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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet personer med diabetes i världen ökar. Det har blivit en global 

epidemi. Risken för dödsfall bland människor med diabetes, är ungefär dubbelt så 

stor, som för människor i samma ålder utan diabetes. Diabetes typ 2 (DT2) är den 

vanligaste typen av diabetes. Inom hälso- och sjukvården används alltmer 

motiverande samtal (MI) som behandlingsmetod för livsstilsrelaterade problem 

som till exempel: kost, motion alkohol och tobak. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskans användning av MI 

påverkar livsstilsförändringar hos personer med DT2 och deras upplevelse av 

behandlingen. 

Metod: En litteraturöversikt. 

Resultat: MI som behandlingsmetod gav flera positiva hälsoeffekter. Det 

framgick bland annat genom en sänkning av HbA1c. Även kunskapsnivån 

gällande livsstilsförändringar ökade efter MI-behandling. Vid användning av MI 

stärktes personens inneboende motivation till förändring. 

Slutsats: MI är en relativt ny metod som ännu inte fått stor genomslag inom 

diabetesvården. MI ger positiva hälsoeffekter som till exempel sänkt HbA1c. 

Deltagarna blev mer motiverade och medvetna om sitt eget ansvar för att göra 

livsstilsförändringar. Mer forskning om MI för personer med DT2 behövs. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, livsstilsförändring, motiverande samtal, sjuksköterska 

 
  



 

 
 

ABSTRACT 

Background: The number of people in the world with diabetes is on the rise. It 

has become a global epidemic. The mortality risk among people suffering from 

diabetes is about twice as large, then for people in the same age without diabetes. 

Diabetes type 2 (DT2) is the most common form of diabetes. Motivational 

interviewing (MI) as a method of treatment, has a growing use within the health 

care sector and is applied to lifestyle related issues such as alcohol, tobacco, diet 

and exercise.  

Aim: The aim of the study was to describe how the nurse’s use of MI affect life-

style changes in people with DT2 and their experience of the treatment. 

Method: A literature review. 

Result: MI, used as a treatment gave several positive health benefits. It showed 

among other things that HbA1c was lowered. Also the level of knowledge 

regarding life-style changes increased after MI treatment. The use of MI 

strengthened the person’s intrinsic motivation of change. 

Conclusion: MI is a relatively new treatment method that still hasn’t received a 

greater impact within the diabetic health care. MI shows positive health benefits 

such as a lowered HbA1c. The participants became more motivated and aware of 

their own responsibility to make life-style changes. More research is needed 

concerning MI for people with DT2. 
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INLEDNING 

I denna uppsats kommer författarna att beskriva det motiverande samtalet (MI) 

som sjuksköterskan genomför med patienter vid samtal om livsstilsförändringar, 

ger någon förbättring hos personer med diabetes typ 2 (DT2) gällande 

livsstilsförändringar och hur personerna upplever behandlingen. Valet av detta 

uppsatsämne kommer sig av att författarna har personliga erfarenheter av nära 

anhöriga som lever med DT2 och har sett att det finns svårigheter med att påverka 

livsstilsförändringar. Detta har väckt intresset för att se om MI kan vara ett verktyg 

som sjuksköterskan kan använda sig av i samtalet med personer som har DT2, och 

eventuellt kunna använda MI som ett behandlingsalternativ. 

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 (DT2) 

DT2 har under de senaste decennierna vuxit till en global epidemi. Risken för 

dödsfall bland människor med diabetes, är ungefär dubbelt så stor, som för 

människor i samma ålder utan diabetes (Richardson, Derouin, Vorderstrasse, 

Hipkens & Thompson, 2014). I Sverige fanns 2013 cirka 408 000 personer med 

läkemedelsbehandlad diabetes. Den största andelen diabetessjuka, närmare 90 

procent, har typ 2-diabetes (Socialstyrelsen, 2015). 

Den vanligaste formen av diabetes är typ 2. I dagligt tal benämns den som 

”vuxendiabetes” eller ”åldersdiabetes”, något som inte riktigt stämmer då 

sjukdomen även förekommer hos barn. DT2 karaktäriseras av nedsatt känslighet 

för insulin samtidigt som det är rubbningar i produktion av insulin. Med tiden blir 

insulinet nedsatt och kan leda till insulinresistens. Orsakerna är inte riktigt kända 

men ärftliga faktorer kan ha viss betydelse. Med ökad fysisk aktivitet, minskad 

fetma, rätt kost och god metabol kontroll kan insulinresistensen minskas (Grefberg 

& Johansson, 2007). 

DT2 är en kronisk progressiv sjukdom som åtföljs av en mängd komplikationer 

och ofta i samband med annan sjukdom. Bland vuxna, är diabetes den vanligaste 

orsaken till mikrovaskulära komplikationer (t.ex. njursvikt, lägre 

extremitetsamputationer och blindhet) och en viktig orsak till makrovaskulär hjärt-

kärlsjukdom (CVD), inklusive hjärtinfarkt och strokes. Bland vuxna med DT2 som 
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har en hjärtsjukdom är dödstalen och risken för stroke två till fyra gånger högre än 

hos vuxna utan diabetes. Vanliga tillstånd som högt blodtryck och hyperlipidemi 

är ofta samexisterande med diabetes, vilket ytterligare ökar de kardiovaskulära 

riskerna. Denna ökade risk för CVD kräver strängare reglering av blodtrycket och 

lipid kontroll som väsentliga komponenter av vård för personer med diabetes 

(Richardson et al., 2014).  

Omvårdnadsteori 

Dorothea Orem beskriver patientens delaktighet genom att patienten engagerar 

sina egenvårdsbehov men att det förutsätter att patienten är intresserad, motiverad 

och har förkunskaper. För att sjuksköterskan ska kunna förmedla de kunskaper 

som patienten inte har behöver hen ta reda på vilken information patienten måste 

ha för att utföra egenvård. Samtal mellan dessa parter är då en förutsättning för att 

få fram befintlig kunskap och föreställningar. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan och patienten har en mellanmänsklig relation där båda är subjekt 

för varandra (Willman, 2012). Orem menar att egenvård kräver kunskap samt ett 

brett spektrum av kompetenser. Helst bör det råda överensstämmelse mellan vad 

patienten vet och vad patienten gör. Egenvård är inte resultatet av den ena eller 

andra handlingen. Egenvård förutsätter att patienten ser relationen mellan faktorer 

som till exempel kost, aktivitet och insulin i behandlingen av diabetes. Det kräver 

justeringar i behandlingsåtgärder från dag till dag eller ibland oftare. Patienten 

måste införliva egenvård i mönstret av det dagliga livet. Det kräver materiella 

resurser och tid, och när egenvården är alltför tidskrävande kan det upplevas inte 

bara betungande, utan den kan kräva att ge upp andra saker och aktiviteter. 

Sjuksköterskor måste ha en grundläggande kunskap om egenvård som utvecklats 

naturligt på ett praktiskt vis, om de ska delta i att hjälpa individen och dennes 

anhöriga att designa, planera för, genomföra och hantera effektiva rutiner för 

egenvård (McLaughlin Renpenning & Taylor, 2003). 

