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Sammanfattning 

Brist på motivation hos patienter som ska följa en angiven behandling är ett problem 

inom all sjukvård idag. Sjukvårdspersonal saknar metoder att få patienterna att följa 

medicinska behandlingar eller ändra sitt beteende för att få bästa resultat av en 

behandling och samtidigt låta patienterna behålla sin autonomi. Sjuksköterskornas 

etiska kod säger att sjuksköterskor ska främja hälsa men samtidigt främja patienters 

autonomi. Syftet med denna uppsats var att genom en systematisk litteraturstudie 

undersöka MI’s effekt på adherence på patienten som genomgår behandling av 

sjukdom. Resultatet är baserat på tio stycken vetenskapliga artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ design som har fokus på MI’s effekt på patienters 

adherence. Resultatet av studien visar att det finns faktorer inom MI som avgör 

resultatet av samtalet och i vilken utsträckning patienternas adherence ökar. De teman 

som litteraturstudien urskiljer är ”effekt av MI på patienters inre drivkraft, self-

efficacy, ” Betydelsen av hög kvantitet och deltagande i samtal” och ”effekten av 

fokuspunkter och hög kvalitet på samtal”. Relationen mellan patient och vårdpersonal 

och det förtroende patienten får för vårdpersonalen som håller i samtalen är viktigt för 

att de relevanta punkter som MI tar upp samt för att patienten ska få ökad tilltro till 

sin egna förmåga. Detta är en utgångspunkt för att effekten av MI ska vara så god som 

möjligt för patienten. Vidare forskning krävs inom ämnet för att säkerställa huruvida 

metoden som bäst kan användas på olika patientgrupper. 
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Abstract 

Lack of motivation in patients who are supposed to follow a specific treatment is a 

problem in health care today. Health care workers do not have efficient methods to 

encourage the patients to be adherent in treatment or supporting them to change their 

behavior to get the best result of at treatment, and at the same time let the patients 

keep their autonomy. Nurses code of ethics says that nurses should promote health but 

at the same time they should respect patient autonomy. The aim of the study was to 

make a systematical literature based study and examine the effect of motivational 

interviewing of patients and their adherence. The result is based on 10 scientific 

articles with both qualitative and quantitative design, showing that there are different 

elements in MI that determine the results of the sessions and to what extent it effects 

patient adherence. The themes that the study result discerns are “effect on patents 

inner incentive, self-efficacy”, “meaning of high quantity and participation in sessions 

and “effect of relevant focus points and good quality in sessions”. 

A good patient-career relationship and trust towards the health care worker who 

provides the MI-sessions is an important factor to improve patient adherence, and to 

elevate the patient self-efficacy o get as good effect of the MI-sessions for the patient. 

More research is required to ensure how the method can best be used in different 

group of patients. 
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Inledning 

Att som patient få behålla autonomi och känslan av att ha kontroll över sin egen vård 

är enligt McCarley (2009) avgörande för lyckade beteendeförändringar. Låg 

följsamhet (adherence)vid medicinering och behandling av sjukdom är enligt 

Spoelstra, Schueller, Hilton, Ridenour (2014) ett globalt problem. Detta resulterar i att 

livskvaliteten blir sämre för individer med kroniska sjukdomar och de som genomgår 

en lång medicinsk behandling, och ett onödigt lidande uppstår (WHO, 2003). 

Farbring (2010) beskriver att MI är en effektiv och icke resurskrävande metod då 

kunskapen om MI ofta redan finns hos sjuksköterskor som är tillgängliga i 

omvårdnaden. De besitter information om patienternas tillstånd och deras möjligheter 

i ett tidigt stadie av behandlingen och kan på det sättet påbörja processen mot hög 

adherence tillsammans med patienten (Farbring, 2010). På sikt skulle världshälsan 

kunna påverkas positivt och individers lidande minska (WHO, 2003). 

Patientens personliga känsla av behov till förändring måste finnas för att nå framgång 

genom exempelvis terapi (McCarley, 2009). Motiverande samtal (MI) är en 

samtalsmetod som med fördel kan användas i olika förändringsprocesser under 

patienters behandling, speciellt när patientens sjukdomstillstånd kräver en 

livsstilsförändring (Farbring, 2010). Metoden har många användningsområden då den 

kan användas preventivt, kurativt och promotivt (ibid). Farbring (2010) menar på att 

MI påverkar patientens motivation till förändring efter relativt kort behandlingstid 

(ibid).  

 

Bakgrund  

MI som metod  

Motiverande samtal (MI) är en metod som är till för att kunna föra ett samtal inom 

exempelvis rådgivning för att hjälpa människor i förändringsprocesser. Metoden 

utvecklades under 1980–90 talet för att hjälpa människor i behandling av 

alkoholproblem (Resnicow & McMaster, 2012).  

MI-processen börjar med att etablera en relation med patienten, klarlägga en agenda 

samt hitta förtroende och beredskap inför det kommande arbetet (Resnicow & 

McMaster, 2012). Steget därefter är att hjälpa till med en handlingsplan samt bygga 

upp självförtroende som ligger till grund för patientens förmåga att göra en förändring 

(Gance-Cleveland, 2007). Eftersom människor själva bäst kan påverka sig själva till 

beteendeförändring likväl som att bestämma sig för att inte förändra beteende läggs 

fokus inom MI på att framkalla egna tankar och mål hos patienten (Gance-Cleveland, 

2007). Det bygger alltså på patientens egna skäl till förändringen där sjuksköterskan 

följer upp patienten som hela tiden ska utvecklas framåt i processen och inte stanna 

upp. Resnicow & McMaster (2012) beskriver MI som en icke dömande och 

uppmuntrande metod där patienterna får stöd att uttrycka både positiva och negativa 
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aspekter av sitt nuvarande beteende vilket har visat sig ge positiva beteenderesultat 

(ibid). Det krävs en insikt från patientens håll att den nuvarande situationen är 

ohållbar för att därmed hitta motivationen och få stöd tillsammans med personal till 

att kunna ta sig genom diverse hinder på vägen till mål (Gance-Cleveland, 2007).  

Gance-Cleveland (2007) menar på att självbild och innebörden av den medicinska 

behandling och/eller beteendeförändring är faktorer som påverkar patientens 

följsamhet. Brist på delaktighet i sina egna målsättningar och i utformningen av sin 

behandlingsplan leder ofta till hinder när det gäller den fortsatta planen för vård 

(Gance-Cleveland, 2007). Hälsoundervisning i form av direkt övertalning resulterar 

ofta i en defensiv reaktion från patienten samt även traditionell hälsoutbildning kan 

vara otillräckliga när det gäller beteendeförändringar (Resnicow & McMaster, 2012). 

Detta stärker vetskapen om attt MI är den undervisningsstrategi som fungerar vid 

livsstilsförändringar samt främjar följsamhet vid behandlingar (Gance-Cleveland, 

2007).  

 

Adherence och Autonomi 

Bissonette (2008) förklarar att begreppen ”compliance” och ”adherence” används 

synonymt inom vårdsammanhang när de talas om en patients följsamhet till att ta 

emot anvisningar och följa dessa i en behandling. Dock säger hon att ordet 

”compliance” har mer förmyndarskap över sig, det förpliktigar mer än vad ordet 

”adherence” har som är mer inkluderande för patienten (Bissonette, 2008).  

Bisonette (2008) beskriver ordet adherence på olika sätt, till exempel som att nivån 

patienten kan/kommer att förhålla sig till angivna instruktioner, patienten har bundit 

upp sig till att få sitt beteende observerat, hur mycket en patient/persons beteende 

stämmer överens med angivna råd och att tillsammans med en motpart strävar mot 

samma mål, som kan vara ett resultat av en behandling (Bissonette, 2008). 

