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Sammanfattning: Sjuksköterskors kunskap inom hälsorådgivning kan alltid 

förbättras. En metod att bedriva hälsorådgivning kan vara det 

motiverande samtalet (MI). Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser av det motiverande 

samtalet vid patientrådgivning. 13 artiklar kvalitetsgranskades och 

användes i resultatet, där fyra kategorier bildades. I resultatet 

framkom att hälsa är en viktig del i sjuksköterskors 

kommunikation med patienter och omfattar en stor del av 

omvårdnaden. Det framkom dock att kunskap och utbildning till 

viss del saknades, för att på ett bra sätt kunna hålla en 

patientrådgivning. MI visade sig vara en bra metod för att bedriva 

hälsorådgivning och kunde öka sjuksköterskors pedagogiska 

insikt. Individanpassad information och öppna frågor underlättade 

för patientens reflektion angående sitt beteende. Att som 

sjuksköterska stå emot känslan att ta på sig hela ansvaret för 

patientens beteendeförändring, framstod som svårt men kunde 

genom MI-utbildning förbättras. Tidsbrist var något som 

försvårade för sjuksköterskor när de skulle använda MI. Den 

upplevda tidsbristen påverkade även följsamheten och 

kontinuiteten, vilka var betydelsefulla vid beteendeförändringen. 

Många sjuksköterskor upplevde att MI var något all vårdpersonal 

kunde ha användning för. Fördjupad utbildning, i 

sjuksköterskeprogrammen och verksamheter, är önskvärt för att 

kunna förbättra kommunikationsförmågan hos sjuksköterskor. 
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Abstract:                            Nurses’ knowledge of health education can always be improved. 

A method to conduct health education can be the use of 

motivational interviewing (MI). The purpose of this study was to 

describe nurses’ experiences’ of the motivational interviewing 

during patient counseling. 13 articles were reviewed, quality 

controlled and used in the result, which formed four categories. 

The result showed that health is an important part in nurses' 

communication with patients and covers a large part of the 

nursing care. It appeared, however, that knowledge and education 

to some extent were lacking, to in a good way keep a patient 

counseling. MI is proved to be a good method to carry out health 

advice and was able to increase nurses' educational insight. 

Individualized information and open-ended questions facilitated 

the patient's reflection on their behavior. It appeared to be 

difficult for the nurse to resist the feeling to assume full 

responsibility for patient behavior change but could by MI-

training be improved. Lack of time was something that made it 

difficult for nurses when they would use MI. The perceived lack 

of time also affected the adherence and continuity, which was 

significant in behavioral change. Many nurses felt that the MI was 

something all health professionals might have use for. In-depth 

training, school and business, is desirable in order to improve the 

communication skills of nurses. 
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Inledning 

Sjuksköterskans ansvar handlar inte bara om att lindra och behandla sjukdom utan även att 

främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Reeve, Byrd och Quill (2004) beskrev att 

hälsopromotion och engagemang kring ett sunt leverne är viktigt för sjuksköterskor att besitta 

i samband med patientrådgivning.    

 

Oavsett yrkeskategori inom hälso- och sjukvården bedrivs dagligen patientsamtal som innebär 

en förändring av något slag (Rollnick, Miller & Butler, 2009). En god hälsa handlar bland 

annat om en sund livsstil (Ortiz, 2009). För att uppnå en livsstil som ger god hälsa behövs 

vägledning när ett olämpligt beteende ska brytas. Sjuksköterskor upplevde att förebyggande 

av sjukdom är ett av de viktigaste ansvarsområden som yrket bär med sig (Reeve, et al., 

2004). För att förändra ett beteende krävs kunskap och ett bra tillvägagångssätt. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) beskriver även 

att ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att förebygga ohälsa och främja hälsa och i detta 

ha förmågan att motivera individen till förbättrad livskvalitet. Ortiz (2009) konstaterade att en 

bra metod som kan användas inom sjukvården idag är det motiverande samtalet (MI), vars 

mål är överenskommen förändring. Det är i samtalet som patient och sjuksköterska 

tillsammans kommer fram till en lämplig metod för att nå uppsatt mål. Vilken attityd 

sjuksköterskan har till sin roll som hälsorådgivare (Ortiz, 2009; Reeve, et al., 2004) och 

vilken dennes upplevelse är av det motiverande samtalet, är direkt kopplat till vilket resultat 

som kan förväntas vid patientrådgivningen och är därför intressant att undersöka. 

 

Bakgrund 

Hälsa har alltid varit ett resultat av hur människans livssituation ser ut (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Redan 400 f. Kr diskuterade Platon helhetsperspektivet på hälsa och hur 

människan samspelade med sin omvärld. På 1700-talet började makthavare undersöka 

hälsosituationen i landet och Sundhetskommissionen skapades. Kommissionen gav 

hälsovården i uppgift att försörja människor med kunskap om hälsa. Kostenius och Lindqvist 

(2006) beskrev hur läkare började bokföra människors hälsotillstånd och det framgick att 

befolkningens hälsa var svag och detta påverkade landets ekonomiska situation samt 

utveckling. I samband med industrialismens inträde i Sverige uppkom problem med olika 

fattigsjukdomar och hälsoarbetet inriktades mot att förhindra spridning av dessa. I slutet av 

1900-talet kom en ny sjukdom (d’Elia, 2005), den psykiska ohälsan. För att kunna bota 

sjukdomen krävdes något annat än kemiska medel. Behandling via känslor och hälsosamtal 

blev till.  