 

Egenvård 

När det gäller egenvård gör sjuksköterskor bedömningar om en person själv klarar 

av att utföra vissa åtgärder på egenhand eller om personen behöver hjälp från 
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andra. Vilka omvårdnadsåtgärder som utgör egenvård beror på personens 

individuella situation och behov av hjälp. Sjuksköterskans bedömningar görs i 

samråd med personen utifrån dennes psykiska och fysiska hälsa. Olika kriterier 

måste uppfyllas för att personen ska kunna klara att utföra egenvård självständigt 

och säkert. Personen kan även behöva någon som hjälper till att utföra vissa 

moment av egenvården. De gånger då personen inte själv kan ansvara för sin 

egenvård sätts det in hjälp från t.ex. närstående eller annan sjukvårdspersonal för 

att omvårdnadsåtgärderna ska utföras på ett patientsäkert sätt (Socialstyrelsen, 

2013).    

Diabetes är en sjukdom som kräver mycket egenvård och sjuksköterskans uppgift 

är att följa upp dessa patienter genom att stötta dem att utföra egenvårdsåtgärder. 

Patienten behöver lära sig om egenvård och sjuksköterskans uppgift är att lära ut 

vad egenvård är. I denna fas behöver patienten själv utföra egenvården och 

sjuksköterskan ska bara ha en stöttande roll i det hela. Detta leder till att patienten 

känner frihet, inspiration och får motivation att hantera sjukdomen med hjälp av 

egna metoder som är gjorda i samråd med sjuksköterskan. Samtidigt är det viktigt 

att patienten känner stöd genom att den alltid kan kontakta sjuksköterskan vid 

behov. Patienten bör få stöd genom att upptäcka och utveckla egna resurser, sätta 

egna mål för behandlingen och att identifiera och lösa egna problem. Stödet från 

sjuksköterskan bidrar till tillit i relationen (Grund & Stomberg, 2012). 

 

Livsstilsförändringar 
Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård (2010) kan 

livsstilsförändringar såsom ändrad kost och ökad fysisk aktivitet bidrar till att 

HbA1c hålls under kontroll för personer som har DT2.  

HbA1c är ett mätvärde på andelen glykerat hemoglobin i blodet och mätningen 

visar värdefull information medelblodglukosnivå hos en person under de senaste 

åtta-tio veckorna. Målet för god glukosbalans anges i nationella riktlinjer som ett 

HbA1c-värde på 52 mmol/mol eller lägre (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Livsstilsförändringar som rekommenderas av hälso- och sjukvården och de 

förväntningar på kostförändring och ökad fysisk aktivitet som personer med DT2 

förväntas göra är svårt. Bristande motivation och dålig kunskap är några av 



 

4 
 

anledningarna till att personer med DT2 inte gör livsstilsförändringar så som 

rökstopp, ändringar i kostvanor, försök på att gå ned i vikt genom fysisk aktivitet 

och reducering av alkoholvanor (Socialstyrelsen, 2011). 

Diabetesbehandling är en komplicerad process, den inkluderar rätt kost och 

regelbunden fysisk aktivitet och oftast insulinbehandling efter en längre 

sjukdomstid. Vidare bör den allmänna utbildningen, både enskilt och i grupp vara 

en konstant, integrerad och oumbärlig del av det terapeutiska förfarandet vid 

diabetes. Syftet med näringsutbildningen bör vara att göra det möjligt för patienter 

att använda terapeutisk strategi utan hjälp av sjuksköterskan och att ändra sin 

livsstil så att den överensstämmer med hjälp av lämpliga 

näringsrekommendationer och en ökning av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 

2011). Flera vetenskapliga rapporter visar att utbildning har en stor påverkan 

genom förbättring av kostvanor och en ökning av kunskapsnivån vad gäller 

näringslära är tydligt i förbättringen av det kliniska resultat som leder till en 

minskning av glukos och HbA1c nivå och lipid koncentration (Szczepańska et al., 

2014). 

Det är viktigt att sjuksköterskan bidrar med ett långsiktigt och inspirerande stöd i 

detta förändringsarbete. Samstämmighet i vårdteamet runt patienten är av stor 

betydelse och det är särskilt viktigt att behandlande läkare ger alla typer av 

behandling lika värde, oavsett om den utfärdas på recept eller om det gäller 

levnadsvanor som t.ex. kost, fysisk aktivitet eller rökning (Socialstyrelsen, 2011). 

DT2 är ett kroniskt tillstånd som patienten själv framgångsrikt kan behandla om de 

är utrustade med motivation, färdigheter och kunskaper. Sjuksköterskan kan vara 

en viktig aktör i att dela information, men rollen att motivera sina patienter att bli 

aktiva deltagare i sin diabetesbehandling är ännu viktigare. Aktivt engagemang av 

patienten med användning av tekniker som hjälper motivera och uppmuntra 

livsstilsförändringar och dela beslutsfattande kommer att hjälpa patienten att uppnå 

förbättrad diabeteskontroll (Bartol, 2012). 

Förutom MI finns olika verktyg som sjuksköterskan kan använda som kan bidra 

till livsstilsförändringar hos personer med DT2 som bland annat Empowerment 

och kognitiv beteendeterapi (KBT). Empowerment är ett begrepp som används för 

att få patienten delaktig i beslut om vård och behandling. Vårdpersonal och 
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patienten diskuterar och fokus läggs på beslut angående patientens 

rekommenderade behandling från vården. Den information och kunskap som 

vården informerar om gör att patienten känner delaktighet och kan därefter agera 

utifrån sin sjukdom eller symtom som hen har. Ur detta perspektiv är det inte 

sjuksköterskan som skapar empowerment utan sjuksköterskan styrker patientens 

kraft och vilja genom att skapa goda förutsättningar för att kunna utföra egna 

handlingar (Eldh, 2012). När det gäller KBT handlar det om att personens 

beteende påverkas genom att förändra tankemönstret. Förändringar som t.ex. att 

lära sig säga "nej" om någon frågar om hjälp då personen redan har mycket att 

göra. Behandlingen sker i grupp eller individuellt och i samarbete med en terapeut 

(Bergh, 2012). 

Motiverande samtal (MI) 

MI har som syfte att väcka en persons motivation till beteendeförändring. 

Samtalsledaren (sjuksköterskan) försöker identifiera och använda sig av olika 

strategier som hjälp under processens gång för den specifika individen 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). MI är en metod där dialogen mellan individen och 

samtalsledaren är i fokus. Den används vid rådgivning och behandling för att 

underlätta förändringsprocesser hos personer som har problem med exempelvis 

alkohol, tobak, kost och motion och som är i behov av livsstilsförändringar 

(Socialstyrelsen, u.å). MI-metoden utvecklades av den amerikanske professorn och 

psykologen William R Miller på 1980-talet. Tillsammans med psykologen Stephen 

Rollnick, verksam i Storbritannien, skrev de den första boken på ämnet 1991. 

Deras teori handlar om personcentrerat samtal där samtalsledarens roll är att ha 

förmåga att förmedla empati, värme och äkthet som de menar är helt avgörande för 

att kunna skapa goda förutsättningar vad gäller beteendeförändringar 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). MI bygger bland annat på fyra principer: visa 

sympati, utveckla diskrepans, reducera motstånd och att stärka patientens tilltro. 