Bissonette (2008) talar om faktorer som kan påverka följsamheten hos personer med 

sjukdom, såsom sjukdomens svårighetgrad, den sociala och finansiella situationen, 

tilltro till sjukvård och vårdgivare samt vårdgivarens sätt att bemöta och informera om 

sjukdom och behandling. Bisonette (2008) menar att då det är många olika faktorer 

som påverkar måste dessa beaktas samtidigt som vårdgivaren även har skyldighet att 

värna om patienters autonomi och fria vilja (Bissonette, 2008). Begreppet autonomi 

härstammar från grekiskan och är en kombination av auto-själv och nomos-styre, att 

få bestämma över sig själv (Lindberg et al., 2014). Den personliga autonomin består 

av många olika delar som sjuksköterskan måste respektera och visa hänsyn till i 

omvårdnaden. De delar av en patients autonomi Lindberg et al. (2014) lyfter fram i 

sin begreppsanalys var att patienten blir sedd som en individ, en person, att dess 

kapacitet att agera respekteras, skyldigheten att ta ansvar för sina egna handlingar och 

kunna påverka och modifiera. Autonomin sågs även som en process genom vårdandet 
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samt ändrades genom processen och bestod inte av samma faktorer i vårdandets 

början som de gjorde i slutet (ibid).Att värna om patienters autonomi och patienters 

fria vilja är en utav de fyra grundprinciperna i sjuksköterskeyrket (ICN:s etiska kod, 

2014). Lindberg, Fagerström, Sivberg & Willman (2014) menar att sjuksköterskor 

respekterar patienters autonomi genom att låta dem ha en egen åsikt och tyckande i 

olika aspekter, att sjuksköterskan är lyhörd för patientens egen vilja (Lindberg et al., 

2014). Vidare skriver Lindberg et al. (2014) att om vårdgivare och vårdtagare når en 

överenskommelse och håller en dialog genom vårdandet ökar chansen att patientens 

autonomi blir tillgodosedd. 

 

Teori och omvårdnadskommunikation 

Den isländska omvårdnadsforskaren Sigridur Halldorsdottir har utvecklat en teori som 

fokuserar på det personliga mötet mellan sjuksköterska och patient, det vårdande 

mötet. Halldorsdottir (1996) beskriver vårdrelationen i symbolik med en bro och de 

hinder som uppstår i symbolik med en mur där bron ska gynnas och muren rivas. Om 

sjuksköterskan visar respekt gentemot patienten och upplevs som närvarande, öppen 

och trygg är vårdrelationen på en bro mellan dem. Då traditionell patientrådgivning 

har visat sig vara otillräcklig för att uppnå adherence har MI som är en 

personcentrerad metod visat sig vara bättre i dessa sammanhang (Possidente, Bucci & 

McClain, 2005). Att få patienten att känna sig sedd och visa ett genuint intresse är 

också till fördel för vårdrelationen (Halldorsdottir, 1996). Om sjuksköterskan däremot 

upplevs som ointresserad, kall och stängd gentemot patienten byggs muren upp och 

relationen försämras.  

Arman & Rehnfeld (2006) menar att lidande uppstår då patienten inte känner sig sedd 

och detta är sjuksköterskans uppgift att främja. Halldorsdottir (1996) lägger vikt på 

sammanhanget, patientens inre såväl som yttre sammanhang. Det inre sammanhanget 

såsom upplevda behov, självkänsla och tidigare erfarenheter och det yttre i form utav 

den upplevda miljön. Sjuksköterskan spelar en viktig roll huruvida patienten upplever 

detta och kan därför göra en stor skillnad genom sitt sätt att relatera till patienten 

(Arman & Rehnfeld, 2006; Sheldon, Barret & Ellington, 2006). Med det menas att 

sjuksköterskan både kan skapa välbefinnande och missmod (Halldorsdottir, 1996). 

Enligt Sheldon (2006) är kommunikationen en hörnsten i sjuksköterskan och 

patientrelationen samt ses som en stor kraft i en effektiv omvårdnad. Interaktionen är 

flerdimensionell och kompliceras av mänskliga faktorer i kommunikationen dem 

emellan (Sheldon, 2006).  

Terapeutisk omvårdnad är den kärna i omsorgen där energin flödar som både kan öka 

patientens välbefinnande och att känslan av egen kapacitet stärks eller blir svagare 

(Halldorsdottir, 2008). Detta innebär att för att relationen sjuksköterska-patient ska 

utvecklas positivt krävs att patienten uppfattar sjuksköterskan som genuint intresserad 

och involverad i patienten som person samt uppfattas som tillräckligt kompetent och 
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erfaren (Arman & Rehnman, 2006). Detta skapar ett förtroende hos patienterna som 

är en viktig byggsten för att utveckla relationen. Denna process utgörs av sex steg. Att 

initiera kontakt, bryta rollerna som patient/sjuksköterska, bekräfta en kontakt, uppnå 

en ärlig kommunikation, nå balans och solidaritet samt förmedla en äkta omvårdnad 

(Halldorsdottir, 2008). 

“Bygg en bro av förtroende och omsorg av öppenhet och generositet. Lyssna på 

orden lyssna till tystnaden och lyssna till historien om den andra. Följ med i 

dialogens dans.” – (Halldorsdottir, 1996). 

 

Problemformulering 

Låg adherence hos patienter är ett globalt problem som samtliga vårdgivare arbetar 

med och det anses finnas en brist på metoder att använda för att främja patienters 

adherence och samtidigt låta patienten behålla sin autonomi. Genom att undersöka 

effekten av MI inom olika patientgrupper kan metoden uppmärksammas och intresset 

för användningen av MI främjas.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka MI:s effekt på adherence hos patienter 

som genomgår behandling av sjukdom. 

 

Frågeställningar 

Vilken effekt har MI på patienternas adherence? 

Vilka faktorer hos patienter blir påverkade av MI relaterat till adherence? 

 

Metod 

Studien är en litteraturöversikt (Friberg, 2012) vilket innebär en systematisk sökning 

av litteraturen inom ett visst område som motsvarar studiens syfte. Första steget 

genomförs genom att skapa en kunskapsöversikt över det valda ämnet och finna 

teoretisk grund för undersökningen. I andra steget avgränsas sökningarna och 

systematiska sökningar görs för att finna riktad forskning som stämmer överens med 

syftet. I studien användes ”adherence” som ett synonymt alternativ till det svenska 

begreppet följsamhet då det svenska begreppet ej motsvarar studiens syfte och utifrån 

Bisonette (2008) begreppsanalys valdes adherence. 
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Datainsamling 

För att få en överblick över forskningsområdet och finna relevanta sökord gjordes en 

pilotundersökning. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed då dessa 

innehåller vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2013). Innan sökningen påbörjades gjordes avgränsningar med hjälp av inklusions-

och exklusionskriterier utifrån syftet, som är en viktig del för att bland annat avgöra 

hur gamla artiklarna är, vilket språk samt vilka studietyper som ska ingå i studien 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Inklusionskriterier var kritiskt granskade artiklar (peer-reviewed), skrivna på 

engelska, publicerade 2005–2016 samt inriktade på vuxna. Exklusionskriterier var 

artiklar skrivna på andra språk än engelska, artiklar med grad III enligt Carlsson &   

Eimans (2003) bedömningsmall, publicerade tidigare än 2005 eller handlade om barn. 

Sökorden som användes var: motivational interviewing, adherence och effect (Bilaga 

A). 

Sökorden kombinerades sedan med operatoren AND som enligt Forsberg & 

Wengström (2013) kan användas för att begränsa en sökning och ge ett smalare 

resultat. Resultatet avsökningarna och antal träffar redovisas i tabell 2, Bilaga B. 

 

Vid första sökningen i Cinahl användes sökorden ”motivational interviewing”, 

”adherence i fritext med operatoren AND vilket genererade i 79 träffar. Samtliga titlar 

lästes igenom varav 13 abstract lästes. Utifrån inklusions- och exklusionskriterier 

samt syftet valdes sex artiklar att granskas som resulterade i fem resultatartiklar. Vid 

andra sökningen i Cinahl användes samma sökord som vid första sökningen med 

tillägg av sökordet ”effect”. Här framkom 32 träffar där samtliga titlar lästes varav 

fyra abstract valdes att läsas igenom, fyra artiklar granskades som sedan resulterade i 

ytterligare en resultatartikel. 

