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SAMMANFATTNING

   
Titel:   Motiverande intervju som metod vid patientundervisning för olika 

patientgrupper - en litteraturstudie   

Motivational interviewing as a method of patient education for 
different categories of patients - A literature study.  

Institution:  Institutionen för hälsa och vård, Karlstads universitet 

Kurs:   Omvårdnadsforskningens teori och metod III – examensarbete, 10 
poäng.  

Författare:  Fredrik Matell och Johan Fahlén 

Handledare:  Maria Kästel 

Sidor:  18 

Nyckelord  Patientundervisning, motiverande intervju, livsstilsförändringar.   

Patientundervisning är ett av sjuksköterskans ansvarsområden. Tidigare studier visar på att 
traditionell patientundervisning inte är särskilt effektiv vid livsstilsförändringar och det 
borde användas flera olika metoder än vad som görs idag. De senaste åren har det gjorts 
några försök att använda en ny metod i den somatiska vården kallad motiverande intervju 
(MI). Studiens syfte var att beskriva effekten av motiverande intervju för de 
patientgrupper där forskning gjorts. Metoden har varit litteraturstudie. Litteratursökningar 
har gjorts i databaserna CINAHL, Medline och Science Direct. Resultatet baseras på 13 
kvalitetsbedömda artiklar. De patientgrupper som behandlas är diabetespatienter, hiv-
patienter, rökande gravida och rökande cancerpatienter, astmapatienter och hjärtsjuka. Två 
artiklar behandlar förebyggande hälsoarbete. Litteraturstudien har funnit stöd för att MI 
kan ha en effekt vid patientundervisning av diabetespatienter, HIV-patienter och för vissa 
förändringar i livsstil. Det finns också stöd för att MI kan vara till hjälp i 
patientundervisningen, däribland i undervisningen av astmapatienter, samt att vård-
personal ställde sig positiv till användningen av metoden. Däremot hittades inget stöd för 
att MI kan hjälpa gravida eller cancerpatienter att sluta röka.  
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INTRODUKTION 
I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005-105-1) 
står beskrivet vilka kunskaper en sjuksköterska ska ha inom områdena bemötande, 
information och undervisning. Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning, 
möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling, informera och undervisa patienter 
och/eller närstående samt förvissa sig om att patienten förstår given information. Detta 
ska kunna göras individuellt såväl som i grupp och med hänsyn till tidpunkt, form och 
innehåll. Slutligen måste sjuksköterskan också ha förmågan att uppmärksamma 
patienter som har speciella behov av informations eller inte uttrycker ett informations-
behov.   

Många hälsoproblem är förknippade med livsstil. Förändring av beteende i samband 
med livsstilsförändringar kräver både mycket insats och motivation hos patienten och 
hälsovårdspersonal. För hälsopersonal är ambivalens till beteendeförändringar ett 
vanligt problem. Den traditionella vägen för att uppmana till livsstilsförändringar är 
rådgivning och information men andelen patienter som lyckas med livsstilsförändringar 
efter rådgivning och information är enligt Kottke, Battista, Degriiese och Brekke (1988) 
endast 5-10 %. Det finns evidens för att patienter inte vill få berättat för sig vad hon/han 
ska göra, och än värre, att det till och med kan skapas motstånd till beteende-
förändringar hos patienten genom en rådgivande stil i undervisningen (Stott, Rees och 
Pill, 1990). Detta har, tillsammans med evidens för att en mer patientorienterad stil ger 
bättre resultat, lett till att vården försökt utveckla andra metoder för patientundervisning 
(Britt, Hudson & Blamied, 2004).  

Enligt en finsk studie av Johansson et al. (2003) beror patienters inlärning, utöver 
patientens hälsa och sjukdom, mycket på dennes egen attityd och motivation. Effektiv 
patientundervisning inkluderar en kombination av klinisk erfarenhet, de senaste 
kunskaperna från forskningen samt patientens egna uppfattningar. Vidare visar deras 
studie rörande patientundervisning i Finland att det borde användas flera olika metoder i 
patientundervisningen än vad som görs idag. Studien konkluderar också med att 
patienten måste ha en central roll i patientundervisningen och att denne måste ha en 
möjlighet att delta i vården samt att patientundervisning tar hänsyn till erfarenhet, etik 
och ekonomiska faktorer.  

Miller och Rollnick (1991) började göra försök med en teknik de kallade motiverande 
intervju (MI) på alkoholmissbrukare. Den motiverande intervjun hade fokus på att 
stödja beteendeförändringar genom att hjälpa patienten till att själv utforska och lösa sitt 
eget motstånd till förändring. Den motiverande intervjun visade sig vara mer effektiv än 
andra metoder, varför metoden har fortsatt att utvecklas. Vidare har det föreslagits att 
det går att använda metodiken även på andra patientgrupper, t.ex. patienter med 
kroniska sjukdomar som diabetes, övervikt, och hjärt- kärlsjukdomar. Än finns det få 
studier som undersöker effektiviteten av motiverande intervju för dessa patientgrupper 
(Britt et al., 2004). 

Patientundervisning – Motiverande intervju 
Patientundervisning innebär enligt Nationalencyklopedin (2005) ett informativt samspel 
mellan patient och vårdare och har som mål att öka patientens kunskap om sin sjukdom, 
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sjukdomsutveckling och läkningsprocess. van der Borne (1998) definierar patient-
undervisning som:”Patient education is a systematic learning experience in which a 
combination of methods is generally used, such as the provision of information and advice and 
behavior modification techniques, which influence the way the patient experience his illness 
and/or his knowledge and health behaviour, aimed at improving or maintaining health or 
learning to cope with a condition, usually a chronic one” (s.90).  

Patientutbildning och Patient empowerment 
Två andra begrepp är patientutbildning och patient empowerment. Patientutbildning 
skiljer sig lite från patientundervisning genom att vara en aktivare utbildningssatsning. 
Patientutbildning används främst vid kroniska sjukdomar och målet är att göra patienten 
självständig och kunnig i ett hälsofrämjande egenvårdsprogram (Nationalencyklopedin, 
2005). Det som ligger centralt för patient empowerment är patientfokuseringen. Klang-
Söderqvist (2001) beskriver patient empowerment som: ”Patientens rätt och förmåga att 
så långt som de förmår och önskar kunna influera och medverka i sin vård och egenvård före, 
under och efter behandling inom de gränser samhället satt. […] Målet är att öka patientens 
aktivitet och minska osäkerhet och stress för att förstärka läkningsprocessen, ge bästa möjliga 
välbefinnande i sjukdomssituationen och förutsättningar för optimal egenvård” (s.17 – 18).   

Patientutbildning och patient empowerment är de två begreppen som bäst beskriver 
motiverande intervju. I innevarande arbete kommer begreppet patientundervisning att 
användas synonymt med patientutbildning eftersom det är det mest använda 
uttryckssättet.   

