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Sammanfattning Bakgrund: Osunda levnadsvanor kan vara förenade med en ökad 

risk för sjukdom och död. Hjärt- och kärlsjukdom, fetma, typ 2-
diabetes är exempel på sjukdomar som kan undvikas genom 
förbättrad livsstil. Att kunna motivera patienten till 
livsstilsförändring är en viktig del av sjuksköterskans arbete för att 
främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. Det är därför 
av stor betydelse att sjuksköterskan använder en effektiv metod som 
verkligen främjar patientens motivation till varaktig förändring.  
Syfte: Syftet med C-uppsatsen var att klargöra om det motiverande 
samtalet påverkar patienten till en varaktig livsstilsförändring. 
Metod: C-uppsatsen genomfördes som en litteraturstudie. 
Resultat: Få studier har undersökt effekten av motiverande samtal 
på varaktig livsstilsförändring. Resultatet av litteraturstudien 
antyder att motiverande samtal påverkar patienten till varaktig 
livsstilsförändring. Dokumentationen antyder också att 
förändringen i fysisk aktivitet och kost blir mer varaktig med fler 
antal motiverande samtal. 
Slutsats: Trots att det är mycket angeläget att finna de bästa 
metoderna för att stödja livsstilsförändringar med syfte att 
förebygga och minska antalet kroniskt sjuka i hjärt- och 
kärlsjukdom samt främja hälsa, finns det få undersökningar som har 
kartlagt hur bästa resultatet uppnås under en längre tid. Vidare 
forskning vore önskvärt för att komma fram till hur en 
livsstilsförändring ska kunna bibehållas. 
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Inledning 
 
Osunda levnadsvanor kan vara förenade med en ökad risk för sjukdom och död (Apoteket AB, 
2007). Fysisk inaktivitet, tobaksrökning, negativ stress, osunda matvanor och hög 
alkoholkonsumtion är förenade med ett stort antal sjukdomstillstånd och symtom. Hjärt- och 
kärlsjukdom, fetma, typ 2-diabetes är exempel på sjukdomar som kan undvikas genom 
förbättrad livsstil (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006; Statens beredning för medicinsk 
utvärdering [SBU], 2004). Sveriges elva folkhälsomål omfattar de bestämningsfaktorer som 
har störst betydelse för den svenska folkhälsan (Ågren, 2004). Målområde sex framhåller 
betydelsen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I målbeskrivningen framhålls att 
sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin kompetens, sin auktoritet, breda 
kunskap och stora kontaktyta mot befolkningen och att det idag finns brister i sjukvårdens 
förebyggande arbete. Möjligheterna till att på ett tidigt stadium inventera tobaksvanor, fysisk 
aktivitet, ohälsosamma matvanor och alkoholkonsumtion utnyttjas inte enligt Ågren. 
Primärvårdens arena framhålls som särskilt intressant genom sin stora kontaktyta med 
människor i alla åldrar. Redan nu är stöd för livsstilsförändringar en viktig del av 
distriktssköterskans arbete. 
 
Att kunna motivera patienten till livsstilsförändring är en viktig del av sjuksköterskans arbete 
för att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005).  
Enligt International Council of Nurses, ICN 2000, etiska kod, har sjuksköterskan fyra 
grundläggande ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 2001): 
 

• Att främja hälsa 
• Att förebygga sjukdom 
• Att återställa hälsa 
• Att lindra lidande 

 
Det är därför av stor betydelse att sjuksköterskan använder en effektiv metod som verkligen 
främjar patientens motivation till förändring. Traditionellt har sjuksköterskans haft en aktivt 
rådgivande roll, där hon är experten och patienten har intagit en mera passivt lyssnade roll där 
han är novisen. Flera studier tyder på att en metod som stimulerar patientens inre vilja till 
förändring, där patienten är experten är mer effektiv än traditionell rådgivning, som att ge 
information och råd (Forsberg, 2006). Motiverande samtal (MI) är en metod där patienten tar 
mer ansvar för att en beteendeförändring sker och behandlaren är mer en konsult till sin 
patient (Miller & Rollnick, 2002). Metodiken i det motiverande samtalet överensstämmer väl 
med gällande sjukvårdslag som syftar till respekt för patientens autonomi, samarbete och 
konsultfunktion [HSL] (SFS 1982:763). 
 
Motiverande samtal har använts i samband med tobaksavvänjning inom primärvården i 
Halland. Genom de öppna frågorna där patientens motivation till förändring undersöks leds 
samtalet framåt till ett beslut (Barth & Näsholm, 2006 ). Ibland blir beslutet att avvakta med 
förändringen men oftast vill patienten genomföra den, och ansvaret ligger alltid hos patienten. 
För behandlaren kan denna ansvarsfördelning vara positiv och kan delvis förklara det ökade 
intresset för MI och att metoden nu sprids över landet. Stora personalgrupper inom 
Landstinget Halland utbildas under 2007/2008 (Landstinget Halland, 2008). 
 
För att åstadkomma en varaktig livsstilsförändring är det av intresse att använda en metod 
med vetenskaplig evidens. Det är därför motiverat att göra en studie av litteraturen på området  
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för att finna svar på frågan: Finns det stöd för att motiverande samtal påverkar patienten till en 
livsstilsförändring, och blir effekten varaktig?  
 
 
Bakgrund 
 
Motiverande samtal 
 
Motivational Interviewing (MI), eller motiverande samtal på svenska, är en metod som 
utvecklades under 1980-talet av W.R Miller för att främja beteendeförändring hos 
missbrukare och alkoholister. Det är en patientcentrerad metod där samtalet utgår från 
patientens uppfattningar, tankar och upplevelser och begränsas av de ramar han sätter (Miller 
& Rollnik, 2002). MI har på senare år tagit steget från den mer terapeutiska missbruksvården 
och anammats inom primärvård och specialistvård och används för korta konsultationer 
(Barth & Näsholm, 2006). Det finns stöd för att ett kort motiverande samtal (<20 minuter) 
oftare leder till en beteendeförändring hos patienten jämfört med traditionell rådgivning. Inom 
primärvården Halland har MI använts främst av distriktssköterskor under flera år inom 
tobaksavvänjning med god effekt (Rubak, Sandbaek, Lauritzen & Christensen, 2005). I dessa 
MI samtal är det sällan behandlaren som är experten, samtidigt som hon i hög grad styr 
samtalet. Behandlaren leder samtalet och har till uppgift att skapa en atmosfär som underlättar 
för patienten att reflektera över sig själv. Samtalet fokuserar på att uppmuntra patienten att 
reflektera över sitt tidigare beteende, och att utforska detta i relation till sina intressen, 
värderingar och önskemål. Samtalet syftar till att stärka patientens egna motiv till 
livsstilsförändring snarare än att komma med direkta råd. Målet är en förändring som för 
patienten ska leda till bättre hälsa eller ökad livskvalitet. Denna förändring är möjlig först då 
patienten är redo. Ambivalens har en naturlig plats i förändringsprocessen, och kännetecknas 
ofta av ett nätverk av samtidiga och motstridiga känslor, tankar och hållningar inför en och 
samma sak (Barth & Näsholm, 2006). Osäkerhet och tvekan är något som patienten kan 
uppleva många gånger under en förändringsprocess. De kan känna tvekan inför om de 
kommer att lyckas, är förändringen nödvändig och om det är värt ansträngningen eller om det 
innebär att de förlorar något. Patientens undersökning och bearbetning av sin ambivalens, att 
väga för och emot hör till de mest centrala strategierna i MI. Patienten får värdera på en skala 
från 1 till 10, hur viktigt det är att genomföra förändringen, och även värdera hur säker 
patienten är på att han kommer att lyckas. Utifrån detta har behandlaren en bra plattform att 
arbeta vidare från. Det finns en stark drivkraft i de motiv och beslut som patienten själv har 
kommit fram till, att inse detta är en viktig del av behandlarens roll under MI. 
 
