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Sammanfattning 

Bakgrund: Ohälsosamma matvanor är ett stort problem och är det som idag orsakar 

flest sjukdomar i Sverige. Kosten har en stor inverkan på insjuknande i olika 

sjukdomar och en god hälsofrämjande omvårdnad är därför av stor vikt för en friskare 

befolkning. Inom hälsofrämjande omvårdnad används Motiverande Samtal (MI) som 

en metod för att öka motivationen till en förändring. Syfte: Var att beskriva patientens 

erfarenheter och förändring efter en MI baserad kostrådgivning utförd av 

sjuksköterskan. Metod: Allmän litteraturstudie med innehållsanalys. Resultat: 

Litteraturstudien baserades på nio vetenskapliga artiklar som resulterade i tre 

huvudkategorier med respektive subkategorier. Resultatet visade att MI rådgivning 

kan hjälpa människor att förändra sin kost med hjälp av motivation och stöd från 

sjuksköterskan, men även hinder mot genomförandet av en förändring inom 

kosthållning identifierades. Resultatet tog också upp den fysiska och kognitiva 

förändringen som inträffade efter MI – samtalet med sjuksköterskan. Konklusion: 

För att genomföra en förändring krävs motivation. Motivationen kan påverkas positivt 

eller negativt beroendes på olika aspekter så som sjuksköterskans genomförande av 

samtalet och den egna viljan att förändras. Resultatet indikerade på att patientens 

förändring påverkas av kvalitén på det motiverande samtalet.  
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Abstract 

Background: Unhealthy eating habits are a major problem that causes most diseases 

in Sweden today. Diet has a major impact on becoming ill and good healthcare is of 

high importance for av healthier population. Within healthcare Motivational 

Interviewing is used as a method to increase motivation to make a change. Aim: To 

describe the patient's experience and change following a MI-based dietary counseling 

performed by the nurse. Method: General literature study with content analysis. 

Result: The literature study is based on nine scientific articles that resulted in three 

main categories with respective subcategories. The result showed that MI counseling 

can help people change their diet with the help of motivation and support from the 

nurse, but it also showed barriers to the implementation of a change in diet. The result 

also took on the physical and cognitive changes that occurred after the MI interview 

with the nurse. Conclusion: To make a change, motivation is required. Motivation 

can be positively or negatively affected by various aspects such as the caregiver's 

implementation of the conversation and the patients own will to change. The result 

indicated that the patient's change is affected by the quality of the motivational 

interview. 
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Inledning 
Ohälsosamma matvanor är ett stort problem och det som idag orsakar flest sjukdomar 

i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). Livsstilen har en stor påverkan på insjuknande i 

diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, vissa cancerformer och fetma (World Health 

Organisation, 2017), dessa sjukdomar är i hög utsträckning kostrelaterade sjukdomar 

(Nordic Nutrition Recommendations, 2012). Vid Folkhälsomyndighetens senaste 

mätning av levnadsvanor år 2015 (Folkhälsomyndigheten, 2015) var andelen med 

övervikt 29% bland kvinnor samt 42% bland män medan andelen med fetma var 14% 

hos bägge könen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Den förebyggande vården kräver att 

bemötas med kunskap och relevans för att kunna påverka patienten. En sund livsstil 

kan förebygga typ 2 diabetes, 80% av all krans- och kärlsjukdom och stroke samt 

30% av all insjuknande i olika cancersjukdomar. (WHO, 2017). Genom att förändra 

syn på kost mot en hälsosammare riktning kan hälsovinster utvinnas både på lång och 

på kort sikt (Socialstyrelsen, 2012) och en hälsosam kost med ett bra näringsintag kan 

verka preventivt mot olika kostrelaterade sjukdomar (NNR, 2012).  

Kost och olika dieter är inte bestående utan under konstant förändring i samband med 

att ny forskning tillkommer, kulturella traditioner, inkomster, priser på hälsosamma 

livsmedel, geografiska förutsättningar, miljömässiga och sociala faktorer med mera. 

Det kräver engagemang från flera sektorer och aktörer för att kunna främja en 

hälsosam syn på kost. Med hjälp av hälso- och sjukvården kan råd och samtal om 

kosthållning ge möjlighet till ett friskare liv (Livsmedelsverket, 2016). Motiverande 

samtal (MI) är en samtalsteknik som kan öka patientens motivation till att förändra 

matvanor (Kelley, Sbrocco & Sbrocco, 2016). Sjuksköterskor som erhållit träning i att 

hålla ett Motiverande samtal har visats kunna påverka patienters hälsa mot en positiv 

riktning (Östlund, Wadensten, Häggström, Lindqvist, & Kristofferzon, 2016). Vissa 

sjuksköterskor känner dock att de saknar självförtroende och kunskap om att hålla ett 

adekvat Motiverande samtal och kostrådgivning (Jansink, Braspenning, Van 

derWeijden, Elwyn & Grol, 2010).  

 

Bakgrund 

Hälsofrämjande omvårdnad  

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) definieras hälsa som en känsla av välmående 

och en kapacitet att utföra det i livet som för personen är av värde, oavsett om det är 

stora eller små aspekter. Definitionen av hälsa kan variera från person till person, 

hälsa är inget som behöver vara konstant utan kan förändras efter personens aktuella 

livssituation. Även om en individ är fullt frisk betyder inte det att personen upplever 

en god hälsa precis som att en person som är sjuk kan ha en upplevelse av 

välbefinnande och livskvalitet (Dahlberg & Segesten, 2010). Hälsa är ett 

mångfacetterat begrepp enligt Allicock, Sandelowski, DeVellis & Campbell (2008) 

och det kan betyda olika saker för patienterna beroende på sjukdom. Patienterna i 
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deras studie var insjuknade i cancer och för dem var hälsa en aktiv komponent i livet 

som behövde underhållas genom att ta hand om sig själv. 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att vården ska arbeta för att förebygga ohälsa och 

detta ställer krav på hälso- och sjukvården (2014:822). Många svårigheter uppstår 

med att fastställa dessa krav då det är svårt att generalisera personliga preferenser och 

attityder till hälsofrämjande och förebyggande vård hos både vårdpersonal och patient 

(Richter-Sundberg, Kardakis, Weinehall, Garvare & Nyström, 2015). För att kunna ge 

en hälsofrämjande vård som patienter kan ta till sig av bör vårdgivaren förstå hur 

patienten ser på hälsa. Patienter som värdesätter sin hälsa högt har större tendens att 

lyckas med de förändringar i levnadsvanor som de påtar sig. Allicock, Sandelowski, 

DeVellis & Campbell (2008) nämner att bedrivandet av en personcentrerad vård, som 

är en av sjuksköterskans kärnkompetenser, underlättas om sjuksköterskan vet vad 

hälsa innebär för varje individ.  

Kosthållning 
Det finns mängder av olika dieter och kostråd men i de nordiska länderna där Sverige 

är inkluderat rekommenderas de Nordiska Näringsrekommendationerna (2012) vars 

huvudsakliga syfte är att med den mest relevanta tillgängliga vetenskap i ämnet göra 

belägg för optimal tillväxt, funktion och hälsa under hela livet (NNR, 2012). Kroppen 

behöver en blandning av näringsämnen för att fungera men mängd energi måste 

individanpassas och beror på flertal aspekter som kön, ålder samt hur mycket energi 

som förbrukas. Levnadsvanor hos en individ varierar beroende på faktorer som 

ekonomi, socioekonomisk tillhörighet, utbildningsnivå samt sociala kontakter 

(Socialstyrelsen, 2012). Många studier har visat samband mellan kostmönster och risk 

för kroniska sjukdomar och även samband för att en kosthållning som följer de 

officiella näringsrekommendationerna ger tydliga positiva effekter på hälsan. Vissa 

livsmedel har starka vetenskapliga belägg för att minska risken för kostrelaterade 

sjukdomar medan vissa livsmedel istället tenderar att öka risken för dessa sjukdomar. 

Kosten i sin helhet måste beaktas för att utvinna en god allmän hälsa (NNR, 2012).  

Enligt MacLellan & Berenbaum (2003) är varje individ unik och de kostråd som ges 

bör individanpassas. Vad exakt en hälsosam syn på kost innebär kan därför inte 

fastslås utan är individuellt. WHO (2015) beskriver att en hälsosam kosthållning skall 

skydda mot undernäring, samt ha ett förebyggande skydd mot icke smittsamma 

sjukdomar inklusive diabetes typ 2, hjärtsjukdomar, stroke och cancer. 

Förändring och motivation till ändrade kostvanor 
Vid stora kostrelaterade förändringar är det av stor vikt att patienter accepterar givna 

näringsrekommendationer och som vårdpersonal att förstå de vetenskapliga bevisen 

bakom dem (Andersson & Bryngelsson 2006). Ökad patientmotivation leder till ökad 

sannolikhet att lyckas med en förändring (Kelley, Sbrocco & Sbrocco, 2016). Enligt 
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Koponen, Simonsen och Suomien (2016) var den viktigaste faktorn att motivationen 

var autonom, det vill säga har sitt ursprung från patienten själv. Livsförhållanden 

spelade även roll för patienternas motivation, såsom ålder, energi och självuppfattad 

hälsa. I Sheridan & McArdle (2015) studie visades även att platsen för behandling 

spelade roll för motivationen, hur rummets karaktär var samt patientens personliga 

aspekter av vård och även tidigare hälsofrämjande upplevelser. I Livia et.al (2016) 

studie var självförmåga (förmågan att tro att du själv har kunskap och tid att 

genomföra en uppgift) en stark psykologisk faktor till att utföra en förändring. 

Sannolikheten att kunna genomföra en förändring var större om patienten var 

självsäker i möjligheten att ändra sitt beteende. Det beskrivs även att om patienten 

själv var redo att förändras och hade bestämt sig för att genomföra en förändring 

påverkades det slutgiltiga resultatet. 

Grunden för en livsstilsförändring är enligt Socialstyrelsen (2012) rådgivning och 

samtalande i olika form: enkla råd, rådgivande samtal samt kvalificerade rådgivande 

samtal. Val av samtal baseras på diverse aspekter så som åtgärdernas struktur, 

innehåll samt omfattning. Samtalen har, beroende på nivå, olika upplägg. Enkla råd är 

vanligtvis ett samtal på fem minuter, ett rådgivande samtal är längre, från ca tio till 

trettio minuter, och det kvalificerade rådgivande samtalet är längre och innebär flertal 

samtal under olika tillfällen. Vilken samtalsform som ges beror på situation och 

individ förutsatt att hälso- och sjukvården redan har konstaterat att personen har 

ohälsosamma levnadsvanor. 