Rollnick och Miller (1995) beskriver motiverande intervju som en specifik teknik som 
baseras på fem grundprinciper. De två första är att uttrycka empati och att skapa ett 
känslomässigt mål. Den tredje principen är att undvika argumentation och direkt 
övertygelse. Detta kan leda till en negativ effekt genom att skapa ett starkare motstånd 
och försvar hos patienten. Istället ska en mjuk och främjande stil som liknar mer ett 
samarbete än ett expert/mottagare förhållande användas. Den fjärde grundprincipen är 
att ”rulla med motståndet”. Det innebär att motståndet inför att förändras inte ska ses 
som något negativt utan accepteras och utforskas. Den sista grundprincipen är att visa 
på patientens egna kunskaper och resurser. Syftet med detta är att främja patientens tro 
på egen kapacitet till att förändras. Rollnick och Miller beskriver vidare att motiverande 
intervju inte innebär: 

 

Att argumentera att patienten har ett problem och behöver förändras. 

 

Att ge direkta råd och presentera lösning på problem utan patientens 
medgivande och aktivt deltagande.  

 

Att göra patienten passiv och inta en enbart mottagande roll.   

Klang-Söderqvist (2001) anger att när patientundervisning utvärderas måste effekten av 
undervisningen på patienten undersökas, vilket kan göras med en rad olika metoder som 
t.ex. kontroll av blodsocker, självskattningar, läkarbesök eller motionsvanor. Dessa mått 
ska också sättas i relation till uppsatta mål. Samtidigt kan utvärdering av vad och hur 
undervisningen genomförts ske. En vidare diskussion runt hur effekten av patient-
undervisning mäts faller utanför ramarna för denna litteraturstudie och kommer inte att 
föras här.  
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Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005-105-1) ålägger sjuksköterskan att besitta 
kunskaper inom patientundervisning. Samtidigt visar tidigare studier på att traditionell 
patientundervisning inte är särskilt effektiv (Britt et al., 2004) och att det borde 
användas flera olika metoder än vad det görs idag (Johansson et al., 2003). Enligt 
Willman och Stoltz (2002) är det väsentligt att åtgärder inom vården vilar på vetenskap 
och beprövad erfarenhet, dvs. evidensbaserad omvårdnad. Detta innebär att det är 
nödvändigt att veta vilka bevis som finns. För att kunna utföra en bra patient-
undervisning är det därför viktigt att, som sjuksköterska, undersöka relevant forsknings-
litteratur.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva effekten av motiverande intervju (MI) för de 
patientgrupper där forskning gjorts. 

METOD 
Metoden som användes i denna studie är systematisk litteraturstudie, vilket innebär att 
publicerad forskning inom ämnesområdet har studerats och resultatet sammanställts. 
Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör systematiska litteraturstudier syfta till att ta 
fram ett beslutsunderlag för klinisk verksamhet och baseras på aktuell forskning inom 
området. Stegen i den systematiska litteraturstudien är enligt den modell Forsberg och 
Wengström (2003) och Polit, Beck och Hungler (2001) presenterar (Tabell I).  

Tabell I: Studiens arbetsgång.   

Urval 
Inklusionskriterier för artiklarna var studier genomförda 1996-2005 som behandlar och 
utvärderar motiverande intervju (MI) inom den somatiska vården och har ett 
omvårdnadsperspektiv. Studien skall om möjligt ha behandlat relationen patient-
sjuksköterska samt vara vetenskapliga granskade. Både kvalitativa som kvantitativa 
artiklar har inkluderats. Exklusionskriterier var artiklarna skrivna tidigare än 1995, 
artiklar som enbart har ett medicinskt perspektiv eller behandlar terapi för missbrukare, 
relationen läkare-patient, barn och review-artiklar. 

1. Ämnesområdet motiverades. 

2. Frågor formulerades. 

Enligt Forsberg 
och Wengström 
(2003, s. 31) 

3. Plan för litteraturstudien gjordes.  

Ett syfte 
formulerades. 

4. Sökord och begrepp relaterat till studiens syfte identifierades. 

5. Genom manuell och elektronisk sökning identifierades relevanta 
referenser.  

6. Potentiella referenser skaffades. 

7. Relevanta artiklar inom problemområdet valdes. 

8. Artiklarna genomlästes och anteckningar gjordes.  

9. Valda artiklar organiserades. 

10. Materialet analyserades och integrerades.  

 

Enligt Polit et 
al. (2001, s. 
128) 

11. Litteraturstudien dokumenterades skriftligt.   

Alla punkter 
i enlighet 
med studiens 
syfte. 
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Litteratursökningen 
Litteraturstudien började med att två review-artiklar inom forskningsområdet studerades. 
Detta för att identifiera möjliga sökord och referenser. Eftersom syftet var att endast 
undersöka den specifika metoden motiverande intervju användes enbart ett sökord; 
motivational interview* (*=trunkering). En stor del av artiklarna som behandlar 
motiverande intervju fokuserar på olika typer av missbruk. Många artiklar kunde därför 
väljas bort genom att exkludera artiklar innehållande sökorden ”alcohol” och ”abuse” i 
Major subject headings (CINAHL), MeSH termer (Medline) eller keywords (Science 
Direct) (Tabell II). Sökningarna gav inte fler träffar än att det var möjligt att snabbt gå 
igenom artiklarnas sammanfattning manuellt för att kunna göra ett första urval.   

Tabell II: Sammanställning av sökord i olika databaser samt träffar och urval. 

*= Trunkering. AB = Abstract, MJ = Major subject headings, dubbletter är inte medräknade i urval 1  

Det första urvalet gav 15 artiklar och dessa lästes enskilt och gemensamt i sin helhet för 
att säkerställa att de uppfyllde syftet med litteraturstudien. Två av artiklarna valdes bort 
eftersom de inte svarade på syftet. Samtidigt gjordes det sista urvalet med hjälp av 
granskningsmall modifierad efter Forsberg och Wengström (2003) och Willman och 
Stoltz (2002). Inga ytterligare artiklar valdes bort, även om några av artiklarna var 
pilotstudier utan randomisering och kontrollgrupp samt med få respondenter. Enligt 
Polit et al. (2001) är kontrollerade randomiserade studier den undersökningsmetod som 
kan producera det starkaste stödet för ett kausalsamband. Randomiserade kontrollerade 
studier anses därför vara bättre. De 13 artiklar som återstod ingår i litteraturstudien. 

Databearbetning 
Anteckningar om resultat och effekten av MI antecknades fortlöpande och jämfördes. 
Samtidigt sammanställdes artiklarna i en matris (Bilaga 1) tillsammans med en 
sammanfattning av kvalitetsbedömningen. Redan vid litteratursökningen blev olika 
patientgrupper en naturlig indelning av materialet eftersom varje enskild artikel i urvalet 
studerar endast en typ av patientgrupp. Artiklarna sorterades därför efter de patient-
grupperna som ingick i studierna och jämfördes gruppvis. Avslutningsvis jämfördes 
resultatet med de övriga studierna rörande patientundervisning. 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Valda 

CINAHL 1 Motivational Interview* 458    

 

2 Motivational interview* in AB 108    

 

3 #2 NOT alcohol in MJ 92    

 

4 #2 NOT alcohol in MJ NOT abuse* in MJ 78 11 10 10 

       

Medline 1 Motivational Interview* 277    

 

2 Motivational interview* in AB 277    

 

3 #2 NOT alcohol in MeSH Major Topic 205    

 

4 #2 NOT alcohol in MeSH Major Topic NOT 
abuse* in MeSH Major Topic 

167 3 2 2 

       

Science 
Direct 

1 Motivational Interview* 91    

 

2 Motivational interview* in AB 80    

 

3 #2 NOT alcohol in KEYWORDS 76    

 

4 #2 NOT alcohol in KEYWORDS NOT 
abuse* in KEYWORDS 

64 1 1 1 
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Etiska ställningstagande 
Enligt Forsberg och Wengström (2003) skall forskningsprocessen vid litteraturstudier 
bedrivas utifrån etiska ställningstagande; att inte fabricera eller plagiera data; att ej 
förvränga forskningsprocessen; att välja studier som fått tillstånd från etisk kommitté 
eller där etiska överväganden gjorts; att redovisa alla artiklar som ingår i litteratur-
studien; samt presentera alla resultat som stöder respektive inte stöder författarnas 
frågeställning. Ovanstående riktlinjer har genomsyrat arbetet. Studien har gjorts med ett 
objektivt synsätt och alla resultat som ger stöd respektive inte stöd för MI har redovisats.  