Under samtalets gång undersöks och värderas patientens önskan och vilja respektive förmåga 
och kompetens till en förändring (Forsberg, 2006). Behandlaren är uppmärksam på 
förändringsyttranden genom att följa fyra principer i sitt samtal, samt strävar efter att uttrycka 
hög grad av motiverande samtalsanda ”MI-spirit”. Motiverande samtalsanda innebär att 
behandlaren visar respekt för patientens tankar och idéer och har en samarbetande stil. Vikt 
läggs på patientens autonomi, behandlaren visar respekt för patientens val, även om det 
innebär att inte förändra sig. Patienten stimuleras att formulera sina tankar om nuvarande 
beteende och önskan om förändring.  
Här följer en sammanfattning av de fyra principerna vid motiverande samtal. 
 
1 Att visa empati. Behandlaren anstränger sig att förstå patientens synsätt och dessa 
ansträngningar ska gå att uppfatta för patienten. Det ger sannolikt en bekräftelse för patienten 

2 



 

när behandlaren inte är dömande, men intresserad av innehållet i samtalet och de känslor som 
finns hos patienten. 
 
2 Att utveckla diskrepans. När patienten medvetandegörs om skillnaden mellan nuvarande 
beteende och ett annat alternativ utvecklas diskrepans. Det skapar en inre konflikt som kanske 
är den viktigaste förändringskraften. Under denna process är det av stor betydelse att 
behandlaren försiktigt förstärker förändrings sida, så inte patienten upplever gapet för stort 
mellan hur viktigt det är att genomföra förändringen och tilltron till att kunna genomföra den. 
Finns det inte initialt en konflikt hos patienten försöker behandlaren skapa ambivalens om 
nuvarande livsstilsbeteende. Behandlaren måste gå varsamt fram, och inte ge information och 
råd om att patienten bör förändra sig vilket med stor sannolikhet skapar motstånd hos 
patienten. 
 
3 Att stärka patientens tilltro till egen kompetens och hopp. En avgörande faktor är att skapa 
tilltro till att patienten kan genomföra en specifik förändring. Förändringsprocessen avstannar 
om tilltro till egen förmåga och tilltro till en förändringsplan för hur förändringen ska gå till 
saknas. Det är därför av stor vikt att behandlaren framhåller och uppmärksammar patientens 
ansträngningar för att öka självtilliten. Vid misslyckanden omformuleras dessa till mer 
positiva perspektiv, till exempel kan ett återfall omformuleras som att kunskap om vissa 
risksituationer vunnits. 
 
4 Att reducera motstånd. Patienten argumenterar öppet eller som en inre monolog för att 
fortsätta som hittills. Argumentation för en förändring från behandlaren väcker ofta 
invändningar och motstånd. Förslag, rådgivning och information lämnas först efter 
medgivande från patienten har inhämtats, allt för att reducera patientens eventuella motstånd. 
Ur ett behandlingsperspektiv är motstånd inte bara negativt, utan ses även som en källa till 
fördjupad kunskap om patientens nuvarande situation och utifrån vilken drivkraft han agerar. 
 
Ett MI samtal kan sammanfattas i fem faser (Barth & Näsholm, 2006): 
 
1 En kontakt- och relationsskapande fas. Rådgivaren skapar en atmosfär av trygghet, där      
patienten ska kunna ta emot den hjälp som erbjuds. 
 
2 En neutralt utforskande fas. Här kartläggs patientens upplevelser för att kunna skapa en 
gemensam förståelse av utgångspunkten för förändring. 
 
3 En perspektivutvidgande fas. Andra och andras perspektiv på saken utforskas. Begrepp som 
diskrepans, ambivalens och motstånd är centrala i denna fas. 
 
4 En motivationsbyggande fas. Fokus på patientens förändringsmotivation. Här samlas 
förändringstankar och patienten vänder alltmer blicken framåt, mot beslut och förändring. 
 
5 En besluts- och förpliktelsefas. Här utforskas patientens beslut till förändring och att stärka 
beslutet, allt för att öka sannolikheten för att förändringen genomförs. 
 
 
Livsstilsförändringar   
 
Genom att ändra sin livsstil minskar sjukdomsrisken (Ågren & Lundgren, 2006). Fysisk 
aktivitet, viktminskning, hälsosamma matvanor, stresshantering, rökstopp och minskning av 

3 



 

högt alkoholintag har en gynnsam påverkan på framtida riskfaktor för sjukdom. Till skillnad 
från läkemedel har livsstilsförändringar ofta effekt på många riskmarkörer och 
sjukdomstillstånd samtidigt (Apoteket AB, 2007). Det gör dem extra intressanta och kan 
kanske ge en förklaring till att det ibland blir en större hälsovinst än förväntat av till exempel 
en blodtryckssänkning som åstadkommits genom en livsstilsförändring, än vid 
blodtryckssänkning enbart med läkemedelsbehandling. Medan blodtrycksmedicinen påverkar 
blodtrycket ger till exempel fysisk aktivitet en påverkan på både blodtrycket, kolesterol, BMI, 
plasmaglucos, midja – stusskvot med mera. 
 