Att uttrycka empati för patienten innebär att skapa en atmosfär av förståelse och 

acceptans runt dennes situation. Metoden som används är reflektivt lyssnande och 

detta anses allmänt som grunden för MI och rekommenderas under hela 

rådgivningsprocessen. Den andra principen, att utveckla diskrepans, handlar om att 

skapa en "lucka" mellan patientens nuvarande beteende och dennes bredare mål, 
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vilket odlar motivation till livsstilsförändring. När patienten erkänner sådana 

avvikelser, uppstår en viss nivå av missnöje vilket leder till att förändring mer 

sannolikt kan inträffa. Att reducera motstånd bygger på tanken att det är 

kontraproduktivt att utmana patientens motstånd till förändring, eftersom det 

normalt resulterar i att patienten försvarar sin nuvarande situation. Snarare bör 

motståndet kanaliseras i stället för att konfronteras. Den sista principen, att stärka 

patientens tilltro, är en av de bästa indikatorerna för behandlingsresultat. Tilltron 

kan stärkas genom att bekräfta tidigare framgångar, presentera framgångshistorier 

av andra, och uttrycka tro på patientens potential att förändra (Welschen, et al., 

2007).  Det som är viktigast i samtalen är att bevara individens autonomi och 

samtalsledarens tro på individens möjlighet till förändring när det gäller beteende. 

Förändringarna som görs hos individen kan ses som en process som enkelt kan 

förklaras som att individen går från att inte vara beredd på att överväga 

förändringar till att slutligen vilja göra förändringar. Ibland kan beslutet även 

resultera i att inte göra några ändringar alls. Om inte individen är beredd på att 

göra någon förändring är det ytterst viktigt hur samtalsledaren presenterar 

informationen som behövs för att kunna göra ändringar. Det krävs stor förståelse 

för individens situation och erfarenheter för att samtalsledaren ska kunna bidra 

positivt i förändringsprocessen. Det är viktigt att aktivt lyssna och ta hänsyn till 

vad individen själv tycker är viktigt och rätt för just den. (Folkhälsomyndigheten, 

2013). Samtalsledaren använder ett vägledande sätt att hjälpa personen hitta sina 

egna lösningar på situationer som de identifierar som problematiska.. 

Samtalsledaren använder sina kunskaper och färdigheter för att styra processen 

vilket förbinder vad de vet om diabetes med målen för patienten för att underlätta 

en positiv förändring, men alltid med respekt för personens autonomi. (Christie & 

Channon, 2013). Det kan vara av betydelse att ta reda på hur tidigare försök på 

förändring fungerat då eventuella misslyckanden kan hindra processen och vara en 

ursäkt för att inte försöka igen. Ofta kan individen uppleva att det finns för- och 

nackdelar vid förändring. Det är viktigt att samtalsledaren betonar de fördelar som 

individen får med förändringen. Det stimulerar beslutet och stöttar de idéer och 

tankar som hjälper personen att bli beredd på att göra en förändring. Motivation är 

nyckeln till förändring och för att motivation ska finnas krävs en vilja och tro på 

att förändring är möjlig för just den individen det handlar om. Individen måste 
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kunna se vinsterna av att göra förändringarna i sitt liv vilket håller motivationen 

uppe för att fortsätta. Vinsterna måste finnas med och påminnas om under hela 

processens gång. Det är viktigt att samtalsledaren visar individen acceptans då 

känslor av skuld och skam kan dyka då upp då personen inser sina problem. Det 

kan ske då individen själv upplever hur hen har skadat sig själv eller andra med det 

gamla beteende (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Folkhälsomyndigheten har arbetat fram en webbaserad utbildning, SOMRA 

(samtal om riskabla levnadsvanor), där MI finns integrerat och är utformat av en 

grupp utbildare och forskare med lång erfarenhet av MI. Utbildningen har blivit 

bearbetad och kan nu användas i flera olika typer av samtal, inte bara i samtal om 

alkoholmissbruk som det var ifrån början. Metoden riktar sig nu även på samtal 

när det även gäller narkotika, tobak, sexualitet, spel, matvanor och fysisk aktivitet. 

Intresset för den webbaserade utbildningen är stor inom hälso- och sjukvården 

samt inom skolan, socialvården och kriminalvården i Sverige 

(Folkhälsomyndigheten, 2013).  

Sjuksköterskans ansvar och resurser  

Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskapen som krävs och får tid och utrymme 

att hålla sig uppdaterad inom området livsstilsförändringar vid diabetes. 

(Socialstyrelsen, 2011). För att sjuksköterskan ska kunna skapa delaktighet i 

patientmötet förutsätts det att hen har förmåga att lyssna, förmedla information och 

bidra till ett kunskapsbyggande hos patienten. Även respekt bidrar till 

patientdelaktighet, det vill säga den respekt sjuksköterskan har för patientens 

kunskap och erfarenhet, som är en resurs för att skapa förutsättningar när det gäller 

delaktighet. Även den respekt sjuksköterskan har för sin egen erfarenhet och 

evidensbaserade kunskap. Också förståelsen för sitt eget ansvar och värde kan 

bidra till att sjuksköterskan skapar optimala förutsättningar för möten med 

patienter, oavsett eventuella yttre villkor som begränsar och oavsett var och hur 

möten med patienter sker. Att aktivt och inkännande lyssna är en byggsten i mötet, 

det tillsammans med respekt och pedagogisk förmåga hos sjuksköterskan (Eldh, 

2012). 

I den svenska hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs det att patienten ska ges 

förutsättningar att vara delaktig i beslut och ha möjlighet att uttrycka egen vilja. 
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Det betyder att patienten ska få information om sin sjukdom, olika 

behandlingsförslag och sina möjligheter. Vårdpersonal har skyldighet att ge 

patienter förutsättningar för delaktighet, hellre än patientens rätt till att vara 

delaktig (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 31 §).   

Problemformulering 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård (2014) är 

livsstilsförändringar hos personer med DT2 viktigt för att hålla kontroll på HbA1c. 

Livsstilsförändringar, som rekommenderas av hälso- och sjukvården, och de 

förväntningar på kostförändring och ökad fysisk aktivitet som personer med DT2 

förväntas göra, är ofta svåra att genomföra. Bristande motivation och kunskap är 

några av orsakerna till att personer med DT2 inte genomför några 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskor kan förbättra behandlingen av patienter med 

diabetes genom att utbilda och motivera dem till positiva livsstilsförändringar och 

låta dem åta sig behandlingar som är anpassade till deras individuella behov och 

förväntningar (Bartol, 2012). Det finns olika verktyg som sjuksköterskan kan 

använda sig av i dessa samtal, där MI är ett bland dessa. Författarna vill med denna 

litteraturöversikt bidra till ökad kunskap om MI som verktyg i samtalen med 

personer med DT2.  

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskans användning av MI 

påverkar personer med DT2 och hur de upplever behandlingen. 

Frågeställningar 

• Hur påverkar sjuksköterskans användning av MI personer med DT2? 

• Hur upplever personer med DT2 sjuksköterskans användning av MI som 

behandling? 

 

METOD 

Enligt Friberg (2012) handlar en litteraturöversikt om att skapa en översiktlig 

sammanfattning kring forskning inom ett visst omvårdnadsområde som sedan 
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presenteras. Polit & Beck (2012) beskriver att syftet med en litteraturöversikt är att 

inhämta och sammanställa kunskap inom ett visst ämne.  

Design 

Detta examensarbete har genomförts som en litteraturöversikt med systematisk 

artikelsökning innehållande både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Urval av litteratur 

Databaser som CINAHL, PubMed och Web of Science användes för att hitta 

relevanta artiklar. Ämnesguiden i Högskolan Dalarnas webbibliotek har använts.  

Grundläggande söktekniker som trunkering och boolesk sökning har använts för 

att förbättra sökresultaten (Friberg, 2012). Svenska MeSH (Medical Subject 

Headings) har använts som hjälp till de valda sökorden. 