RESULTAT 
Av de studier som ingår i det slutliga urvalet är 12 kvantitativa och en är kvalitativ. De 
patientgrupper som det finns forskning på rörande MI är diabetespatienter, hiv-patienter, 
rökande gravida och cancerpatienter, hjärtsjuka och astmapatienter. Två studier 
behandlar förebyggande hälsoarbete. Resultatet presenteras som effekten av MI för de 
olika patientgrupperna med undantag för astmapatienter där effekten av MI ej mäts. 
(Tabell III, Bilaga 1).  

Tabell III. Översikt av författare, titel, innehåll, plats, form och pedagogiska metoder.  
Författare Titel, publikation Innehåll/plats Form Pedagogiska metoder 

 

Diabetespatienter    
Channon et 
al. (2003).  

A pilot study of motivational interviewing in 
adolescents with diabetes. Archives of 
Disease in Childhood. 

Hemmet och 
vårdcentral. 

Individuell Muntlig MI vid besök i 
hemmet eller på 
vårdcentral. 

Smith et al. 
(1997). 

Motivational interviewing to improve 
adherence to a behavioral weight-control 
program for older obese women with 
NIDDM: a pilot study. Diabetes Care. 

Vårdcentral. Individuell 
och i grupp. 

Muntlig MI i grupp och 
individuellt på 
vårdcentral. 

Stott et al. 
(1996).  

Professional responses to innovation in 
clinical method: diabetes care and negotiating 
skills. Patient Education and Counseling. 

Vårdcentral.  Individuell Muntlig MI i kombination 
med ett visuellt verktyg 
(VAS-skala) som stöd i 
diskussionen. 

 

HIV-patienter - medicinering    
Dilorio et 
al. (2003). 

Using motivational interviewing to promote 
adherence to Antiretroviral medications: a 
pilot study. Journal of the Association of 
Nurses in AIDS Care. 

Klinik och i 
hemmet.  

Individuell Muntlig MI vid besök på 
klinik och genom 
telefonsamtal i hemmet.  

Thrasher et 
al. (2005).  

Motivational interviewing to support 
antiretroviral therapy adherence: The role of 
quality counseling. Patient Education and 
Counseling. 

Sjukhus Individuell Muntlig MI vid besök på 
infektionsavdelning 
tillsammans med ett 
kassettband och arbete 
med arbetsbok.  

 

Rökstopp för gravida och cancerpatienter    
Tappin et 
al. (2000).  

A pilot study to establish a randomized trial 
methodology to test the efficacy of a 
behavioural intervention. Health Education 
Research. 

Hemmet Individuell Muntlig MI vid besök i 
hemmet av barnmorskor. 

Tappin et 
al. (2005). 

Randomized controlled trial of home based 
motivational interviewing by midwives to 
help pregnant smokers quit or cut down. BMJ 

Hemmet Individuell Muntlig MI vid besök i 
hemmet av barnmorskor.  

Wakenfield 
et al. 
(2004).  

Motivational interviewing as a smoking 
cessation intervention for patients with 
cancer. Nursing Research. 

Hemmet och 
sjukhus.  

Individuell Muntlig MI via telefon 
och besök i hemmet eller 
på sjukhus tillsammans 
med utdelning av en 
informationsbroschyr om 
rökning och cancer.   
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Livsstilspatienter    
Bennet et 
al. (2005).  

Healthy aging demonstration project: nurse 
coaching for behavior change in older adults. 
Research in Nursing and Health. 

Hemmet Individuell Muntlig MI vid besök i 
hemmet och telefonsamtal 
samt skriftlig MI genom 
e-postkontakt.  

Resnicow 
et al. 
(2005).  

Results of the healthy body healthy spirit 
trial, Health Psychology 

Hemmet Individuell Flera pedagogiska verktyg 
användes, bl.a. video, 
kokbok, kassettband och 
en träningsguide, 
tillsammans med MI som 
genomfördes i hemmet via 
telefon. 

 

Hjärtpatienter    
Brodie och 
Inoue, 
(2005).  

Motivational interviewing to promote 
physical activity for people with chronic heart 
failure. Journal of Advanced Nursing. 

Hemmet Individuell Muntlig MI och 
problembaserade 
uppgifter.  

Grace et al. 
(2005) 

Increasing patient-initiation of cardiac 
rehabilitation referral in female percutaneous 
coronary intervention patients. Canadian 
Journal of Cardiovascular Nursing. 

Sjukhus Individuell Muntlig MI i samband 
med utdelning av 
information rörande 
rehabilitering.  

 

Astmapatienter    
Broers et 
al. (2005).  

Training general practitioners in behavior 
change counseling to improve asthma 
medication adherence. Patient Education and 
Counseling. 

Vårdcentral/sjuk
hus.  

Individuell Muntlig MI vid diskussion 
om medicinering i 
samband med läkarbesök.  

 

Diabetespatienter 
Av tre artiklar som behandlar diabetes och motiverande intervju, visade två att MI kan 
bidra till bättre blodsockerkontroll för ungdom och äldre kvinnor (Channon, Smith & 
Gregory, 2003; Smith, Heckemeyer, Kratt & Mason, 1997).  

Channon et al. (2003) genomförde en pilotstudie med syftet att skaffa preliminärdata för 
effekten av MI som en konsultationsmetod för beteendeförändringar för ungdom med 
diabetes med avseende på glykemisk kontroll, välbefinnande och egenvård. Statistiska 
signifikanta skillnader erhölls för en reduktion i HbA1c för experimentgruppen men 
ingen skillnad för kontrollgruppen. De intervjuade uttryckte också att det har blivit 
lättare att leva med diabetes. Med utgångspunkt i detta föreslås att MI är användbar för 
att hjälpa ungdomar att sänka sitt blodsocker. Channon angav också att en större, längre 
randomiserad kontrollerad studie behövs för att kunna fastställa detta eftersom resultatet 
också skulle kunna bero på den placeboeffekt som uppstår genom att patienterna har en 
regelbunden kontakt med vårdpersonalen.  

Smith et al. (1997) undersökte om olika MI strategier i en beteendeintervention ökade 
följsamheten till behandlingen och glukoskontrollen hos äldre överviktiga kvinnor. 
Resultatet visade att motivationsgruppen hade en bättre glukoskontroll än standard-
gruppen. Båda grupperna hade dock gått ner lika mycket i vikt. Slutsatsen var att MI 
som tillägg vid ett viktkontrollprogram kan öka följsamheten till behandlings-
rekommendationer vid glykemisk kontroll.   