Fysisk aktivitet kan både förebygga utvecklingen av högt blodtryck och sänka det hos 
patienter med redan konstaterad hypertoni (SBU, 2004). Blodtrycket kan med hjälp av fysiska 
aktiviteter sänkas med upp till 10/10 mmHg (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Fysisk aktivitet 
har även effekt på stressnivån genom att minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och 
öka aktiviteten i vagusnerven som sänker stressnivån. Kvinnors dubbelarbete, färre individer 
som förväntas utföra mer komplicerade arbeten, ökade krav i privatlivet och brist på 
återhämtning är faktorer som nämns som förklaring till ökad negativ stress. När den negativa 
stressen minskar leder det till minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom, depression och 
sömnsvårigheter (Ågren, 2004). 
Fysisk aktivitet minskar också risken för slaganfall, vissa cancerformer, typ 2-diabetes, 
benskörhet, höga blodfetter, övervikt och fetma (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). För att 
nå en gynnsam effekt på sjukdomsrisken med fysisk aktivitet rekommenderas dagligen 
promenader på sammanlagt 30 minuter samt konditionsträning 3-5 ggr/vecka under 30-60 
minuter (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). Under konditionsträningen ska stora muskelgrupper 
engageras, som sker vid stavgång, jogging, simning, cykling, skidåkning, dans och 
trädgårdsarbete. Den positiva effekten på hälsan kvarstår så länge den fysiska aktiviteten 
bibehålls. Fysisk aktivitet på Recept (FaR) förskrivs inom primärvården i Halland och antalet 
recept används som ett kvalitetsmått av verksamheten (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). All 
form av aktivitet som innebär energiförbrukning definieras som fysisk aktivitet. Huvuddelen 
av all veckoförbrukning av energi beror på vardagliga fysiska aktiviteter som inte har med 
schemalagd motion och idrott att göra. Dagliga promenader, cykla till arbetet, använda 
trapporna i stället för hissen, trädgårdsarbete och leka med barnen är exempel på 
vardagsmotion. Att öka den fysiska aktiviteten med minst en halvtimmes motion varje dag 
exempelvis i form av en rask promenad skulle ge stora positiva effekter på svenska folkets 
hälsa, och sjukvårdkostnaderna skulle minska (Statens Folkhälsoinstitut, 2008).  
 
När kosten är varierad och energiintaget inte överstiger energibehovet undviks kostrelaterade 
sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, cancer, typ 2-diabetes och övervikt och fetma 
(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).  
Vid redan konstaterad övervikt och fetma ligger basen i viktminskningsbehandlingen på en 
kostförändring och på fysisk aktivitet (Ågren & Lundgren, 2006). Även vid typ 2-diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdom är kostförändring ofta förstahandsbehandling. Kostförändringen 
baseras på tallriksmodellen och måltidsfördelningen (Livsmedelsverket, 2008). Målet är att 
äta tre huvudmål och 1-2 mellanmål, att äta en portion per måltid och att äta grönsaker och 
frukt varje dag. Gärna välja nyckelhålsmärkt mat och äta fisk två till tre gånger i veckan. 
Ett ökat intag av fiber och större andel omättat fett har också en positiv inverkan på 
sjukdomsrisken.  
 
 
 
 

4 



 

Varaktighet 
 
Förutsättningen för att vidmakthålla hälsovinsterna av en livsstilsförändring är att patienten 
uppnår en varaktig förändring (SBU, 2004). När patienten bibehåller de nya sundare 
matvanorna, fortsätter med den fysiska aktiviteten, förblir rökfri och stressar mindre ger det 
gynnsamma effekter på hälsan (Ågren & Lundgren, 2006).  
Att det finns svårigheter med att uppnå en varaktig livsstilsförändring hos patienten är ett känt 
faktum (Statens Folkhälsoinstitut, 2008). För att nå en varaktig utveckling behövs en 
stimulering av god hälsa på lika villkor oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet och social eller 
kulturell bakgrund.  
Det finns flera orsaker till svårigheter att åstadkomma varaktig livsstilsförändring (Ågren & 
Lundgren, 2006). De ”icke önskvärda” livsstilsbeteendena har kortsiktigt positiva 
konsekvenser – eventuella negativa effekter uppkommer först på lång sikt och ofta smygande, 
diffust och osäkert. Den ”icke önskvärda” livsstilen är väletablerad och vanemässig, den kan 
vara intränad under ett helt liv. De ”önskade” livsstilsbeteendena har sällan några omedelbara, 
tydliga positiva konsekvenser utan oftast långsiktiga. Eventuella positiva effekter som till 
exempel minskad risk för diabetes typ-2, hjärt- och kärlsjukdom kommer oftast långt senare 
och är dessutom diffusa och osäkra. Dessutom upplevs ofta, åtminstone till en början, 
förändringen i sig som negativt, både konkret och känslomässigt. En förändring beskrivs ofta 
som en känsla av förlust. Förändringen kan ge besvär med trötthet och träningsvärk efter ökad 
fysisk aktivitet eller utanförkänsla när kosten förändras. Det senare kan hänga samman med 
det faktum att de oönskade livsstilsbeteendena ofta är förhärskade i den aktuella patientens 
sociala miljö, och även att de nya önskade beteendena kan vara svåra att förena med socialt 
accepterade normer 
Huvuduppgiften för en intervention med syfte att stödja en livsstilsförändring är att 
överbrygga tiden mellan beteendeförändringen och de långsiktiga positiva effekterna av 
denna förändring. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att klargöra om det motiverande samtalet påverkar patienten 
till en varaktig livsstilsförändring. 
 
 
Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie 
 
 
Datainsamling 
 
De vetenskapliga artiklar som användes i litteraturstudien söktes i databaserna CINAHL, 
PsycInfo och PubMed. I CINAHL användes life style i kombination med motivation, 
interview och hypertension som huvudsökord. Inklusionskriterier i CINAHL var att artiklarna 
skulle vara vetenskapliga, publicerade mellan 1998 och 2008, vara på engelska, vara peer-
reviewed och gälla vuxna män och kvinnor. 
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I PsycInfo användes life style changes, hypertension, motivation och interview. 
Inklusionskriterier i PsycInfo var att artiklarna skulle vara publicerade från 1998-2008, vara 
på engelska, ha en sammanfattning och gälla vuxna från 18 år och uppåt. 
 
I PubMed användes interview, motivation och life style som huvudsökord. Inklusionskriterier 
var att artiklarna skulle vara publicerade från 1998-2008, vara på engelska, ha en 
sammanfattning och gälla vuxna från 19 år och uppåt. Exklusionskriterier var barn och 
ungdom. 
 
Tabell 1. Sökhistoria 
 
Databas Sökord Antal 

Träffar 
Genomlästa 
Abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

CINAHL 
2008-02-26 

Life styl* 
AND motiv* 
AND interv* 
 

11 7 6 4 

CINAHL 
2008-02-26 

Life style* 
AND hypert* 
 

56 17 3 1 

PsycInfo 
2008-02-26 

Life styl* 
chang*  
AND hypert* 
AND interv* 
AND motiv* 
 

36 19 5 2 

PubMed 
2008-03-07 

Interv*  
AND motiv* 
AND life style 
 

37 21 9(3)¤ 1 
 

¤ siffran som redovisas inom parentes upplyser om hur många av artiklarna som påträffats i 
tidigare sökning 
 
En första osystematisk sökning ägde rum 2008-02-20. De systematiska sökningarna utfördes 
2008-02-26 och 2008-03-07. Några av artiklarna påträffades i mer än en databas men valdes 
bara ut i en. Vid genomläsning av artiklarnas sammanfattning valdes de artiklar ut vars 
innehåll stämde överens med syftet till litteraturstudien. De artiklar som fanns tillgängliga i 
fulltext togs ut direkt. Övriga artiklar togs ut via bibliotekets tidsskriftslista på Högskolan i 
Halmstad. Två artiklar beställdes från biblioteket.  
Totalt genomlästes 23 vetenskapliga artiklar, av dessa valdes 15 bort med motiveringen att 
deras innehåll inte stämde överens med studiens syfte. De åtta resultatartiklarna, se 
artikelöversikt, kvalitetsbedömdes enligt protokoll (Willman, Stolz & Bahtsevani, 
2006)(bilaga1). 
 
