur väl deltagarnas matvanor stämmer överens med de amerikanska 

kostriktlinjerna från 2005. Interventionsgruppen hade där signifikant högre poäng efter 18 

månader vilket betyder att de uppfyller kostriktlinjerna till högre grad. 

 

4.3 Effekt av MI på livsstilsförändringar relaterade till fysisk aktivitet 

 

4.3.1 Effekt på stillasittande 

 

Studien av Tucker et al. (2013) visade signifikant förbättring i fysisk aktivitet i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen. Efter tolv månader syntes en minskning i 

antalet timmar framför TVn per dag hos en större andel deltagare i interventionsgruppen än 

kontrollgruppen. 

 

4.3.2 Effekt på låg- till högintensiv fysisk aktivitet 

 

En större andel deltagare från interventionsgruppen ökade även antalet timmar av fysisk 

aktivitet per dag jämfört med kontrollgruppen i studien av Tucker et al. (2013). I studien av 

Linmans et al. (2014) fanns ingen kontrollgrupp, men deltagarna som alla hade diabetes 

rapporterade signifikant ökad fysisk aktivitet efter studien. Deltagarna uppgav även att 

interventionen som bestod av fyra rådgivningssamtal hade ökat deras motivation att förbättra 

sin livsstil. I studien av Groeneveld et al. (2011) sågs ingen statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna, men förändringen i fysisk aktivitet var störst i interventionsgruppen. Inga 
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statistiskt signifikanta resultat sågs heller i studien av Lakerveld et al. (2013). Måttlig fysisk 

aktivitet ökat i kontrollgruppen och all form av fysisk aktivitet hade minskat i 

interventionsgruppen efter tolv månader.  

 

Studien av Lin et al. (2016) bestod av tre grupper där alla hade metaboliskt syndrom. En 

kontrollgrupp fick vanlig vård och där hade all form av fysisk aktivitet minskat efter tolv 

veckor. En grupp fick ett rådgivningssamtal och en broschyr om livsstilsförändringar. I den 

gruppen hade den totala fysiska aktiviteten minskat, precis som den måttliga aktiviteten och 

gången, men högintensiv fysisk aktivitet hade ökat. En interventionsgrupp fick ett 

individualiserade program med MI under tolv veckor och deltagarna i den gruppen ökade all 

form av fysisk aktivitet, men ingen statistisk signifikans uppnåddes.  

 

4.3.3 Effekt på beredskap för förändring av vanor av fysisk aktivitet 

 

Deltagare från både interventions- och kontrollgruppen i studien av Green et al. (2007) gjorde 

framsteg i beredskap för förändring av vanor av fysisk aktivitet. Ingen signifikant skillnad 

sågs mellan grupperna, men den totala förändringen i beredskap hos båda grupperna var 

signifikant. I studien av Chahal et al. (2017) rapporterade båda grupperna tillsammans 

signifikant ökad motivation och hade gått från ett lägre stadium i beredskap för förändring till 

ett högre efter sex månader. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskans användande av MI vid 

rådgivning om livsstilsförändringar relaterat till kost och fysisk aktivitet gav mestadels positiv 

effekt. MI ökade deltagarnas motivation till förändring och gav resultat i förbättrade 

kostvanor och ökad fysisk aktivitet. MI visade i flest fall effekt på livsstilsförändringar 

gällande kost där signifikant bättre resultat påvisades i sex studier. Två studier visade 

signifikant förbättring av fysisk aktivitet efter MI-interventionen, men i en studie minskade 

den fysiska aktiviteten i interventionsgruppen. Inga andra negativa resultat rapporterades men 

många områden förbättrades icke signifikant eller förblev oförändrade, i flera fall även i 

kontrollgrupperna. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

I enlighet med vad Carr (2017) menar så kan MI anses vara ett effektivt sätt att kommunicera 

på med patienter som är i behov av livsstilsförändringar. I alla studier har framsteg gjorts i 

interventionsgrupperna, även om statistisk signifikans inte alltid påvisats. Att positiva 

förändringar skett i många kontrollgrupper skulle kunna belysa att sjuksköterskan har en 

betydande roll för att förebygga sjukdom och återställa hälsa vid ohälsosamma levnadsvanor 

även i den “vanliga vården”, vilket stämmer väl överens med ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

  

Värt att nämna kan vara att det kan ha förekommit statistiskt signifikanta förändringar på 

individnivå inom kontroll- eller interventionsgrupper som inte presenterats i resultatet. Detta 

beror på att resultaten i studierna i första hand har analyserades som skillnader mellan 

grupperna och inte inom grupperna för att det skulle vara möjligt att avgöra om MI givit 

effekt jämfört med annan vård.  

  

Många icke statistiskt signifikanta resultat i de inkluderade studierna skulle kunna tyda på låg 

generaliserbarhet av resultaten. Icke statistiskt signifikanta resultat ökar sannolikheten att 

resultatet uppkommit av en slump (Ejlertsson, 2012). 
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I en systematisk litteraturöversikt av Lee, Choi, Yum, Yu & Chair (2016) som berörde MI och 

effekten på förändrade levnadsvanor kom författarna fram till liknande resultat inom både 

kost och fysisk aktivitet som i denna litteraturöversikt. Det fanns vissa statistiskt signifikanta 

skillnader efter genomförda interventioner men i många studier gav inte MI bättre effekt än 

vanlig vård. 