Som en del av en större studie undersökte Stott, Rees, Rollnick, Pill och Hackett (1996) 
hur 30 familjeläkare och 33 sjuksköterskor tog till sig en ny och innovativ klinisk teknik; 
MI i kombination med diabetesundervisning. De använde visuella verktyg som syftade 
till att hjälpa patienten välja samtalsämne samt själv visa hur redo patienten är att 
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förändra sitt beteende. Ett exempel på ett visuellt verktyg är en visuell analog skala 
(VAS). Samtlig sjukvårdspersonal som deltog i studien välkomnade träningen i 
tekniken 1.5 år in i studien och den användes regelmässigt till 71 % av vårdpersonalen. 
Sjuksköterskor engagerade sig mer än läkarna för att lära sig tekniken. Personalen fann 
att tekniken MI är accepterbar och användbar för att underlätta diabetesundervisningen. 
Det visuella verktyget för att välja ämne var det som uppskattades och användes mest. 
Verktyget för att uttrycka ”readiness to change” blev inte använt lika mycket.  

HIV-patienter och följsamhet till medicinering 
HIV patienter följer en mycket komplex medicinering. De två studier som undersökte 
MI som metod visade en ökad följsamhet vid medicinering efter MI (Dilorio, Resnicow, 
McDonnell, Soet, McCarty & Yeager, 2003; Thrasher, Golin, Earp, Tien, Porter & 
Howie, 2005).  

Dilorio et al. (2003) genomförde en pilotstudie med syftet att samla preliminärdata från 
en intervention och att evaluera utvärdering och interventionsproceduren. Resultatet 
blev att interventionsgruppen för ett av två statistiska tester hade en signifikant högre 
följsamhet till medicineringen. Patienterna ställde sig också positiv till MI och tyckte att 
detta hade hjälp dem. Slutsatsen av studien var att MI kan vara lämpligt som metod för 
att nå ökad följsamhet för HIV-patienter och att vidare forskning ska göras.  

I en studie utförd av Thrasher et al. (2005) undersöktes sambandet mellan MI:s kvalitet 
och följsamheten till antiviral behandling och huruvida MI är en viktig del av patientens 
förändringsprocess. Även denna studie visade på en ökning av följsamheten till 
medicineringen efter MI, dock ingen signifikant ökning. Rörande MI:s kvalitet gav en 
högre frekvens av reflektioner istället för frågor under konsultationen, en högre 
följsamhet (r=0.39, p=0.02). Fler bekräftande uttalande gav också högre följsamhet 
(r=0.38, p=0.02). Slutna frågor var däremot negativt korrelerade med följsamheten till 
medicineringen (r= -0.33, p=0.04). Med slutna frågor menas ja/nej frågor eller andra 
frågor som inte ger utrymme för respondentens egna tolkningar eller nyanser i svaret. 
MI interventionerna i studien höll en jämn kvalitet och Thrasher et al. (2005) ansåg att 
en större spridning i kvaliteten av MI i studien kunde ha bidragit till att bättre illustrera 
sambandet. Artikeln konkluderar med att MI är ett sätt för patienter och vårdgivare att 
arbeta tillsammans för att förbättra sannolikheten för en lyckad behandling. En annan 
konklusion är att MI måste tränas på kontinuerligt och att kvalitén av MI måste följas 
upp. 

Rökstopp för gravida och cancerpatienter 
Av tre funna artiklar som behandlar rökstopp, för gravida (n=2) och cancerpatienter 
(n=1) kunde ingen studie påvisa en positiv effekt av MI (Wakefield, Olver, Whitford & 
Rosenfeld., 2004; Tappin et al., 2000; Tappin et al., 2005).  

Wakefield et al. (2004) studerade om en intervention där MI ingår kan öka chanserna 
för rökstopp hos patienter med cancer. Det lyckades inte med hjälp av MI i 
interventionen att få patienter med cancer att sluta röka. Däremot var det fler i kontroll-
gruppen som försökte sluta. Inga signifikanta skillnader framkom mellan grupperna. Ett 
problem med studien var att patientgruppen var alldeles för heterogen och resultatet 
blev svårtolkat, t.ex. var de patienter med rökrelaterad cancer mer motiverade till att 
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sluta röka. Det föreslås att framtida studier måsta visa på mer direkta metoder till 
rökstopp samt att första kontakten med patienten måste vara mer noggrann.   

Tappin et al. har, både i en pilotstudie (2000) och en större randomiserad kontrollerad 
studie (2005), undersökt huruvida MI genomförd av barnmorskor kan hjälpa gravida 
rökare att sluta eller minska sitt rökande. I båda studier kvalitetssäkrades MI. 
Hälsopersonal och patienterna var nöjda med utbildningsprogrammet, men inga 
statistiskt signifikanta skillnader erhölls mellan experiment- och kontrollgrupp. 
Konklusionen i studierna är att enbart MI inte är tillräckligt för att få storrökare sluta 
röka vid graviditet. 

Livsstil 
Av två studier som undersökt MI i samband med livsstilsförändringar visade att MI kan 
ge förbättrade kostvanor och mindre lidande av sjukdom, dock identifierades ingen 
effekt för motionsvanor och generell hälsostatus (Resnicow et al., 2005; Bennett et al., 
2005).  

Resnicow et al. (2005) studerade livsstilsförändringar hos svarta kristna i USA i en 
studie kallad Healthy body healthy spirit. Ett delsyfte var att testa ett kulturellt anpassad 
självhjälpsprogram för motion och diet, jämförd med ett standardprogram. Det andra 
delsyftet var att testa MI via telefon som stöd för det specialdesignade programmet. Det 
kulturanpassade programmet för motion och mat visade sig vara effektiv, med förstärkt 
effekt med MI. Det uppnåddes signifikanta skillnader i förändrad beteende för mat, en 
mindre skillnad för motionsbeteende. Vidare var förändringar i dieten för dem som fick 
MI positiv både när den utfördes av dietister och av psykologer. MI per telefon visade 
sig också kunna vara lämpligt. En svaghet som nämns i resultatet är att telefonkontakten 
i sig kan skapa ett bättre resultat, det behöver alltså inte vara MI som ger effekten.  

Bennett et al. (2005) testade användbarheten av en modell baserad på MI för primärvård 
utförd av sjuksköterskor. Fokus var förebyggande hälsoarbete hos äldre genom 
beteendeförändringar. Resultatet av studien visar endast små förbättringar för 
experimentgruppen rörande faktorerna generell hälsostatus och sociala begränsningar 
efter en 6-månadersperiod, men signifikant mindre lidande av sjukdom och känsla av 
sjukdoms påverkan på livet. Det hittades en starkare signifikant skillnad vid jämförelse 
av de yngre i kontroll- och experimentgruppen än för de äldre. Studien konkluderar att 
den nya modellen är en potentiell metod för sjuksköterskor att använda vid 
hälsofrämjande insatser. Dock anses 6 månader vara en för kort tidsperiod för att kunna 
mäta relevanta hälsoskillnader, och det kanske vore bättre att mäta förändringar i 
beteende i stället för hälsotillstånd. Korrelationen mellan antal möten mellan 
sjuksköterska och förändringar i variablerna mättes också, vilket antyder att det inte är 
antal besök som är avgörande, utan innehållet. 