 
Databearbetning  
 
Varje resultatartikel genomlästes flera gånger. En sammanfattning av varje artikels innehåll, 
syfte, metod och resultat skrevs ned för hand på ett försättsblad och fästes på respektive 
artikel. Resultaten från artiklarna analyserades utifrån frågorna: 
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• Vilka livsstilsförändringar är mest förekommande i artiklarna?  
• Vilka ”mått” har använts för att mäta livsstilsförändringarna? 

 
 
Vid analys av resultatartiklarna framkom olika kombinationer av kategorierna fysisk aktivitet 
och kostförändring. Fyra av artiklarna belyste MI samtalets påverkan på både kostförändring 
och fysisk aktivitet. Tre av artiklarna belyste enbart den fysiska aktiviteten och MI samtal, en 
hade undersökt MI samtalets påverkan på kostförändring.  
 
 

Resultat 
 
Vid analys av de åtta artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte framkom 
kategorierna ”fysisk aktivitet” och ”kostförändring”. Studierna var tämligen heterogena med 
avseende på antalet mättillfällen som gjordes. 
 
I sju av de åtta artiklarna studerades effekten på fysisk aktivitet (Brodie & Inou, 2005; Elmer 
et al., 2006; Hardcastle, Taylor, Bailey & Castle, 2008; Harland et al., 1999; Kreman et al., 
2006; Perry, Rosenfeld, Bennett & Potempa, 2007; Resnicow et al., 2005). I fyra av dessa sju 
undersöktes i samma studie även effekten på kosten (Elmer et al, 2006; Hardcastle et al., 2008; 
Kreman et al., 2006; Resnicow et al., 2005). I studien av Mhurchú, Margetts & Speller (1998) 
undersöktes enbart en kostförändring. 
 
Tabell 2. Resultatöversikt 
 

Publikations -
år Land  

2005  
Storbritanien  

2006                
USA 

200 8  
Storbritannien  

1999                 
Storbritannien  

200 6                  
USA 

1998                    
Storbritannien  

2007                 
USA  

2005                            
USA 

Förfat tare  Brodie  &            
Inoue  

Elmer  et al.  Hardcastle, S         
Taylor, A               
Bailey, M              
Castle, R  

Harland  et al.  Kreman  et al.  Mhurchú, C .N         
Margetts, B.M                
Speller, V  

Perry  et al.             Resnicow  et 
al . 

Studiens 
längd  

5 mån  18 mån  6 mån  1 år  3 mån  3 mån  3 mån  1 år  

Antal 
mättillfällen 
totalt  

2 tillfällen  3 tillfällen  2 tillfällen  3 tillfällen  2 tillfällen  2 tillfällen  2 tillfällen  2 tillfällen  

Tid mellan 
sista MI -
samtalet och 
slutlig 
uppföljning  

oklar t oklart  oklart  9 mån  3 mån  6 veckor  ingen  3 mån  

Fysisk 
aktivitet  

ja  ja  ja ja  ja  Ej undersökt  ja  ja  

Kostförändrin
g  

ej undersökt  ja  ja ej undersökt  ja  ja, men inte bättre 
resultat än 
traditionell 
rådgivning  

ej undersökt  ja  

Objektiva mått 
/ Självrapp.  

 självrapport   BT, vikt, 
självrapport  

 BT, BMI, kolesterol, 
självrapport  

självrapport   VO2 max, 
kolesterol  

 Vikt kolesterol   12 minuters 
gångtest  

 själ vrapport  

  
 
 
Fysisk aktivitet 
 
I fem av åtta artiklar undersöktes om det med MI samtal blev någon förändring av den 
självrapporterade fysiska aktiviteten (Brodie & Inoue, 2005; Elmer et al., 2006; Hardcastle et 
al., 2008; Harland et al., 1999; Resnicow et al., 2005). Resultaten från samtliga studier tyder 
på att den självrapporterade fysiska aktiviteten ökar med MI samtal.  
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I studien av Brodie & Inoue (2005) var deltagarna uppdelade i tre grupper, första gruppen fick 
både MI och traditionell rådgivning, den andra enbart traditionell rådgivning och den tredje 
enbart MI för att öka den fysiska aktiviteten. Urvalskriterier var patienter med kronisk 
hjärtsjukdom med en ålder på 65 år eller äldre med förmåga att gå. Deltagarna fick åtta 
sittningar på ungefär en timme vardera. Första och tredje gruppen visade på en ökning av flera 
självrapporterade fysiska aktiviteter (promenader, gång i trappor) samt en signifikant ökning 
av energiförlust (kcal/kg/dygn) efter fem månader. 
Liknade resultat fick Elmer et al. (2006) i sin studie vars syfte var att jämföra effekten av tre 
olika metoder för att förbättra livsstilen efter 18 månader. Urvalskriterier var patienter med 
måttligt förhöjt blodtryck med en ålder på 25 år eller äldre, som inte stod på någon 
blodtryckssänkande medicinering. Deltagarna i den första gruppen fick enbart traditionell 
rådgivning under två 30-minuters individuella träffar. Den första träffen var vid studiens start 
och den andra efter 6 månader. Deltagarna i andra gruppen deltog i 14 gruppträffar och fyra 
individuella samtal under de första sex månaderna. Under månad 7 till 18 träffades gruppen 
en gång per månad och vid tre individuella samtal. Deltagarna i grupp tre hade samma 
upplägg som grupp två plus att de fick extra kostgenomgång. Konditionen ökade i alla 
grupperna med något större ökning i interventionsgrupperna. Resultatet minskade något 
mellan 6 till 18 månader, men tendensen var ändå tydlig till MI samtalets fördel. 
 