 

Två sökningar gjordes i PubMed med sökorden ”motivational interviewing” som 

MESH och fritext och ”adherence” endast i fritext. Detta genererade i 100 träffar där 

samtliga titlar lästes varav 10 abstract valdes att läsas igenom. sex artiklar granskades 

som sedan resulterade i tre resultatartiklar. Vid andra sökningen i PubMed riktades 

sökningen ytterligare med tillägg av sökordet ”effect” då även detta motsvarade 

studiens syfte. Detta genererade inte i ytterligare resultatartiklar, därför finns inte 

denna sökning med i bilaga B. 

 

Avgränsningarna som användes i databaserna var: published date: 2005–2016, 

English Language och Peer reviewed. I PubMED fanns inte avgränsningen Peer 

reviewed men då en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar gjordes med hjälp av 

Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall kunde även dessa artiklar inkluderas i 

studien. 
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För att bedöma vetenskaplig kvalitet på artiklarna användes Carlsson & Eimans 

(2003) granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Det är en mall som är 

utarbetad för att granska vetenskapligkvalitet där artiklar som granskas tilldelas ett 

visst antal poäng som sedan granskas enligt en graderingsordning mellan I, II och III 

där grad I innebär hög vetenskaplig kvalitet, grad II innebär medelvetenskaplig 

kvalitet och grad III låg vetenskaplig kvalitet. Litteraturstudiens resultat består av fem 

kvalitativa artiklar, tre kvantitativa och två med mixad metod. 

Databearbetning 

För att få en övergripande bild av ämnet började bearbetningen med att alla valda 

artiklar läses igenom. Därefter lästes artiklarna även ett flertal gånger för att en 

djupare förståelse skulle erhållas (Forsberg & Wengström, 2014). Det insamlade 

materialet bearbetades både individuellt och gemensamt för att kunna föra en 

diskussion och kunna gallra ut viktiga delar samt utesluta mindre relevanta delar. 

Forskningsresultat som motsvarade syftet antecknades och sparades för att lättare 

kunna identifiera teman. Efter att resultaten analyserats hittades gemensamma 

nämnare som i sin tur bildade teman. De teman som framkom kunde sedan kopplas 

till teori och bakgrund för arbetet. Enligt Friberg (2006) kan detta arbete beskrivas 

som en rörelse från helhet till delarna och sedan tillbaka till en ny helhet. Delarna 

uppstår när artiklarnas innehåll uppdelas med avsikt att finna bärande aspekter av 

betydelse för studiens syfte (Friberg, 2006). Samtliga artiklar granskades och 

graderades enligt bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier (Carlsson & 

Eiman, 2003) och en artikelöversikt gjordes enskilt på varje artikel.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Då vi valt att göra en litteraturstudie där vi undersökt begreppet MI inom 

omvårdnaden är det viktigt att reflektera över vilka etiska risker som finns med detta 

och därmed tillämpa de etiska principer som krävs. Enligt Henriksson (2012) krävs en 

medvetenhet kring vilka normer, principer och värderingar som finns till för att 

vägleda i genomförandet av studien. Den personliga integriteten kan hotas i samband 

med intervjuer vilket innebär att hänsyn måste visas i samband med denna.  

Personuppgiftslagen (1998:204) styrker detta och beskriver att kränkningar eller hot 

mot den personliga integriteten sker när intrång görs av en människas privata sfär 

eller när uppgifter om personen som kan anses vara känsliga har spridits. Detta bör 

undvikas i allra högsta grad och är därför nödvändigt att ta hänsyn till i 

genomförandet av vetenskapliga studier (Henriksson, 2012). I valda artiklar till denna 

uppsats har etiska hänsyn tagits genom att deltagarna informerats om att deltagandet 

var frivilligt samt att de förblir anonyma och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande utan att det fick några negativa följder för dem (Östlund, Wadensten, 
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Häggström & Kristofferzon, 2013;Efraimsson, Fossum, Ehrenberg, Larson & Klang, 

2012).  

Enligt Henriksson (2012) används även den så kallade göra-gott-principen i 

undersökningarna vilken ser till att deltagarna inte skadas och att den metod används 

som är minst riskabel samt att forskningens nytta balanseras med de tagna riskerna. I 

valda artiklar hade deltagarna såväl muntligen som skriftligen godkänt sitt deltagande 

i studierna (Östlund et. al., 2013; Efraimsson et.al., 2012). För att inte bryta 

tystnadsplikten garanterades att bara de inblandade i studien hade tillgång till 

materialet och höll namn och platser hemliga (ibid). Även detta visar på att studier 

som använts till denna uppsats varit etiskt genomförda och att överväganden har 

gjorts. 

 

Resultat 

Effekt av MI på patienters inre drivkraft, self-efficacy 

MI visar sig ha effekt på olika plan hos patienter med olika sjukdomstillstånd och 

behandlingar. Inom vissa grupper har MI en generellt stor effekt på hela gruppen som 

tex i Ruiz Moral, Angel Pérula de Torres, Pulido Ortega, Cirado Larumbe, Roldàn 

Villalobos, Fernàndez Garcìa & Parras Rejano (2014) och Chang, Compton, Almeter 

& Fox (2014) studie som inriktas på äldre patienter med kroniska tillstånd som kräver 

behandling. Vid ”baseline”-mätningarna i dessa studier hade de äldre patienterna med 

kroniska tillstånd lågt adherence trots att de i behandlingens början informerats om 

vikten av att följa behandling för att deras symtom inte ska öka i svårighetsgrad och 

deras hälsa ska försämras ytterligare. Post-MI mätningarna visade tydligt signifikant 

förbättring av adherence i patientgruppen. Patienter har enligt Chang et al. (2014) ett 

minskat felanvändande av utskrivet opioidläkemedel och Ruiz Moral et al. (2014) 

visar en tydlig förbättring av patienternas adherence i dess följsamhet jämfört med 

kontrollgruppen. 

Faktorer som MI har påverkat är tex ökat välbefinnande och ökad tilltro till sin egen 

förmåga (Self-efficacy) under tillfällen där patienter genomgår MI som ser att öka 

adherence (Chang et al., 2014). Även MI som metod påverkas positivt då patienterna 

anger som följd att de har högre tilltro till sin egen förmåga och att de får en känsla av 

att kunna förändra eller påverka sin livssituation och sitt sjukdomsförlopp, som i sin 

tur har inverkan på adherence (Chang et al., 2014). Att lida av kroniska tillstånd som 

till exempel kronisk smärta påverkar många faktorer i livet negativt, man kan eller 

orkar inte delta i aktiviteter samt kan inte sköta det vardagliga i livet vilket påverkar 

adherence (Chang et al., 2014). I Changs studie undersöks faktorer som self-efficacy 

for Appropriate Medication Use (SEAMS), vilket är ett mätinstrument som visar 

nivån av självupplevd förmåga att kunna uppnå ett lämpligt medicinbruk (Chang et 

al., 2014). Efter att ha deltagit i MI-sessioner uppgavs en ökad upplevd self-efficacy 
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och vilja att följa angiven behandling genom att ha större motivation samt hitta sätt att 

komma ihåg när och om dosen tagits. Detta genom att använda till exempel kalendrar, 

familj och vänner som påminner. Patienterna hade även uppgett att de hittat andra 

strategier att hantera symptomen på. Istället för att ta dubbel dos hade de utövat fysisk 

aktivitet eller andra aktiviteter som distraktion (ibid). 