Hjärtpatienter 
Två undersökningar har gjorts på hjärtpatienter, en som tittar på egen initiering till 
rehabilitering för kvinnliga ballongvidgningspatienter (Grace, Evindar, Brooks, Jaglal, 
Abramson & Nolan, 2005) och en som tittar på fysisk aktivitet för hjärtsviktspatienter 
(Brodie & Inoue, 2005). Initieringen till rehabilitering ökade signifikant efter MI och 
det identifierades en liten ökning i fysisk aktivitet hos hjärtsviktspatienterna.  
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Grace et al. (2005) gjorde en studie med syftet att evaluera en undervisningsintervention 
baserad på MI, designad för att få kvinnliga patienter att oftare initiera en diskussion 
med sin läkare om remittering till rehabilitering. Signifikant fler patienter i 
interventionsgruppen jämförd med kontrollgruppen diskuterar rehabilitering med sin 
läkare och fick behandling. Ökningen i remittering var större för interventionsgruppen, 
dock var skillnaden inte statistiskt signifikant. Slutsatserna blir att motivering och 
utbildning av kvinnliga patienter till att tidigt ta en mera aktiv roll i deras behandling 
och bidra till kardiovaskulär rehabilitering kan öka deras möjligheter till rehabilitering. I 
studien påpekas det att ett aktivt deltagande för kvinnliga patienter i deras 
rehabiliteringsplan ger bättre kommunikation med läkaren, och större sannolikhet för 
remittering till rehabilitering.  

Brodie och Inoue (2005) studerade under en 5-månadersperiod två olika metoder för att 
öka fysisk aktivitet hos kroniskt hjärtsjuka: ett traditionellt träningsprogram och ett 
baserat på MI. Resultatet visade att ett träningsprogram baserad på MI var mer effektivt 
till att öka fysisk aktivitet än ett strukturerat och traditionellt. Författarna drog slutsatsen 
att MI är effektivt för att öka fysisk aktivitet, dock endast kortsiktigt för personerna som 
ingick i studien. 

Astmapatienter 
Den studie som undersökte undervisning av astmapatienter visade att läkarnas 
undervisningssituation hade blivit bättre, någon effekt av MI undersöks däremot inte 
(Broers, Smets, Bindels, Evertsz, Calff & de Haes, 2005).  

Broers et al. (2005) utvecklade och evaluerade ett träningsprogram, baserad på MI, för 
läkare med målet att hjälpa dessa kommunicera med sina patienter om följsamheten till 
astmamediciner. Utbildningsprogrammet blev positivt mottaget av läkarna som 
undervisningsmetod för astmapatienter. Läkarna ansåg att deras attityd och 
självsäkerhet i konsultationssituationer hade förbättrats signifikant (p<0.05). Det dras 
inga slutsatser om effekter av undervisningen eftersom den inte mäts. Läkarna anser 
vidare att de inte riktigt ansvarar för att motivera patienter, att detta borde vara 
sjuksköterskans uppgift. Slutligen anser läkarna i undersökningsgruppen att ett 
utbildningsprogram baserad på MI skulle kunna vara en bra undervisningsmetod för 
sjuksköterskor för att motivera astmapatienter, förutsatt att vidare studier kan visa på 
effekt. 

DISKUSSION 
Studiens syfte var att beskriva effekten av och för vilka patientgrupper 
metoden ”motiverande intervju” kan användas. Tidigare studier antyder att traditionell 
patientundervisning inte är särskilt effektiv (Kottke et al. 1988) och att flera olika 
metoder borde användas (Johansson et al. 2003). I funna artiklar var det övervägande 
kroniska sjukdomar eller sjukdomstillstånd med långt sjukdomsförlopp som ingick. 
Behandlade patienter hade erhållit diagnosen diabetes, astma, hjärtsvikt, hiv, cancer-
patienter som rökte och gravida. Två studier behandlar inte en enskild patientgrupp utan 
fokuserade på förebyggande hälsoarbete.  

Rörande diabetes visade 2/3 studier (Smith et al., 1997; Channon et al., 2003) att MI 
kan bidra till bättre blodsockerkontroll för ungdomar och äldre kvinnor. Hjärtsjuka kan 
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enligt funna studier motiveras att öka sin fysiska aktivitet och initiera rehabilitering med 
hjälp av MI (Brodie & Inoue, 2005; Grace et al., 2005). Studierna visar dock endast 
kortsiktiga resultat och skillnaderna var inte statistiskt signifikanta. MI som metod för 
att få cancerpatienter och gravida att sluta röka har undersökts. Det hittades dock ingen 
signifikant effekt och fler i kontrollgruppen än i interventionsgruppen slutade röka, även 
om patienterna och vårdgivarna var positiva till metoden (Wakefield et al., 2004; 
Tappin et al., 2000). En bättre effekt av MI hittades däremot för interventioner som 
syftade på att öka följsamheten till medicinering för HIV-patienter (Dilorio et al., 2003; 
Thrasher et al., 2005). Sammanfattningsvis visade studierna att MI som komplement till 
patientundervisningen kan ha en måttlig men positiv effekt och att vårdpersonal ställer 
sig positiv till användningen av metoden.  

Att vårdpersonalen ställer sig positiv till användandet av MI och att relationen mellan 
patient och vårdgivare förbättras är återkommande i flera av studierna. Enligt Channon 
et al. (2003) uppger patienterna att det har blivit lättare att leva med diabetes och Stott et 
al. (1996) anger att vårdpersonalen var positiva till användandet av MI i undervisningen 
av diabetespatienter. Läkare som ingick i en studie rörande användningen av MI för 
astmapatienter uppgav  att de kände sig säkrare i undervisningen, dock undersöktes inte 
effekterna av MI hos patienten (Broers et al., 2005). Studier av MI och följsamheten till 
medicinering för HIV-patienter pekade på att MI är ett bra sätt för patienter och 
vårdgivare att arbeta tillsammans. För livsstilsförändringar drar Resnicow et al. (2005) 
och Bennett et al. (2005) slutsatsen att en modell för hälsofrämjande insatser 
innehållande MI är en användbar metod att använda för sjuksköterskor.  

Resnicow et al. (2005) angav att enbart kontakten mellan vårdgivare och patient kan 
skapa ett bättre resultat. Bennett et al. (2005) däremot antyder att det är innehållet i 
besöken som är avgörande, inte antal besök. En studie som tittar på kvaliteten av MI 
och effekten visar också att det finnas ett visst positivt samband mellan reflekterande 
och bekräftande stil i konsultationen och följsamheten till medicineringen, medan slutna 
frågor har ett negativt samband med följsamheten till medicineringen (Thrasher et al., 
2005). Detta ger stöd för att det finns element i metoden som har en positiv effekt på 
patientundervisningen. Undervisningsstilen är dock inte unik för MI utan det finns ett 
tankesätt som är snarlikt och som nämns i skandinavisk omvårdnadslitteratur. Eide 
(1997) skriver om ”verbal följsamhet” vilket de beskriver som ett aktivt lyssnande på 
patientens premisser. De menar att vårdgivare ofta reagerar spontant med att själv vilja 
komma med förslag till lösningar och ge goda råd i en välment önskan om att hjälpa 
patienten. Eide (1997) anser dock att detta innebär att ansvaret för undervisningen 
övertas och att innehållet i samtalet styrs, och vidare: ”Vårdgivarens aktivitet bromsar 
både patientens väg mot självförståelse och de egna möjligheterna att bilda sig en helhetlig bild 
av patientens upplevelse. För patienten kan detta dessutom minska motivationen.” (s.151).  