Som sökord har vi använt, i olika kombinationer: nurs*, diabetes type 2, diet, 

motivational interviewing, nurse, behavior, lifestyle, weight loss, self-care, activity 

och self-management (se tabell 1). 

Sökningen började med fri text-sökningar och avslutades med Cinahl-headings och 

Mesh-termer för att se om det gav ytterligare artiklar. I sökningarna med de fria 

sökorden användes orden diabetes type 2 och motivational interviewing för att se 

om de liknande orden kunde ge fler/andra träffar. Vi har också använt oss av 

manuell sökning för om möjligt kunna utöka antalet användbara artiklar.  

Författarna kontaktade i början av arbetet en bibliotekarie på Högskolan Dalarna 

som hjälpte till med information inför sökningarna av artiklar i valda ämne. 

Inklusionskriterier 

De artiklar som är valda är vetenskapligt granskade och inkluderar både 

kvantitativa och kvalitativa studier. Artikelsökning har gjorts på engelska, svenska 

och norska språket. De utvalda artiklarna är publicerade under perioden 2007-

2015. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar med personer under 18 år samt yrkesroller såsom läkare, undersköterskor 

och specialistsjuksköterskor har uteslutits. Artiklar som handlar enbart om 

personer med diabetes typ 1 har exkluderats. 

 

Tabell 1: Översikt av sökning i vetenskapliga databaser 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar till 
resultat, n= 
12  

CINAHL Diabetes type 2 
AND Motivational Interviewing 
AND Nurs* 

3602 
12 
4 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
1 

CINAHL Diabetes type 2 
AND Motivational Interviewing 

2921 
10 

 
7 

 
2 

 
0 

Web of 
Science 

Diabetes type 2 
AND Motivational Interviewing 
AND Nurse 

64823 
77 
23 

 
 
10 

 
 
5 

 
 
3 

Web of 
Science 

Diabetes type 2 
AND Motivational Interviewing 
AND (Life-style OR Behavior) 

11002 
27 
17 

 
 
12 

 
 
3 

 
 
2 

Pub Med Motivational Interviewing 
AND Diabetes type 2 
AND Diet 
AND Nurse 

895 
83 
23 
6 

 
 
 
6 

 
 
 
3 

 
 
 
1 

Pub Med Diabetes type 2 
AND Motivational interviewing 

22071 
30 

 
20 

 
8 

 
1 

Pub Med Diabetes type 2 
AND Motivational interviewing 
AND Self-Management  

14560 
50 
5 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1 

Pub Med Diabetes type 2 
AND Motivational interviewing 
AND activity 

14560 
50 
7 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

Pub Med Diabetes type 2 
AND Motivational interviewing 
AND Self-care 

14560 
50 
18 

 
 
10 

 
 
3 

 
 
1 

Pub Med Motivational interviewing  
AND Diabetes type 2  
AND weight loss 

2519 
60 
5 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att granska artiklarna till litteraturöversikten har författarna använt sig av 

Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar (bilaga 1 och 2) för 

kvalitetsbedömning av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) samt Forsberg & 

Wengström (2013). Med hjälp av granskningsmallarna bedömdes kvaliteten på 

artiklarnas totala kvalitet genom att värdera syfte, frågeställningar, design, urval 

och analys. Beroende på hur många procent artiklarna fick delades de in i låg-, 

mellan-, eller hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna som är med i 

litteraturöversikten har bedömts ha medel eller hög kvalitetsnivå, medelkvalitet är 

60-79 % och hög kvalitet räknas över 80 % (se tabell 2). 

Tabell 2: Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitet Procent Antal 

Hög 80 – 100 % 5 

Medel 60 – 79 % 7 

Låg 0 – 59 % 0 

 

Tillvägagångssätt 

Båda författarna till examensarbetet har självständigt sökt artiklar med hjälp av 

sökord i tidigare nämnda databaser. Artiklarnas titlar lästes först och om de 

verkade relevanta för syfte och frågeställningar lästes därefter abstraktet. Om 

abstraktet i sin tur svarade på syftet och frågeställningar, lästes artikeln i sin helhet 

av båda författarna. Av de utvalda artiklarna delades de upp mellan författarna som 

sedan skrev sammanfattningar av resultaten och relevanta delar fördes in i 

litteraturstudien. 

Analys 

Analysen av artiklarna följde Fribergs (2012) tre steg. Till att börja med lästes 

artiklarna igenom flera gånger för att få en förståelse och sammanhang av 

innehållet. I det andra steget söktes det efter likheter respektive skillnader i 

artiklarna. Genom att markera dessa växte och bildades kategorier fram (se tabell 

3). I det tredje och sista steget sammanställdes materialet och presenterades i 
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texten. En sammanställning av de inkluderade artiklarna i resultatet kan ses i 

bilaga I. 

Vid frågeställningarna om hur sjuksköterskans användning av MI påverkar 

livsstilsförändringar hos personer och deras upplevelse av den, så framträdde fyra 

kategorier (se tabell 3). De tre första kategorierna besvarar den första 

frågeställningen – Hur påverkar sjuksköterskans användning av MI 

livsstilsförändringar hos personer med DT2? Den sista kategorin besvarar den 

andra frågeställningen - Hur upplever personer med DT2 sjuksköterskans 

användning av MI? 

 

Tabell 3: Presentation av kategorier som framkom i analysen 

Kategori Resultat 

Positiva hälsoeffekter av MI Systoliskt blodtryck sänks 
HbA1c sänks 
Viktnedgång 
Ökat engagemang av egenvård 

Negativa effekter av MI Psykologiska aspekter 
MI tillsammans med annan behandling är 
negativt 

Kommunikation och kunskap Ökad kunskapsnivå hos deltagare 
Ökad motivation 

Patientens upplevelse Icke-dömande och ansvarstagande 
Att bli hörd och bemött som en person 
Uppmuntran genom visad empati 
Samverkande handlingsplan och målsättning 
Stöttande hellre än kritiserande 

 

Forskningsetiska aspekter 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013), så ska alla undersökningar som innehåller 

forskning på människor, ske på ett etiskt korrekt sätt med ett informerat samtycke 

från försökspersonen i fråga. Artiklarna som har använts i litteraturöversiktens 

resultat är godkända av en etisk kommitté, eller där noggranna etiska 

överväganden har gjorts (Forsberg & Wengström, 2012). Enligt Polit & Beck, 

(2012) finns det risk att förförståelse och fördomar påverkar objektiviteten i 
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resultaten. Författarna till examensarbetet har strävat efter att vara så neutrala som 

möjligt och inte låta resultatet påverkas av sin förförståelse.   

 
RESULTAT 

Resultatet baseras på 12 vetenskapliga originalartiklar. Fyra av dem har kvalitativ 

ansats och åtta har en kvantitativ ansats. Studierna var genomförda i Danmark, 

USA, Taiwan, Nederländerna och Sverige mellan åren 2007-2015. Resultatet 

presenteras utifrån de fyra kategorier som framkom i analysen och dessa är: 

positiva hälsoeffekter av MI, negativa effekter av MI, kommunikation och kunskap, 

patientens upplevelse. 

Positiva hälsoeffekter av MI 

Systoliskt blodtryck sänktes 

I en studie gjord av Gabbay, Añel-Tiangco, Dellasega, Mauger & Van Horn 

(2013), följdes under en två-årsperiod 545 personer som hade DT2, uppdelade i en 

kontrollgrupp och en MI-grupp. Resultatet visade att den största skillnaden kunde 

ses i det systoliska blodtrycket. Båda grupperna visade en förbättring under det 

första året men sedan stannade kontrollgruppens förbättring av medan MI-gruppen 

visade ett statistiskt säkerställt resultat av det systoliska blodtrycket, som fortsatte 

att förbättras även det andra året. 