I gruppen med patienter med bipolär sjukdom ser man också en påverkan av self-

efficiancy (McKenzie & Chang, 2013) och att den ökade med tiden under MI-

samtalen. Detta tros bero på att MI är patientfokuserat och tar upp samtliga områden 

som påverkar adherence och stimulerar patienternas egna inre processer och 

patienterna uppger att de själva hittat en mening till adherence. Då patienterna angett 

att de hittat mening med att följa behandling samt förståelsen varför adherence är 

viktigt har de erhållit tilltro för sin egen förmåga att kunna följa behandling 

(McKenzie & Chang, 2013). Resultatet pekar då på att MI påverkar den upplevda 

autonomin hos patienter med bipolär sjukdom på samma sätt som de påverkar den hos 

äldre med kronisk smärta (ibid). McKenzie & Chang (2013) pekar också på att 

patienterna med bipolär sjukdom som följd av ökad adherence fått färre återfall och 

mindre svängningar i sitt psykiska tillstånd, på liknande sätt som de patienterna med 

kronisk smärta anger en jämnare smärtbild, lägre smärta och färre smärtgenombrott. 

Detta påverkar den inre drivkraften att vidhålla hög adherence även efter att MI-

samtalen avslutats (ibid).  

Chien, Mui, Cheung & Gray (2015) uppger att man vid resultaten i dess studier på 

patienter med schizofreni kunnat se en avsevärd höjning av en till en början låg 

adherence efter MI. Kontrollgruppen i studien av Chien et al. (2015) som fått 

sedvanlig patientutbildning hade också en ökad adherence, dock inte lika markant 

höjning. De i sin studie diskuterar att det positiva resultatet av adherence beror på att 

MI har en icke-dömande karaktär i diskussionen om medicinering, patienterna får fritt 

ventilera sina tankar om anledningen till sin låga adherence och själva finna 

motivationen till adherence. Detta uppnås genom att ”givaren” i samtalet har ett 

empatiskt och accepterande förhållningssätt till patienten, varpå patienten får en insikt 

i sitt eget ansvar och hittar redskap att själv med sin egen förmåga uppnå en bra hälsa 

och livsstil med hjälp av adherence (Chien et al., 2015). 

 

Betydelsen av hög kvantitet och deltagande i samtal 

McDonnell, DiIorio, Kelley, Resnicow & Sharma (2010) tar upp i sin artikel om 

patienter med HIV som genomgår antiretroviral – behandling, att adherence påverkas 

till stor del av antalet MI-sessioner patienterna har deltagit i. Fler MI-sessioner har i 

större utsträckning effekt på patienten, då medvetenheten och kunskapen om 

behandlingen gör att de får en högre förståelse om betydelsen att ha och kunna 

bibehålla en god adherence. Denna slutsats drar även Diiorio, McCarthy, Resnicow, 

McDonnell, Holstad, Yeager, Sharma, Morisky & Lundberg (2008) i sin studie som 
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riktat in sig på samma patientgrupp. De deltagare som hade ett högre antal MI-samtal 

har högre adherence i medicinering. McDonnell et al. (2010) ser i sin studie även att 

ett risktagande beteende hos patienterna minskar, även detta räknas till adherence av 

behandling i denna studie. (ibid)  

 

Effekten av fokuspunkter samt hög kvalitet på samtal 

Samtalets kvalitet och inriktning på rätt fokuspunkter i samtalet påverkar MI:s effekt 

på adherence (Trasher, Golin, Earp, Tien, Porter & Howie, 2005). Författarna talar 

om att de patienter som hade fått samtal inriktade på adherence, risktagande beteende 

eller andra fokuspunkter som är relevanta för patienten fick en större effekt på 

adherence än de andra deltagarna som haft sämre riktade fokuspunkter samt sämre 

kvalitet på samtalen (ibid). De anger att vårdgivarens MI’s kvalitet påverkas av det 

traditionella förhållningssättet till att informera patienter om adherence och 

behandling, vilket gör att samtalet får en mer undervisande karaktär och fokus från 

patientens egna motivationsfaktorer minskar (Trasher et al., 2005). 

Barkhof, Meijer, de Sonneville, Linszen & de Haan (2013) redovisar att de i deras 

studie funnit att MI hade liten effekt på adherence hos patienter med schizofreni, trots 

att MI-samtalen hade tydligt riktade och relevanta fokuspunkter hos patientgruppen. 

Däremot har de isolerat ytterligare faktorer hos patienterna som inte övriga studier har 

observerat såsom ålder, cannabisbruk/missbruk, typ av tabletter (depottabletter eller 

direktverkande). Ålder och sjukdomslängd tas upp som påverkande faktorer på 

patienters adherence, då yngre och de med kortare sjukdomslängd har lägre 

adherence. Dessa faktorer står alltså över både kvaliteten och kvantiteten av MI-

samtalen i påverkan av adherence (ibid). Även här anges att om MI-samtalet hade 

smalnats av och ännu mer specificerade punkter hittats att fokusera på så hade 

resultatet av MI ökat. De resultat författarna kunde plocka ut till MI:s fördel var att 

patienternas inskrivning på sjukhus minskade jämfört med kontrollgruppen och detta 

är en inräknad faktor till adherence i studien (Barkhof et al., 2013). 

Rubak, Sandbaek, Lauritzen, Borch-Johnsen & Christensen (2010) och Pladevall, 

Divine, Wells, Resnicow & Keoki Williams (2015) talar om att det inte är uteslutande 

MI som påverkar patienter, utan även en tydligare patientutbildning påverkar. Rubak 

et al. (2011) talar om att patienterna har högre adherence och ett delvis förändrat 

riskbeteende när de använt MI samtidigt som de följt de vanliga rutinerna i utbildning 

om behandling och omvårdnad. Vidare anger Rubak et al. (2010) att även om de inte 

kunnat redovisa ett tydligt samband mellan MI och adherence i medicineringen hos 

patientgruppen så fanns en  tydlig förbättring av blodsocker hos de diabetespatienter 

som haft ett aktivt deltagande och en hög kvalitet på samtalet (ibid). McDonnell et.al. 

(2010) och DiIorio et al. (2008) talar om att speciellt fokus ökar effekten av MI och 

att patientgruppen behöver få ett fokus på information om sjukdomen, men samtidigt 

motiveras till förändring och ha högre adherence. Pladevall et al. (2015) påpekar dock 
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att det är svårt att se effekten av MI i stora grupper då MI är individuellt utvecklat för 

varje patient. Om adherence är låg i medicinsk behandling finns det stor risk att även 

adherence är lågt låg i deltagandet, men på individnivå kan MI har stor effekt och stor 

betydelse på adherence (ibid). 

 

Metoddiskussion 

Sökord formulerades utifrån syftet med studien och en pilotundersökning 

genomfördes i databaserna Pubmed och Cinahl för att få fram artiklar som var 

relevanta utifrån syftet. Utifrån syftet med studien formulerades till en början 

sökorden ”motivational interviewing”, ”adherence” och ”effect”. Sökordet ”effect” 

adderades till sökningen i efterhand då ordet frekvent förekom i rubriker i 

pilotsökningen och detta motsvarade syftet med studien, trovärdigheten med studien 

stärks på så sätt då sökord ska ha relevans utifrån syftet.  

För att hitta artiklar som motsvarade syftet lästes titlar i träfflistan igenom och endast 

titlar som innehöll ”motivational interviewing”, ”effect” och ”adherence” lästes 

abstracten på. Detta kan vara en svaghet då det finns risk att relevanta artiklar missats 

då titeln inte motsvarade syftet. I de sökningarna som gav ett stort antal träffar lästes 

få abstracts i förhållande med antalet träffar som sökningen gett, vilket som kan 

påverka trovärdigheten i studien. Samtliga titlar vars abstract lästes och var relevanta 

för studien erhölls i fulltext. Då sökningarna gjordes systematiskt och samma sökord 

användes i de olika databaserna stärks trovärdigheten i studien. 

De databaser som valdes ut var Cinahl och PubMed. De databaser som valdes har 

omvårdnadsfokus, och genom att söka i flera databaser stärks studiens trovärdighet 

(Henricsson, 2014). Studiens trovärdighet hade kunnat öka ytterligare om fler 

databaser hade använts för sökning av resultatartiklar. PubMed valdes som databas då 

de är en utav de största databaserna inom omvårdnadsforskning och Cinahl som är en 

databas specialiserad på omvårdnadsforskning och valdes utifrån det kriteriet.  