 

Tre studier (Chahal et al., 2017; Nansel et al., 2015; Tucker et al., 2013) inkluderade barn 

och/eller ungdomar. Deltagarna som fick rådgivning med MI gjorde positiva förändringar av 

livsstilen både relaterat till kost och fysisk aktivitet i samtliga studier, vilket visar på att MI är 

brukbart även vid vård av barn. En tanke som författarna till litteraturöversikten har är dock 

om det är barnet eller ungdomen själv som hittat motivation till att ändra livsstil eller om det 

är föräldern som deltagit vid rådgivningen som påverkat och bidragit till förändringen. Chahal 

et al. (2017) kom dock fram till delvis bättre resultat i gruppen med ungdomar utan föräldrar 

än gruppen med ungdomar med föräldrar i sin studie. 

 

En svaghet med litteraturöversikten är att resultatet blev ganska kortfattat då författarna hade 

valt att endast undersöka effekten av MI på livsstil relaterad till kost och fysisk aktivitet. 

Ingen analys gjordes av andra livsstilsvanor och medicinska mätningar och prover. Detta gör 

dock resultatet specifikt vilket kan ses som en styrka i litteraturöversikten. Resultatet 

presenterades utifrån olika livsmedel och former av fysisk aktivitet. Dessa subkategorier 

framkom vid analys av artiklarna. Alla artiklar innehöll dock inte alla grupper av livsmedel 

eller alla former av fysisk aktivitet. Exempelvis ingick frukt och grönsaker i en stor andel av 

de studier som artiklarna i resultatet baserats på medan intag av läsk endast analyserades i ett 

fåtal studier. Detta påverkar resultatet då effekten på intag av frukt och grönsaker kan verka 

bättre eftersom fler mätningar genomförts på de livsmedelsgrupperna. Definitionen av fysisk 

aktivitet skiljde sig mellan olika studier vilket påverkade resultatet. Vissa studier mätte 

stillasittande och skärmtid och andra mätte fysisk aktivitet i form av allt från låg- till 

högintensiv fysisk aktivitet till hushållsarbete. Ett tydligare resultat hade kunnat presenteras 

om alla studier hade mätt samma typ av fysisk aktivitet. 

 

5.2.1 Betydelse av kvaliteten på det motiverande samtalet under interventionen 

 



 

18 

I fem av studierna (Heinrich et al., 2010; Koelewijn-van Loonet al., 2010; Lakerveld et al., 

2013; Tucker et al., 2013; Young et al., 2014) framgick det att sjuksköterskorna fått speciell 

utbildning i MI inför interventionen, och i tre av dessa (Heinrich et al., 2010; Lakerveld et al., 

2013; Tucker et al., 2013) granskades kvaliteten på samtalen på något sätt och 

sjuksköterskorna fick feedback. I övriga studier framgår inte hur kvaliteten på sjuksköterskans 

samtal varit. Detta skulle kunna påverka resultatet i studierna, och kanske framför allt i de 

studier där ingen kontroll av rådgivningen gjorts, eftersom det då inte kan garanteras att MI 

använts korrekt, eller om sjuksköterskan haft rätt uppfattning om vad MI innebär. I studien av 

Tucker et al. (2013) sågs signifikant bättre rapporterade hälsovanor för deltagarna som fått 

rådgivning med MI inom både kost och fysisk aktivitet men i studierna av Heinrich et al. 

(2010) och Lakerveld et al. (2013) inte kunde inte några större förbättringar i 

interventionsgrupperna jämfört med kontrollgrupperna påvisas. I studien av Linmans et al. 

(2014) användes inte MI optimalt under samtalen trots att sjuksköterskorna var utbildade i 

metoden sedan tidigare. Resultatet visade ändå signifikant förbättring av den fysiska 

aktiviteten hos deltagarna efter studien, och denna var en av tre studier där ökad motivation 

uttrycktes (ibid.). Detta innebär att utfallet av studierna inte nödvändigtvis blivit bättre då 

sjuksköterskorna fått speciell utbildning i MI och metoden använts korrekt. Det framgår inte 

heller i någon studie hur samtal med kontrollgrupperna gått till. En sjuksköterska som är 

medveten om att hen deltar i en studie och som vet att hen ska bedriva “vanlig vård” som 

många kontrollgrupper fått kan eventuellt både ha under- eller överpresterat, kanske inte 

medvetet, för att påverka resultatet. 

  

Ekman et al. (2011) menar att personcentrerad vård innebär att patientens egen uppfattning 

om sin livssituation och sitt tillstånd alltid utan undantag står i fokus för omvårdnaden. Detta 

betonas speciellt i exempelvis studien av Lin et al. (2016) där sjuksköterskan bland annat var 

stödjande, respekterande, empatisk och icke dömande i MI-samtalen med patienterna och i 

studierna av Groeneveld et al. (2011) och Wattanakorn et al. (2013) där det tydligt framgick 

att MI-samtalen skulle innehålla öppna frågor. Här skulle kopplingen kunna göras mellan 

personcentrerad vård och MI på så sätt att de grundläggande riktlinjerna för, eller delarna i, 

MI automatiskt gör att patientens upplevelse hamnar i fokus. I studierna av Lin et al. (2016) 

och Tucker et al. (2013) nämns det även att samtal bokades in efter patientens önskemål som 

enligt Ekman et al. (2011) också är en del av personcentrerad vård. 
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5.2.2 Betydelse av interventionens design och metod  

 

I alla studier har effekter på livsstilsförändringar utvärderats med hjälp av frågeformulär som 

deltagarna själva fått fylla i innan studiens start och sedan igen vid en eller flera 

uppföljningar. En svaghet med att deltagarna själva fick rapportera sina levnadsvanor kan ha 

varit att de visste att de ingick i en studie och redogjorde för större livsstilsförändringar än de 

egentligen genomfört vid uppföljningarna. Mer tillförlitliga resultat hade eventuellt kunnat ses 

på mätningar av BMI, blodsockernivåer och blodfetter med mera då dessa värden skulle 

kunna vara bevis för att patienten faktiskt ändrat levnadsvanor. Sådana mätningar ingick i 

flera av studierna men då syftet med litteraturöversikten var att utvärdera effekten på 

förändrade levnadsvanor inom kost och fysisk aktivitet analyserades inte dessa värden. 