HbA1c sänks 

I en sex-månaders studie där sjuksköterskor använt sig av MI som 

behandlingsmetod för personer med DT2 visar resultatet positiva värden när det 

gäller HbA1c (Welch, Zagarins, Feinberg & Garbs, 2011). Även i en studie gjord i 

Taiwan skriven av Chen, Creedy, Lin & Wollin (2011), visade MI sig ha positiva 

effekter på HbA1c. 

Betydligt större HbA1c minskningar observerades i den grupp med MI som 

behandlingsmetod, jämfört med kontrollgruppen som fick traditionell 

diabetesvård, efter kontrollen vid sex månader. Dock märktes ingen skillnad efter 

18 månader (West, DiLillo, Bursac, Gore & Greene, 2007). 
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Vikt 

I en kvantitativ studie från USA visar resultatet att kvinnor i en grupp med MI som 

behandling förlorat mer vikt än i en grupp utan MI. MI visade sig vara ett 

gynnsamt komplement till viktminskningsprogrammet för kvinnor med DT2. MI 

förstärkte viktminskning genom att öka närvaro vid gruppmöten och producera 

mer frekventa och mer omfattande egenkontroll (West et al., 2007). 

Ökat engagemang av egenvård 

Omkring 10 % fler ur MI-gruppen, jämfört med kontrollgruppen, var benägna att 

gå på de årliga rutinkontrollerna såsom fotvård, ögonbottenundersökning och 

mätning av njurvärden för att motverka diabetesrelaterade komplikationer (Gabbay 

et al., 2013). Detta bekräftades även i den taiwanesiska studien Chen et al., (2011), 

som visade sig ha positiva effekter hos personerna när det gällde egenvård. 

Negativa effekter av MI  

Chen et al. (2011), ville fastställa om deltaganarna i MI för personer med DT2 

förbättrade sin psykologiska hälsa. Det som undersöktes var förekomsten av 

depression, ångest och stress. MI visade sig ha ingen effekt vid dessa resultat. 

Welch et al. (2012) bekräftar i sin artikel att inga signifikanta skillnader kunde 

påvisas i resultatet vad gäller depression. 

Om personer med DT2 redan levt med sin diagnos i mer än fem år gav MI 

behandling inget förändrat resultat i HbA1c, blodtryck och vikt (Heinrich, Candel, 

Schaper & De Vries, 2010). 

MI tillsammans med annan behandling är negativt 

Ett omfattande diabetesprogram användes som integrerade patientcentrerad 

livsstilsrådgivning baserad på bland annat MI. Resultatet visade inga signifikanta 

förändringar på HbA1c eller livsstilsförändringar i samband med kost och fysisk 

aktivitet hos patienterna (Jansink, Braspenning, Keizer, Van Der Weijden, Elwyn, 

& Grol, 2013). I studien gjord av Welch et al. (2011), gjordes mätning i 

förändringar av HbA1c efter sex månader och jämfördes mellan olika testgrupper. 

En grupp var kontrollgrupp som fick standard vård, en grupp fick diabetes self-

management education – DSME (vilket motsvarar den allmänna diabetesvården i 

Sverige), en grupp var MI-ledd och en grupp fick en kombinerad DSME + MI 



 

15 
 

behandling. Resultatet visade att en förbättring av HbA1c skedde i MI-gruppen 

och den vanliga DSME-gruppen jämfört med kontrollgruppen. Däremot visade MI 

tillsammans med DSME ett sämre resultat än bara DSME. 

Kommunikation och kunskap 

Dellasega et al., (2011) visar att vikten bör läggas på kommunikation och 

relationen sjuksköterska-patient för att metoden ska bli framgångsrik. MI ansågs 

innehålla god kommunikation och ge känslomässigt stöd där resultatet tidigare 

visat att fysisk aktivitet var ett känsloladdat uttryck (Miller, Marolen & Beech, 

2010). I den svenska studien gjord av Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 

(2014), visade resultatet att MI-baserade diskussioner mellan sjuksköterskan och 

patienterna gjorde patienterna motiverade och medvetna om sitt eget ansvar för att 

göra livsstilsförändringar. 

I en dansk studie av Rosenbek Minet, Wagner, Lønvig, Hjelmborg & Henriksen, 

(2011b), visade deltagarna en signifikant högre nivå av upplevd kompetens i sin 

egen diabeteshantering med MI behandling. I en nederländsk studie gjord av 

Heinrich, Candel, Schaper & De Vries (2010) visas det att kunskapsnivån relaterat 

till livsstilsförändringar hos deltagarna har ökat efter MI-behandling. 

I en studie gjord av El-Mallakh, Chlebowy, Wall, Myers & Cloud (2012), från 

USA visade resultatet att de utbildningsstrategier som sjuksköterskorna fick var 

tillräckligt tillfredställande och trovärdiga för att främja egenvården hos 

patienterna. Enligt studien av Chen et al., (2011) visade resultat att MI hade positiv 

effekt på egenvården och livskvaliteten hos patienterna när sjuksköterskorna fick 

en bredare utbildning och mer träning i hur de kan använde sig av MI som en 

behandlingsmetod.  

Patientens upplevelse av MI 

Resultatet från en dansk kvantitativ studie gjord av Rosenbek Minet, Lønvig, 

Henriksen & Wagner (2011a) visade att deltagarna upplevde att MI hjälpte dem att 

mobilisera sina egna resurser till att lösa problematiska frågor som rörde deras 

egenvård av DT2. 
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I en kvalitativ studie gjord i USA av Dellasega et al., (2011), fick 19 personer 

berätta hur de upplevt att MI påverkat dem att göra livsstilsförändringar. Resultatet 

visade att deltagarna var mer mottagliga för MI och att de tyckte det var mer 

patientcentrerat och positivt än traditionell vård.  

Deltagarna beskrev att de i den vanliga vården och även från anhöriga upplevt 

negativ ”feed-back” med en pålagd skuldkänsla och ”tjat” medan MI istället 

uppmuntrat till eget ansvar för att göra de livsstilsändringar som behövdes. De 

hade känt sig mer bekväma under mötet med sjuksköterskan baserat på det 

bemötande och uppmärksamhet som hon/han visade. Tid fanns för diskussion och 

problemlösning vilket bidrog till att deltagarna nu engagerade sig mer i sin 

egenvård.  

Studien lyfte också fram upplevelser sedan tidigare av att ha blivit bemött ”som ett 

barn” vilket känts förödmjukande. MI gjorde att personerna med DT2 nu kände att 

sjuksköterskan förstod vad de gick igenom vilket ledde till att de var mer öppna 

för förslag på förändringar. MI fick deltagarna att känna ett partnerskap med 

sjuksköterskan hellre än att bara bli tillsagd att göra. Deltagarna fick förtroendet att 

själva ta beslut med den information de fick, att sätta realistiska mål och se 

sjuksköterskan som en resurs.  