Britt et al. (2004) konkluderar i en review-artikel att det är oklart om och hur MI har 
effekt och vad som är de essentiella delarna av MI. Det är också oklart vilka patienter 
som kan ha mest nytta av MI. Efter att ha tittat på resultaten från forskning som 
presenterats efter denna review har bilden av MI tyvärr inte blivit mycket tydligare. Det 
som tillkommer är studierna på HIV patienters följsamhet till medicinsk behandling. 
Där visades att det finns ett visst positivt samband mellan reflekterande och bekräftande 
stil i konsultationen och följsamheten till medicineringen. 
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I samtliga studier har det funnits tillgång till resurser, i form av experter på MI, som 
kan säkerställa kvaliteten och utförandet av MI. Om dessa studier inte har givit en 
signifikant effekt kan det frågas om MI kan ge en signifikant effekt i den svenska 
vården där det inte finns tillgång till samma resurser för kvalitetssäkring av metoden. 
Relationen mellan patient och vårdgivare ser olika ut i olika länder och kulturer varför 
det skulle krävas studier på MI under svenska förhållanden.  

Det kan också vara intressant att diskutera etiska perspektiv rörande metoden MI. För 
att reducera vissa beteenden, som utgör en hälsorisk, krävs ibland en proaktiv roll från 
vårdgivaren. T.ex. söker många rökare aldrig hjälp, och vill kanske inte sluta (Tappin et 
al., 2000). En fråga är hur långt sjukvården kan gå för att motivera människor till att 
sluta röka. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården bygga på 
respekt för patientens självbestämmande rätt och integritet. 

Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie grundades på artiklar från vetenskapliga tidsskrifter. Sökningarna 
gjordes i databaserna CINAHL, Medline och Science Direct. Enbart sökordet 
motivational interview* användes. Andra sökord, som t.ex. patient empowerment, hade 
troligen gett artiklar med forskning till snarlika områden. Syftet var dock att undersöka 
endast den specifika metoden motiverande intervju. Redan tidigt i processen gjordes 
relativt många sökningar i databaserna CINAHL, Medline och Science Direct med 
syftet att avgöra om det fanns tillräckligt med material för att genomföra en relevant 
litteraturstudie. För forskningsområdet motiverande intervju vid patientundervisning 
finns det begränsat med forskning varför alla relevanta studier inkluderades.  

Två av artiklarna tittar inte på specifika patientgrupper utan undersöker MI i samband 
med livsstilsförändringar. Många sjukdomar är dock förknippade med livsstil (Britt et 
al., 2004) och studierna ansågs därför vara relevanta. Endast en artikel som undersökte 
undervisning av astmapatienter hittades. Artikeln behandlade dessutom relationen 
mellan patient och läkare ur en läkares perspektiv. Studien inkluderades ändå eftersom 
den i konklusionen tog upp ansvarsfördelningen rörande patientundervisning mellan 
sjuksköterskor och läkare samt MI som undervisningsmetod för sjuksköterskor.   

Av de artiklar som hittades var enbart en kvalitativ, resterande var kvantitativa. Det 
finns inget absolut svar på varför det såg ut så, däremot angav Tappin et al. (2000) att 
interventioner som fokuserar på beteende är dyra och kräver randomiserade 
kontrollerade studier för att säkerställa att interventionen fungerar. Av de artiklar som 
inkluderades var nio randomiserade kontrollerade studier.   

Fyra av studierna som inkluderades var pilotstudier. Dessa inkluderades för att täcka in 
så mycket som möjligt av forskningen som finns på området. Två av pilotstudierna var 
relativt stora med 22 respektive 105 deltagare.  

Studierna i artiklarna är genomförda huvudsakligen i USA, Canada och Skottland. Ett 
problem, som redan nämnts, var att det inte framkom någon forskning inom 
problemområdet i Sverige eller Skandinavien. Ett annat problem var att även om 
randomiserade kontrollerade studier anses ha ett högt bevisvärde fanns det inte 
kvalitativa studier som fokuserade på patienternas upplevelse av MI. Detta skulle 
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troligen ge en mer nyanserad bild av metodens effekt. Förslag till framtida forskning är 
därför dels kvalitativa studier, med avsikt att forska på den enskilde individen istället för 
att jämföra olika grupper med varandra, dels studier på effekten av MI på olika 
patientgrupper i Sverige eller Skandinavien.  

Slutord 
En adekvat patientundervisning bör innebära en effektiv omvårdnad ur ett kvalitets-, 
tids- och kostnadsperspektiv. Effektiv omvårdnad förutsätter att metoderna för 
omvårdnad som används är evidensbaserade (Willman & Stoltz, 2002). 
Litteraturstudien har funnit stöd för att motiverande intervju kan ha en effekt vid 
patientundervisning av diabetespatienter, HIV-patienter och för vissa förändringar i 
livsstil vid undervisning av astmapatienter. Det finns också stöd för att motiverande 
intervju kan vara till hjälp i patientundervisningen, däribland i undervisningen av 
astmapatienter. Däremot har det inte hittats något stöd för att motiverande intervju kan 
hjälpa gravida eller cancerpatienter att sluta röka. Där verkan av patientundervisning 
innehållande MI har visats var effekten måttlig, vilket dock måste sättas i relation till 
den traditionella patientundervisningen som uppges ha en effekt på 5-10 %. Genom att 
kartlägga evidens för användningen av metoden motiverande intervju ska denna studie 
bidra till en bättre omvårdnad.  
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Artikelmatris 
Författare, år och titel Syfte Metod och urval Typ Deltagare/ 

Bortfall 
Resultat/slutsats 

Bennett, JA., Perrin, NA., 
Hanson, G., Bennett, D., 
Gaynor, W., Flaherty Robb, M., 
Joseph, C., Butterworth, S., 
Potempa, K., (2005). Healthy 
Aging Demonstration Project: 
nurse coaching for behavior 
change in older adults. 
Research in Nursing and 
Health 

Syftet med studien var att 
testa användbarheten av en 
modell (som bygger på MI) 
för primärvård utförd av 
sjusköterskor och som 
fokuserar på förebyggande 
hälsoarbete hos äldre genom 
beteendeförändringar.  

Slumpmässigt urval med en 
interventionsgrupp (n=78) och en 
kontrollgrupp (n=61). 
Datainsamling gjordes med ett 
standardiserad frågeformulär.  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 

Interventions-
grupp: n=78, 
bortfall 12.  

Kontrollgrupp: 
n=61, bortfall 16. 