I studien av Hardcastle et al. (2008) undersöktes under en sexmånadersperiod effekten av MI 
samtal för att öka den fysiska aktiviteten hos patienter i primärvården med hjärt- och 
kärlsjukdomsrisk. Deltagarna erhölls från en patientdatabas. Urvalskriterier var ålder på 18 till 
65 år och minst en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom; BMI på 28 eller mer, högt blodtryck 
och/eller förhöjda blodfetter. Efter sex månader visade resultatet på en ökad självrapporterad 
fysisk aktivitet, särskilt promenaderna, i interventionsgruppen.  Deltagarna var uppdelade i 
två grupper där den ena fick traditionell rådgivning och den andra upp till fem MI-baserade 
samtal under en sexmånaders period. Uppföljning gjordes sex veckor efter sista MI-samtalet. 
Resultatet visade på en signifikant ökning av antalet promenader och konditionsträningen 
jämfört med kontrollgruppen. En ökad fysisk aktivitet sågs också i studien av Harland et 
al.(1999). Efter 12 veckor hade alla fyra interventionsgrupperna ökat sin fysiska aktivitet med 
38% jämfört med kontrollgruppen som ökade med 16%. I denna studie undersöktes under ett 
år effekten av olika metoder för att öka den fysiska aktiviteten hos patienter i primärvården. 
Deltagarna erhölls genom att tillfråga alla mellan 40 till 64 år som sökte vård på en 
vårdcentral under ett år. Deltagarna var uppdelade i fem grupper, en kontrollgrupp och fyra 
olika MI-baserade grupper. Vid studiens start fick alla deltagare en genomgång av deras 
hälsostatus och en kort rådgivning samt skriftlig information om nyttan av livsstilsförändring. 
Deltagarna i kontrollgruppen fick ingen ytterligare rådgivning. Grupp ett och två fick ett MI 
samtal fokuserat på att öka den fysiska aktiviteten vid studiens start, och grupp två fick även 
30 inträdesbiljetter till olika fysiska aktiviteter (simhall, idrottshall). Grupp tre och fyra fick 
sex MI samtal, och grupp fyra fick även 30 inträdesbiljetter. Varje MI samtal varade ungefär 
40 minuter. Ökningen av fysisk aktivitet var inte bestående efter ett år utan sjönk till 26% i de 
MI-baserade grupperna. Störst ökning hade grupp fyra, vilken var den mest kostsamma. 
Även studien av Resnicow et al. (2005) visade på att den självrapporterade fysiska aktiviteten 
ökade med MI samtal. Studien jämförde under ett år traditionell rådgivning med videobaserad 
rådgivning fokuserad på hjälp till självhjälp samt jämförelse med MI-baserade telefonsamtal. 
Deltagarna värvades från 16 afroamerikanska kyrkor. Alla som var inskrivna i kyrkan erbjöds 
att delta i studien. Deltagarna var uppdelade i tre grupper. Första gruppen fick enbart 
traditionell rådgivning. Grupp två fick ett basmaterial i form av video med kostråd, en kokbok, 
motionsvideo och instruktionsbok med fysiska aktiviteter. Deltagarna i MI-gruppen fick 
samma basmaterial som grupp två samt fyra MI samtal via telefon. Samtalen gavs under 
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vecka 4, 12, 26 och 40. Den fysiska aktiviteten ökade signifikant i bägge 
interventionsgrupperna efter ett år jämfört med gruppen som fick traditionell rådgivning. 
Ökningen var något större i MI gruppen.  
 
Två av studierna har undersökt MI samtalets effekt relaterat till blodtryckssänkning (Elmer et 
al., 2006; Hardcastle et al., 2008). I studien av Elmer et al. (2006) visade resultatet  på 
reducerat blodtryck i alla tre grupperna, men deltagarna i interventionsgrupperna hade en 
större minskning. Hardcastle et al. (2008) kunde också visa på att blodtrycket sjönk i den 
grupp som fått MI samtal. Men här visade även resultatet på att antalet MI samtal hade en 
betydelse. Det diastoliska blodtrycket minskade signifikant och det systoliska sjönk mer i den 
gruppen som deltagit i tre till fem MI samtal jämfört med dem som deltagit en till två. 
 
I två studier av åtta undersöktes om konditionen ökade hos deltagarna genom MI samtal 
(Kreman et al., 2006; Perry et al., 2007). Bägge studiernas resultat tydde på en förbättrad 
kondition i interventionsgrupperna. 
Ena studien undersökte vilken effekt MI-baserade telefonsamtal hade på den fysiska 
aktiviteten mätt i VO2max (Kreman et al., 2006). VO2max (ofta kallad maximal 
syreupptagning) är muskulaturens syrekonsumtion vid maximalt aerobiskt kroppsutövande 
och är ett standardmått på kardiovaskulär kondition. Deltagarna erhölls från en 
kreatursauktion på landsorten. Urvalskriterier var ålder på över 19 år, konstaterad förhöjda 
blodfetter och ingen tidigare hjärt-kärlsjukdom. Deltagarna var uppdelade i två grupper, den 
första gruppen fick traditionell rådgivning och den andra var MI-baserad. Vid studiens start 
mättes deltagarnas hjärtlungkapacitet genom att räkna ut VO2max. Ett skriftligt material med 
information om fysisk aktivitet lämnades ut till alla deltagarna. Ungefär två veckor efter det 
skriftliga materialet var distribuerat fick den första gruppen ett uppföljande telefonsamtal 
baserat på den skriftliga informationen, och den andra gruppen fick ett baserat på MI. Bägge 
samtalen varade ungefär 30 till 45 minuter. Efter 3 månader gjordes en ny mätning av 
hjärtlungkapaciteten där det visade sig att MI-gruppen ökat sin VO2max med 13 % mot 
kontrollgruppens 9 % ökning. Denna ökning var inte signifikant. 
Perry et al. (2007) undersökte i sin studie om MI samtal bidrog till att öka promenerandet. Ett 
12-veckors program (kallat hjärta till hjärta) med syfte att öka den fysiska aktiviteten genom 
att uppmuntra kvinnor att promenera låg till grund för studien. Programmet var baserat på MI 
samtal och gruppträffar. Deltagarna värvades genom flygblad som var uppsatta på fyra lantligt 
belägna kliniker. Urvalskriterier var; förmåga att förstå och tala engelska, vara 21 till 65 år, 
vara fysiska inaktiv, ha en vilja att öka sin fysiska aktivitet, bo på landet och ha tillgång till 
telefon. Deltagarna delades upp i två grupper. Vid studiens start mättes deltagarnas kondition 
genom en 12-minuters gångtest. Deltagarna i MI-gruppen fick vid studiens start ett personligt 
30 minuters MI samtal om motion, medan deltagarna i kontrollgruppen fick rådgivning om 
motion i 10-minuter. Därefter samträffades MI-gruppen varje vecka för gruppdiskussioner 
och promenader tillsammans, samt ett 10-minuters individuellt MI-baserat telefonsamtal varje 
vecka. Kontrollgruppen kontaktades en gång per månad med 5-minuters telefonsamtal. Efter 
tre månader från start gjordes en ny 12-minuters gångtest på alla deltagarna där resultatet 
visade på en ökning av konditionen hos MI-gruppen..  
 