Deltagarnas upplevelse av MI var att sjuksköterskan erbjöd guidning och stöttning 

istället för att diktera vad de borde göra (Dellasega et al., 2011). 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet från författarnas litteraturöversikt påvisar hälsoeffekter som att HbA1c 

sänkts. Deltagarnas engagemang ökade vid de årliga rutinkontrollerna som 

motverkar diabetesrelaterade komplikationer. Dock visade det sig att MI inte gav 

någon effekt vid depression, ångest och stress. Det gäller även de gånger då MI 

integrerades med annan behandling och i vissa fall gav det till och med sämre 

resultat. Några studier visar att MI-baserade diskussioner mellan sjuksköterskan 

och patienterna gör patienterna motiverade och medvetna om sitt eget ansvar för 

att göra livsstilsförändringar. Kunskapsnivån relaterat till livsstilsförändringar hos 

deltagarna ökade i vissa studier efter MI-behandling.  MI visade sig ha positiv 
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effekt på deltagarnas egenvård och en studie visade på tydliga positiva upplevelser 

för deltagarna där sjuksköterskorna använde sig av MI som behandlingsmetod.  

Resultatdiskussion 

När författarna studerade artiklarnas resultat i litteraturöversikten framkom tydliga 

svar på det syfte som valts, vilket var att se hur sjuksköterskans användning av MI 

påverkade personer med DT2 och deras upplevelse av behandlingen. 

Styrkorna visade sig vara bland annat visa positiva hälsoeffekter på grund av den 

ökande kunskap och motivation som MI gav. En svaghet med metoden visade sig 

när MI kombinerades med annan behandling. 

I sin helhet visade sig MI som behandlingsmetod öka både engagemang och 

motivation av egenvård hos både patienter och anhöriga genom den fördjupade 

kunskapen som metoden gav (McLaughlin Renpenning & Taylor, 2003). 

Författarna såg att Orems omvårdnadsteori om egenvård återspeglades, bland 

annat genom sjuksköterskans förmedling av kunskaper till patienten. Det är viktigt 

enligt Willman (2012), att sjuksköterskan och patienten bygger en mellanmänsklig 

relation.  

De resultat som författarna fann svarar på de båda frågeställningarna i 

litteraturöversikten. 

Hur påverkar sjuksköterskans användning av MI livsstilsförändringar hos 
personer med DT2?  

När sjuksköterskorna använde MI som behandlingsmetod gav det flera positiva 

hälsoeffekter, som bland annat HbA1c som sänktes och viktnedgång (Chen et al., 

2011; Welch et al., 2011; West et al., 2007). Detta bekräftade författarnas 

förväntningar att MI påverkade livsstilsförändringar, eftersom det enligt 

Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård (2011) talas om att livsstilsförändringar, 

såsom att ändra kost och ökad fysisk aktivitet bidrar till att HbA1c hålls under 

kontroll för personer som har DT2. För att en person med DT2 ska kunna hålla sitt 

HbA1c inom acceptabla värden, är personens egenvård viktig. Enligt Grund & 

Stomberg, (2012) så är sjuksköterskans uppgift att följa upp patienten genom att 

stödja dem till att utföra egenvårdsåtgärder. Patienten behöver lära sig om 

egenvård och sjuksköterskans uppgift är att lära ut vad egenvård är. Författarnas 

sammanställning av resultaten visar att MI gav ett ökat engagemang när det gäller 
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egenvården och märkbart fler av deltagarna prioriterade att gå på de årliga 

rutinkontrollerna för diabeteskomplikationer (Chen et al., 2011; Gabbay et al., 

2013).  

Flera av studierna visade att MI påpekade vikten av god kommunikation, speciellt 

mellan relationen sjuksköterska - patient. MI hjälpte till att öka kunskapsnivån 

relaterat till livsstilsförändringar när det gällde egenvården hos deltagarna 

(Heinrich et al., 2010; Rosenbeck et al., 2011b). Författarna anser att 

sjuksköterskans uppgift är att skapa delaktighet i patientmötet. Sjuksköterskan ska 

ha förmåga att lyssna och förmedla information och bidra till ett 

kunskapsbyggande hos patienten. Respekt bidrar till patientdelaktighet, det vill 

säga den respekt sjuksköterskan har för patientens kunskap och erfarenhet. Enligt 

Orems omvårdnadsbegrepp beskrivs delaktighet som patientens engagemang i sina 

egenvårdsbehov. Det är även viktigt att det finns en god dialog mellan 

sjuksköterskan och patienten (Eldh, 2012). Författarna såg i resultatet att MI 

hjälpte personerna med DT2 att bli mer motiverade och medvetna om sitt eget 

ansvar och kunskapsnivån ökade när det kom till livsstilsförändringar detta i 

enlighet med (Brobeck et al., 2014; Dellasega et al., 2011; Heinrich et al., 2010; 

Miller et al., 2010).  

Hur upplever personer med DT2 sjuksköterskans användning av MI? 

Personerna med DT2 beskrev sina upplevelser med MI som att de kände sig mer 

bekväma under mötet med sjuksköterskan, genom det bemötande och 

uppmärksamhet som sjuksköterskan visade. Samtalen mellan sjuksköterska – 

patient bidrog till en känsla av välbefinnande som var en nödvändig förutsättning 

för att diskussionerna skulle vara till hjälp (Brobeck et al., 2014; Dellasega et al., 

2011). Tid fanns för diskussion och problemlösning vilket bidrog till att deltagarna 

nu engagerade sig i sin egenvård. Diskussionerna resulterade i ett nytt sätt att tänka 

om livsstil och när patienternas initiativ uppmuntrades kunde samtalen bidra till 

förändringar. Patientens fria vilja att göra livsstilsförändringar och sjuksköterskans 

känslighet i diskussionerna skapade en bra grogrund till förändring. Problematiska 

frågor som rörde egenvård kunde lösas med hjälp av behandlingsmetoden 

(Brobeck et al., 2014; Dellasega et al., 2011; Rosenbeck et al., 2011a). 

Användningen av MI innebär att sjuksköterskan lyssnar med intresse och försöker 
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förstå patientens problem (Eriksson & Eriksson, 2012). Sjuksköterskan bör 

använda ett vägledande sätt att hjälpa personer att hitta sina egna lösningar på 

situationer som de själva identifierar som problematiska (Christie & Channon, 

2013). I den svenska hälso- och sjukvårdslagen föreskrivs det att patienten ska ges 

förutsättningar att vara delaktig i beslut och ha möjlighet att uttrycka egen vilja 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 31 §). MI gjorde att personerna 

med DT2 kände att sjuksköterskan förstod vad de gick igenom vilket ledde till att 

de var mer öppna för förslag på förändringar. Deltagarna kände ett partnerskap 

med sjuksköterskan hellre än att bara bli tillsagd vad man skulle göra. De fick 

förtroende att själva ta beslut med den information de fick genom att sätta 

realistiska mål och se sjuksköterskan som en resurs. Vid användning av MI 

stärktes personens inneboende motivation till förändring (Dellasega et al., 2011; 

Gabbay et al., 2013).  

Det framkom bifynd, negativa resultat och svagheter med MI som 

behandlingsmetod, vilket överraskade författarna. Gällande de psykologiska 

aspekterna som omfattar personernas välbefinnande kunde MI inte påvisa några 

positiva förändringar gällande depression (Welch, 2012). MI visade på ett 

uteblivet resultat om den introducerades som behandlingsmetod ”för sent”, det vill 

säga där personerna med DT2 redan levt med sin diagnos i mer än fem år 

(Heinrich et al., 2010). Även MI i kombination med annan behandlingsmetod gav 

uteblivet eller till och med sämre resultat (Jansink et al., 2013; Welch et al., 2011). 