Resultatet av studien visar endast små förbättringar för 
experimentgruppen för generell hälsostatus och sociala 
begränsningar efter en 6 månadersperiod, men med 
signifikanta mindre lidande av sjukdom (F=3.83, p= 0.053) 
och känsla av sjukdoms påverkan på livet (F04.32, p= 0.04). 
Detta resultat hade också en starkare signifikant skillnad vid 
jämförelse av de yngre i kontroll- och experimentgruppen, 
än för de äldre.  

Brodie, DA. & Inoue, A., 
(2005). Motivational 
interviewing to promote 
physical activity for people 
with chronic heart failure 

Syftet var att under en 5-
månadersperiod testa två olika 
metoder för att öka fysisk 
aktivitet: ett traditionellt 
träningsprogram och ett 
baserat på MI. 

Slumpmässigt urval av 92 
patienter, fördelat på tre olika 
grupper; grupp 1 (n=30) som fick 
både standardträning och MI, 
grupp 2 (n= 32) som endast fick 
standardträning och grupp 3 (n=30) 
som endast fick MI.  

Experimentell 
studie. 

Grupp 1: n=30, 
bortfall 10.  
Grupp 2: n=32, 
bortfall 14.  
Grupp 3: n=30, 
bortfall 8. 

Ett livsstilsanpassat träningsprogram var mer effektivt till 
att öka fysisk aktivitet än ett strukturerat dock utan en 
signifikant skillnad (P<0.5). Författarna drog slutsatsen att 
MI är effektivt för att öka fysisk aktivitet men för 
personerna som ingick i studien på ett kortsiktigt plan.  

Broers, S., Smets, E., Bindels, 
P., Evertsz, F.B., Calff, M. & de 
Haes, H., (2005) Training 
general practitioners in 
behavior change counseling to 
improve asthma medication 
adherence. 

Syftet var att utveckla och 
evaluera ett träningsprogram, 
baserad på MI, för läkare med 
målet att hjälpa dessa 
kommunicera med sina 
patienter rörande följsamhet 
till astmamediciner.  

Konsekutivt urval, genomförd i 
Nederländerna 2003-2004.  
Datainsamling med strukturerade 
frågeformulär.  

Kvasi-
experimentell 
studie. 

Gruppen bestod 
av 19 läkare, 
bortfall 3.   

Attityden och självsäkerheten för läkarna i konsultations-
situationer hade ökad signifikant (p<0.05). Det dras inga 
slutsatser om effekter av undervisningen eftersom den inte 
mäts. Läkarna anser vidare att de inte riktigt ansvarar för att 
motivera patienter, och att detta borde vara sjuksköterskans 
uppgift.  

Channon, S., Smith, VJ., 
Gregory, JW. (2003). A pilot 
study of motivational 
interviewing in adolescents 
with diabetes 

Syftet är att skaffa preliminär-
data från effekten av MI, som 
en konsultationsmetod för 
beteendeförändringar, med 
avseende på glykemisk 
kontroll, välbefinnande och 
egenvård för ungdomar med 
diabetes.  

Convenient sampling med en 
interventionsgrupp (n=22) och en 
jämförelsegrupp (n=25).  

Kvasi-
experimentell 
pilotstudie. 

Interventions-
grupp: n=22, 
bortfall 7.  

Jämförelse-
grupp: n=25, 
bortfall 17. 

Statistiska signifikanta skillnader erhölls för en reduktion i 
HbA1c för interventionsgruppen från 10.8 till 10.0 
(p<0.05). De intervjuade uttryckte att det har blivit lättare 
att leva med diabetes. Med utgångspunkt i detta föreslås det 
att MI är användbar för att hjälpa ungdom sänka sitt 
blodsocker. 

DiIorio, C., Resnicow, K., 
McDonnell, M., Soet, J., 
McCarty, F., Yeager, K., (2003). 
Using motivational 
interviewing to promote 
adherence to  
antiretroviral medications: a 
pilot study 

Syftet var att samla 
preliminärdata av resultatmått 
efter test av en intervention, 
och att evaluera utvärdering 
och interventionsproceduren.  

Konsekutivt urval med en 
interventionsgrupp (n=11) och en 
kontrollgrupp (n=11). 
Datainsamling med strukturerade 
frågeformulär.  

Randomiserad 
kontrollerad 
pilotstudie. 

Interventions-
grupp: n=11, 
bortfall 1.  

Kontrollgrupp: 
n=11, bortfall 1. 

Resultatet blev att interventionsgruppen hade signifikant 
högre följsamhet till medicineringen (x²=5.13, p=0.024). 
Patienterna ställde sig också positiv till MI och tyckte att 
detta hade hjälp dem.  
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Grace, SL., Evindar, A., Brooks, 
D., Jaglal, S., Abramson, BL., 
Nolan, R. (2005). Increasing 
patient-initiation of cardiac 
rehabilitation referral in 
female percutaneous coronary 
intervention patients. 

Syftet är att evaluera en 
“psyko-educational” 
intervention designad för att 
få patienter att oftare initiera 
en diskussion med sin läkare 
om remittering till 
rehabilitering.  

Convenience sampling med en 
interventionsgrupp (n=40) och en 
kontrollgrupp (n=40). 
Datainsamling genom 
telefonintervjuer, strukturerade 
frågor.  

Prospective 
controlled design. 
Ingen 
randomisering. 

Interventions-
grupp: n=40, 
bortfall 7.  

Kontrollgrupp: 
n=40, bortfall 4.  

Signifikant fler patienter i interventions- gruppen (43,8%) 
jämförd med kontrollgruppen (16.7%) diskuterade 
rehabilitering med sin läkare(X²=5.99, p=0.01). Den 
faktiska ökningen i remittering var 34,4 % för interventions-
gruppen och 16,7 % för kontrollgruppen, vilket dock inte 
var en signifikant skillnad (X² =2.83, p=0.09) Att 
uppmuntra och utbilda kvinnliga patienter till att tidigt ta en 
mera aktiv roll i deras behandling ökar deras möjligheter till 
behandling/rehabilitering.   

Resnicow, K., Jackson, A., 
Blissett, D., Wang, T., McCarty, 
F., Rahotep, S., Periasamy, S. 
(2005). Results of the healthy 
body healthy spirit trial 

Syftet var att testa ett 
kulturellt anpassad själv-
hjälps program för motion 
och diet, jämförd med ett 
standard program. Vidare var 
syftet att testa MI via telefon 
som stöd för detta 
programmet.  

Strategiskt urval med en 
kontrollgrupp (standardprogram) 
(n=300), experimentgrupp 1 
(kulturellt justerad program) 
(n=372) och experimentgrupp 2 
(justerad program + MI) (n=370). 
Datainsamlingen skedde med 
frågeformulär som triangulerades 
med prover och fysiska test.   

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 

Kontrollgrupp: 
n=300, bortfall 
33.   

Grupp 1: n=372, 
bortfall 37.   

Grupp 2: n=370, 
bortfall 66. 

Det uppnåddes en signifikanta förbättring i förändrat 
beteende rörande kost, en mindre skillnad för motion, för 
experimentgrupperna. Lite högre för experimentgrupp 2 än 
1. Resultaten för MI för dieten var positiv både när den 
utfördes av dietister och av psykologer. Författarna antyder 
att MI är användbar för flera olika grupper av hälsopersonal. 