 

5.3 Metoddiskussion  

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) orsakar även rökning och för hög alkoholkonsumtion en 

stor del av de mest vanliga livsstilsrelaterade sjukdomarna. Positivt är dock att 

riskkonsumtionen av både daglig tobaksrökning och alkoholintag minskar i åldrarna 16-84 år. 

På grund av detta, att andelen med stillasittande fritid och lågt intag av frukt och grönt ökar 

(ibid.), samt för att begränsa litteraturöversiktens omfattning valde författarna att utesluta 

rökning och alkoholkonsumtion och endast fokusera på kost och fysisk aktivitet. Författarna 

upplevde att dessa två områden hörde ihop och att det verkade naturligt att studera dem 

tillsammans. Detta kan ha bidragit till att litteraturöversiktens resultat blev relativt begränsat 

vilket kan uppfattas som en svaghet. Sju av de tolv studier som ingår i resultatet utvärderade 

livsstilsförändringar inom båda områdena. Flera studier rörde även rökning och/eller 

alkoholkonsumtion, men dessa resultat analyserades inte. 

  

Författarna valde sökorden efter litteraturöversiktens syfte och databaserna valdes då de är 

inriktade på omvårdnad. Artiklar med relevant innehåll kan ha missats på grund av valda 

kombinationer av sökord och även på grund av ifyllda sökkriterier i databaserna. Författarna 

ansåg att begränsning för artiklarnas publiceringsdatum till 2007 och framåt var lämplig. För 

att öka validiteten såg författarna till att varje artikel som har använts till denna 

litteraturöversikt innehåller data som avser det författarna avser att mäta, vilket är en 

förutsättning för att slutsatser ska kunna dras (Byström & Byström, 2012). Detta gjordes 

genom att artiklarna lästes och analyserades upprepade gånger.  För att kontrollera 



 

20 

reliabiliteten, det vill säga pålitligheten av artiklarna, läste författarna metoddelen i alla 

inkluderade artiklar flera gånger för att säkerställa alla mätningarna har gjorts på samma eller 

liknande sätt och inte skiljer sig från det ena mättillfället till det andra i en och samma studie. 

Reliabiliteten för denna litteraturöversikt anses hög då resultatet av studierna i de inkluderade 

artiklarna återgivits objektivt. Att endast använda artiklar som fanns fritt tillgängliga på nätet 

var ett val som gjordes för att underlätta arbetet genom att inte behöva beställa artiklar från 

olika databaser som författarna inte hade gratis tillgång till. Detta kan ha påverkat resultatet av 

litteraturöversikten eftersom relevanta artiklar kan ha exkluderats. Valet att exkludera studier 

som berörde exempelvis distriktsköterskor gjordes för att litteraturöversikten skulle behandla 

den grundutbildade sjuksköterskan. I de studier som ingår i resultatet kan andra professioner 

deltagit men sjuksköterskor förmedlat MI i samtliga. Andra litteraturöversikter exkluderades 

från vidare analys eftersom vår tolkning skulle bli en andrahandstolkning av resultatet. Alla 

inklusions- och exklusionskriterier som författarna satte upp kan ha gjort att relevanta studier 

exkluderats men de underlättade även sökningarna då många studier som inte berörde 

litteraturöversiktens syfte sorterades bort direkt. 

  

Inga begränsningar gjordes till länder där studierna genomförts, och av de studier som ingår i 

resultatet är fem utförda i Nederländerna, fyra i USA och en vardera i Thailand, Taiwan och 

Kanada. Då det kan förekomma stora variationer i hur man ser på hälsa och ohälsa och hur 

omvårdnad bedrivs i olika länder och kulturer (Socialstyrelsen, 2000) kan detta påverka 

generaliserbarheten av studiernas resultat till andra samhällen. 

 

5.4 Etikdiskussion 

 

Alla studier som ligger till grund för de artiklar som valdes ut till resultatet har fått etiskt 

godkännande. Tre studier (Chahal et al., 2017; Nansel et al., 2015; Tucker et al., 2013) 

inkluderade barn och unga och i alla dessa har speciell information givits till både barnen eller 

ungdomarna och deras föräldrar. Både barnen eller ungdomarna själva och deras föräldrar fick 

även godkänna deltagandet i studien, vilket stämmer väl överens med de etiska aspekter som 

ska tas hänsyn till vid forskning som innefattar barn (CODEX, 2017a). 