Utifrån inklusionskriterierna var artiklarna som valdes ut till resultatet publicerade 

2005–2016, för att hitta ett stort urval av artiklar relevanta till syftet och detta kan 

vara en styrka i studien då färre artiklar exkluderades. Artiklarnas ålder kan också 

vara en svaghet för studien då vissa artiklar kan innehålla inaktuell forskning och 

sänker reliabiliteten av resultatet. Enligt ytterligare inklusionskriterier var artiklar 

publicerade i Cinahl kritiskt granskade (peer-reviewed) och samtliga artiklar är 

granskade enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för att få en relevant 

kvalitetsbedömning vilket som stärker trovärdigheten ytterligare. Artiklar som valdes 

från PubMed kunde inte begränsas enligt peer-reviewed kriteriet med eftersom dessa 

artiklar också bedömdes enligt samma bedömningsmall (Carlsson & Eiman 2003) 

kunde även dessa artiklar inkluderas och därmed stärkte även dessa trovärdigheten. 
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Artiklar med grad III i vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman 2003) exkluderades 

från urvalet av resultatartiklar vilket stärker resultatets trovärdighet på grund av att 

artiklarnas kvalitet kunde ifrågasättas. 

Artiklarnas resultat analyserades gemensamt och tolkades för att skapa slutsatser och 

urskilja teman till studiens resultat med hjälp av Forsberg & Wengström (2013) 

innehållsanalys, och även pålitligheten av resultatet ökade då flera tolkningar av 

artiklarnas resultat gjordes (Henricsson, 2012). Då resultatet pekar i en tydlig riktning 

och artiklarnas resultat visar på liknandes konklusioner stärks studiens 

bekräftelsebarhet trots att det är få resultatartiklar som studerats. Studien är 

övergripande och visar resultat oberoende av diagnos och med detta stärks studiens 

överförbarhet. Bilagor är bifogade med tydlig sökhistorik, artikelöversikter och 

bedömda artiklar enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. Då 

datainsamling, databearbetning och metod är tydligt redovisade stärks studiens 

trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet ytterligare. 

Handledning har skett under hela arbetsgången av studien och detta stärker 

trovärdigheten och pålitligheten då resultatet är granskat av ytterligare en part.  

Resultatet av studien är baserat på tio vetenskapliga artiklar där studierna genomförts 

i olika länder såsom Kina, Danmark, Holland, Spanien och USA. Det internationella 

perspektivet stärker studiens överförbarhet, men kan dock ses som en svaghet då de 

olika länderna har olika sjukvårdssystem samt olika möjligheter till vård. (Henricsson, 

2014). Henricsson (2012) talar om att randomiserade kontrollerade studier är den 

mest tillförlitliga metoden av experimentella studier vilket stärker trovärdigheten av 

studien då ett flertal artiklar är genomförda med denna design. Henricsson (2012) 

poängterar också att trovärdigheten stärks ytterligare för studier som genomfört med 

samma design. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar på att MI främjar patienters inre motivation på olika 

sätt vilket i sin tur hjälper till att uppnå adherence. Att hitta förmågan till att följa en 

behandling som bestämts av sjukvården är enligt studien inte helt okomplicerat och de 

olika bearbetade artiklarna visar på olika faktorer som främjar patientens egna 

motivation. 

 

Fokuspunkter viktigt för resultat av MI. 

En utav de faktorer litteraturstudien bearbetar som påverkar patienternas egna 

förmåga att kunna uppnå högre adherence är att MI-samtalen ska ha rätt riktade 
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fokuspunkter, alltså att de dels bearbetar de faktorer som påverkar patientens 

adherence negativt (Chang et al., 2014) men även att samtalsledaren får möjligheten 

att vara behjälplig med att tillsammans med patienten finna de fokus som motiverar 

till en högre adherence.  

Bissonette (2008) tar upp att det finns ett flertal orsaker till att patienter inte uppnår 

adherence i sin angivna behandling. Att till exempel inte ha tilltro till vården och att 

känna misstro till den information vården förmedlar bäddar inte för att patienten ska 

följa de anvisningar som ges. Har inte patienten förtroende för vårdgivaren försvåras 

processen mot hög adherence då låg adherence ofta bemöts med fördomar och kan 

vara förknippat med skam (ibid).   

Varje patient har enligt Bissonette (2008) sin egen anledning till att ha låg adherence 

och den orsaken måste identifieras och vårdgivaren ska utgå just därifrån i sina MI-

samtal. Detta tar Trasher et al. (2005) upp och pekar på fokuspunkterna i samtalet och 

dess betydelse för utgången av MI. Att hitta dessa fokuspunkter kan kräva erfarenhet 

eller djupare utbildning och förståelse av MI, hur MI kan användas och på vilket sätt. 

Då MI ska ha ett icke dömande förhållningssätt gentemot patienten (Resnicow, 2012) 

kan det bli problematiskt att prata om något som är så svårt som orsakerna till låg 

adherence och riskbeteende. Att ha ett personcentrerat förhållningssätt i sitt vårdande 

är en grund för att kunna skapa allians med patienten och som vårdpersonal få 

förtroendet att driva diskussionen och MI-samtalet in på patientens svagheter.  

Om sjuksköterskan använder MI på ett korrekt sätt så stärks patientens känsla av 

förtroende och en kommunikativ bro uppstår mellan vårdtagaren och patienten (ibid). 

Detta är enligt Halldorsdottir (1996) en viktig del för att kunna skapa ett givande 

kommunikativt klimat och muren som till en början finns kan därför rivas. Ett gott 

kommunikativt klimat kring samtalet gynnar samtliga inblandade och stärker effekten 

av MI. För att identifiera svagheter hos patienten som gör att adherence är lågt krävs 

ett förtroende mellan patienten och vårdgivaren/samtalsledaren. Då det önskade 

förtroendet mellan patient och vårdpersonal byggs upp ökar chanserna till att 

lokalisera svagheter som kan fungera som fokuspunkter och bearbetas. Arman & 

Rehnfeld (2006) talar om att patienter lider om de inte blir sedda och att 

sjuksköterskans uppgift är att värna om patientens hälsa. Om samtalsledaren inte får 

patientens förtroende har patienten svårt att hitta motivationen till behandlingen och 

kommer förmodligen fortsätta med sitt gamla negativa beteende och lidandet hos 

patienten fortgår (ibid).  

Att få förtroende av patienten är för vårdgivare inte alltid helt oproblematiskt men är i 

arbetet mot hög adherence nödvändigt för att man ska hitta rätt fokus med MI och 

kunna rikta det mot patientens behov. Vårdpersonal har ibland bristande utbildning i 

MI och besitter inte alltid den rätta kompetensen för att MI ska kunna användas på det 

mest effektiva sättet. Användandet av MI motiveras ofta med att det inte är 
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resurskrävande då nästan all vårdpersonal besitter kunskapen men Östlund et al. 

(2013) talar om att kvaliteten är ojämn samt att vårdpersonal inte förstått vad MI’s 

metod går ut på, vilket påverkar resultatet av MI (ibid). 

 

Betydelsen av att hitta patienternas inre motivation, self-efficacy. 

Ett annat begrepp som tas upp i litteraturstudiens resultat som påverkar patienters 

adherence är self-efficiancy, självupplevd förmåga (Chang et al., 2015). Detta betyder 

att patienten finner en förmåga inom sig själv att kunna följa den angivna 

behandlingen. Patienterna finner egna metoder till att möjliggöra en hög adherence 

utifrån sina egna förutsättningar (ibid). Gance-Cleveland (2007) säger i sin artikel att 

patienternas self-efficiancy gynnas även här av att samtalsledaren har ett icke 

dömande förhållningssätt och det traditionella undervisande förhållningssättet undviks 

då det hämmar patienternas väg att finna egna metoder att uppnå hög adherence. Att 

ha kvalitativ undervisning om MI som metod för vårdgivare skulle i längden påverka 

resultatet av samtalen, då vårdgivaren då får tydliga anvisningar till att hålla en hög 

kvalitet på samtalet och detta i sin tur främjar patienten (ibid). 