 
Kostförändring 
 
I tre av de åtta artiklarna användes kolesterolvärdet som ett objektivt mått på om MI samtalet 
gav en kostförändring (Hardcastle et al., 2008; Kreman et al., 2006; Mhurchú et al., 1998).  
Alla tre studierna visade på en sänkning av kolesterolvärdet, men i studien av Mhurchú et al. 
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(1998) var sänkningen mindre och ingen skillnad kunde ses mellan kontrollgruppen och 
interventionsgruppen.  
I studien av Hardcastle et al. (2008) fick alla deltagarna först träffa en sjuksköterska som 
enligt en mall ställde frågor om livsstilen, och tog fastekolesterol. Samtliga patienter fick 
skriftlig kostinformation vid detta tillfälle och de som ingick i MI gruppen fick även en tid för 
sitt första MI samtal. Upp till fem MI samtal på 20 till 30 minuter inom de följande sex 
månader erbjöds. Alla deltagarna ökade sin frukt- och grönsakskonsumtion samt minskade sitt 
fettintag. MI-gruppens minskning av fettintag var signifikant större jämfört med den gruppen 
som enbart fick rådgivning. Även en signifikant större minskning av BMI och sänkning av 
kolesterol uppmättes i MI-gruppen. Studien visade också på att de som deltagit i flera MI 
samtal, tre till fem, minskade mer i vikt och sänkte sitt kolesterol mer jämför med de deltagare 
som enbart varit med en till två gånger. 
Kreman et al. (2006) som utförde sin studie ett par år tidigare fann liknade resultat. Syftet 
med studien var att undersöka effekterna av MI-baserade telefonsamtal, dess effekt på en 
kostförändring jämfört med traditionell rådgivning. Efter tre månader togs nya prover av 
fastekolesterol och i denna studie fann man en skillnad mellan grupperna. Bland deltagarna 
som fått MI samtal sänktes kolesterolet signifikant mer med 15 % jämfört med 7 % sänkning i 
den traditionella rådgivningsgruppen. 
Mhurchú et al. (1998) hade ett liknande syfte - att jämföra effekterna av MI samtal med 
traditionell rådgivning inom kostförändring till patienter med höga blodfetter. Urvalskriterier 
var patienter med ett konstaterat blodfettvärde på >5,2mmol/l som var remitterade till dietist 
för kostrådgivning. Vid studiens start kontrollerades fastekolesterol, längd och vikt. Alla förde 
mat-dagbok i sju dagar där en uppskattning av portionsstorlek och mat-innehåll gjordes. 
Utifrån mat-dagboken räknades dagligt kaloriintag och fettintag ut. Deltagarna delades upp i 
två grupper. Den ena gruppen fick traditionell, muntlig kostrådgivning mot höga blodfetter. 
De fick även med sig denna information i skrift. Den andra gruppen fick tre MI baserade 
samtal, vid start, efter sex veckor och efter tre månader. Dessa livsstilssamtal var fokuserade 
på en förändring av kosten för att uppnå en sänkning av kolesterolet. Efter tre månader togs 
nya fastekolesterolvärden som visade på en liten sänkning i bägge grupperna. Även en liten 
viktnedgång kunde ses. Gruppen som fick MI hade inte bättre resultat än traditionell 
rådgivning. 
 
Två studier valde att undersöka MI samtalets inverkan på kostförändringen genom att mäta 
självrapporterad kostförändring (Elmer et al., 2006; Resnicow et al., 2005). Bägge studierna 
visade på signifikant ökning av frukt- och grönsaksintag i den gruppen som fått MI samtal 
jämfört med dem som fick traditionell rådgivning. I studien av Elmer et al. (2006) var 
ökningen fortfarande signifikant efter 18 månader. 
 
 
Varaktighet 
 
Både studiernas längd och tiden mellan sista MI samtalet och den slutliga uppföljningen 
varierade mellan de åtta artiklarna. I tre artiklar av åtta var studiens längd ett år eller mer 
(Elmer et al., 2006; Harland et al.,1999; Resnicow et al., 2005). Tiden mellan sista MI 
samtalet och den slutliga uppföljningen varierade i dessa studier mellan nio månader som 
längst i artikeln av Harland et al. (1999) till tre månader i artikeln av Resnicow et al. (2005). 
Hur lång tid som förflutit  i studien av Elmer at al., (2006) framgick inte. I artikeln av 
Hardcastle et al., (2008) beskrivs hur studien pågår i sex månader och studien av Brodie et al., 
(2005) hade en längd på fem månader. I artiklarna från bägge dessa studier framgick det inte 
hur lång tid som förflutit mellan sista MI samtalet och den slutliga uppföljningen.   
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I tre artiklar av åtta pågick studien i tre månader (Kreman et al., 2006; Mhurchú el al., 1998; 
Perry et al., 2007).  I studien av Kreman et al., (2006) förflöt det tre månader mellan sista MI 
samtalet och slutlig uppföljning, och i studien av Mhurchú et al., (1998) gick det sex veckor, 
medan det i studien av Perry et al., (2007) inte gick någon tid alls. 
 
 
Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att klargöra om det motiverande samtalet påverkar patienten 
till en varaktig livsstilsförändring.  De åtta vetenskapliga artiklar som ligger till grund för 
studien hittades i databaserna CINAHL, Psycinfo och PubMed. Huvudsökord i databaserna 
var life style, life style changes respektive interview. Huvudsökorden kombinerades med 
motivation, interview och hypertension (se tabell 1, sökhistorik).  
 
Vid databearbetningen framkom två kategorier, fysisk aktivitet och kostförändring. 
 
Vid artikelsökningen ur databaserna användes ingen av dessa kategorier som sökord, vilket 
kan ses som en brist. Anledningen till detta är att det primära var motiverande samtal, 
livsstilsförändring och varaktighet, vilken sorts förändring var av sekundärt intresse. 
Ett par av artiklarna förekom i fler än en databas vilket nog kan ses som en tillgång då detta 
antydde att problemområdet hade ringats in. De flesta artiklarna fanns i CINAHL, vilket kan 
ses som en tydlig förskjutning mot omvårdnadsforskning. 
För att hitta aktuell forskning inom området var ett inklusionskriterium att artiklarna hade 
publicerats mellan 1998 och 2008. 
 