MI har som grund att utgå från patientens egen autonomi och integritet och det är 

något som författarna anser vara viktigt ur ett etiskt perspektiv. Det skulle också 

kunna bespara samhället resurser att utöka användningen av MI som 

behandlingsmetod inom diabetesvården eftersom det stärker personens inneboende 

motivation att själv ta kontrollen över sin egenvård och åstadkomma en positiv 

förändring. När patienten visar sig ha kontroll över sin egenvård så kan det minska 

besöken till de olika instanserna inom hälso- och sjukvården, även om det initialt 

skulle kunna öka kostnaderna för att utbilda personal. 

Metoddiskussion 

Den metod som användes var en litteraturöversikt. Genom att sökningen skedde i 

databaser med omvårdnadsfokus Web of Science, CINAHL och PubMed, ökades 
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chansen till relevanta artiklar och därmed stärktes arbetets validitet och 

trovärdighet (Henricson, 2012). PubMed är mer en medicinsk databas men 

innehåller ca 1500 tidskrifter med omvårdnad, därför ansåg vi det relevant att även 

söka i den databasen. 

För att stärka litteraturstudiens reliabilitet, det vill säga dess tillförlitlighet så 

kvalitetsgranskade författarna artiklarna med hjälp av Högskolan Dalarnas 

modifierade granskningsmallar (bilaga I och II) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Enlig Forsberg och Wengström (2013) så användes en kombination av 

kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersom det tillför fler perspektiv på resultatet. 

Författarna har valt artiklar av medel eller hög kvalitet enligt kvalitetsmallarna av 

Willman et al., (2011) och Forsberg & Wengström (2013). Eftersom artiklar som 

inte uppfyllde medel eller hög kvalitet valdes bort stärks reliabiliteten då artiklarna 

har god tillförlitlighet. Samtliga artiklar granskades av båda författarna till detta 

examensarbete för att sedan ställa granskningarna mot varandra och jämföras. 

Eftersom det var första gången författarna skrev en litteraturöversikt kan 

datainsamling, granskning och analysen påverkats negativt (Henricson, 2012). 

Däremot har arbetsprocessen gett författarna nya kunskaper. 

Författarna till examensarbetet anser att en litteraturöversikt var det bästa sättet att 

genomföra arbetet på då det skapar en sammanfattning över befintlig forskning. 

Slutsats 

Diabetesvården utgör en stor del av dagens sjukvård. Det finns ett behov att 

fortsätta att hitta och utveckla goda behandlingsmetoder. MI är en relativt ny 

metod som ännu inte fått stor genomslag inom diabetesvården. Resultaten av MI 

som behandling visar dock på fördelar som bör utforskas vidare. MI ger positiva 

hälsoeffekter som till exempel sänkt HbA1c, vilket gör att författarna till denna 

litteraturöversikt vill påvisa vikten av att överväga MI som en alternativ 

behandlingsmetod. Det var också positivt att deltagarna blev mer motiverade och 

medvetna om sitt eget ansvar för att göra livsstilsförändringar. 

Författarna anser att det behövs god utbildning och konstant fortbildning för att ge 

och upprätthålla en god effekt av MI-metoden. Aktuell forskning saknar fokus på 
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sjuksköterskornas MI färdigheter. Mer forskning om MI för personer med DT2 

behövs.  

Studiens kliniska betydelse 

I framtiden förutses det behövas en vidare fördjupad utbildning av personal för att 

framgångsrikt kunna genomföra MI interventioner i kliniska miljöer. För att MI 

ska ge effektiva resultat hos patienterna behövs det sättas av tillräckligt med tid för 

personalen att genomföra och ta itu med patienters motivation till egenvård 

gällande livsstilsändringar. 
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Bilaga 1 - 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 (2011) och 
Forsberg & Wengström (2013).    
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Bilaga 2 - 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 (2011) och 
Forsberg & Wengström (2013). 
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BILAGA 3 - Sammanställning av artiklar i en resultattabell. 
 

Författare, år, land Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Brobeck, E., Odencrants, S., 
Bergh, H. & Hildingh, C. 
 
2014 
 
Sverige 

Patients’ experiences of 
lifestyle discussions 
based on motivational 
interviewing: a 
qualitative study 

Var att beskriva hur 
patienter med diabetes 
typ 2 i primära vården 
upplevde diskussioner 
om livsstil baserad på 
MI med en 
sjuksköterska. 

Kvalitativ studie. 
 
Personerna intervjuades om 
livsstil.  

n= 1 sjuksköterska och 16 
patienter 

Visade att diskussioner 
baserade MI visavisade att 
patienter rapporterar att de är 
motiverade och medvetna om 
sin roll för att göra 
livsstilsförändringar.  
Patientens fria vilja att göra 
livsstilsförändringar och 
sjuksköterskans känslighet i 
diskussionerna skapade 
grogrund för förändring. 

84 % Hög kvalitet 

Chen, S. M., Creedy, D., 
Lin, H-S. & Wollin, J. 
 
2011 
 
Kina 
 
 

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

Var att fastställa om 
deltagande i et 
motiverande intervju för 
personer med typ 2-
diabetes skulle förbättra 
sin självförvaltning, 
psykologiska och 
glykemiskt resultat. 

Kvantitativ studie. 
 
Intervju och enkätstudie. 

n= 250 patienter Visade positiva effekter av MI 
när det gäller självförvaltning, 
psykologiska och glykemiskt 
resultat. Denna forskning lade 
fram bevis för framtida klinisk 
praxis inom diabetesvården. 

83 % Hög kvalitet.  

Dellasega, C., Añel-
Tiangco, R.M. & Gabbay, 
R.A 
  
2011 
 
USA 

How Patients with Type 
2 Diabetes Mellitus 
Respond to Motivational 
Interviewing 

Var att beskriva 
patienter med typ 2 
diabetes upplevelse av 
MI som uppmuntran till 
en positiv 
beteendeförändring 

Kvalitativ studie. 
 
En slumpmässig kontrollerad 
studie av fyra fokusgrupper 
bestående av vuxna patienter 
med typ 2 diabetes. Inspelade 
intervjuer genomfördes och 
analyserades 

n= 19  
10 män och 9 kvinnor 

Visade att MI fick mycket 
positiv respons i jämförelse 
med den traditionella 
diabetesvården. Fem teman 
framträdde i utvärderingen av 
MI-metoden: Icke-dömande, 
bli lyssnad på, uppmuntran 
och bemyndigande, 
målsättande och ”ledande 
hellre än kritiserande” 

80 % Hög kvalitet. 
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Författare, år, land Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

El-Mallakh, P., Chlebowy, 
D. O., Wall, M. P., 
Myers, J. A. & Cloud, R. N. 
 
2012 
 
USA 
 
 

Promoting Nurse 
Interventionist 
Fidelity to Motivational 
Interviewing in a 
Diabetes Self-Care 
Intervention 

Var att utbilda 
sjuksköterskor i MI, 
samt testa effekterna av 
att använde MI som 
hjälpmedel för förbättra 
egenvården hos vuxna 
personer med diagnosen 
diabetes typ 2. 

Kvalitativ studie. 
 
 

n= 4 sjuksköterskor och 26 
patienter. 

Visade att utbildningsstrategin 
var tillräcklig tillfredställande 
och trovärdiga för att främja 
egenvården hos patienterna 
med hjälp av MI trohet till 
MI. 