Motiverande Samtal som metod vid hälsofrämjande arbete 
Motiverande Samtal (MI) är en teknik för att öka motivation. I vården finns möjlighet 

att träffa patienter och ha en meningsfull och motiverande konversation om 

patientspecifika mål. Motiverande Samtal är en personcentrerad, målinriktad teknik 

som ska öka patientens motivation och engagemang till beteendeförändring. Vid 

användning av motiverande samtal ska konversationen genomsyras av empati, 

stöttande av patientens självförmåga, även empatiskt och reflektivt lyssnande är 

centralt inom MI (Kelley, Sbrocco & Sbrocco, 2016). Ett motiverande samtal grundar 

sig på öppna frågor, som ofta börjar med ett hur och på vilket sätt, för att få ut bredare 

svar och som i sin tur kan reflekteras av personen som håller i samtalet. Med slutna 

frågor som ofta innehåller orden ska och kan, blir det oftast ja eller nej svar som är 

svårare att få ut någonting av. Slutna frågor kan också användas inom MI, men bjuder 

inte in till reflektion i samma grad som öppna frågor gör (Barth & Näsholm, 2006). 

Det motiverande samtalet baseras på fyra grundpelare: Diskrepans (förstå hur det är i 

förhållande till hur det bör vara), reducerat motstånd, empati samt få patienten att se 

sin egen kompetens. Med det motiverande samtalet är målet att stärka individens 

förmåga att kunna genomföra en förändring och att hjälpa denne till ett reducerat 

motstånd. I samband med det hälsofrämjande arbetet blir innebörden att tala med 

patienten om dennes levnadsvanor efter ovanstående principer (Miller & Rollnick, 

2013). Även Barth och Näsholm (2006) beskriver MI som en metod för att öka 
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motivationen inför beslut om förändring samt vikten av att göra plats för patientens 

egna reflektioner.  

Reusch, Ströbl, Ellgring & Faller (2011) visade i sin studie på att just motivation till 

förändring var svårt att mäta hos patienter. Skillnaden mellan en stor grupp patienter 

som erhöll endast information och en liten grupp om fem som erhöll Motiverande 

Samtal från psykologer var inte stor. En studie av Befort et.al (2008) där MI var utfört 

av psykolog, dietist eller en tränad rådgivare visade inget samband mellan MI och 

bättre kost, viktnedgång eller fysisk aktivitet med anledning av vad de trodde var för 

stora barriärer i socioekonomisk status, och att MI då inte var tillräckligt för att 

genomföra en förändring. I Ruttens et.al (2014) studie visades dock en ökad 

motivation till fysisk aktivitet efter MI samtal utföra av antingen en läkare, dietist 

eller fysioterapeut. Ingen signifikant skillnad sågs dock på motivationen till en 

förändrad kosthållning, de belyser även att det finns väldigt blandade resultat på 

studier om ämnet Motiverande Samtal.  

Olika versioner av Motiverande Samtal har tillkommit under tid då det inte finns 

exakta riktlinjer på hur samtalet ska se ut. Metoden har istället skapats och vuxit fram 

från grundarna genom erfarenhet och forskning (Miller & Rollnick, 2013). 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete  

Inom hälso- och sjukvård används Motiverande Samtal som en hälsofrämjande metod 

som sjuksköterskor med kunskap inom ämnet kan utföra tillsammans med patienten. 

Genom ett gott bemötande, god personkemi och kompetens inom MI hos 

sjuksköterskor kan samtalet ha ett gott inflytande på patientens hälsa (Östlund, 

Wadensten, Häggström, Lindqvist, & Kristofferzon, 2016). Enligt Miller & Rollnick 

(2013) bör det motiverande samtalet vara utformat som en stödjande dialog där 

patienten står i fokus och egenmakten stärks. Sjuksköterskans roll i kontexten är att ge 

patienten det utrymme som krävs för egen reflektion och egna initiativ. För att 

påverka patientens val beskrivs även att sjuksköterskan kan bistå med mentala 

verktyg. 

Jansink, Braspenning, Van der Weijden, Elwyn & Grol (2010) visar i sin studie att 

sjuksköterskor upplever svårigheter att ge kostrådgivning. Sjukskötetskorna ansåg att 

de saknade kunskap om kost och hur de skulle genomföra ett strukturerat samtal. De 

rapporterade att alla patienter inte tar till sig samma slags råd samt att de ansåg att 

kostråd var en dietists uppgift. Rädslan av att vara dömande, då levnadsvanor kan 

vara ett känsligt ämne fanns också där, de ville inte riskera att förlora en bra relation 

till patienten. Avsaknad av empati kopplat till okunskap var också vanligt. Stressiga 

dagar kunde även påverka sjuksköterskorna negativt då de hade svårt att koncentrera 

sig helt på patienten. Det var även problematiskt att utforma en fungerande plan 

tillsammans med patienten på deras nivå för att de bäst skulle ta till sig råden och vilja 

förändras (Jansink, Braspenning, Van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010). Många 
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sjuksköterskor saknar självförtroende i att ge rådgivning till patienter med många 

riskfaktorer kopplade till levnadsvanor. Detta påverkar det motiverande samtalet som 

sedan ges till patienterna, därför måste mer utbildning och uppföljning om ämnet ges 

till sjuksköterskor (Malan, Mash & Everett-Murphy, 2015).  

Sjuksköterskor har sedan länge ansett hälsofrämjande omvårdnad och interventioner 

som en essentiell del i omvårdnaden (Miller, 2013). För att sjuksköterskor 

framgångsrikt ska kunna leverera en hälsofrämjande vård krävs det att en konsensus 

för vad hälsa och hälsofrämjande vård är i olika element av sjuksköterskans miljö. 

Några av dessa faktorer är organisationen som bör ha en hälsofrämjande kultur, 

sjuksköterskan bör ha en förnimmelse av sin egen hälsa, alltså vad hon anser 

hälsosamt samt bör hon kunna få fortsatt utbildning i att främja hälsa (Maijala, 

Tossavainen & Turunen, 2015). För att kunna främja hälsan i kontexten kost krävs det 

att patienterna får lärdom i att tillämpa metoder som främjar kosthållningen, lärdom i 

att upprätthålla en hälsosam vikt och lärdom i förebyggandet av kostrelaterade 

sjukdomar (Miller, 2013). Sjuksköterskor med kunskap om kostrådgivning uppger att 

de har större förståelse för patientens perspektiv samt om de är redo för förändring 

(Sargeant, Valli, Ferrier & MacLeod, 2009). 

Problemformulering  

Sjukdomar orsakade av ohälsosam kost ökar mer och mer. Hälsofrämjande åtgärder 

blir allt viktigare för sjuksköterskan att praktisera. Motiverande samtal är en metod 

inom hälsofrämjande vård som kan påverka patientens motivation till förändrad kost.  

Utförandet av samtalet har betydelse för kostförändringens genomförbarhet. Det 

saknas idag kunskap gällande patienters erfarenhet från det Motiverande samtalet 

inom omvårdnaden. 

Syfte 
Beskriva patientens erfarenheter och förändring efter en MI baserad kostrådgivning 

utförd av sjuksköterskan.  

Metod 

Design 

Kandidatuppsatsen är i form av en allmän litteraturstudie med resultatartiklar av 

kvalitativ ansats, kvantitativ ansats samt mixad metod. En litteraturstudie, eller 

litteraturöversikt innebär att det har gjorts en sammanställning av resultat från tidigare 

vetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 

Efter preliminärt valt syfte och tillhörande problemformulering påbörjades en 

osystematisk fritextsökning. Databaserna som användes var PubMed, CINAHL och 
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PsycINFO. PubMed täcker omvårdnad, medicin och odontologi, CINAHL 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health) täcker omvårdnad, sjukgymnastik 

och arbetsterapi och PsycINFO täcker psykologisk forskning inom medicinsk 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016).  

Sökorden som användes i den osystematiska sökningen var “diet”, “motivational 

interviewing”, ”experience”, “nurse”, “patient” och “nutrition”. Sökorden testades 

enskilt samt i olika sökordskombinationer. Efter att ha fått en klarare bild på vilka 

sökord som var mest relevanta till syftet samt i vilka kombinationer, valdes slutligen 

sökorden ”diet*”, ”patient*”, ”motivation*”, ”motivational interviewing” och ”nurs*” 

som ses i tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Inklusionskriterierna för urvalet var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 2007 

- 2017 i samtliga databaser. Studierna skulle angå män och/eller kvinnor som var 18 

och äldre, vara skrivna på engelska eller svenska, abstract skulle finnas tillgängligt 

samt att artiklarna skulle vara peer-rewied. För att kunna inkluderas i litteraturstudien 

skulle artiklarna även utgå från patientens perspektiv och det Motiverande Samtalet 

skulle vara utfört av en sjuksköterska. I sökningarna framkom forskning som syftade 

till att beskriva föräldrars upplevelser till barn med hälsorelaterade problem. 

Exklusionskriterier blev därefter artiklar som syftade på föräldrar till barn med 

hälsorelaterade problem då studien syftar på den enskilda individens hälsa. 

I PubMed och PsycINFO sattes Motivational Interviewing inom parenteser för att 

göra det till ett sökord för att utesluta ett AND mellan de två enstaka orden. I 

CINAHL var det inte nödvändigt då databasen inte inkluderar AND automatiskt. 

Trunkering (*) har använts tillsammans med sökorden “patient”, “diet”, 

“motivation”och “nurs” för att böjningar av samtliga ord även skulle inkluderas i 

Sökord  Cinahl   Pubmed   PsycINFO 

 

Kost  Diet* (Fritext) 

  

Diet (MeSH) 

Diet* (Fritext) 

 

Diet* (Fritext) 

Patient  Patient* (Fritext) Patient* (Fritext) 

 

Patient* (Fritext) 

Motivation Motivation* (Fritext) Motivation (MeSH) 

Motivation* (Fritext) 

Motivation* (Fritext) 

Motiverande 

Samtal 

Motivational 

Interviewing (Fritext) 
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sökresultat (Friberg, 2006). MeSH termer har använts för att specificera sökningen 

och den booleska termen AND användes för att sammanföra sökorden. Även den 

booleska termen OR användes för att få ett bredare resultat (Forsberg & Wengström, 

2016). Artiklar som inte stämde överens med syftet efter läst abstract eller läst fulltext 

valdes bort. Efter analysering av resultatartiklar funna genom två olika 

sökordskombinationer (Bilaga A) beslutades att inte använda fler sökord då resultatet 

av sökordskombinationerna svarade på syftet. Dubbletter från de olika sökningarna 

redovisas i Bilaga A.  

Artikelsökning PubMed 

Den första sökningen gjordes i PubMed. I sökningarna har tillgängligt abstract, 2007-

2017 års intervall markerats samt ålder specificerades till adult (18 år och äldre).  

“diet* OR diet (MeSH) AND patient* AND motivation OR motivation (MeSH) AND 

nurs*”  

“(motivational Interviewing) OR motivational interviewing (MeSH) AND diet* OR 

diet (MeSH) AND nurs*” 

Samtliga sökningar resulterade i 69 vetenskapliga artiklar. 45 abstract lästes efter 

granskning baserat på titel. Av lästa abstrakt exkluderades de artiklar som ej ansågs 

vara relevanta. Kvar för genomläsning var 12 artiklar. Efter en genomläsning av 

artiklarna valdes fyra artiklar ut till resultatet.  