  

Patientens integritet avser bland annat individens föreställningar, värderingar, önskningar, 

självbestämmande och åsikter, och dessa inte får utsättas för någon form av kränkning. Den 

personliga integriteten kan hotas inom hälso- och sjukvården enligt Statens medicinsk-etiska 
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råd (SMER, u.å.b). Ur ett etiskt perspektiv kan det vara viktigt att tänka på att integriteten kan 

kränkas till exempel då sjuksköterskan talar om för patienten hur hen bör ändra vissa 

levnadsvanor och att beträda området livsstil kan därför alltid vara känsligt. Det är enligt 

SMER (u.å.a) även viktigt att det är just ett informerat och fritt samtycke med tanke på att det 

inte minst inom hälso- och sjukvården ofta är svåra och ibland avgörande valsituationer som 

individen ställs inför. 

 

5.5 Klinisk betydelse för samhället 

 

Evidens visar att MI kan användas med fördel, både i större utsträckning med interventioner 

och längre planerade samtal via fysiska möten eller telefonsamtal samt inbäddat i vanlig vård. 

Positiva resultat har uppnåtts bland olika patientgrupper och åldrar. Då det blir aktuellt för 

sjuksköterskan att föra ett samtal om livsstilsförändringar med en patient, skall det göras på 

avsatt tid. Flera upprepade samtal samt uppföljningar är fördelaktigt och bör ske för att öka 

och utvärdera effekterna av MI på livsstilsförändringar. 

 

Att positiva förändringar påvisats i alla artiklar, även hos patienter som fått vanlig vård, tyder 

på att hälso- och sjukvården kan göra skillnad i människors livsstil om ämnet bara lyfts. Om 

sjuksköterskan inte blundar för ohälsosamma levnadsvanor utan vågar prata med patienter om 

dessa skulle många insjuknanden i livsstilsrelaterade sjukdomar kunna undvikas. Detta skulle 

få positiva effekter såväl för den enskilda individen som för samhället då kostnaderna för 

hälso- och sjukvården skulle minska. 

 

5.6 Slutsats 

 

Även om MI inte givit signifikant bättre resultat i interventionsgrupper än kontrollgrupper i 

vissa studier så har inga negativa resultat påvisats. I en studie minskade den fysiska 

aktiviteten i interventionsgruppen, men vissa kostvanor förbättrades. Flest statistiskt 

signifikant bättre resultat påvisades inom kostvanor. Metoden anses därför användbar vid 

rådgivning om livsstilsförändringar relaterade till kost och fysisk aktivitet. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning 
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Andra områden för MI att utforska skulle kunna vara om metoden har effekt på följsamhet till 

vård och medicinering. 

  

Det framgick inte i någon av artiklarna i litteraturöversiktens resultat vem idén om 

livsstilsförändringar kom från. En tanke som fanns hos författarna innan studien var om 

effekten av MI skulle kunna påverkas av om det var patienten själv som tog upp ämnet 

livsstilsförändringar eller om det kom som ett krav från hälso- och sjukvården, till exempel 

inför en operation. Detta skulle vidare studier kunna utforska, till exempel genom att 

genomföra interventioner liknande de som ingår i resultatet i denna litteraturöversikt, men 

istället för att dela in deltagarna i grupper som får MI och annan vård skulle jämförelse kunna 

ske mellan en grupp med patienter som själva önskar ändra livsstil och en grupp där krav om 

livsstilsförändringar kommit från till exempel hälso- och sjukvården. 
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Bilaga 1 

  

Tabell 1. Sammanställning av artikelsökningar i databaser  

Databas Sökord Antal träffar Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstrakt 

Antal utvalda artiklar till resultat 

efter genomläsning av artiklar, n=12 

Cinahl Motivational interview* 

AND nurs* 

AND physical activity 

1592 

308 

44 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

3  

Cinahl Motivational interview*  

AND nurs*  

AND diet 

1592 

308 

30 

 

 

0 

  

 

Cinahl Motivational interview*  

AND nurs*  

AND counseling  

1592 

308 

50 

 

 

11 

 

 

7 

 

 

0  

Cinahl Motivational interview*  

AND nurs*  

AND effect 

1592 

308 

80 

 

 

13 

 

 

5 

 

 

2  

Cinahl Motivational interview*  

AND nurs*  

AND effect  

AND physical activity 

1592 

308 

80 

18 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

Cinahl Motivational interview*  

AND nurs*  

AND directive counseling  

1592 

308 

1 

 

 

0 

  

Cinahl Motivational interview* 

AND behaviour 

AND lifestyle 

1592 

156 

12 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

1  

PubMed Motivational interview*  

AND nurs* 

AND effect 

1278 

163 

35 

 

 

9 

 

 

8 

 

 

3  

PubMed Motivational interview*  

AND nurs* 

AND effect 

AND physical activity 

1278 

163 

35 

9 

 

 

 

0 

 

 

 

 

PubMed Motivational interview*  

AND nurs* 

AND counseling 

AND lifestyle 

1278 

163 

96 

24 

 

 

 

9 

 

 

 

7 

 

 

 

2  

PsycINFO Motivational interview* 

AND nurs* 

AND effect 

AND diet 

3357 

352 

115 

8 

 

 

 

0 

  

 

 

PsycINFO Motivational interview* 

AND nurs* 

AND counseling 

AND lifestyle 

3357 

352 

111 

19 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

0  

PsycINFO Motivational interview* 

AND nurs* 

AND effect 

AND lifestyle 

3357 

352 

115 

11 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

PsycINFO Motivational interview* 

AND nurs* 

AND lifestyle 

3357 

352 

45 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1  

 

* Trunkering användes för att inkludera alla böjelseformer av ordet. 
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Bilaga 2 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

 
Kvantitativa studier 
 
  

Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Bilaga 3 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

 
Kvalitativa studier 
 

  

Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008).  
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=12) som ligger till grund för resultatet  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat * Kvalitets-

grad 

Chahal, N., 

Rush, J., 

Manlhiot, C., 

Boydell, K. 
M., Jelen, A., 

& McCrindle, 

B. W.  
 
2017 
 
USA 

“Dyslipidemia 

management in 

overweight or 

obese 
adolcents: A 

mixed-methods 

clinical trial of 

motivational 

interviewing” 

Att utvärdera effekten av 

MI vid 

livsstilsförändringar hos 

ungdomar med 
dyslipidemi tillsammans 

med föräldrar jämfört 

med utan föräldrar. 
 