Lindbergs (2014) analys om begreppet autonomi lyfter fram att patienten måste ses 

som en person och att patienten har kapacitet att göra den efterfrågade förändringen. 

Genom att få ett högkvalitativt bemötande i MI-samtalet främjas patientens autonomi 

(Lindberg et al., 2014) och vilja till att ha hög adherence, trots att behandlingen är 

bestämd av utomstående. Att bli betrodd till att ta ansvar för sina egna handlingar är 

en viktig del av autonomin, vilket sjuksköterskan har som uppgift att främja (ibid). 

Om en patients autonomi inte respekteras kan patienten känna sig förminskad och 

risken att adherence blir låg ökar.  

Även här är sjuksköterskans relation till patienten viktig och en kommunikativ bro 

måste byggas för att tillsammans med patienten kunna motivera till förändring. Om 

patienten ska kunna öka sin självkänsla så pass så att self-efficiancy ökar måste 

patienten även finna en mening med behandlingen (Halldorsdottir, 1996). 

Halldorsdottir (2008) talar om att en terapeutisk omvårdnad är kärnan i omsorgen, 

energin flödar mellan vårdgivare och patient, vilket i sin tur kan öka patientens 

välbefinnande och stärka känslan av egen kapacitet eller tvärtemot (Halldorsdottir, 

1996). Uppfattar patienten vårdgivaren som intresserad så upplevs denne som 

kompetent, vilket skapar tilltro, förståelse och mening med att kämpa med adherence 

(Halldorsdottir, 1996). Med förståelsen ökar motivationen för patienten att hitta och 

utveckla metoder att uppnå det önskvärda målet som i detta fallet är hög adherence. 
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Konklusion 

MI-samtal är en metod för att patienter ska få högre adherence i sina olika 

behandlingar, men fungerar inte helt uteslutande från andra faktorer som kan både 

förstärka och försämra effekten av MI. MI kan användas som ett hjälpmedel inom 

vården för att öka adherence, tillsammans med andra metoder för att uppnå bästa 

resultat. Att hitta kroniskt eller psykiskt sjuka patienters motivation är en utmaning 

vårdpersonal stöter på i det vardagliga arbetet, och står inför uppgiften att hitta vägen 

till att de ska uppnå önskvärd adherence vilket varje patient i sin tur har sin unika 

orsak till. 

 

Implikation 

Forskningen kring ämnet MI som metod inom omvårdnaden är idag otillräcklig för att 

kunna visa trovärdiga resultat. Framtida studier krävs för att undersöka samt 

uppmärksamma effekten av motiverande samtal gällande adherence hos olika 

patientgrupper. Detta för att kunna se ett mönster och urskilja hur metoden ska 

användas för att få bästa effekt och resultat inom omvårdnaden. Att samla data om 

ämnet i syfte att lära och undervisa personal om MI och metodens påverkan på 

adherence är därför nödvändigt där det går att urskilja i vilka sammanhang 

användning av MI fungerar som hälsofrämjande metod samt var, när och hur det inte 

fungerar. Framtida studier på ämnet är viktigt att då MI är en metod som kan 

användas inom ett brett område och därmed göra stor skillnad inom folkhälsan i 

samhället. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl PubMed 

Motiverande samtal Motivational 

interviewing 

Motivational 

interwiewing 

Tillgivenhet/ följsamhet Adherence Adherence 

Effekt Effect Effect 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 

Sökord/Limits/ 

Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20160308 Cinahl 

Motivational 

interviewing 

and adherence 79 13 5 5 

20160308 Pubmed 

Motivational 

interviewing 

(MESH och 

fritext) and 

adherence 100 10 6 4 

20160922 Cinahl 

Motivational 

interviewing 

and adherence 

and effect  32 4 3 1 
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Tabell 3 Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens 1 McKenzie, K & Chang, Y-P. (2013). The Effect of Nurse-Led 

Motivational Interviewing on Medication Adherence in Patients 

With Bipolar Disorder.  Perspectives in Psychiatric Care ISSN 

0031-5990 doi: 10.1111/ppc.12060 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att testa effekten av motiverande samtal (MI) på följsamheten av 

medicineringen hos patienter med bipolär sjukdom (BD) inom 

öppenvården.  

Metod:  

Design 

Undersökningen gjordes med testet the3-weekMIintervention som 

bestod av ett möte ansikte mot ansikte och två uppföljande samtal 

per telefon inom kort. Effektmåtten inkluderade medicineringens 

följsamhet, den egna effektiviteten och motivation till förändring. 

Urval Inklusionskriterier var att deltagarna hade en diagnos av BD, var i 

åldern 18 år eller äldre, var engelsktalande, hade ordinerats mer än 

en psykofarmaka, hade en medicin följsamhet på 80% eller mindre 

på tidslinjen followback, visade kognitiv förståelse av 

forskningsplanen och gav muntligt samtycke. 

Datainsamling När kriterierna stämt överens med en patient, erhölls tillstånd från 

den personen att dela sin privata information om hälsa med 

forskargruppen. För att ytterligare bestämma huruvida patienten var 

berättigad på grund av sin medicinering följsamhet procent (<80%), 

avslutade forskargruppen TLFB kalender med potential deltagaren 

att uppskatta sin medicinering följsamhet poäng. Om poängen var i 

lämpligt område, informerades samtycke från varje deltagare. 

Dataanalys Datanalysen genomfördes med hjälp utav mjukvaran SPSS 

(statistical pacage for social siance). Beskrivande statistik 

innehållande frekvens, medel, intervall, SD och procent användes 

för att beskriva alla variabler. Ett parat t-test genomfördes för att 

jämföra, poängen före och efter. Mätningar gjordes vid tre tillfällen 
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under perioden. Före, under och efter testet. Därför användes analys 

av variationer i upprepade mätningar för att avgöra om betydande 

förändring skett före, under och efter. 

Bortfall Av de 29 tilltänkta deltagarna i testet föll 15 bort men 14 fullföljde 

testet. 

Slutsats Undersökningen visar på att den här tre veckors MI interventionen 

förbättrade deltagarnas följsamhet till medicinering samt 

själveffektiviteten och förändringsbenägenheten. 14 av 15 utvalda 

slutförde studien och raporterade en hög nivå av tillfredställelse när 

det gäller MI interventionen. Både i dess form och varaktighet vilket 

också signalerar att MI är en accepterad intervention bland patienter 

med bipolär sjukdom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

Referens 2 Chien, W. Mui, J. Cheung, E. Gray, R. (2015) Effect of motivational 

interviewing-based adherence therapy for schizophrenia spectrum 

disorders: a randomized controlled trial. Biomed central. 16:270 

DOI 10.1186/s13063-015-0785-z 

Land  

Databas 

China 

Cinahl 

Syfte Att testa och utvärdera effekten av AT (adherence therapy) för 

öppenvårdspatienter med schizofreni. 

Metod:  

 

Design 

två parallella grupper på ett slumpmässigt urval av 114 deltagare 

randomiserades till antingen en åtta-session under AT plus sedvanlig 

vård eller vanlig psykiatrisk vård. Det baserad på motiverande 

samtals tillvägagångssätt med en sex månaders uppföljningsperiod. 

En randomiserad kontrollerad studie.  

Urval Slumpmässigt urval. 

Datainsamling Hembesök där deltagarna fick fylla i datablad. Deras 

sjukhusvistelser och varaktighet av sjukdom undersöktes och 

bekräftades med hjälp av det elektroniska patientjournal systemet. 

Dataanalys All kvantitativ data kodades och analyserades med hjälp av SPSS för 

windows. För att kategorisera datan användes chitvåtest och t-test 

för intervall eller relationstal.  

Bortfall Totalt tillfrågades 114 deltagare vid baseline. Av dem var 110 med i 

den slutliga dataanalysen. Tre misslyckats med att delta i mer än fyra 

AT sessioner och en i förlorade mot uppföljning. 