Artikelsökning CINAHL 

I CINAHL markerades tillgängligt abstrakt, all adult (18 och äldre), samt publikation 

mellan år 2007-2017.  

“diet* AND patient* AND motivation* AND nurs*” 

“motivational Interviewing AND diet* AND nurs*” 

Av samtliga sökordskombinationer fanns 36 vetenskapliga artiklar att tillgå. 20 

abstract lästes efter granskning baserat på titel. De artiklar som inte ansågs vara 

relevanta exkluderades och kvar för genomläsning var fyra artiklar. Två artiklar 

valdes ut till resultatet. 

Artikelsökning PsycINFO 

I PsycINFO markerades peer reviewed, publikationsdatum från 2007-2017, 

åldersgrupp adulthood (18 år och äldre). 
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“diet AND patient* AND motivation* AND nurs*” 

“(motivational Interviewing) AND diet* AND nurs*” 

Sökningarna gav totalt 54 träffar, efter granskning av titlar lästes 27 abstract. Efter 

exkludering av orelevanta artiklar lästes fyra artiklar i sin helhet. Tre artiklar valdes ut 

till resultatet. 

Sammanfattning av artikelsökning 

Från de sex olika sökningarna framkom totalt 159 träffar, dubbletter i de olika 

sökningarna redovisas i Bilaga A. Av samtliga träffar lästes 92 abstract och 16 artiklar 

studerades i sin helhet. Sju artiklar motsvarade inte syftet och exkluderades. Fyra 

artiklar från PubMed, två artiklar från CINAHL samt tre artiklar från PsycINFO 

valdes ut till kvalitetsgranskning. Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt 

Carlsson & Eimans (2003) mall för granskning av kvalitativa och kvantitativa studier. 

Studierna bedöms med hjälp av en poängsättningsstrategi som sedan motsvarar 

procent i studiernas vetenskapliga kvalitet. Studien graderas sedan från grad I som 

motsvarar hög vetenskaplig kvalitet till grad III som motsvarar låg vetenskaplig 

kvalitet. Endast artiklar som erhöll grad I inkluderades i litteraturstudien. Alla 

resultatartiklar höll tillräcklig vetenskaplig kvalitet (Grad I) samt svarade på studiens 

syfte och kunde inkluderas i det slutgiltiga resultatet.  

Databearbetning  

Av nio utvalda vetenskapliga resultatartiklar var fem av kvantitativ ansats, tre av 

kvalitativ ansats samt en med mixad metod. Samtliga vetenskapliga resultatartiklar 

sammanställdes var för sig i artikelöversikter för att få ett helhetsperspektiv (Bilaga 

B). De utvalda resultatartiklarna lästes igenom grundligt och separat för att få en 

holistisk syn på innehållet som sedan diskuterades i relation till studiens syfte 

(Friberg, 2006).   

Bearbetning av resultatet från de nio utvalda artiklarna genomfördes med Forsberg 

och Wengströms (2016) beskrivning av en innehållsanalys. Samtliga resultat lästes 

igenom, granskades och jämfördes. Textstycken i resultatet som svarade på syftet 

ströks under med markeringspenna för att sedan kunna se samband och jämföra. 

Koder utvecklades efter slutgiltig sammanställning och sorterades in i kategorier. De 

olika artiklarnas representation i kategorierna presenteras i tabell två nedan.  
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Tabell 2: Identifiering av kategorier i resultatartiklarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då etik och humanitet är betydelsefullt för studenterna var artiklarnas etiska 

ställningstagande viktigt. Samtliga nio resultatartiklar har fått ett godkännande av en 

etisk kommitté och lyfter även att deltagarna erhållit information gällande studien. 

Samtycket och det faktum att deltagandet är icke-bindande har även tagits upp. 

Helsingforsdeklarationen (2013) understryker vikten av att vetenskapliga studier skall 

vara frivilliga och att ingen deltagare får utsättas för momenten i studien mot sin vilja. 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS:2003:460) fastställer 

hur den humana forskningen i Sverige får utövas. Lagens syfte är att värna om 

människans integritet och säkerställa att människans välmående väger tyngre än 

forskningen. Lagen lyfter även vikten av att de som ingår i forskningen skall ha 

lämnat sitt samtycke, erhållit fullständig information gällandes forskningen samt fått 

kunskapen om att de när som kan avbryta sitt deltagande. Även Personuppgiftslagen 

(SFS 1998:204) har syftet att skydda människor mot kränkningar av den personliga 

integriteten och är därför aktuellt i kontexten forskningsetiska aspekter. 

 
Motiverande 

erfarenheter till en 
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Förhindrande 

erfarenheter mot en 

hälsosam kost 

Förändring 
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Brobeck et al., 

2014 

x x x 

Bräutigam-Ewe 

et al., 2016 

x x x 

Heinrich et al., 

2010 

x 
 

x 

Koelewijn-van 

Loon et al., 

2009 

 x x 

Linmans et al., 

2014 

x  x x 

Ma et al., 2013 x 
 

x 

Rosenbek et al., 

2011 

x x x 

Vermunt et al., 

2012 

x x x 

Wattanakorn et 

al., 2013 

x 
 

 

x 
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Resultat 
Efter innehållsanalysen av de nio olika artiklarna delades resultatet in i tre olika 

kategorier, Motiverande erfarenheter till en hälsosam kost genom MI, Förhindrande 

erfarenheter mot en hälsosam kost, Förändring efter MI, med respektive 

subkategorier som presenteras i figur ett nedan. 

Figur 1: Kategorier och subkategorier utifrån patientens erfarenheter och förändring 

efter en MI baserad kostrådgivning utförd av sjuksköterskan. 

    

Motiverande erfarenheter till en hälsosam kost genom MI 

Denna kategori innehåller subkategorierna Motivation, Bemötande, Självförmåga och 

Stöd. 

Motivation 

Patienterna beskrev att samtalen bidrog med motivation till att kunna genomföra en 

förändring (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014; Bräutigam-Ewe, Lydell, 

Månsson, Johansson & Hildingh, 2016; Linmans, Rossem, Knottnerus & Spigt, 2014; 

Rosenbek, Lonvig, Henrikssen & Wagner, 2011).  Patienterna erhöll att 

konsultationen med sjuksköterskan var avgörande för motivationen och även att de 

kände entusiasm när de lämnade samtalet (Linmans et al., 2014; Brobeck et al., 2014). 

När sjuksköterskan visade entusiasm i MI samtalet ledde även det till en ökning av 

motivationen hos patienterna (Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016; 

Linmans et al., 2014). Patienterna uppskattade en MI rådgivning där de fick beröm för 

framsteg och att det bidrog till ytterligare motivation (Brobeck et al., 2014).  

•Motivation

•Bemötande
•Självförmåga
•Stöd

Motiverande erfarenheter till en hälsosam kost genom MI

•Bakomliggande tankemönster

•Känsla av skam
•Bristande stöd

Förhindrande erfarenheter mot en hälsosam kost

•Kognitiva förändringar

•Fysiologiska förändringar

Förändring efter MI
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I Wattanakorn et al., (2013) studie föreslogs att tidigare erfarenheter kunde underlätta 

vid inledningen av nya kostvanor. Patienterna beskrev att de var motiverade att 

använda tidigare erfarenheter för att kunna implementera dessa på nya matvanorna. 

Bräutigam-Ewe et al., (2016) deltagare hade också tidigare erfarenheter från olika 

viktminskningsprogram och beskrev att det var positivt och motiverande att MI 

samtalet utfördes av sjuksköterskor då det gav kände förtroende för dem. 

En del patienter upplevde att motivationen ökade genom gruppsamtal då problemen 

skildrades från olika vinklar och därmed fick de ett bredare perspektiv, medan andra 

föredrog en enskild konsultation med sjuksköterskan. En enskild konsultation bidrog 

till att patienterna kände sig bekräftade av sjuksköterskan. (Bräutigam-Ewe et al., 

2016). När sjuksköterskorna strävade efter att öka patientens autonomi ökade ibland 

motivationen att kunna genomföra en förändring (Vermunt et al., 2012).  

Bemötande 

Sjuksköterskans bemötande och relation till patienterna var av stor vikt för en god 

upplevelse av MI samtalet. Det var viktigt att sjuksköterskan visade förståelse för 

patienten (Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016; Linmans et al., 2014; 

Rosenbek et al., 2011) och hos patienter med diabetes upplevdes 

diabetessjuksköterskan som den viktigaste av hälso- och sjukvårdspersonalen för 

hanteringen av sjukdomen (Linmans et al., 2014). Under MI samtalet upplevde 

patienter att sjuksköterskan var närvarande och genuint brydde sig, de kände sig sedda 

och hörda (Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016). Förtroende och tillit var 

känslor som uppkom när sjuksköterskan var närvarande och engagerad då samtal om 

kostvanor ofta resulterade i skamkänslor hos patienterna. Patienterna upplevde ingen 

predikan om deras ohälsosamma livsstil och inte heller skrämselpropaganda från 

sjuksköterskorna. Det upplevdes som positivt då de kände sig respekterade och fick 

utrymme för egna initiativ. Patienterna var i många fall redan medvetna om deras 

problematiska livsstil men sjuksköterskorna fick dem att känna sig bekväma trots 

detta. Det motiverande samtalet gav möjlighet till en ömsesidig interaktion och 

patienterna kunde vara ärliga och prata öppet om sina problem. Många patienter 

upplevde trygghet när de samtalade med sjuksköterskor som hade erfarenhet inom 

ämnet och förstod problematiken i genomförandet av en förändring (Brobeck et al., 

2014). 

Samtliga patienter i studien beskrev den personliga rådgivningen som positiv. För 

många patienter var det viktigaste med MI samtalen att sjuksköterskan var 

uppmuntrande och bidrog med styrka. Då kunde patienterna fortsätta jobba för sina 

mål (Bräutigam-Ewe et al., 2016).  Samtalet bidrog även till ökning av kapaciteten för 

att kunna möta problem som uppstod i vardagen (Rosenbek et al., 2011).  Jämlikhet 

mellan patient och sjuksköterskan under samtalet ansågs viktigt för patienternas 

upplevelse av samtalet. Patienterna beskrev att när sjuksköterskan förde ett 
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individanpassat samtal utefter vem personen hen talade med så förenklade det 

förändringsprocessen (Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016). 

Självförmåga 

Ett gott självförtroende och en hög självförmåga kunde stimuleras när sjuksköterskan 

stöttade patientens autonomi. Självförmågan ansågs vara en nyckelfaktor i 

genomförandet av en kostförändring (Vermunt et al., 2012). Vidare beskriver 

Heinrich et al., (2010) att självförmågan kunde styrkas genom ett gott självförtroende. 