Kvantitativ och kvalitativ, 

randomiserad klinisk studie. 

Deltagarna fick fyra möten med MI 

och fyra uppföljningssamtal via 
telefon. Två grupper varav 

ungdomarna i den ena gruppen hade 

en förälder med. 

Fysiska mätningar gjordes, blodprover 

togs, enkäter om livsstil besvarades 
och psykiska mätningar gjordes med 

hjälp av skalor vid studiens start samt 

efter sex månader. Intervjuer om 

ungdomarnas upplevelse av sin 
sjukdom och interventionen 

genomfördes efter studien. 

N=34  
10-17 år.  
17 deltagare i gruppen för endast ungdomar, 

och 17 deltagare i gruppen som hade en 
förälder med sig. 

Dyslipidemi. 

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna, men signifikant förbättring 

sågs när grupperna kombinerades i ökad 

längd, vilket medförde signifikant 
minskning av vikt, BMI, midjeomfång, 

förhållande mellan midja och längd, 

fettprocent, andel fettfri massa och 

systoliskt blodtryck. För båda grupperna 

kombinerade sågs en signifikant 
minskning av totalt kolesterol, LDL-

kolesterol, non HDL-kolesterol, 

triglycerider, fastande insulinnivå, 

HOMA-IR och ALT. Efter studien sågs 
en signifikant minskning i intag av fett, 

oljor, godis och läsk i gruppen med 

ungdomar utan föräldrar. När båda 

grupperna kombinerades sågs signifikant 

ökning i dagligt intag av grönsaker och 
fysisk aktivitet. Minskad skärmtid 

noterades för båda grupperna. 

Signifikant förbättring sågs för 

grupperna kombinerade i fysisk, 

emotionell och social förmåga, total och 
emotionell self-efficacy samt beredskap 

för förändring relaterat till fysisk 

aktivitet, nyttig kost och skärmtid. 

Medel 
72% 

  



 

2 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat * Kvalitets-

grad 

Green, T., 
Haley, E., 

Eliasziw, M., 

& Hoyte, K. 
 
2007 
 
Kanada 

“Education in 
stroke 

prevention: 

Efficacy of an 

educational 

counselling 
intervention to 

increase 

knowledge in 

stroke 

survivors” 

Att undersöka effekten 
av en pedagogisk 

intervention för att 
öka kunskapen om 

riskfyllda 

livsstilsfaktorer på 
livsstilsförändringar hos 

personer som överlevt 

stroke. 

Kvantitativ, randomiserad kontrollerad 
studie. 
Interventionsgrupp som fick MI i sin i 

sin strokeprevention. Kontrollgrupp 

vanlig strokeprevention. Deltagarna 

fyllde i ett formulär om livsstil och ett 
kunskapstest om stroke i början av 

studien och sedan igen efter tre 

månader. 

N= 200  
100 deltagare i kontrollgruppen och 100 

deltagare i interventionsgruppen.  

Överlevt stroke. 

Deltagare från båda grupperna gjorde 
framsteg i beredskap för förändring av 

kostvanor och vanor av fysisk aktivitet. 

Interventionsgruppen hade en signifikant 

ökning på kunskapstestet efter tre 

månader. 

Hög 
83% 

Groeneveld, I. 

F., Proper, K. 

I., van der 

Beek, A. J., 

Hildebrandt, 
V. H., & van 

Mechelen, W. 
 
2011 
 
Nederländerna 

“Short and long 

term effects of 

a lifestyle 

intervention for 

construction 
workers at risk 

for 

cardiovascular 

disease: a 

randomized 
controlled trial” 

Att utvärdera effekten på  
livsstilsförändringar som 

fysisk aktivitet, kost och 

rökning med hjälp av 

individuell rådgivning 
med MI för 

byggnadsarbetare med 

ökad risk för 

kardiovaskulära 

sjukdomar. 

Kvantitativ, randomiserad kontrollerad 

studie. Interventionsgrupp fick 

patientcentrerad rådgivning med MI. 

Kontrollgrupp 
fick kort rådgivning som bestod av tre 
fysiska möten och fyra samtal via 

telefon. Frågeformulär om fysisk 

aktivitet, födointag och rökning 

fylldes i vid studiens start, efter sex 

månader och efter tolv månader.  

N= 816 
408 deltagare i varje grupp. 
Män, 18-65 år. Förhöjd risk för 

kardiovaskulära sjukdomar. 

Interventionsgruppen visade på 

statistiskt signifikant ökning i intag av 

mellanmål efter sex månader jämfört 

med kontrollgruppen. Normalviktiga 

deltagare hade minskat sitt alkoholintag 
signifikant efter interventionen. Mellan 

grupperna fanns ingen signifikant 

skillnad i fysisk aktivitet men 

förbättringen var störst i 

interventionsgruppen. Efter sex månader 
hade 31,3% av deltagarna i 

interventionsgruppen och 13,4% i 

kontrollgruppen slutat röka, vilket är en 

signifikant skillnad. 