Slutsats Sessioner med adherence therapy baserade på motiverande samtal 

för personer med schizofreni kan vara effektiva för att minska 

symptomens svårighetsgrad och återfall samt förbättra 

medicineringens följsamhet och insikten i sjukdom och/eller 
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behandling på medellång sikt (sex månader). Ytterligare studier på 

effekterna av adherence therapy hos personer med psykotiska 

tillstånd på längre sikt (till exempel över 12 månader) 

rekommenderas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 3 

Referens 3 Rubak, S. Dandbäck, A. Lauritzen, T. Borch-Johnsen, K. 

Christensen, B. (2011) Effect of motivational interviewing on 

quality of care measures in screen detected type 2 diabetes patients: 

A one-year follow-up of an RCT, ADDITION Denmark. 

Scandinavian journal of primary health care. 29: 92-98. Doi: 

10.3109/02813432.2011.554271 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Att testa och utvärdera effekten av MI på patienter med typ 2 

diabetes. 

Metod:  

 

 

Design 

Patienter valdes slumpmässigt utav allmänläkare som även de 

slumpmässigt valdes ut till studien oberoende av MI-utbildning. 

Patienterna delades upp i två grupper där de fick utbildning i 

målstyrd behandling av diabetes typ 2. Interventionerna bestod av en 

och en halv dagars kurs med en halvdag uppföljning två gånger 

under det första året.  

En randomiserad kontrollerad studie.  

Urval Slumpmässigt urval. 

Datainsamling Blodprov, journalformer, nationella registerfiler och validerade 

frågeformulär från patienter erhölls. 

 

Dataanalys Statistiska analyser av data utfördes i SPSS. Ett t-test användes för 

att jämföra ändringar från 0-12 månader. Ett icke-parametriskt 

Mann-Whitney test användes för variablar som inte passade 

normavärdena. 



BILAGA C  

 VII 

Bortfall Sex allmänläkare och två patienter hoppade av efter 

randomiseringen. 

Slutsats Studien visade ingen effekt av MI när det gällde de typ-2 patienter 

som upptäcktes genom screening. Dock visades betydande 

förändringar i patienternas metaboliska status i de båda grupperna. 

En förklaring till detta kunde vara att de läkare i kontrollgruppen kan 

ha tagit upp de centrala delarna av MI medan de läkarna i 

interventionsgruppen endast använt två av tre planerade MI samråd. 

En mer intensiv träning av allmänläkare i MI samt närmare kontakt 

mellan läkare och patient behövs nya studier. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

Referens 4 Trasher, A. Golin, C. Earp, J. Tien, H. Porter, C & Howie, L (2006). 

Motivational interviewing to support antiretroviral therapy 

adherence: The role of quality counseling. Patient education and 

counseling. doi:10.1016/j.pec.2005.06.003  

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att utvärdera kvaliteten på bandinspelade MI-sessioner med hjälp av 

MISC kvalitetsmått samt att undersöka om dessa kvalitetsmått är 

associerade med adherence. Det andra syftet är baserat på hypotesen 

att MI-samtalets kvalitet är en viktig del i patientens beteende i 

förändringsprocess. För att förbättra adherence hos patienter med 

HIV. 

Metod:  

 

 

 

Design 

Under en period på 12 veckor gjordes intervjuer som bandinspelades 

piller räknades, patienterna fick även ha en arbetsbok. De genomgick 

en kort hälsobeteende session i form av MI för interventionsgruppen 

och en standardutbildning för kontrollgruppen. Patienterna följdes 

under fyra besök under tolv veckor. 

 

En randomiserad kontrollerad studie.  

Urval Patienter vid University of North Carolina, Infektionskliniken som 

gått med på att delta och som både svarade och inte svarade på 

behandlingen  

Datainsamling Alla MI-sessioner var bandinspelade och professionellt 

transkriberade. 

Dataanalys Andelen av sessioner räknades som uppnått MI kvalitetsparametrar 

som fastställts av MISC. Spearman korrelationskoefficient användes 

för att utforska samband mellan intervju beteende, MI kvalitetsmått 

och följsamheten på antiretroviral behandling. Dessa analyser 
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utfördes för hela gruppen och ett delprov av deltagare som specifikt 

valde medicinering relaterade ämnen för deras MI-session. Därefter 

analyserades om det fanns skillnader i resultatet i samband med 

deltagare fokus på att ta sin medicin. SPSS 12.0 användes för dessa 

analyser. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Antiretroviral behandling är en viktig aspekt av HIV/AIDS vård. Att 

ta medicin konsekvent och korrekt, är emellertid svårt för de flesta 

patienter med HIV. Motiverande intervju erbjuder ett sätt för 

patienter och vårdgivare eller andra stödpersonal att arbeta 

tillsammans för att förbättra oddsen för lyckad behandling. Även 

MI-sessionernas kvalitet var förknippade med följsamheten vid 

antiretroviral terapi, dokumentering och utvärdering av intervjuns 

skicklighet är fortfarande kritiskt för att avgöra om den rådgivning 

som lämnas vid en tillräckligt hög kvalitetsnivå som observerades 

beteendeförändring kan tillskrivas ett lämpligt sätt till interventioner 

snarare än yttre faktorer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 5 

Referens 5 Chang, Y., Compton, P., Almeter, P., & Fox, C. (2014) The effect of 

motivational interviewing on prescription opioid adherence among 

older adults with chronic pain. Perspectives in psychiatric care. doi: 

10. 1111/ppc. 12082 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Testar vad MI har för effekt på äldre vuxna med kronisk smärta, 

deras följsamhet av utskriven opioidbehandling. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

Bortfall 

30 patienter med kronisk smärta deltog i 4 veckors MI-samtal. 

Pre och postdesign med uppföljning. 

Ett bekvämlighetsurval av äldre patienter med kronisk smärta som 

angetts opioida läkemedel i en smärtklinik i Buffalo 

En baselinemätning gjordes och ett första MI-samtal genomfördes, 

efter veckovisa telefonsamtal gjordes en slutmätning genom samtal 

och ett uppföljande samtal genomfördes efter 1 månad. 

Mätinstrument som användes var SOAPP, MMSE, AUDIT, MIR, 

SEAMS, CESD, HAS-A BPI-SF och frågor till patienterna hur 

nöjda de varit med behandlingen. 

Data blev analyserat med SPSS 21.1 och beskrivande statistik 

användes för att beskriva olika variabler. 

Tre av 33 beslutade sig för att ej delta i studien efter 

baselinemätningarna gjorts. 

Slutsats Deltagarna i studien visade en signifikant lägre risk att missbruka 

receptbelagd opioidmedicin, brukade en lägre mängd läkemedel, 

ökad självupplevd förmåga, ökad motivation till förändring, minskad 

depression. 
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Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 
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Artikel 6 

Referens 6 Diiorio, C., McCarty, F., Resnicow, K., Holstad, M., Soet, J., 

Yeager, K., Sharma, M., Morisky, E., … Lundberg, E. (2008) Using 

motivational interviewing to promote adherence to antiretroviral 

medications: A randomized controlled study. Aids care. Vol 20 

(3)273-283 doi: 10.1080/09540120701593489. 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Studie av hur MI påverkar följsamheten av antiretroviral behandling 

hos låginkomsttagande män och kvinnor med HIV 

Metod:  

 

Design 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

En randomiserad kontrollerad studie gjordes på patienter som 

genomgår behandling av HIV. Experimentella gruppen ska delta i 5 

MI-samtal och sedan jämföra nivåer av adherence med 

kontrollgrupp. 

Randomiserad kontrollerad studie med en experimentell grupp och 

en kontrollgrupp. 

Sjuksköterskor valde ut deltagare på en HIV/AIDS klinik. Kriterier 

var: Drabbade av HIV, blivit tilldelad en sjuksköterska som utbildare 

inom adherence, fått utskrivet multi-behandling för HIV för första 

gången eller nyligen bytt behandling, över 18 år gammal, 

engelsktalande och frivilligt kunna samtala med rekryterarna till 

programmet. 