Patienter med gott självförtroende kunde ta för sig mer på MI samtalen och därmed 

öka sina kunskaper, det i sin tur underlättade genomförbarheten till en kostförändring 

(Heinrich et al., 2010). Ma et al., (2014) studie nämner att uppmuntran av patientens 

självförmåga bidrog till att de blev ivriga med att sätta upp mål och övervinna 

problem. Bräutigam-Ewe et al., (2016) uppger att efter MI samtalen uppkom många 

känslor som ökade patienterna självförmåga. De kände sig glada efter konsultationen 

och de upplevde att kostförändringen var fullt genomförbar (Bräutigam-Ewe et al., 

2016). Självförmågan bidrog till att stärka beslutsfattandet, men det var viktigt att inte 

fatta för stora beslut. Ett beslut som var genomförbart samtidigt som konsekvenserna 

gick att hantera beskrevs som en positiv balans (Rosenbek et al., 2011; Vermunt et al., 

2012). Om en deltagare valde att äta något som ansågs vara onyttigt kunde detta 

kompenseras med extra motion (Rosenbek et al., 2011). En positiv balans kunde bidra 

till att självförmågan och avsikterna till att genomgå en förändring stärktes (Vermunt 

et al., 2012). 

Stöd 

Upplevelsen av stöd från MI rådgivning med sjuksköterskan var återkommande 

(Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al.; 2016, Linmans et al.; 2014, Rosenbek et 

al., 2011; Vermunt et al., 2012). Patienterna menade på att upplevelsen av stöttning 

hade stor inverkan på förmågan att göra en bestående förändring (Brobeck et al., 

2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016). De kände även att samtalet gav dem stöd, 

bekräftelse och tillfredsställelse som i sin tur ledde till en känsla av välbefinnande 

(Brobeck et al., 2014). Patienterna upplevde att de inte var ensamma med sina 

problem när de erhöll stöttning från sjuksköterskan. Ett starkt stöd kunde ge en 

teamkänsla där patienten kände att den arbetade tillsammans med sjuksköterskan för 

att nå målen: 

“I felt as though we did it together...even though the nurse did not do it...and 
that felt amazingly good.” (Brobeck et al., 2014 s.4) 

 
För patienter med diabetes fungerade även MI samtalen som ett stöd för att hantering 

av sin sjukdom i vardagen. MI gav redskap för genomförandet av en förändring och 

sedan kunna handskas med förändringen i det dagliga livet (Linmans et al., 2014; 

Rosenbek et al., 2011). 
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Många patienter hade dock orealistiska förväntningar på hur mycket stöttning som 

sjuksköterskan skulle bistå med, och när samtalen inte levde upp till förväntningarna 

resulterade det i negativitet (Bräutigam-Ewe et al., 2016).  

Brobeck et al., (2014) beskrev vikten av ett stöttande nätverk vid en kostförändring, 

oavsett om det är internt från familjen eller externt från sjuksköterskan. Bräutigam-

Ewe et al., (2016) nämner även stödet från sjuksköterskan, att det var positivt när 

sjuksköterskan bistod med regelbundna uppföljningar och fortsatt stöttning i hemmet. 

Förhindrande erfarenheter mot en hälsosam kost 

De förhindrande erfarenheterna mot en hälsosam kost presenteras i tre subkategorier: 

Bakomliggande tankemönster, Känsla av skam samt Bristande stöd. 

Bakomliggande tankemönster 
 
Brobeck et al., (2014) beskriver patienternas tendens att fastna i gamla tankemönster 

som ett hinder mot en hälsosam kost. Huvudsakligen behövde patienterna någon 

annans hjälp för att se problemen från andra perspektiv och därmed bryta gamla 

mönster. Rosenbek et al., (2011) beskriver även patienternas upplevelse av att 

implementera den nya dieten i vardagen som en svårighet. Många patienter hade 

provat på bantning som en snabb lösning mot övervikt vilket bidrog till att de 

upplevde sig själva som energilösa. Känslan av att redan ha provat allting framkom 

och därför var det svårt att genomföra en hållbar förändring (Bräutigam-Ewe et al., 

2016). Många patienter lyfte även det faktum att de älskade mat och sötsaker som ett 

hinder. För dessa patienter var det svårt att sätta stopp och det fanns en bristande 

självdisciplin (Bräutigam-Ewe et al., 2016). Vermunt et al., (2012) studie visade att 

patienter som redovisat låg självförmåga hade en lägre tendens till viktminskning men 

vidare beskrivs att mer forskning behövs om ämnet.  

Viljan att förändra sin livsstil kan ibland sättas emot sig själv. Patienterna vill 

förändras samtidigt som det är svårt att bryta gamla mönster. Avsaknaden av verktyg 

och motivation sågs som ett hinder mot förändring, även om viljan fanns (Brobeck et 

al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016; Vermunt et al., 2012). Tankar om att inte 

kunna ta hand om sig själv och sin sjukdom uppkom även. Bräutigam-Ewe et al., 

(2016) beskrev vidare att intresset för att förändra sig försvann efter en tid då de föll 

in i gamla tankemönster. 

“It worked well for the first six months when I filled in what I ate and 
maintained my weight loss, but I lost interest and then gained weight again.” 

(Bräutigam-Ewe et al., 2016, s.799). 
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Känsla av skam 

Brobeck et al., (2014) studie beskriver en känsla av skam hos patienterna. Känslor av 

skam kan påverka fortskridningen av MI när patienterna inte besitter den kunskapen 

om kost som sjuksköterskorna har. Sjuksköterskorna kunde ibland även använda ett 

språk som patienten inte förstod i samband med kostrådgivningen. Patienterna kunde 

ibland vara mycket passiva vid konsultationerna och frågade inte hur de skulle gå 

tillväga för förändring, detta ledde till att sjuksköterskan dominerade samtalet och MI 

andan förlorades. Några av patienterna saknade kunskap om kost och träning och 

förstod därför inte alltid varför förändringen var nödvändig. (Linmans et al., 2014). 

Skamkänslorna är ofta associerade med livsstilsproblem. MI samtalen bör därför 

hanteras varsamt och med sensitivitet för att undvika skamkänslor. Studien lyfter även 

vikten av att inte tillrättavisa patienterna gällande deras val då det är lätt att vara 

överkänslig samt att det är svårt att ta kritik i de situationerna (Brobeck et al., 2014).  

Bristande stöd  

Sjuksköterskornas kunskapsbrist beskrevs som ett bristande stöd för patienterna i 

genomförandet av en förändring. Saknade sjuksköterskan kunskap inom MI var det en 

svår uppgift att stötta patienten i förändringen (Koelewijn van loon et al., 2009). 

Tankar kring att genomföra förändringen ensam, vilket var svårare än de först tänkt, 

lyfts fram som en barriär. Patienterna kunde påbörja en förändring självmant men 

kostförändringen avslutades efter en tid på grund av brist på stöttning (Brobeck et al., 

2014). Patienterna lyfte även att familjemedlemmar kunde brista i stöttningen 

stundvis då de upplevde frustation när anhöriga kommenterade patientens val av kost 

(Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016; Rosenbek et al., 2011). Även 

familjemedlemmar som själva hade en dålig kosthållning ansågs vara problematiskt. 

Patienterna förlorade då en del av stödet som krävdes för att kunna genomföra en 

kostförändring (Rosenbek et al., 2011). Patienterna menade också på att de behövde 

mer än ett samtal för att förändra sig och de saknade uppföljning och invägning 

(Koelewijn van loon et al., 2009). Rosenbek et al., (2011) beskrev att patienterna 

kunde ta kontroll över sin diabetes typ 2 genom kosten men de behövde stöttning från 

familj och vårdpersonal för att göra det möjligt. 

Förändring efter MI 

Följande subkategorier hör till denna kategori: Kognitiva förändringar och 

Fysiologiska förändringar 

Kognitiva förändringar 

Kognitiva aspekter som hade förändrats var kontrollen över kosten, (Bräutigam-Ewe 

et al., 2016; Heinrich et al., 2010; Linmans et al., 2014; Rosenbek et al., 2011) ny 

kunskap om kost och olika strategier för att hantera en god kosthållning (Brobeck et 

al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016; Heinrich et al., 2010; Linmans et al., 2014; 

Rosenbek et al., 2011; Wattanakorn et al., 2013). Även motivationen hos patienterna 
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(Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016) och självförmågan hade i studierna 

genomgått en förändring (Heinrich et al., 2010; Ma et al., 2013; Rosenbek et al., 

2011; Vermunt et al., 2012). 

Enligt Rosenbek et al., (2011) har en del patienter efter MI samtalen lärt sig att ta 

kontroll genom en adekvat kost. Samtalet har också hjälp dem att skapa strategier för 

en bättre måltidsplanering. Även Bräutigam-Ewe et al., (2016) påvisar i sin studie att 

patienterna erhållit ny kunskap om kost som sedan lett till nya strategier och 

förändrad kosthållning. Detta kunde vara genom att minska portioner, minska stress, 

lära sig göra bättre väl och ta kontroll över handlingar. Dessa förändringar har lett till 

en bättre självförståelse hos patienterna. Wattanakorn et al., (2013) använde sig av 

TFEQ (Three-Factor-Eating-Questionaire) för att mäta kostbeteende och därmed se 

hur det förändrades med tiden för patienter som var exponerade för MI, vilket visade 

en förbättring vid slutmätningen. Studien visade att deltagarna både inledde och 

bibehöll en hälsosam kosthållning samt att kunskapen de erhållit från sin medverkan i 

studien hjälpte dem att undvika ohälsosam mat.  I Linmans et al., (2014) studie fick 

patienterna kunskap och en bättre kontroll genom redskap i form av en 

nutritionsdagbok. Heinrich et al., (2010) artikel beskriver också att en ökad kunskap 

om kost uppkommit efter MI samtalet och en ökad upplevelse av kontroll över sin 

kosthållning. 

Vermunt et al., (2012) mätte självförmåga som visades vara högre bland de patienter 

som efter MI lyckats med en viktnedgång. De patienter som inte genomgått en 

viktminskning redovisade en lägre självförmåga. Självförmågan hos patienterna i Ma 

et al., (2013) visades också vara högre bland patienter som erhållit MI samtal och 

även en förbättring i kostvanor påvisades. Deltagarna i Brobeck et al., (2014) studie 

beskrev att de efter MI samtalet hamnade i nya tankebanor när sjuksköterskan fick 

dem att se från andra riktningar än de gjort förut. Motivationen och självförmågan 

ökade och bidrog till en förändring gällande kosthållning och nutrition hos 

patienterna. 

Fysiologiska förändringar 

Signifikanta förändringar kunde ses på BMI, blodglukos och vikt i Linmans et al., 

(2014), Vermunt et al., (2012) och Wattanakorn et al., (2013) studier. De andra 

studierna konstaterade dock att ingen fysiologisk förändring kunde påvisas mellan 

grupperna som erhållit MI kontra vanlig vård (Koelewijn van loon et al.,2009; 

Heinrich et al., 2010; Ma et al., 2013).  

Koelewijn van Loon et al., (2009) visar att interventionsgruppen som erhållit MI hade 

ett lägre intag av fett samt en högre % grad av patienter som mötte de nationella 

rekommendationerna för intag av grönsaker. Heinrich et al., (2010) artikel visade en 

minskning av fettintag och förbättring av andra aspekter som påverkar diabetes typ 2. 