Hög 
83% 

Heinrich, E., 
Candel, M. J. 

J. M., 

Scharper, N. 

C., & de Vries, 
N. K. 
 
2010 
 
Nederländerna 

“Effect 
evaluation of a 

Motivational 

Interviewing 

based 
counselling 

strategy in 

diabetes care” 

Att fastställa effekten av 
att utbilda sjuksköterskor 

i en MI-baserad 

rådgivningsmetod för 

kliniska-, 
beteendemässiga- och 

processresultat hos 

patienter med typ 2-

diabetes.  

Kvantitativ, 
randomiserad kontrollerad studie.  
Interventionsgrupp fick MI i sin 

vanliga diabetesvård som bestod av 

15-minuterssamtal. Kontrollgrupp fick 
vanlig vård. 
Patienterna bevarade olika 

frågeformulär och skalor och kliniska 

parametrar samlades in vid studiens 

start, efter tolv månader och efter 24 
månader.  

N=584 
Medelålder 59 år.  
Diabetes typ 2. 

Det goda HDL-kolesterolet var 
signifikant lägre efter 24 månader och 

intaget av fett var signifikant högre vid 

båda uppföljningarna i 

interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen. Interventionsgruppen 

hade signifikant bättre resultat än 

kontrollgruppen på skalan om kontroll 

över sin situation och skalan om 

kunskap om sin sjukdom efter tolv och 
24 månader. 

Hög 
84% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat * Kvalitets-

grad 

Koelewijn-van 
Loon, M. S., 

van der 

Weijden, T., 

Ronda, G., van 

Steenkiste, B., 
Winkens, B., 

Elwyn, G., & 

Grol, R.  
 
2010 
 
Nederländerna 

“Improving 
lifestyle and 

risk perception 

through patient 

involvement in 

nurse-led 
cardiovascular 

risk 

management: A 

cluster-

randomized 
controlled trial 

in primary 

care” 

Att undersöka den 
kortsiktiga effekten som 

en sjuksköterskeledd 

intervention med MI har 

på patienters 

riskuppfattning och 
livsstil jämfört med 

vanlig sjuksköterskeledd 

vård. 

Kvantitativ, 
kluster-randomiserad kontrollerad 

studie.  
Interventionsgrupp fick två samtal och 

ett uppföljningssamtal. Kontrollgrupp 

fick vanlig vård. Deltagarna fick fylla 
i frågeformulär om kost, fysisk 

aktivitet, rökning, alkohol, 

riskuppfattning, ångest över 

kardiovaskulära sjukdomar, belåtenhet 

med kommunikationen och förtroende 
för beslut vid studiens start och efter 

tolv veckor.  

N=615 
322 deltagare i interventionsgruppen och 293 

deltagare i kontrollgruppen. 
Medelålder 57 år. 
Risk för kardiovaskulära sjukdomar.  

Kostvanorna förbättrades och den 
fysiska aktiviteten ökade icke signifikant 

i båda grupperna. Rökning minskade och 

antalet deltagare som konsumerade 

alkohol över de nationella riktlinjerna 

minskade i båda grupperna. Fler 
deltagare i interventionsgruppen hade 

ångest, förtroende för beslut var lika i 

båda grupperna och belåtenheten med 

kommunikationen var signifikant högre i 

interventionsgruppen. 

Hög 
84% 

Lakerveld, J., 

Bot, S. D., 
Chinapaw, M. 

J., van Tulder, 

M. W., 

Kostense, P. J., 

Dekker, J. M., 
& Nijpels, G. 
 
2013 
 
Nederländerna 

“Motivational 

interviewing 
and a problem 

solving 

treatment to 

reduce type 2 

diabetes and 
cardiovascular 

disease risk in 

real life: a 

randomized 

controlled trial” 

Att bedöma effekten av 

en primärvårdsbaserad 
intervention på den 

skattade risken att 

drabbas av diabetes typ 2 

och kardiovaskulära 

sjukdomar samt att 
bedöma effekten på 

faktiska 

livsstilsförändringar 

inom fysisk aktivitet, 

kostvanor och rökning. 

Kvantitativ, randomiserad kontrollerad 

studie. Interventionsgrupp fick sex 
fysiska möten och tre 

uppföljningssamtal med MI via 

telefon. Kontrollgrupp mottog 

befintliga hälsobroschyrer. Risk för 

diabetes typ 2 och kardiovaskulära 
sjukdomar beräknades med hjälp av 

skalor och frågeformulär om fysisk 

aktivitet, kostvanor och rökning 

fylldes i vid studiens start, efter sex 

och tolv månader.  

N=622  
314 deltagare i interventionsgruppen och 308 
deltagare i kontrollgruppen. 
30-50 år. 
Risk för diabetes typ 2 och/eller 

kardiovaskulära sjukdomar. 

Ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna på riskskalorna vid någon av 
uppföljningarna men förbättring skedde i 

båda grupperna. En signifikant skillnad i 

intag av frukt sågs i kontrollgruppen 

efter sex månader. Inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna i fysisk 
aktivitet eller rökning, men antalet 

rökare minskade i båda grupperna. 

Medel 
79% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat * Kvalitets-

grad 

Lin, C.-H., 
Chiang, S.-H., 

McLean 

Heitkemper, 

M., Hung, Y.-

J., Lee, M.-S., 
Tzeng, W.-C., 

& Chiang, L.-

C. 
 