76 % Medel kvalitet 

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

Diabetes Nurse Case 
Management and 
Motivational 
Interviewing for Change 
(DYNAMIC): Results 
of a 2-year Randomized 
Pragmatic trial 

Var att avgöra om 
implementeringen av MI 
i den vanliga 
diabetesvården 
resulterade i en 
förbättring för patienter 
med diabetes typ 2. 

Kvantitativ 
 
2-årig slumpmässig 
kontrollerad studie 

n= 545 patienter 
 
(n= 313 i en kontrollgrupp  
n= 232 i en MI-grupp) 

Visade att det systoliska 
blodtrycket, 
depressionssymtom och 
komplikations-undersökningar 
förbättrades i MI-gruppen. 
 
HbA1c, LDL och det 
diastoliska blodtrycket visade 
en förbättring i båda 
grupperna 

69 % Medel kvalitet 

Heinrich, E., J.J.M. Candel, 
M., C. Schaper, C. N. & De 
Vries N. K. 
 
2010 
 
Nederländerna 

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

Var att bedöma 
effekterna av MI som 
rådgivningsutbildning 
för sjuksköterskor och 
testa resultatet av 
utbildningen på 
patienter som haft 
diabetes typ 2 i över 5 
år. 

Kvantitativ studie. 
 
Utbildningen bestod av två 
föreläsningar, två 
uppföljningsmöten, skriftlig 
återkoppling och tre direkta 
återkopplingssessioner efter 
12 och 24 månader. 

n= 33 sjuksköterskor och 
584 patienter deltog. 

Visade bara positiv effekt på 
kunskapsnivån bland alla 
deltagarna. Ingen effekt på 
HbA1c eller på blodtryck vikt 
etc. Fler studier behövs i 
verkliga miljöer med 
vårdpersonal på fältet i stället 
för intensivt utbildade MI 
intervention.  

72 % Medel kvalitet. 
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Författare, år, land Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

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

No identifiable HbA1c 
or lifestyle change after 
a comprehensive 
diabetes programme 
including motivational 
interviewing: A cluster 
randomised trial 

Var att studera effekten 
av et omfattande 
diabetesprogram i 
allmänmedicin som 
integrerar patientcentred 
livsstilsrådgivning 
baserad på bland annat 
MI i strukturerad 
diabetesvård. 

Kvantitativ studie. 
 
Slumpmässigt valda deltagare 
i allmän praxis fick svara på 
enkätfrågor.  

n= 940 patienter Visade att effekten av MI 
ifrågasätts när det gäller dess 
förmåga att förbättra rutin 
diabetesvård i allmänmedicin. 
Sjuksköterskor behöver mer 
utbildning i att ge MI.  

72 % Medel kvalitet 

Miller, S.T., Marolen, K.N.  
& Beech, B.M. 
  
2010 
 
USA 

Perceptions of physical 
activity and 
motivational 
interviewing among 
rural African-American 
women with type 2 
diabetes. 

Var att utvärdera vilken 
effekt MI hade på 
afroamerikanska 
kvinnor när det gällde 
aktivitet. 

Kvalitativ studie. 
 
4 grupper där patienterna blev 
intervjuade om fysisk 
aktivitet. 

n=31 kvinnor 
 

Visade att MI är ett lämpligt 
komplement när det gäller 
fysisk aktivitet. Och bidrog 
till att öka kommunikation 
och motivation hos 
deltagarna.  

84 % Hög kvalitet 

Rosenbek Minet,  
L., Wagner, L.,  
Lønvig, E., Hjelmborg, J & 
Henriksen, J.  
 
2011a 
 
Danmark   
 

The effect of 
motivational 
interviewing on 
glycaemic control and 
perceived competence 
of diabetes 
selfmanagement in 
patients with type 1 and 
type 2 diabetes mellitus 
after attending a group 
education programme: a 
randomized controlled 
trial. 

Var att mäta effekten av 
MI jämfört med 
sedvanlig vård när det 
gällde förändringar av 
den glykemiska 
kontrollen och 
egenvårdskompetensen 
hos patienter med 
diabetes mellitus. 
 
 
 

Kvantitativ studie. 
 
2 olika grupper fick 
rådgivning i livsstilsfrågor och 
svarade på enkätfrågor efteråt. 

n= 349 (176 män och 173 
kvinnor.)  
 

Visade inga skillnader i 
förändring av HbA1c, 
blodfetter, BMI, BT eller 
midjemått. Men däremot  
visade det sig att deltagarna i 
experimentgruppen upplevde 
en högre nivå av kompetens 
av egenvården vid 12 
månaders uppföljning.  

80 % Hög kvalitet   
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Författare, år, land Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Rosenbek Minet, L.K., 
Lønvig, E-M., Henriksen, 
J.E. & Wagner L 
 
2011b 
 
Danmark 

The Experience of 
Living With   
Diabetes Following a  
Self-Management 
Program Based  on 
Motivational 
Interviewing 

Var att ta undersöka hur 
personer med diabetes 
upplever egenvården i 
vardagen efter att vart 
med i en 
interventionsprogram 
baserad på MI.  
 

Kvantitativ studie. 
 
Randomiserad kontrollerad 
studie baserad på sju 
fokusgruppsintervjuer, vardera 
innefattande 3 till 5 deltagare 
diagnostiserats med typ 1 eller 
typ 2-diabetes. 

n=349 personer Visade att personer med 
diabetes har särskilda behov 
av stöd i det dagliga ansvaret 
för att hantera 
livsstilsförändringar. En 
meningsfull behandling ur 
patientens perspektiv verkade 
vara en som syftar till att 
övervinna problem och som 
patienten upplever i 
egenvården av sin diabetes. 

72 % Medel kvalitet 

Welch, G., Zagarins, S.E., 
Feinberg, R.G. & Garbs, 
J.L. 
 
2011 
 
USA 

Motivational 
Interviewing Delivered 
by Diabetes Educators: 
Does It Improve Blood 
Glucose Control Among 
Poorly Controlled Type 
2 Diabetes Patients? 

Var att bestämma om 
glykemisk kontroll 
förbättras när MI 
används tillsammans 
med Diabetes Self 
Management Education 
(DSME) hos patienter 
med diabetes typ 2.  

Kvantitativ studie. 
 
234 diabetespatienter med 
höga blodsockervärden valdes 
slumpvis in i fyra grupper.  
Mätning av förändringar i 
HbA1c gjordes efter sex 
månader och jämfördes mellan 
de olika grupperna 

n= 234 Visade att en förbättring av 
HbA1c skedde i MI-gruppen 
jämfört med kontrollgruppen. 
Däremot visade MI 
tillsammans med DSME ett 
sämre resultat än bara DSME 
ensamt. 

72 % Medel kvalitet 
 

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

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

Var att ta reda på om 
motiverande samtal som 
tillägg till 
viktminskningsprogram 
kunde förbättra 
viktminskning resultaten 
och följsamhet vid 
glykemisk kontroll för 
överviktiga kvinnor med 
DT2. 

Kvantitativ studie.  
 
Slumpmässigt kontrollerad 
studie där deltagarna fick en 
18-månaders, gruppbaserad 
viktminskningsbehandling och 
enskilda samtal baserad på MI 
som ett komplement till 
viktminskningsprogrammet. 

n= 217 kvinnor. 
 
. 

Visade att MI kan vara ett 
gynnsamt komplement till 
viktminskningsprogram för 
kvinnor med DT2. Då 
följsamheten och 
engagemanget i 
viktminskningsprogrammet 
ökade och fördelarna med MI 
visade sig redan efter var två 
möten.  

76 % Medel kvalitet 
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