16 

Vermunt et al., (2012) beskriver att patienterna redovisade ett lägre kaloriintag efter 

en MI intervention.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningen påbörjades genom sökningar i flertal databaser för att utforska utbudet av 

forskning relevant till syftet samt finna adekvata sökord. Då studien är utförd inom 

omvårdnad valdes databaserna PubMed, CINAHL då de främst riktar in sig på 

omvårdnad men även PsycINFO, då det är en databas inriktad på psykologisk 

forskning och beteendevetenskap (Forsberg & Wengström, 2016), det styrker 

trovärdigheten enligt Henricsson (2012). Andra databaser exkluderades då de ovan 

nämnda gav ett relevant sökresultat för studiens område men användningen av flera 

databaser hade potentiellt kunnat generera fler relevanta resultatartiklar och då stärkt 

trovärdigheten ytterligare. Efter ostrukturerade sökingar i datarbaserna med olika 

sökord och kombinationer valdes tillslut två sökordskombinationer “diet* AND 

patient* AND motivation* AND nurs*” och “motivational Interviewing AND diet* 

AND nurs*”. Trovärdigheten hade kunnat stärkas ytterligare med användandet av fler 

synonyma sökord, därför kan sökningarna vara en svaghet i litteraturstudien. 

Trunkering användes på sökorden diet, patient, motivation samt nurs för att bredda 

sökningen genom att inkludera orden i olika böjningar (Friberg, 2006). Den booleska 

operatornern AND användes i samtliga sökningar för att koppla ihop sökorden. MeSH 

termer (ämnesord) användes vid diet, motivation och motivational interviewing, 

genom att söka med MeSH termer i PubMed, ökade chansen att finna relevanta 

artiklar. På grund av risken att sortera bort artiklar som kunnat vara adekvata 

användes den booleska termen OR vid samma ord men som fritext för att inte gå 

miste om dessa. Sökningen av resultatartiklar hade kunnat bli bredare om OR hade 

använts tillsammans med sökordet ”diet” och då även inkluderat ”nutrition” som en 

synonym: ”diet” OR ”nutrition”. Det kan ses som en brist då användning av den 

booleska termen OR tillsammans med andra aktuella ord hade kunnat resultera i fler 

resultatartiklar (Forsberg & Wengström, 2016).. 

Vid det första urvalet lästes endast titlar igenom för att kunna sortera bort artiklar som 

direkt visade att de var orelevanta i relation till valt syfte. Abstrakten lästes sedan på 

de artiklar som ej blivit bortsorterade. Ett andra urval gjordes och hela artiklar lästes 

igenom för en ytterligare sållning av artiklarna, då av oss båda för ett gemensamt 

beslut. För att studien skulle ha hög trovärdighet användes bara artiklar som var av 

Grad I enligt granskningsmall från Carlsson & Eiman (2013) till resultatet, där 

samtliga nio studier höll högsta kvalitet. Granskningen gjordes individuellt och 

jämfördes sedan med varandra för att öka tillförlitligheten. Genom att bara inkludera 

resultatartiklar med grad I ökar trovärdigheten på litteraturstudien men då granskning 

av artiklar var ett nytt moment för studenterna kan pålitligheten ha sänkts. Även 

artiklar som efter noggrann läsning ej ansågs vara tillräckligt relevanta exkluderades. 

Av de nio stycken artiklar som slutligen valdes ut var tre kvalitativa, fem av 
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kvantitativ ansats och en mixad metod. Valet att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar samt en mixad metod gjordes då det ansågs bredda data från två 

olika perspektiv. Det genererade en djupare förståelse och gav ett mer omfattande 

resultat. De kvalitativa artiklarna målade upp en bild av patientens egna erfarenheter 

med deras egna ord medans de kvantitativa gav specifika resultat i en större 

omfattning. Majoriteten av artiklarna visade på liknande resultat vilket stärker 

trovärdigheten i studien. Även de artiklar som inte visade samma positiva resultat av 

Motiverande Samtal nämner att det finns annan forskning där MI lyfts som en 

fungerande metod vilket ökar trovärdigheten ytterligare (Henricson, 2012).  

Data bearbetades genom analysering av resultaten i resultatartiklarna med Forsberg 

och Wengströms (2015) metod för innehållsanalys som mall. Genom att enskilt 

granska artiklarnas resultat och sedan diskutera innehåll i relation till vad för 

gemensamma faktorer som setts i artiklarna ökar trovärdigheten ytterligare 

(Henricson, 2012). 

Samtliga nio resultatartiklar var godkända av en etisk kommitté för att öka 

pålitligheten i litteraturstudien. Artiklarna var publicerade mellan 2007 - 2017 och var 

därför som äldst tio år gamla. Genom att endast inkludera resultatartiklar publicerade 

inom ett tioårs-intervall ökade trovärdigheten då forskningen är aktuell (Henricson, 

2012). Av valda resultatartiklar var endast tre artiklar äldre än fem år vilket visar på 

att forskningen som inkluderats i litteraturstudien var aktuell. Resultatartiklarna var 

även gjorda i olika länder vilket ökar överförbarheten då de hade liknande resultat 

trots eventuella kulturella skillnader. Resultatet i litteraturstudien anpassas därför inte 

efter en kultur utan inkluderar flera.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patientens erfarenheter och förändring 

efter en MI baserad kostrådgivning utfört av sjuksköterskan. Resultatet visade främst 

patientens erfarenheter av MI samtalet där motivation, bemötande, självförmåga och 

stöd lyftes som grundpelare för en genomförbar förändring. Även flertal hindrande 

erfarenheter såsom bakomliggande tankemönster, skamkänslor och bristande stöd 

lyftes som barriärer till förändring. Resultatet visade till sist den förändringen som 

skedde efter MI-samtalet, då både ur ett fysiologiskt och kognitivt perspektiv. 

Resultatet visar att patienterna känner sig motiverade av en sjuksköterska som sätter 

sig ned, tar sig tid och verkligen lyssnar på patienten (Bräutigam-Ewe et al., 2016; 

Brobeck et al., 2014; Linmans et al., 2014; Rosenbek et al., 2011). Motivation 

uppkom hos patienten när sjuksköterskan förde en jämlik konversation, var engagerad 

och entusiastisk. Sheridan och McArdles (2015) studie nämner att platsen för 

rådgivningen spelar roll för motivationen. Många sjuksköterskor ansåg att en stressig 

negativ miljö kunde ha påverkan på patientens upplevelser och resultat från MI 

samtalet (Jansink, Braspenning, Van der Weijden, Elwyn & Grols ., 2010). Detta kan 
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också ha påverkat resultatet på de granskade resultatartiklarna i litteraturstudien. 

Sjuksköterskans roll för att öka motivationen hos patienten är att utföra allt som är 

möjligt för att omständigheterna skall vara så goda som möjligt. Genom att ta sin tid 

att sätta sig ner och lyssna i ett lugnt samtalsrum samt eliminera störande faktorer så 

som stress kan ge goda förutsättningar för att patienten ska känna sig motiverad. 

Om sjuksköterskan har kompetens till att utföra ett MI samtal med hög kvalitet kan 

detta ge hälsofrämjande effekter hos patienten. Sargeant, Valli, Ferrier & MacLeod 

(2009) visar också på vikten av att ha adekvat utbildning inom MI. Flertal artiklar i 

denna studie visade på positiva känslor i samband med samtalen (Brobeck et al.,2014; 

Bräutigam-Ewe et al., 2016; Linmans et al., 2014; Rosenbek et al., 2011; Vermunt et 

al., 2012; Wattanakorn et al., 2013). De beskrev att sjuksköterskan bidrog med 

entusiasm, styrka, stöd samt motivation (Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 

2016; Linmans et al., 2014; Rosenbek et al., 2011). De sjuksköterskor som besitter 

kunskap gällande MI har en förståelse för patienten, deras känslor och vad de går 

igenom under genomförandet av en förändring. Framförallt har de även en känsla av 

huruvida patienten är redo att förändras (Sargeant, Valli, Ferrier & MacLeod, 2009). 

För att kunna hjälpa patienten att genomgå en förändring bör sjuksköterskan som 

utför MI även ha en adekvat utbildning inom ämnet. Genom att vara en motiverande, 

empatisk och förstående sjuksköterska spelar en stor roll i hur MI samtalet fortskrider. 

Litteraturstudien utger en kunskapsbrist om kostens betydelse för hälsan bland 

patienterna. NNR (2012) visar på vikten av att känna till vad olika livsmedel har för 

inverkan på kroppen, att vissa livsmedel tenderar att öka risken för sjukdomar medan 

andra är förebyggande. Litteraturstudien visar att strategier för att bibehålla nya 

kostvanor samt ge nya tankebanor är viktigt för att implementera nya kostvanor hos 

patienterna (Brobeck et al., 2014; Bräutigam-Ewe et al., 2016; Linmans et al., 2014; 

Wattanakorn et al., 2013). En nutritionsdagbok, familjemedlemmar som började på 

samma kosthållning som patienterna och regelbundna uppföljningar hos 

sjuksköterskan var vissa strategier som fungerade bra för patienterna. MacLellan & 

Berenbaum (2003) nämner att kostråden som ges bör individanpassas. 

Litteraturstudien visar att det är viktigt att sjuksköterskan förstår att alla patienter är 

olika och samtal samt strategier bör vara personcentrerade. Sjuksköterskans funktion 

vid kunskapsbrist är att dels uppmärksamma när patienten inte förstår innebörden av 

vad som sägs och då kunna ge pedagogiska förklaringar passande för varje enskild 

individ. 

Känslor som skam kan finnas hos patienter som erhåller hälsofrämjande vård för sin 

livsstil. Sjuksköterskan måste därför hantera samtalet med empati och varsamhet. 

Östlund, Wadensten, Häggström, Lindqvist, & Kristofferzon (2016) stärker 

påståendet genom att visa att ett gott bemötande kan ha stort inflytande på samtalets 

fortskridning.  
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Vissa studier (Brobeck et al., 2014; Heinrich et al., 2010; Koelewijn-van Loon et al., 

2009; Ma et al., 2013; Vermunt et al., 2012; Wattanakorn et al., 2013) har beskrivit 

hur sjuksköterskan har tränats inför MI, medans andra studier inte nämner detta. Det 

visar på hur de erhållit olika mycket- och lång träning. Eftersom sjuksköterskans 

utbildning kan påverka utgången av MI samtalet kan även det vara en influens till 

studiens resultat. MI är en teknik som skall innehålla aspekter som empati, ge 

förutsättningar till patienterna att reducera motståndet mot att förändras och kan, vid 

ett väl utfört samtal, öka patientmotivationen (Miller & Rollnicks, 2013). Om 

samtalet inte utförs efter Miller & Rollnicks (2013) grundtanke om hur MI ska gå till 

kan resultatet bli annorlunda. Vidare visar Jansink, Braspenning, Van der Weijden, 

Elwyn & Grol (2010) att många sjuksköterskor är osäkra och saknar kunskap i att ge 

kostråd och att det därför är viktigt med bra träning inför en kostrådgivning. De 

beskrev även att sjuksköterskor är rädda att förstöra relationen till patienterna genom 

att vara för hårda då kosthållning är ett känsligt ämne, vilket även uppmärksammades 

i litteraturstudien. Sjuksköterskorna var ofta inte stringenta till kostråden av rädsla att 

patienterna inte skulle vilja komma tillbaka (Linmans et al., 2014).  