2016 
 
Taiwan 

“Effects of 
telephone-

based 

motivational 

interviewing in 

lifestyle 
modification 

program on 

reducing 

metabolic risks 

in middle-aged 
and older 

women with 

metabolic 

syndrome: A 

randomised 
controlled trial” 

Att undersöka effekten 
av ett individualiserat 

program för 

livsstilsförändring 

baserat på MI hos 

kvinnor med metaboliskt 
syndrom, jämfört med 

kortfattad rådgivning och 

vanlig vård.  

Kvantitativ, randomiserad kontrollerad 
studie. 
Interventionsgrupp fick tolv samtal 

med MI via telefon. En annan grupp 

fick kortfattad rådgivning med 

broschyr om livsstilsförändring. 
Kontrollgrupp fick vanlig vård. 

Frågeformulär om fysisk aktivitet 

fylldes i av deltagarna, blodprover togs 

och mätningar gjordes relaterade till 

det metabola syndromet vid studiens 
start och efter tolv veckor. 

N=115 
38 deltagare i interventionsgruppen, 38 

deltagare i gruppen som fick kortfattad 

rådgivning och 39 deltagare i kontrollgruppen. 
Kvinnor, över 40 år. Metaboliskt syndrom.  

I kontrollgruppen minskade all form av 
fysisk aktivitet och alla prover och 

mätningar var oförändrade eller 

försämrade efter tolv veckor. I gruppen 

som fick kortfattad rådgivning minskade 

måttlig fysisk aktivitet och gång, men 
hård fysisk aktivitet ökade icke 

signifikant. Blodtrycket och 

midjeomfånget förbättrades i gruppen. I 

interventionsgruppen var blodtryck och 

blodfetter oförändrade men alla andra 
värden förbättrade, varav midjeomfånget 

signifikant. All fysisk aktivitet hade ökat 

icke signifikant.  

Hög 
86% 

Linmans, J. J., 

van Rossem, 

C., Knotterus, 

J. A., & Spigt, 
M. 
 
2014 
 
Nederländerna 

“Exploring the 

process when 

developing a 

lifestyle 
intervention in 

primary care 

for type 2 

diabetes: a 

longitudinal 
process 

evaluation” 

Att utforska utvecklingen 

av en 

livsstilsintervention i 

primärvården för 
patienter med diabetes 

typ 2. 

Kvalitativ och kvantitativ, longitudinell 

studie. Två interventionsgrupper med 

MI vid två olika vårdcentraler. 

Deltagarna fick fyra samtal och 
deltagarna som tillhörde ena 

vårdcentralen fick även 

uppföljningssamtal via telefon. 

Biomedicinska data samlades in och 
deltagarna fyllde i frågeformulär om 
fysisk aktivitet vid studiens start och 

vid studiens slut. Intervjuer hölls med 

patienterna efter varje samtal. 

N= 9 

Diabetes typ 2. 

Signifikanta förbättringar sågs på HbA1c, 

BMI, vikt och nivå av fysisk aktivitet 

efter interventionen. Fyra patienter hade 

minskat sitt intag av läkemedel för sin 
diabetes. MI användes inte optimalt utan 

patienterna fick information som var svår 

att förstå. 

Hög 

84% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat * Kvalitets-

grad 

Nansel, T. R., 
Laffel, L. M. 

B., Haynie, D. 

L., Mehta, S. 

N., Lipsky, L. 

M., Volkening, 
L. K., Butler, 

D. A., Higgins, 

L. A., & Liu, 

A.  
 
2015 
 
USA 

“Improving 
dietary quality 

in youth with 

type 1 diabetes: 

randomized 

clinical trail of 
a family-based 

behavioral 

intervention” 

Att utvärdera effekten av 
en familjebaserad 

beteendemässig 

intervention 

innehållandes MI, aktivt 

lärande och tillämpning 
av problemlösning för att 

öka intaget av frukt, 

grönsaker, fullkorn, 

baljväxter, nötter och 

frön hos barn med 
diabetes typ 1. 

Kvantitativ, 
randomiserad klinisk studie.  
Interventionsgrupp fick sex samtal och 

tre uppföljningssamtal med rådgivning. 

Kontrollgrupp fick samma frekvens av 

samtal med vanlig diabetesvård. 
Barnens dagliga matintag 

dokumenterades, två mätinstrument 

användes för att mäta hur väl barnet 

uppnådde rekommenderade intag av 

olika kategorier av mat och HbA1c 
mättes vid studiens start och efter tre, 

sex, nio, tolv och 18 månader. 

N=136 
70 barn i interventionsgruppen, medelålder 

13.0 år.  
66 barn i kontrollgruppen, medelålder 12,6 år.  
Diabetes typ 1. 

Statistisk signifikans sågs på skillnaden i 
intag av fullkorn i interventionsgruppen. I 

intag av frukt, grönsaker, baljväxter, 

nötter och frön mättes ingen skillnad 

mellan grupperna. 

Interventionsgruppen hade högre poäng i 
båda mätinstrumenten efter 18 månader 

vilket betyder att de uppfyller 

rekommendationerna till högre grad. Det 

var ingen skillnad mellan grupperna i 

HbA1c under studietiden. 

Medel 
74% 

Tucker, S. J., 
Ytterberg, K. 

L., Lenoch, 

L.M., Schmit, 

T. L., Mucha, 

D. I., Wooten, 
J. A., Lohse, 

C. M., Austin, 

C. M., & 

Mongeon 

Wahlen, K. J. 
 