I urval ett fanns 23 artiklar, dessa lästes noggrant igenom och vid urval två valdes de åtta 
artiklar ut som skulle användas som resultatartiklar i litteraturstudien. De artiklar som valdes 
bort stämde inte mot syftet, var inte färdiga studier eller var review artiklar. De åtta artiklar 
som valdes ut genomlästes flera gånger, granskades och värderades gentemot 
litteraturstudiens syfte vilket kan anses ge studien trovärdighet. I en av artiklarna benämns 
inte uttryckligen begreppet motiverande samtal om modellen som används i 
interventionsgruppen men den kan ändå definieras som MI (Elmer et al., 2006). Reflekterande, 
autonomi och problemlösande samt motiverande är begrepp som används för att beskriva 
metoden. Eftersom undersökningen sträcker sig över 18 månader ansågs den ha mycket stor 
relevans för studien. Vid databearbetningen framkom att det inte gick att bedöma 
varaktigheten. Det var oklart hur lång tid som förflutit mellan sista MI samtalet och slutliga 
uppföljningen. Med denna kunskap om artikelns innehåll är det tveksamt om den tillför något 
till studien, och borde därför kanske ha valts bort.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Litteraturstudien innehöll resultatartiklar med kvantitativ metod. Åtta vetenskapliga artiklar 
ligger till grund för studien, vilket kan ses som ett litet antal. En förklaring till svårigheter att 
finna forskningsartiklar som gäller icke-farmakologiska metoder kan vara att forskning och 
dokumentation för med sig stora kostnader och det finns ett svagt ekonomiskt intresse från 
företag att undersöka och dokumentera metoder för livsstilsförändringar som till exempel 
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fysisk aktivitet och kostförändring. Flertalet studier av livsstilsförändringar är kopplade till 
läkemedel som till exempel blodtryckssänkande och kolesterolsänkande läkemedel och 
sponsrade av läkemedelsföretag som satsar på forskning för att kunna sälja en vinstgivande 
produkt. En annan förklaring kan vara min egen ovana att göra systematiska 
litteratursökningar, vilket kan ha medfört att ”rätt” artiklar inte blev funna. Den äldsta artikeln 
är från 1998 och den yngsta 2008, det ger ett tidsspann på 10 år. Detta kan tyckas vara ganska 
lång tid, vilket kan indikera på brister i litteratursökningen. En annan förklaring kan vara att 
det gjorts relativt lite forskning inom detta område. 
Artiklarna representerade studier från USA och England, bägge är länder med likartad 
levnadsstandard som Sverige vilket gör att resultatet lättare kan appliceras i den svenska 
hälso- och sjukvården. Det hade varit önskvärt med studier från Sverige eftersom vårt 
sjukvårdssystem till en del skiljer sig från det system som finns i USA och England. Tyvärr 
framkom ingen svensk artikel under artikelsökningen som stämde överens med 
litteraturstudiens syfte.  
 
De artiklar som analyserades var väl genomförda med god beskrivning av datainsamling och 
databearbetning vilket höjde deras trovärdighet. I fyra artiklar av åtta beskrivs hur de har fått 
tillstånd att genomföra studien av en etisk kommitté (Brodie & Inoue, 2005; Elmer et al., 
2006; Hardcastle et al., 2008; Harland et al., 1999). I de resterande fyra finns det en risk för 
att forskningsetiska principer har blivit åsidosatta eftersom det inte framkommer om tillstånd 
var inhämtat från en etisk kommitté (Kreman et al., 2006; Mhurchú et al., 1998; Perry et al., 
2007; Resnicow et al., 2005). Dock var urval och metod väl beskrivna i alla fyra studierna. 
 
Artiklarna representerade studier med olika urvalskriterier. Homogena kvinnogrupper, 
blandade grupper med både män och kvinnor, vuxna och äldre är representerade. Studierna 
genomfördes både bland en specifik sjukdomsgrupp och i ett preventivt syfte. Studierna är 
utförda både på landsbygd och i städer. I denna litteraturstudie var det själva metoden MI 
samtal som var det primära, och dess effekt på varaktig livsstilsförändring. Vilka 
urvalsgrupper som fick MI samtalet och vem som utförde det ansågs därför vara av sekundärt 
intresse och det kan i detta sammanhang ses som en styrka. Det verkar vara metoden i sig som 
har betydelse inte vilka urvalskriterier som används eftersom resultatet från artiklarna var 
samstämmiga till motiverande samtalets fördel förutom i ett fall. I en artikel av Knight, 
McGowan, Dickens & Bundy (2006) kommer de fram till liknade resultat. MI samtal som 
metod verkar ha effekt på livsstilsförändringar.   
 
Hur MI samtalen genomfördes i studierna varierade. I tre av åtta studier genomfördes MI 
samtalen via telefon (Kreman et al., 2006; Perry et al., 2007; Resnicow et al., 2005). I 
resterande fem studier genomfördes MI samtalen ansikte till ansikte (Brodie & Inoue, 2005; 
Elmer et al., 2006; Hardcastle et al., 2008; Harland et al., 1999; Mhurchú et al., 1998). Vilken  
yrkeskategori som genomförde MI samtalet varierade också.  I tre studier var det 
sjuksköterskor som genomförde MI samtalen (Brodie & Inoue, 2005; Kreman et al., 2006; 
Perry et al., 2007). I studien av Elmer et al. (2006) var det en hälsopedagog och en dietist, och 
i Hardcastle et al. (2008) en dietist och en sjukgymnast. Mhurchú et al. (1998) hade en dietist 
som genomförde MI samtalen. I studien av Harland et al. (1999) genomförde en hälsopedagog 
MI samtalen och i studien av Resnicow et al. (2005) var det en psykolog. 
 
Litteraturstudiens syfte var att klargöra om det motiverande samtalet påverkar patienten till 
varaktig livsstilsförändring. För att kunna bedöma om patientens livsstilsförändring är 
varaktig eller inte behöver det gå en tid från det sista MI samtalet tills uppföljning sker. Det är 
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stor skillnad på om uppföljningen sker när patienten fortfarande får aktivt stöd, eller om han 
står på ”egna ben”.  
I tre artiklar var studiens längd ett år eller längre (Elmer et al., 2006; Harland et al., 1999; 
Resnicow et al., 2005). Studien av Elmer et al. (2006) pågick under 18 månader. Under 
månad 7-18 fick deltagarna tre MI samtal. Tyvärr framgår det inte i artikeln hur lång tid som 
gick mellan sista samtalet och uppföljningen vilket gör att det inte går att bedöma 
varaktigheten. Längst tid mellan sista MI samtalet och slutliga uppföljningen hade Harland et 
al. (1999) med nio månader. I studien från Harland et al. (1999) visade det sig att ökningen av 
den fysiska aktiviteten inte var bestående efter ett år utan att den minskade. Vid tre månader 
hade fysiska aktiviteten ökat i MI grupperna till 38% och den sjönk till 26% vid 
uppföljningen efter ett år. Den fysiska aktiviteten var dock fortfarande ändå större i MI 
gruppen mot kontrollgruppen som ökade sin fysiska aktivitet med 16%. I denna studie tydde 
resultatet på att MI samtalet gav en varaktig livsstilsförändring.  
I studien av Resnicow et al. (2005) förflöt det tre månader mellan sista MI samtalet och 
uppföljningen. Även i denna studie tydde resultatet på att MI samtalet ledde till en 
livsstilsförändring som kvarstod, åtminstone under tre månader.  
 
Två studier hade tre månader mellan sista MI samtalet och uppföljning (Kreman et al., 2006; 
Resnicow et al., 2005). Studien av Resnicow et al. (2005) pågick under ett år, medan studien 
av Kreman et al (2006) pågick i tre månader. Bägge studierna använde sig av MI baserade 
telefonsamtal och trots olikheterna i längd och upplägg visade de på likartade slutresultat. 
Bägge dessa studier visade på en ökad fysisk aktivitet vid uppföljningen tre månader efter 
sista MI samtalet. Ökningen var signifikant i studien av Resnicow et al. (2005).  
I studien av Kreman et al. (2006) visade resultatet på en större sänkning av kolesterolet bland 
de deltagare som fått MI samtal. Resnicow et al. (2005) påvisade en ökning av frukt- och 
grönsaksintaget bland dem som fått MI samtal. 
Kostförändringarna var signifikanta i bägge studierna. Utifrån dessa två studier verkar det 
som att MI samtal tenderar att ge en varaktig livsstilsförändring avseende fysisk aktivitet och 
kostförändring under tre månader. Van Dorsten (2007) kommer fram till samma slutsats, att 
MI har en positiv effekt på motivationen till att förändra livsstilen avseende kostförändring 
och fysisk aktivitet och att det leder till varaktig förändring. 
 