Den konkreta förändringen som patienten genomgått i kontexten fysiologiska aspekter 

var allt från ingen alls, liten till signifikant förändring. Den fysiologiska förändring 

som genomförs ligger främst hos patienten men sjuksköterskan har som roll i 

förändringsarbetet att leda patienten in på rätt spår och lära ut kunskap gällande kost 

och mentala verktyg. Livia et.al (2016) nämner även att patienter som har större 

självförmåga, är redo att förändras och tror på sig själv, får andra resultat än patienter 

som inte gör det. Det stämmer överens med litteraturstudiens resultat då patienter med 

en framgångsrik viktnedgång också redovisade en högre självförmåga (Ma et al., 

2013; Vermunt et al., 2012).  

Konklusion 

Litteraturstudien visade att patienternas motivation till en förändring påverkades av 

MI samtalet och hur det upplevdes samt hur de blev bemötta. Patienten fick positiva 

erfarenheter från MI-samtalet när sjuksköterskorna hade ett bra bemötande, visade 

stöd och var entusiastiska. Känslor av skam fanns hos patienter med dåliga 

levnadsvanor och hanterades inte samtalet varsamt av sjuksköterskan så kunde MI 

samtalet istället bli något negativt och minska motivationen att förändras. Även 

motiverande erfarenheter samt förhinder mot förändring identifierades. Känslan av att 

ha ett bra nätverk av anhöriga och sjuksköterskor samt att känna en stark självförmåga 

kunde spela roll för förändringen. Även motivationen samt om patienten var redo att 

genomgå en kostförändring kunde vara avgörande för huruvida lyckat resultatet av MI 

skulle bli. Hinder mot förändring kunde vara ett dåligt bemötande, kunskapsbrist hos 

både patienten själv och/eller sjuksköterskan, men även anhöriga som inte bidrog med 

stöd. Sjuksköterskor som genomgått olika mycket och lång träning i MI har uppvisat 

olika resultat i resultatartiklarna, detta kan indikera på att MI träningen som erhållits 

kan påverka kostrådgivningen.  
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Implikation 

Litteraturstudien visar på att patientens motivation ökar när sjuksköterskor ger ett gott 

bemötande. Det kan sedan leda till en lyckad kostförändring. Med hjälp av adekvat 

träning kan sjuksköterskan stärka sitt självförtroende till att hålla ett motiverande 

samtal. Det kan i sin tur påverka patienten positivt. Studien beskriver även olika  

motiverande erfarenheter till en förändring i kosthållning vilket sjuksköterskan kan 

använda som hjälpmedel vid genomförande av ett MI-samtal. De erfarenheter som ses 

som hinder mot förändring är bra för sjuksköterskan att känna till för att kunna hjälpa 

patienten att skapa nya strategier för att kunna genomföra en förändring. Även de 

kognitiva och fysiologiska förändringar som kan ske efter ett MI-samtal är viktigt för 

sjuksköterskan att ha kunskap om. Resultatet visar på att mer forskning inom ämnet är 

nödvändigt samt att mer utbildning behövs för sjuksköterskor som arbetar med 

hälsofrämjande omvårdnad. Med insikt och kunskap om patienters upplevelser av MI 

kan sjuksköterskan gå in i ett samtal med en förförståelse. Detta kan vara användbart 

för få ett bra resultat på kostrådgivningen med målet att få en bestående 

kostförändring för att främja hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

Referenser 

Artiklar markerade med * är inkluderade i litteraturstudiens resultat. 

Allicock, M., Sandelowski, M., DeVellis, B., & Campbell, M. (2008). Variations in 

the meanings of the personal core value “Health”. Patient Education and 

Counseling, 73(2), 347–353. Doi: 10.1016/j.pec.2008.07.029 

Andersson, A., & Bryngelsson S. (2006). Towards a healthy diet: from nutrition 

recommendations to dietary advice. Scand J Food Nutr. Mar, 51(1), 31 - 40. 

Doi: 10.1080/17482970701284338 

Barth, T., & Näsholm, C. (2006). Motiverande samtal – MI: att hjälpa människor till 

förändring på hennes egna villkor (1). Lund: Studentlitteratur AB. 

Befort, A, C., Nollen, N., Ellerbeck, F, E., Sullivan, K, D., Thomas, L, J., & 

Ahluwalia, S, J. (2008). Motivational interviewing fails to improve outcomes of 

a behavioral weight loss program for obese African American women: a pilot 

randomized trial. Journal of Behavioral Medicine, 31(367). Doi: 

10.1007/s10865-008-9161-8  

*Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H., & Hildingh, C. (2014). Patients experiences 

of lifestyle discussions based on motivational interviewing: a qualitative study. 

BMC Nursing, 13(13). Doi: 10.1186/1472-6955-13-13 

*Bräutigam-Ewe, M., Lydell, M., Månsson, J., Johansson, G., & Hildingh, C. (2017). 

Dietary advice on prescription: experiences with a weight reduction programme. 

Journal of Clinical Nursing, 26, 795 - 804. Doi: 10.1111/jocn.13532 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 

mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola” (Rapport nr 2). 

Malmö: Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö Högskola. 

Dahlberg, K & Segesten, K. (2010). Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Övervikt och fetma. Hämtad 2017-02-27 från: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/folkhalsans-utveckling/overvikt-och-fetma/   

Folkhälsomyndigheten. (2015). Levnadsvanor - Nationella folkhälsoenkäten. Hämtad 

2017-02-27 från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-

statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/nationella-

folkhalsoenkaten/levnadsvanor/ 



22 

Forsberg, C., &Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier (4). 

Stockholm: Natur Kultur Akademisk. 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats (2:2). Lund:Studentlitteratur 

*Heinrich, E., Candel, M, J, J, M., Shaper, C, N., & de Vries, K, N. (2010). Effect 

evaluation of a Motivational Interviewing based counselling strategy in diabetes 

care. Diabetes Research and Clinical Practice, 90(2010), 270 - 278. Doi: 

10.1016/j.diabres.2010.09.012 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s.471-479). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association Declaration of Helsinki). 

(2013). Hämtad 15 mars, 2017, från: 

http://www.who.int/bulletin/archives/79(4)373.pdf 

Hälso- och sjukvårdslagen (2014:822). Hämtad 2017-03-02 från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

Jansink, R., Braspenning, J., van der Wijden, T., Elwyn, G., & Grol, R. (2010). 

Primary care nurses struggle with lifestyle counseling in diabetes care: a 

qualitative analysis. BMC Family Practice, 11(41). Doi: 10.1186/1471-2296-11-

41 

Kelley, C, P., Sbrocco, G., & Sbrocco, T. (2016). Behavioral Modification for the 

Management of Obesity. Primary Care: Clinics in Office Practice, 43(1), 159 - 

175. Doi: 10.1016/j.pop.2015.10.004 

*Koelewijn-van Loon, S, M.,van der Weijden, T., van Steenkiste, B., Ronda, B., 

Winkens, B., Severens, L, J., Wensing, M., Elwyn, G., & Grol, R. (2009). 

Involving patients in cardiovascular risk management with nurse-led clinics: a 

cluster randomized trial. Canadian Medical Assosiation Journal, 181(12), 35-44. 

Doi: 10.1016/j.ypmed.2009.11.007 

Koponen, M, A,. Simonsen, N,. & Suominen, S. (2016). Determinants of physical 

activity among patients with type 2 diabetes: the role of perceived autonomy 

support, autonomous motivation and self-care competence. Psychology, Health 

& Medicine, 22(3), 332–344. Doi:10.1080/13548506.2016.1154179 

*Linmans, J, J., van Rossem, C., & Knottnerus, M, S. (2014). Exploring the process 

when developing a lifestyle intervention in primary care for type 2 diabetes: a 

longitudinal process evaluation. Public Health 129 (2015), 52 - 59. Doi: 

10.1016/j.puhe.2014.11.004 



23 

Livia, B., Reginato, E., Ranucci, C., Pippi, R., Aiello, C., Sbroma, T, E., Perrone, C., 

Tirimagni, A., Russo, A., De Feo, P., and Mazzeschi, C. (2015). Stage of 

Change and Motivation to a Healthier Lifestyle before and after an Intensive 

Lifestyle Intervention. Journal of Obesity, 2016. Doi: 10.1155/2016/6421265 

Livsmedelsverket. (2016). Kostråd och matvanor. Hämtad 2017-01-31 från 

https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostrad-och-matvanor/ 

*Ma, C., Zhou, Y., Zhou, W., & Huang, C. (2014). Evaluation of the effect of 

motivational interviewing counselling on hypertension care. Patient Education 

and Counseling, 95(2014), 231 – 237. Doi: 10.1016/j.pec.2014.01.011 

Maijala, V., Tossavainen, K., & Turunen, H. (2015). Health promotion practices 

delivered by primary health care nurses: Elements for success in 

Finland.  Applied Nursing Research, 30, 45-51. Doi: 

10.1016/j.apnr.2015.11.002 

Malan, Z., Mash, B., & Everett-Murphy, K. (2015). A situational analysis of traing 

for behaviour change counselling for primary care providers, South Africa. 

African Journal of Primary Health Care & Family Medicine, 7(1), 103–113. 

Doi: 10.4102/phcfm.v7i1.731 

Maclellan, L, D., Berenbaum, S. (2003). Client-Centred Nutrition Counselling: Do 

We Know What This Means? Canadian Journal of Dietetic Practice and 

Research, 64(1), 12-5. Doi: 10.3148/64.1.2003.12 

Miller, A. C. (2013). Fast Facts for Health Promotion in Nursing (1). New 

York:Springer Publishing Company. 

Miller, W. & Rollnick, S. (2010). Motiverande Samtal: Att hjälpa till förändring. 

Stockholm: Natur & kultur. 

Nordic Nutrition Recommendations. (2012). Integrating nutrition and physical 

activity (978-92-893-2670-4). Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 

Reusch, A., Ströbl, A., Ellgring, H., & Faller, H. (2011). Effectiveness of small-group 

interactive education vs. lecture-based information-only programs on 

motivation to change and lifestyle behaviours. A prospective controlled trial of 

rehabilitation inpatients. Patient Education and Counseling, 82(2), 186-192. 

Doi: 10.1016/j.pec.2010.04.031 

Richter-Sundberg, L., Kardakis, T., Weinehall, L., Garvare, R., & Nyström, M, E. 

(2015). Addressing implementation challenges during guidline development - a 

case study of Swedish national guidlines for methods of preventing disease. 