2013 
 
USA 

“Reducing 
Pediatric 

Overweight: 

Nurse-

Delivered 

Motivational 
Interviewing in 

Primary Care” 

Att jämföra förändring i 
BMI percentil och 

självrapporterade 

hälsovanor hos barn och 

föräldrar mellan de som 

fick standardvård och de 
som fick standardvård 

tillsammans med en MI-

intervention, samt att 

skildra föräldrarnas, 

barnens och de 
studieansvarigas 

belåtenhet med MI-

interventionen. 

Kvantitativ, 
kvasi-experimentell studie. 
Interventionsgrupp fick två fysiska 

möten med uppföljning via telefon 

mellan dessa möten samt efter andra 

mötet. Kontrollgrupp fick vanlig vård. 
BMI percentil räknades ut med hjälp av 

ett datorprogram och hälsovanor och 

belåtenhet mättes med hjälp av ett 

frågeformulär. Data samlades in vid 

studiens start, efter sex månader och 
efter tolv månader från båda grupperna. 

N=96 
52 barn (23 flickor och 29 pojkar) i 

kontrollgruppen, 4-15 år. 
44 barn (24 flickor och 20 pojkar) i 

interventionsgruppen, 4-18 år. Övervikt. 

Barn i båda grupperna minskade i BMI 
percentil. Minskningen var störst i 

interventionsgruppen men inte 

signifikant. Kostvanorna förbättrades i 

båda grupperna. Antal timmar med aktiv 

lek per dag minskade i kontrollgruppen 
men ökade i interventionsgruppen efter 

tolv månader. Föräldrarna, barnen och 

studieansvariga inklusive två 

sjuksköterskor var nöjda med 

interventionen och nästan alla skulle 
rekommendera den.  

Medel 
79% 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
Metod  

Deltagare  Resultat * Kvalitets-

grad 

Wattanakorn, 
K., Deenan, 

A., Puapan, S., 

& Kraenzle 

Schneider, J. 
 
2013 
 
Thailand 

“Effects of an 
Eating 

Behaviour 

Modification 

Program on 

Thai People 
with Diabetes 

and Obesity: A 

Randomised 

Clinical Trial” 

Att undersöka vilka 
effekter ett 

förändringsprogram för 

ätbeteende innehållande 

MI gav beträffande 

påverkan av sjukdom, 
ätbeteende och 

fysiologiska resultat hos 

thailändska personer med 

diabetes och övervikt 

eller fetma.  

Kvantitativ, randomiserad klinisk 
studie. 
Interventionsgrupp fick fyra samtal 

med MI. Kontrollgrupp fick ett samtal 

och tre kortare uppföljningsamtal. Vid 

studiens start samlades data om 
påverkan av sjukdom hos deltagarna 

och deras ätbeteende in med hjälp av 

två frågeformulär, och om deras 

fysiska aktivitet via en 

semistrukturerad intervju. Fysiska data 
mättes med hjälp av olika instrument. 

All data mättes igen efter fem, nio och 

13 veckor.  

N=76 
32 kvinnor och 6 män i kontroll- respektive 

interventionsgruppen. Medelåldern i 

kontrollgruppen 49,87 år. Medelåldern i 

interventionsgruppen, 49,89 år.  
BMI 25 eller högre och diabetes. 
 

  

Deltagarna i interventionsgruppen 
förbättrade sina värden inom alla 

områden. Efter 13 veckor var det 

signifikant skillnad i medelpoängen för 

påverkan av sjukdom och ätbeteende i 

interventionsgruppen. Även BMI och 
blodsockernivåerna var signifikant bättre 

i interventionsgruppen.  

Hög 
81% 

Young, H., 

Miyamoto, S., 
Ward, D., 

Dharmar, M., 

Tang-

Feldman, Y., 

& Berglund, L. 
 
2014 
 
USA 

“Sustained 

Effects of a 
Nurse 

Coaching 

Intervention via 

Telehealth to 

Improve Health 
Behaviour 

Change in 

Diabetes” 

Att utvärdera den 

långsiktiga effekten av 
telefonrådgivning med 

ett personcentrerat 

tillvägagångssätt som 

innehåller fokus på 

självhantering, 
rådgivning med MI och 

telefonrådgivning för 

personer med diabetes 

genom en 

personcentrerad strategi 
med MI. 

Kvantitativ, randomiserad 

experimentell studie. 
Interventionsgrupp fick samtal via 

telefon eller videosamtal varannan 

vecka.   

Kontrollgrupp fick vanlig vård. 

Deltagarnas self-efficacy, fysiska och 
mentala hälsa samt belåtenhet med 

diabetesvården mättes med hjälp av 

olika skalor vid studiens start, efter 16 

veckor, och efter nio månader. 

N=101  

60 män och 41 kvinnor. 
51 deltagare i interventionsgruppen, 50 

deltagare i kontrollgruppen.  

Diabetes typ 1 eller 2.  

Det var en signifikant skillnad i self-

efficacy där interventionsgruppen hade 
högre poäng än kontrollgruppen efter nio 

månader. En underkategori i skalan är 

beredskap för förändring som också var 

signifikant högre för 

interventionsgruppen. 
Interventionsgruppen hade icke 

signifikant högre poäng i fysisk och 

mental hälsa och belåtenhet med 

kommunikationen än kontrollgruppen 

efter nio månader. 

Hög 

94% 

 

* De delar av resultatet som motsvarar litteraturöversiktens syfte har använts. 
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