MEMS-system användes för att samla information om deltagarnas 

adherence 

MEMS-systemens resultat analyserades först vid bseline, sen efter 

en 2 veckorsperiod och sen efter 12 månader, för att sedan jämföra 

experimentella gruppens resultat med kontrollgruppens. T-tester och 

chi-Square tester genomfördes på resultat och variabler kategorier 

plockades ut. SPSS 15.0 användes för att visa resultat i adherence. 

23 deltagare drog sig ur eller avled under studien. 
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Slutsats På sikt så visar studien att gruppen som mottagit MI följer angiven 

dos i större utsträckning än kontrollgruppen, dock är följsamheten i 

grupperna bristfällig. Men studien visar att MI har positiv på verkan 

på dos, men inte på virusnivåerna i blodet efter behandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 7 

Referens 7 Moral, R. Torres, L., Ortega, L., Larumbe, J., Villalobos, A., Garcia, 

J., … Rejano, J. (2014) Effectiveness of motivational interviewing to 

improve therapeutic adherence in patients over 65 years old with 

chronic diseases: A cluster randomised clinical trial in primary care. 

Patient education and counseling. 98 977-983 doi: 10.1016/ 

j.pec.2015.03.008 

Land  

Databas 

Spanien 

Pubmed 

Syfte Att utvärdera effektiviteten av MI för att förbättra följsamheten hos 

patienter över 65 år som lider av kroniska tillstånd. 

Metod:  

 

 

Design 

 

Urval 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

En experimentell grupp och en kontrollgrupp valdes ut och en grupp 

mottog MI-samtal och kontrollgruppen fick traditionsenlig 

patienutbildning. Baselineresultat uppmättes. 

återbesök efter 15-20 dagar, tredje besöket efter 3 månader och sen 

gjordes en dataanalys av resutaten av adherence. 

Randomiserad kontrollerad studie med klusterurval 

 

70 patienter i experimentella gruppen och 84 i kontrollgruppen, alla 

över 65 som lider av något kronisk tillstånd som kräver behandling. 

Möten genomfördes där specifika frågor ställdes till deltagarna. 

 

T-test och chi-square test genomfördes för att analysera olikheterna 

hos grupperna vid baseline. McNemars test användes för att värdera 

adherence.  
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Absolute Risk Reduction, Relative Risk Reduction och Number 

Needed to Treat räknades också ut I resultatet. 

I kontrollgruppen 1 person och I experimentella gruppen 3 personer, 

en pga avliden. 

Slutsats Resultaten visade att gruppen som mottagit MI hade en avsevärd 

högre följsamhet än kontrollgruppen som endast fått information och 

rådgivning. Slutsatsen lyder att man kan med fördel använda 

traditionell information och rådgivning i kombination med MI för att 

hjälpa dessa patienter att uppnå önskvärd följsamhet 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

Referens 8 Mc Donnell, H., Dilorio, C., Kelley, M., Rensnicow, K., & Sharma, 

S. (2010). Group motivational interviewing to promote adherence to 

antiretroviral medications and risk reduction behaviors in HIV 

infected women. Springer science business media. doi: 

10.1007/s10461-010-9865-y 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Testa effektiviteten av MI i grupp för att förespråka följsamhet i 

antiretroviral behandling och reducerat riskbeteende hos kvinnor 

med HIV. 

Metod:  

 

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Bortfall 

En klinisk undersökning, där man undersöker HIV-drabbades 

patienters adherence genom olika mätmetoder och kontroll över 

deras intag av mediciner genom en TrackCap. 

Randomiserad kontrollerad studie 

Kvinnorna blev utvalda av projektets föreskrivare, sjuksköterskor, 

uppdragsledare eller anmälde sig själva. 

MEMS TrackCap användes för att mäta adherence i medicinering, 

och samtalen med patienterna dokumenterades. Ett EMD 

frågeformulär skrevs också vid användandes av TrackCap. 

T-test och Chi-square tester genomfördes på resultaten. Data 

analyserades för att hitta effekter av behandlingarna. 

13 deltagare valde att inte slutföra testen, och endast 58% deltog i 

sju eller fler MI-sessioner. 

Slutsats Resultatet beräknades I antal doser tagna, till en början var 

följsamhetsnivåerna låga, 78-58% doser tagna. MI hade positiv 

effekt på de deltagare som deltog enligt angivelse, men deltagandet i 

MI-samtal var lågt. Över tid (9 månader) så var följsamheten hos 
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MI-patienterna ändå högre än kontrollgruppen, men ändå är 

följsamheten fortsatt låg. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 
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Artikel 9 

Referens 9 Barkhof, E., Meijer, C., Sonneville, M., Linszen, D., & Haan, L., 

(2013). The Effect of Motivational Interviewing on Medication 

Adherence and Hospitalization Rates in Nonadherent Patients with 

Multi-Episode Schizophrenia. Advance Access publication. 

doi:10.1093/schbul/sbt138 

Land  

Databas 

Holland 

Cinahl 

Syfte Att bestämma effektiviteten av en MI intervention på följsamhet hos 

patienter med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom, som har 

upplevt en psykotisk återfall efter tidigare avsaknad av adherence. 

Metod:  

 

Design 

En randomiserad kontrollerad studie utfördes bland 114 patienter som 

drabbats av psykiskt återfall på grund av avsaknad av adherence till 

sin vård under det senaste året. Patienterna bedömdes efter 6 och 12 

månader. 

Urval Deltagarna skulle vara mellan 18 och 65 år samt ha schizofreni eller 

schizoaffektiv sjukdom samt fått ett återfall och/eller en klinisk 

försämring inom det sista året.  

Datainsamling De samtal sessioner som gjordes spelades in på band som sedan 

utvärderades I mån av patienternas sekretess och personligt 

godkännande. Deltagarna fick ersättning för resekostnader till och 

från de sessioner de deltog på. 

Dataanalys T tester användes för kontinuerliga variablar och chi-kvadrattester för 

kategoriska variablar. 

Bortfall 18 patienter. 
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Slutsats Målinriktad användning av MI kan vara till nytta för att förbättra 

medicinering följsamhet i vissa grupper av patienter, även om detta 

kräver ytterligare undersökning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 

 

 

 

Referens Pladevall, M., Divine, G., Wells, K., Resnicow, K., & Williams, K. (2014) A 

randomized controlled trial to provide adherence information and 

motivational interviewing to improve diabetes and lipid control. The diabetes 

EDUCATOR. Vol 41 doi: 10.1177/014572174561031 

Land  

Databas 

USA 

Pubmed 

Syfte Undersöka huruvida följsamhet i behandling påverkas av MI hos patienter 

med diabetes och höga blodfetter 

Metod:  

 

 

 

 

 

 

Design 

 

 

Urval 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

Deltagarna i studien var föreskrivna både blodsocker och blodfettsreglerande 

läkemedel som administreras oralt. En grupp mottog endast traditionell 

behandling (UC), andra gruppen mottog endast information om följsamhet 

(AI) och tredje gruppen mottog både grundläggande information om 

behandlingen tillsammans med MI-samtal (AI+MI) 

 

Pre och postdesign med uppföljning. Randomiserad studie med 

kontrollgrupp 

 

 

Randomiserat urval av vuxna från Michigan som tog medicin per os för 

diabetes och lipidsänkande läkemedel. 

 

 

 

Baselinemätning av blodsocker och blodfetter gjordes före och efter MI eller 

traditionell patientundervisning 
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Dataanalys 

 

 

 

 

 

Bortfall 

 

 

 

 

Chi-square test gjordes på labbresultat av blodsocker/ blodfetter. 

 

 

 

 

 

Av 3799 deltagare avslutade 1512 studien. 

Slutsats Ingen skillnad i någon utav grupperna kunde mätas då bristande deltagande i 

MI och informationssamtalen förekom under studien. Då gruppen av 

patienter som valt för studien vanligtvis har låg följsamhet i 

läkemedelsbehandling var inte ett lågt deltagande en oväntad konsekvens för 

resultatet, då även deltagande i samtal kräver följsamhet. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1 
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