 

Smith, DE., Heckemeyer, CM., 
Kratt, PP., Mason, DA., (1997). 
Motivational interviewing to 
improve adherence to a 
behavioral weight-control 
program for older obese 
women with NIDDM: a pilot 
study  

Syftet var att undersöka om 
olika MI strategier i en 
beteende/övervikt 
intervention ökar 
tillgivenheten och 
glukoskontroll hos äldre 
överviktiga kvinnor. 

En motivationsgrupp (n=11) och 
en standardgrupp (n=11). 
Datainsamlingen skedde med 
prover av blodglukos och 
viktkontroll. 

Experimentell 
pilotstudie.  

Interventions-
grupp: n=11, 
bortfall 1.  

Kontrollgrupp: 
n=11, bortfall 5. 

Motivationsgruppen hade en bättre blodglukoskontroll än 
standardgruppen. (F=6.48, P=0,02). Båda grupperna hade 
dock gått ner lika mycket i vikt. 

Stott, NCH., Rees, M., Rollnick, 
S., Pill, RM., Hackett P. (1996). 
Professional responses to 
innovation in clinical method: 
diabetes care and negotiating 
skills   

Syftet med studien var att 
beskriva hur familjeläkare och 
sjuksköterskor tar till sig en 
ny och innovativ klinisk 
teknik; MI i kombination med 
diabetesundervisning. Man 
använde visuella verktyg som 
syftade till att hjälpa patienten 
välja samtalsämne samt själv 
visa hur redo han/hon är att 
förändra sitt beteende.  

Studien vill beskriva tolkningen av 
MI. Det görs en convenient 
sampling efter ett stratifierad urval, 
med en experimentgrupp (n=34) 
bestående av 16 läkare (n=16) och 
18 sjuksköterskor (n=18), och en 
kontrollgrupp (n=29) med 14 
läkare (n=14) och 15 
sjuksköterskor (n=15). Vård-
personalen får svara på en enkät 
efter halva studien och intervjuas 
samtidigt fortlöpande i grupp och 
enskild.     

Kvantitativ 
studie. 

Experiment-
grupp: n=34, 
bortfall 3.  

Kontrollgrupp: 
n=29, bortfall 0. 

Samtliga av sjukvårdspersonalen som deltog i studien 
välkommande träning i tekniken och användes regelmässigt 
av 71% efter 1,5 år. Sjuksköterskor engagerade sig mer än 
läkarna för att lära sig tekniken.  
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Tappin, DM., Lumsden, MA., 
Gilmour, WH., Crawford F., 
McIntyre, D., Stone, DH., 
Webber, R., MacIndoe, S., 
Mohammed, E. (2005). 
Randomised controlled trial of 
home based motivational 
interviewing by midwives to 
help pregnant smokers quit or 
cut down  

Syftet med studien var att 
avgöra huruvida MI 
genomförd av barnmorskor 
hjälper gravida rökare att 
sluta eller minska sitt 
rökande.  

Strategiskt urval med en 
interventionsgrupp (n=351) och en 
kontrollgrupp (n=411). Data 
samlades in genom ett 
frågeformulär samt mätningar av 
nikotin i saliv.  

Randomiserad 
kontrollerad 
studie. 

Interventions-
grupp: n=351, 
bortfall 15.  

Kontrollgrupp: 
n=411, bortfall 
14. 

MI kvalitetssäkrades genom att kontinuerlig träning av 
sjuksköterskorna och genomgång av banden från 
intervjuerna. Man hittade inte statistisk signifikanta 
skillnader för att MI med hög kvalité hjälpte gravida rökare 
att sluta eller minska röka (X²=0.93, p=0.34). Det fanns 
heller inga statistiska signifikanta skillnader i födselsvikt. 
Man konkluderar med att MI enbart inte är tillräckligt för att 
få storrökare att sluta röka vid graviditet.  

Tappin DM., Lumsden, MA., 
McIntyre, D., Mckay, C., 
Gilmour, WH., Webber, R., 
Cowan, S., Crawford, F., Currie, 
F., (2000). A pilot study to 
establish a randomized trial 
methodology to test the 
efficacy of a behavioural 
intervention  

Syftet var att undersöka om 
ett MI-program genomförd av 
barnmorskor kan hjälpa 
gravida kvinnor att sluta röka. 

Randomiserad stratifierad urval 
med en interventionsgrupp (n=50) 
och en kontrollgrupp (n=50). Data 
samlades in genom ett 
frågeformulär samt mätningar av 
nikotin i saliv. 

Randomiserad 
kontrollerad 
pilotstudie. 

Interventions-
grupp: n=50, 
bortfall 2.  

Kontrollgrupp: 
n=50, bortfall 1. 

Både hälsopersonal och patienterna (36 av 37) var nöjda 
med programmet. Man hittade dock inga signifikanta 
skillnader mellan experiment och kontrollgruppen (P=0.3, 
95 % CI). P.g.a. den låga styrkan i studien kan de inte dra 
slutsatsen att MI-programmet inte är effektivt.  

Thrasher, AD., Golin, CE., Earp, 
JA., Tien, H., Porter, C., Howie, 
L., (2005). Motivational 
interviewing to support 
antiretroviral therapy 
adherence: The role of quality 
counseling   

Syftet med studien var dels att 
undersöka om det finns ett 
samband mellan MI kvalité 
och följsamheten till antiviral 
behandling, dels att undersöka 
huruvida MI är en viktig del 
av patientens förändrings-
process. 

Strategiskt slumpmässigt urval 
med en interventionsgrupp (n=50). 
Data samlades in genom ett 
strukturerad frågeformulär. 

Kvasi-
experimentell 
studie.  

Interventions-
grupp: n=50, 
bortfall 3. 

Studien visar på en ökning av följsamheten till 
medicineringen, dock ingen signifikant ökning (p=0.33). 
Vidare hittar man ett visst samband mellan MI kvalité och 
följsamhet i behandling. En högre frekvens av reflektioner 
istället för frågor under konsultationen gav en högre 
följsamhet (r=0.39, P=0.02) och fler bekräftande uttalande 
gav också högre följsamhet (r=0.38, p=0.02). Slutna frågor 
var däremot negativt korrelerade med följsamheten till 
medicineringen (r=-0.33, p=0.04).   

Wakefield, M., Olver I., 
Whitford H., Rosenfeld E., 
(2004). Motivational 
interviewing as a smoking 
cessation intervention for 
patients with cancer   

Syftet var att fastställa om en 
intervention där MI ingår kan 
öka chanserna för rökstopp 
hos patienter med cancer. 

Strategiskt urval med en 
interventionsgrupp (n=74) och en 
kontrollgrupp (n=63). Data 
insamlades via frågeformulär, 
intervju och urintest. 

En randomiserad  
kontrollerad 
studie. 

Interventions-
grupp: n=74, 
bortfall 25.  

Kontrollgrupp: 
n=63, bortfall 24. 

Man lyckades inte med hjälp av MI att i interventionen få 
patienter med olika typer av cancer att sluta röka. Det 
visades ingen signifikanta skillnader mellan grupperna men 
fler i kontrollgruppen försökte sluta röka. (Phi<0.10). 
Framtida studier måsta visa på mer direkta metoder till 
rökstopp samt första kontakten med patienten måste vara 
mer noggrann.  

  