I en av studierna gick det sex veckor mellan sista MI samtalet och uppföljning (Mhurchú, 
1998). Resultatet av denna studie visade på en liten sänkning av kolesterolet vid tiden för 
uppföljningen. Gruppen som fick MI samtal hade dock inte bättre resultat än de som fått 
traditionell rådgivning. Resultatet från denna studie visade på svårigheter i att klargöra om MI 
samtal ger varaktig livsstilsförändring. En förklaring till resultatet kan vara att deltagarna 
redan innan studiens start hade förändrat sin kost. Flertalet av deltagarna hade haft diagnosen 
höga blodfetter ett tag innan de blev rekryterade till studien, och vetskapen om diagnosen kan 
ha motiverat dem till förändring av kosten redan innan de träffade dietisten. 
 
I tre av artiklarna framgår inte hur lång tid som gått sedan sista MI samtalet och slutlig 
uppföljning (Brodie et al., 2005; Elmer et al., 2006; Hardcastle et al., 2008) och i en artikel 
förflyter det ingen tid mellan sista MI-samtalet tills den slutliga uppföljningen gjordes vilket 
gör det svår att bedöma varaktigheten (Perry et al., 2007).  
  
 Resultatet från studien av Hardcastle et al. (2008) och Harland et al. (1999) visade på att 
antalet MI samtal har betydelse. De som deltog i tre till fem samtal minskade mer i vikt, 
sänkte sitt kolesterolvärde mera och de hade en större minskning av blodtrycket både det 
systoliska och det diastoliska värdet jämfört med dem som deltagit i få MI samtal (dvs 1-2 
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samtal)(Hardcastle, et al., 2008). Liknade resultat fick Harland, et al. (1999) i sin studie. De 
MI-grupper som fick sex MI samtal visade på en större ökning av den fysiska aktiviteten 
jämfört med de grupper som fick ett samtal.  
 
Fler studier med bra kvalitet där det gått en tid mellan sista MI samtalet och uppföljningen 
vore önskvärt för att kunna utvärdera effekten på varaktig livsstilsförändring med MI samtal. 
Även utvärdering, uppföljning och fortsatt kompetensutveckling av behandlaren är nödvändig, 
vilket även Knight et al.(2006) kommer fram till i sin artikel. Knight et al. (2006) visar i sin 
analys av genomförda studier angående MI samtalets effektivitet att utvärdering och 
uppföljning av MI interventioner inte alltid görs och de belyser nödvändigheten av att 
behandlaren erhåller fortlöpande kompetensutveckling. Författarna trycker även på att det 
behövs fler studier med högre kvalitet för att utvärdera effekten på varaktig livsstilsförändring 
med MI samtal innan metoden bör spridas vidare. Fler frågeställningar som behöver besvaras 
är hur kostnadseffektivt MI är relaterat till hur mycket resurser det kräver jämfört med 
traditionell rådgivning. Om det visar sig att MI samtalet är mer resurskrävande, kan den ändå 
vara en förstahandsmetod om den genererar större hälsovinster och blir därmed 
kostnadseffektiv relaterat till en större livsstilsförändring som är varaktig. Resultatet från 
denna litteraturstudie stödjer deras slutsats.  
 
 
Konklusion 
 
Fysisk inaktivitet och osunda matvanor är förenade med ett stort antal sjukdomstillstånd och 
symtom. Hjärt- och kärlsjukdom, fetma och typ 2-diabetes är exempel på sjukdomar som kan 
undvikas genom förbättrad livsstil. Sveriges elva folkhälsomål omfattar de 
bestämningsfaktorer som har störst betydelse för den svenska folkhälsan där målområde sex 
framhåller betydelsen av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. I målbeskrivningen 
framhålls att sjukvården har en nyckelroll i folkhälsoarbetet genom sin kompetens, sin 
auktoritet, breda kunskap och stora kontaktyta mot befolkningen och att det idag finns brister i 
sjukvårdens förebyggande arbete. För att åstadkomma en varaktig livsstilsförändring är det av 
intresse att använda en metod med vetenskaplig evidens. Flera studier tyder på att en metod 
som stimulerar patientens inre vilja till förändring, där patienten är experten är mer effektiv än 
traditionell rådgivning, som att ge information och råd. Motiverande samtal (MI) är en metod 
där patienten tar mer ansvar för att en beteendeförändring sker och behandlaren är mer en 
konsult till sin patient. För att kunna bedöma om patientens livsstilsförändring är varaktig 
eller inte behöver det gå en tid från det sista MI samtalet tills uppföljning sker. Landstinget 
Halland är inne på 16:e gruppen som får utbildning i MI samtal, men ännu har ingen 
utvärdering påbörjats. Genom egen yrkeserfarenhet ses ett behov av en utvärdering och 
uppföljning av utbildningen snarast. 
 
Tyvärr finns det få studier som gäller motiverande samtal och varaktig livsstilsförändring som 
ökad fysisk aktivitet och kostförändring. De artiklar som fanns antyder att motiverande samtal 
kan leda till varaktig livsstilsförändring. Den fysiska aktiviteten verkar öka och 
kostförändringen blir större med fler motiverande samtal. Samtalen kan vara per telefon eller 
ansikte mot ansikte.  
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Implikation  
 
De flesta människor kommer någon gång i kontakt med sjukvården. Det är ett faktum som 
borde tas tillvara för att främja livsstilsförändring. Särskilt intressant är primärvårdens arena 
genom sin stora kontaktyta med människor i alla åldrar. Möjligheterna till att på ett tidigt 
stadium inventera tobaksvanor, fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och 
alkoholkonsumtion borde utnyttjas bättre. Redan nu är stöd för livsstilsförändringar en viktig 
del av distriktssköterskans arbete. Utvärdering, uppföljning och fortsatt kompetensutveckling 
av behandlaren är nödvändigt för att kunna nå bästa resultatet. Utbildning i att föra 
motiverande samtal behövs både på grundutbildningen till sjuksköterska och i 
specialistutbildning av distriktssköterskor. 
Även om prevention av hjärt- och kärlsjukdom och hälsofrämjande arbete är av avgörande 
betydelse för folkhälsan finns det få undersökningar som har kartlagt hur bästa resultatet 
uppnås varaktigt. Vidare forskning behövs omgående för att komma fram till hur behandlaren 
på bästa sätt kan stödja patienten till varaktig livsstilsförändring vad gäller kost och fysisk 
aktivitet för långsiktig inverkan på risken för hjärt- och kärlsjukdom, fetma och typ 2-diabetes. 
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