BMC Health Service Research, 15(19). Doi: 10.1186/s12913-014-0672-4 



24 

*Rosenbek, M, K, L., Lonvig, E., Henriksen, E, J., & Wagner, L. (2011). The 

Experience of Living With Diabetes Following a Self-Management Program 

Based on Motivational Interviewing. Qualitative Health Research, 21(8), 1115  

-1126. Doi: 10.1177/1049732311405066 

Rutten, M, G., Meis, JM, J., Hendriks, RC, M., Hamers, JM, F., Veenfod, C., & 

Kremers, PJ, S. (2014). The contribution of lifestyle coaching of overweight 

patients in primary care to more autonomous motivation for physical activity 

and healthy dietary behaviour: results of a longitudinal study. International 

Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11(86), 1-9. Doi: 

10.1186/s12966-014-0086-z 

Sargeant, J., Valli, M., Ferrier, S., & MacLeod, H. (2009). Lifestyle counseling in 

primary care: opportunities and challenges for changing practice. Medical 

Teacher, 30(2), 185–191. Doi:10.1080/01421590701802281 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

SFS 1998:204 Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

Sheridan, G., & McArdle, S. (2015). Exploring Patients’ Experiences of Eating 

Disorder Treatment Services From a Motivational Perspective. Qualitative 

Health Research, 26(14), 1998–1997. Doi: 10.1177/1049732315591982 

Socialstyrelsen. (2012). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (978-

91-86885-66-3). Västerås: Edita Västra Aros. 

*Vermunt, A, W, P., Milder, J, E, I., Wielaard, F., de Vries, M, H, J., Baan, C, A, van 

Oers, M, A, A., & Westert, P, G. (2012). A lifestyle intervention to reduce Type 

2 diabetes risk in Dutch primary care: 2,5-year results of a randomized 

controlled trial. Diabetic Medecine, 29(8). Doi: 10.1111/j.1464-

5491.2012.03648.x 

World Health Organisation. (2017). Diet. Hämtad 2017-02-22 från: 

http://www.who.int/topics/diet/en/ 

World Health Organisation. (2015). Healthy Diet. Hämtad 2017-02-27 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/ 

Östlund, AS., Wadensten, B., Häggström, E., Lindqvist, H., Kristofferzon, ML. 

(2016). Primary care nurses´ communication and its influence on patient talk 

during motivational interviewing. Journal of advanced nursing, 31(2), 21–34. 

Hämtad 2017-02-05 från 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2648 



BILAGA A  

I 

Tabell 3: Sökhistorik 

Dubletter är markerade med (*) 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

03-03-2017 PubMed 

Diet* OR Diet (MeSH) AND 

Patient* AND Motivation* AND 

Nurs* 

 

Limiters- Published Date: 2007 - 

2017, Peer Reviewed, Age: 19+, 

Language: English, Swedish 49 30 6 3 

03-10-2017 PubMed 

(Motivational Interviewing) AND 

Diet* AND Nurs* 

 

Limiters- Published Date: 2007 - 

2017, Peer Reviewed, Age: 19+, 

Language: English, Swedish 20(13*) 15  2 1 

03-06-2017 CINAHL 

Diet* AND Patient* AND 

Motivation* AND Nurs* 

 

Limiters - Published Date:  

2007 - 2017, Peer Reviewed, Age: 

All adult Abstract Avaliable, 

Language: English, Swedish 27(7*) 20  2 2 

03-06-2017 CINAHL 

Motivational Interviewing AND 

Diet* AND Nurs* 

 

Limiters - Published Date:  

2007 - 2017, Peer Reviewed, Age: 

All adult Abstract Avaliable, 

Language: English, Swedish 9(9*) 0 0 0 

13-03-2017 PsycINFO 

Diet* AND Patient* AND 

Motivation* AND Nurs* 

 

Limiters- Published Date: 2007 - 

2017, Peer Reviewed, Age: 18+, 

Language: English, Swedish 37(12*) 21  3 2 

13-03-2017 PsycINFO 

(Motivational Interviewing) AND 

Diet* AND Nurs* 

 

Limiters- Published Date: 2007 - 

2017, Peer Reviewed, Age: 18+, 

Language: English, Swedish 6(11*) 6 1 1 
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Tabell 4: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

 

Referens   Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H., & Hildingh, C. (2014). Patients experiences of lifestyle 

discussions based on motivational interviewing: a qualitative study. BMC Nursing, 13 (13). Doi: 

10.1186/1472-6955-13-13 

Land  

Databas 
Sverige 

CINAHL 

 

Syfte Beskriva hur patienterna i vårdmiljö upplever en livsstils diskussion baserad på MI. 

Metod:  

Design 
Studien var en beskrivande design med en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Urval 16 patienter som tidigare varit hos en sjuksköterska på MI rådgivning blev inbjudna. Medelålder 

på patienterna var 60 år, de var 6 män och 10 kvinnor, alla hade olika historik med 

livsstilsproblem såsom övervikt, rökning och alkoholmissbruk.  

Datainsamling Patienter intervjuades efter att ha varit hos en sjuksköterska på ett MI baserat livsstilsamtal med en 

öppen kvalitativ intervjuform som skedde i en dialog mellan intervjuare och patient. Samma 

person genomförde samtliga intervjuer med alla deltagare i c.a 30-45 minuter och utgick från 

upplevelsen och kontakten de hade haft till sin sjuksköterska under MI. 

Dataanalys Datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys som består av ett antal analytiska steg 

som beskrivs av Granheim och Lundman (26). Datan analyserades holistisk genom att läsa 

innehållet flera gånger sedan valdes ”meningsfulla enheter” som var relevanta till studiens sy fte. 

Sedan kodades och strukturerades innehållet till olika kategorier vilka speglade de centrala 

meddelandena i intervjuerna.  

Bortfall Inget bortfall rapporterat  

Slutsats Studien visar att patienterna oftast är medvetna om att de har fel livsstil men känslor av skam 

uppkommer. En jämlik interaktion var viktigt för huruvida samtalet upplevdes positivt eller inte, 

en bra relation mellan sjuksköterska och patient var av stor vikt. Känslor av stöd, bekräftelse och 

tillfredställelse uppkom vid ett MI samtal med god kvalitet, utan dessa känslor hade det varit lätt 

att tappa motivation till att förändras.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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III 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Bräutigam-Ewe, M., Lydell, M., Månsson, J., Johansson, G., & Hildingh, C. (2017) Dietary 

advice on prescription: experiences with a weight reduction programme. Journal of Clinical 

Nursing, 26, 795 - 804. Doi: 10.1111/jocn.13532 

Land  

Databas 
Sverige 

PubMed 

Syfte Att beskriva personer som lider av övervikts erfarenheter från viktnedgång och upplevelse r från 

sin medverkan i det MI baserade viktreduktionsprogrammet ”dietary advice on prescriprion” 

DAP, som utfördes av sjuksköterskor. 

Metod:  

Design 
Beskrivande kvalitativ design med en induktiv approach användes. 

 

Urval De första 19 patienterna som avslutade DAP programmet tillfrågades och tackade ja om 

medverkan i studien, av dessa var 2 män och 17 kvinnor 

Datainsamling Inslamingen om patienternas upplevelser samlades in genom ett formulär med 5 öppna frågor så 

att de kunde vidare beskriva sin erfarenhet. De uppmuntrades till att beskriva både vad de tyckte 

var bra och dåligt, resultaten de uppnådde samt huruvida de genomgick en livsstilsförändring. 

Dataanalys  Forskarna använde sig av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera sin datainsamling. Den 

började med en genomläsning av de skriva svaren ett flertal gånger, sedan diskuterades och 

bestämdes kategorier och underkategorier baserat på innehåll. 

Bortfall Inget bortfall rapporterat 

Slutsats Patienternas upplevelser från de MI baserade viktminskningssamtalen visade på att 

sjuksköterskans stöd och bemötande var viktigt för en positiv upplevelse av MI samtalet. Samtalen 

ledde även till nya tankebanor vilket bidrog till processen i att förändra matvanor, vissa barriärer 

mot att genomgå en förändring uppdagades även samt att alla patienter har olika preferenser 

gällandes samtalet, om de vill medverka i gruppsamtal eller enskilt med sjuksköterskan. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens  Heinrich, E., Candel, M, J, J, M., Shaper, C, N., & de Vries, K, N. (2010) Effect evaluation of a 

Motivational Interviewing based counselling strategy in diabetes care. Diabetes Research and 

Clinical Practice, 90 (2010), 270 - 278. Doi.: 10.1016/j.d iabres.2010.09.012 

Land  

Databas 
Nederländerna 

PsycINFO 

Syfte Studien undersöker effekterna av MI baserad konsultationsträning för sjuksköterskor på klinisk, 

beteende och processresultat bland patienter med typ 2 diabetes.  

Metod:  

Design 
Studien är en RCT studie med uppflöjningsmätningar efter 12 och 24 månader. Patienterna 

delades upp i antingen interventionsgruppen som erhöll MI eller kontrollgruppen som erhöll 

vanlig vård.  

Urval 584 patienter som haft diabetes typ 2 under fem år och hade en ålder mellan 40 och 70 år 

inkluderades. 

Datainsamling Patienterna slutförde frågeformulär om egenvårdsbeteende och processresultat, dessa 

kompletterades med formulär som täcker patientens bakgrund såsom ålder, kön, etnicitet m.m 

Sjuksköterskor tog sedan mätningar på längd, vikt, BMI, blodtryck, blodfett, och blodglukos vid 

studiestart och studieslut.   

 

Dataanalys Poweranalys, beskrivande statistik och multinivåanalys. 

Bortfall 5% av 584 patienter fyllde inte i någon av frågeformulären. 

Slutsats Endast små till noll skillnader mellan grupperna på bmi, vikt, blodtryck, blodfettet och blodglukos 

hittades och detta kunde bero på aspekter såsom sjuksköterskan som utövare av MI eller så kunde 

det bero på skillnader mellan interventions och kontrollgrupp vid start av studien.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Koelewijn-van Loon, S, M.,van der Weijden, T., van Steenkiste, B., Ronda, B., Winkens, B., 

Severens, L, J., Wensing, M., Elwyn, G., & Grol, R. (2009). Involving patients in cardiovascular risk 

management with nurse-led clinics: a cluster randomized trial. Canadian Medical Assosiation Journal, 

181 (12), 35-44. Doi:10.1016/j.ypmed.2009.11.007 

 

Land  

Databas 
Nederländerna 

PubMed 

Syfte Examinera effekterna efter ett sjuksköterskeledda MI-baserade konsultationer på risk för 

insjuknande i hjärt-kärlsjukdom samt efterlevnad till en hälsosam livsstil.   

Metod:  

Design 
En cluster randomizerad trial utfördes på 25 vårdcentraler där sjuksköterskan ledde interventioner 

om riskförebyggning. Patienterna delades in i antingen kontrollgrupp som erhöll ris kförebyggande 

undervisning och en interventionsgrupp som erhöll 2 möten i 15-20 minter med sjuksköterskan 

som utövade en MI baserad intervention. 

 

Urval 615 vuxna patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom, övervikt, högt bodtryck, diabetes, historik av 

hjärt- och kärl sjukdom i familjen inkluderades. 

Datainsamling Data insamlades genom självrapporterande frågeformulär samt fysiologiska aspekter såsom 

blodtryck, blodfetter m.m   

Dataanalys Data analyserades genom t-test för kontinuerliga variabler  

Bortfall 127 patienter av 615 var ej med på slutanalysen vilket ger ett bortfall på 4,8% 

Slutsats Signifikant skillnad mellan grupper sågs endast på konsumtion av grönsaker samt fysisk aktivitet. 

Både kontroll och interventionsgrupp gjorde förbättringar men hypotesen var att 

interventionsgruppen skulle visa större positiv skillnad. En tanke till resultatet var att 

sjuksköterskorna var väldigt erfarna när det gäller rådgivning så att kontrollgruppen kan ha fått 

samma positiva samtal som interventionsgruppen och därav har ingen större skillnad setts.   

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Linmans, J, J., van Rossem, C., & Knottnerus, M, S. (2014) Exploring the process when 

developing a lifestyle intervention in primary care for type 2 diabetes : a longitudinal process 

evaluation. Public Health 129 (2015), 52 - 59. Doi: 10.1016/j.puhe.2014.11.004 

Land  

Databas 
Nederländerna 

PsycINFO 

Syfte Studiens syfte var att utforska processer invloverade i utdelningen av livsstilsinterventioner på 

patienter med typ 2 diabetes, MI baserade interventioner delades ut av diabetessjuksköterska.  

Metod:  

Design 
En longitudinal process evaluering, mixad metod.  

Urval 9 patienter 

Datainsamling Data insamlades genom serieintervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal, inspelade 

konsultationer, frågeformulär om fysisk aktivitet och biomedicinsk information.  

 

Dataanalys Skillnader i biomedicinsk data och fysisk aktivitet analyserades med Wilcoxon signed -rank test. 

För den kvalitativa datan användes en utforskande design.  

Bortfall Inget bortfall rapporterat 

Slutsats Positiva utfall på biomedicinsk data och fysisk aktivitet redovisades. Då det ej var någon 

kontrollgrupp är det svårt att säga om det beror på den MI baserade interventionen. Patienterna 

uppskattade sin diabetessjuksköterska väldigt mycket men studien redovisar att MI 

konsultationerna var av dålig kvalitet då patienterna var passiva och sjuksköterskan var dominant i 

samtalet och ledde det dit hon ville. Sjuksköterskan samtalade även ibland så att patienten  inte 

förstod pga av att patienten saknade kunskap om e.x kost. Sjuksköterskan nöjde sig även väldig 

lätt med patientens svar om dennes levnadsvanor för rädsla att inte bibehålla en god relation.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 6 

 

Referens Ma, C., Zhou, Y., Zhou, W., & Huang, C. (2014). Evaluation of the effect of motivational 

interviewing counselling on hypertension care. Patient Education and Counseling, 95 (2014), 231 

– 237. Doi: 10.1016/j.pec.2014.01.011 

Land  

Databas 
Kina 

PubMed 

Syfte Studien testar effekten av motiverande samtal jämfört med vanlig vård för kinesiska patienter med 

högt blodtryck.  

Metod:  

Design 
Studien genomfördes som en randomiserad kontrollerad studie där patienterna slumpmässigt 

tilldelades antingen kontrollgruppen som bestod av vanlig vård eller interventionsgruppen som 

erhöll MI.  

 

Urval 120 patienter med högt blodtryck antogs till studien efter kontroll av att de uppfyllde kriterier 

såsom att de accepterade att delta, de var18 år eller äldre, de skulle vara diagnostiserade med högt 

blodtryck från en kardioläkare, de skulle inta minst en medicin mot HBT. 

Datainsamling Ett flertal parametrar mättes i början av studien och sedan efter 24 månader i slutet av studien. 

Patienterna i de olika grupperna fick svara på samma frågeformulär.  

Dataanalys En poweranalys genomfördes med en power av 80% och en dubbelstandard nivå på 0,05 (a = 0,05 

). Datan analyserades med hjälp av SPSS verision 16.0. Distribution av de olika variablarna blev 

examinerade genom skewness och kurtosis testet.  

Bortfall 14 patienter av 120 vid studiestart slutförde ej studien, vilket ger ett bortfall på 8,5%.  

Slutsats Resultat visar att patienterna i MI gruppen var mer stringenta till en hälsosam livsstil samt visades 

en ökning i självförmåga 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Rosenbek, M, K, L., Lonvig, E., Henriksen, E, J., & Wagner, L. (2011). The Experience of Living 

With Diabetes Following a Self-Management Program Based on Motivational Interviewing. 

Qualitative Health Research, 21(8), 1115  -1126. Doi: 10.1177/1049732311405066 

Land  

Databas 
Danmark 

PsycINFO 

Syfte Utforska upplevelsen att leva med diabetes efter att ha erhållit ett MI baserat egenvårdsprogram 

Metod:  

Design 
Kvalitativ design med fokusgrupp intervjuer. 

 

Urval 22 patienter som intervjuades antingen innan MI programmet, efter MI programmet eller både 

och. 

Datainsamling Data insamlades genom fokusgrupp intervjuer om 3 - 4 patienter. En av författarna till studien höll 

i intervjun och en satt och förde anteckningar samt adderade någon fråga då och då.  

Dataanalys Analysen var inspirerad av Giorgios fenomenologiska metod för att analysera meningen med 

patienternas upplevelser. I steg två lästes allt igenom igen för att klargöra att de har fått ut 

meningen.  I steg tre delades datan in i ”meaning-units” som sedan kodades och gjordes till 

mindre teman och kategorier.  

Bortfall Inget bortfall rapporterat. 

Slutsats Stöd från både anhöriga och sjukvård är viktigt för att kunna leva ett bra liv med diabetes. De t är 

viktigt med en bra undervisning från hälso- och sjukvården när det kommer till kosthållning då det 

inte alltid är patienter med den sortens kunskap trots sin diagnos, där är stödet extra viktigt då 

många tror att de ej är kapabla till att göra en förändring i levnadsvanor. Det var viktigt med 

strategier för att klara av det dagliga livet, tillexempel unnade man sig en bakelse var patienten 

tvungen att promenera lite extra eller kompensera på något vis för att skapa en bra balans.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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IX 

Artikel 8 

Referens Vermunt, A, W, P., Milder, J, E, I., Wielaard, F., de Vries, M, H, J., Baan, C, A, van Oers, M, A, 

A., & Westert, P, G. (2012) A lifestyle intervention to reduce Type 2 diabetes risk in Dutch 

primary care: 2,5-year results of a randomized controlled trial. Diabetic Medecine, 29 (8). 

DOI:10.1111/j.1464-5491.2012.03648.x 

Land  

Databas 
Nederländerna 

PubMed 

Syfte Att fastställa effektiviteten av en 2,5 årig lång livsstilsintervention för typ 2 diabetes preventionen 

i Nederländska ”general practice” jämfört med vanlig vård.  

Metod:  

Design 
En randomizerad kontrollerad studie med individer i högriskzonen för diabetes typ 2 tillfrågades 

att medverka i studien, inklusionskriterier kontrollerades med hjälp av formuläret FINDRISC där 

den totala poängen skulle överstiga 13. Interventionsgruppen erhöll MI 11 gånger utspritt över 2,5 

år och kontrollgruppen erhöll endast muntlig och skriftlig information om typ 2 diabetes och 

hälsosam livsstil  

Urval 925 patienter med hög risk för diabetes typ 2 inkluderades i studien 

Datainsamling Bägge grupperna fick besök från sjuksköterskan för kontroller vid studiestart och efter 6, 18 och 

30 månader, då mättes blodglukos, vikt, midjemått, BMI och diabetesrisker. Sekundära mätningar 

gjordes även och då mättes bland annat fysiskt aktivitet och nutritionsaspekter, dessa utfördes 

genom validerade frågeformulär. 

 

Dataanalys Skillnaderna vid studiestart mellan grupperna och skillnader mellan deltagare som var 

framgångsrika eller icke framgångsrika till viktnedgång utvärderades genom självständiga prover, 

t-tester och x2 tester. Skillnader på kliniska mått mättes genom mulitnivå analys. För mått mellan 

grupperna användes en mixad modell. All analys utfördes utan dropout data och interventionerna 

slutade så fort en patient diagnostiserades med diabetes typ 2.  

Bortfall 7% bortfall, 129 patienter av 925 examinerades inte efter 2,5 år av olika anledningar såsom 

sjukdom, tidsbrist, flytt eller andra okända anledningar.  

Slutsats Blodglukos minskade i interventionsgruppen, små men signifikanta vikt och BMI minskningar 

sågs på bägge grupper, framsteg i mätningarna sågs i större mån på interventionsgruppen. Totalt 

kaloriintag minskade i bägge grupper. De i interventionsgruppen som var framgångsrika gällandes 

viktminskning rapporterade höge självförmåga än vederbörande.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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Artikel 9 

 

 

 

   

 

 

  

 

Referens Wattanakorn, K., Deenan, A., Puapan, S., & Schneider, K, J. (2013) Effects of an Eating 

Behaviour Modification Program on Thai People with Diabetes and Obesity: A Randomised 

Clinical Trial. Pacific Rim Int J Nurs Res, 17 (4), 356 - 370. http://www.tci-

thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/8053/11603 

Land  

Databas 
Thailand 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utvärdera effekten av ett MI baserat kostbeteende modifikations 

program på thailändska individer med diabetes och övervikt. 

Metod:  

Design 
Studien var en klinisk randomizerad studie med en kontrollgrupp som fick skrifligt material och 

vanlig hälsoundervisning och en interventionsgrupp som erhöll 4 stycken MI baserade sessioner 

med en sjuksköterska 

 

Urval 79 patienter med diabetes och obesitas mellan 20-60 år inkluderades i studien.  

Datainsamling Vid studiestart samlades data in genom frågeformulär som täckte sjukdomsrepresentation, 

kosthållningsbeteende, fysisk aktivitet samt kliniska mått på BMI, kroppsfett %, midjemått och 

blodsocker, detta gjordes på alla deltagre. Efter 4 veckor togs alla mått igen och sedan igen vecka 

5,9 och 13. 

Dataanalys Beskrivande statistik för demografisk data, chi-sqaures och t-test för att jämföra skillnader mellan 

grupperna vid studiestart, MANCOVA för att mäta skillnad mellan grupperna på insamlad data, 

ANCOVA för att jämföra skillnader mellan grupperna på blodsockernivåer över tiden. 

Bortfall 5% bortfall med 3 patienter som ej deltog i hela studien 

Slutsats Gruppen som erhöll MI baserade sessioner fick ett mycket positivt resultat både på hälsobeteende 

och fysiologiska resultat. Interventionsgruppen hade lägre BMI, blodsocker och erhöll bättre 

kosthållningsbeteenden. Patienterna lärde sig att köpa och laga bättre mat och även fortsätta med 

den förändringen vid studiens slut.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 
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