 

Den kanadensiske hälsoministern Marc Lalonde utvecklade 1974 ett hälsokoncept för att 

belysa samhällets olika hälsoproblem (Lalonde, 1974). Det framkom tre huvudsakliga 

områden där användning av konceptet var av betydelse, dessa var: Utvärdering av problemen 

kring hälsan, vid bestämmande av vårdbehovet samt tillvägagångssättet. Målet med detta 

koncept var att öka förståelsen för aspekter som bidrar till sjukdom och död och genom detta 

hitta olika alternativ för att förbättra hälsan. Lalonde ville lyfta fram tre viktiga perspektiv 

utöver hälsosjukvården, för människans hälsa, vilka var biologi, miljö och livsstil. 

Människans hälsa kan kopplas till något eller några av dessa perspektiv. Genom detta 

tankesätt kan människan få en djupare förståelse för det som orsakat den försämrade hälsan. 

Med hjälp av hälsokonceptet kan en individ få ett nytt sätt att se på hälsa (ibid.). 
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Orem (2001) beskrev i sin teori att egenvård är en förutsättning för att uppnå en sund livsstil. 

Människan har ett eget ansvar att se till att de fysiska och psykiska funktionerna får den 

utveckling som krävs och som är väsentliga för att kunna leva. Egenvård ses som en mänsklig 

uppgift som inte finns inlärd från början, utan måste läras in efterhand som individen växer 

och beroende på i vilken fas i livet som personen befinner sig. Hälsoproblem kan göra att 

individen inte uppfattar sin hälsa som viktig, eller helt enkelt inte vet hur de ska uppnå goda 

livsvanor, vilket i sin tur kan leda till att engagemanget brister (ibid.). Gustavsson-Karlsson, 

Olsson & Määttä (2009) beskrev gemenskap som en komponent, vilken kan leda till 

förbättrad följsamhet inom egenvård. Motivationen att bedriva egenvård stärks i samspelet 

med andra som befinner sig i samma situation. WHO’s definition på hälsa (1946) är 

fullständig tillfredställelse av psykiska och fysiska funktioner, där även det sociala behov som 

människan har ska uppfyllas men hälsa kan även upplevas av en sjuk person.   

 

Det motiverande samtalet 

Idag ingår i hälso- och sjukvården att ge verktyg till människor så att de själva kan påverka 

sin hälsa till det bättre (Rollnick, et al., 2009). På 1980-talet utvecklades MI av William R. 

Miller för att hjälpa patienter med alkoholriskbruk, att finna motivationen att bryta sitt 

negativa levnadsmönster (Ortiz, 2009). Tio år senare testades metoden på personer med andra 

hälsorelaterade problem (Rollnick, et al., 2009), så som hjärt- kärlsjuka. Ortiz (2009) beskrev 

att MI är en samtalsmetod som används för att nå en beteendeförändring. MI handlar om 

kommunikation, vägledning och är patientcentrerad. Det är patientens egen motivation som 

ska lyftas fram (Rollnick, et al., 2009). MI är inget som ska ”luras på” patienten. 

Beteendeförändring blir aktuell när personen själv känner att någonting måste göras för att 

uppnå bättre hälsa (Ortiz, 2009; Rollnick, et al., 2009).  

 

Ortiz (2009) beskrev två faser som förkommer inom MI. Den första handlar om att 

medvetandegöra patienten på de problem denne har med något beteende och även att bedöma 

hur redo patienten är att förändras. Den andra fasen är när patienten har bestämt sig för en 

beteendeförändring och handlar för att bryta beteendet. Forsberg, Berglind & Forsberg (2009) 

belyste olika färdigheter som krävs för att ett motiverande samtal ska kunna stimulera 

individen till förändring, vilka bland annat är att visa patienten empati och ha förmågan att 

lyssna. Detta styrktes av Rollnick et al. (2009) som beskrev samma moment i form av fyra 

huvudsakliga grundregler inom MI. Den första handlar om att sjuksköterskor i största mån ska 

undvika att avbryta patienten och motstå att korrigera. Den andra beskriver att de behöver 

bilda sig en uppfattning om helheten kring patientens situation och hur motiverad denne är att 

genomgå en förändring. I den tredje delen ingår att vara en god lyssnare och den fjärde 

grundregeln beskriver att empowerment ska uppnås hos patienten. MI styrs av 

autonomiprincipen (Rollnick, et al., 2009), det är patienten själv som ska finna lösningar på 

egna hälsorelaterade problem och är den enda personen som kan bestämma över den egna 

livssituationen. Utmärkande inom MI är att patienten ska lyckas förändra ett specifikt 

beteende och att denne själv ska inse varför det är av stor vikt.  

 

Sjuksköterskan som hälsorådgivare 

Att motivera en patient till beteendeförändring kräver engagemang av sjuksköterskor 

(Forsberg, et al., 2009). Genom att fokusera på patienten och dennes resurser, ska 

sjuksköterskor hitta vägar att stimulera patienten till att börja prata om sin livsstil och 
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förändringar som skulle kunna leda till bättre livsstil. Rollnick et al. (2009) konstaterade att 

sjuksköterskan i en konsultation, med metoden MI, inte ska leverera några svar till patienten 

utan lyssna och lyfta ord och känslor som patienten själv beskriver. Gustavsson-Karlsson et 

al. (2009) fann att patienter ansåg att vårdpersonalens funktion var att stödja och uppmuntra, 

förutom att behandla. Rollnick et al. (2009) beskrev att sjuksköterskor endast ska fungera som 

ett verktyg till att hitta inspirationen inom patienten, som i sin tur gör att förändring blir 

möjlig. Det kan liknas vid att sjuksköterskor följer patienten på färden men resan är 

patientens.  

 

Forsberg et al. (2009) fann att sjuksköterskor skulle sträva efter att bekräfta patienten när 

denne ansträngde sig för att underlätta beteendeförändring. Att ge positiv förstärkning var 

också viktigt när personen öppnade sig och delade med sig av berättelser. Rollnick et al. 

(2009) konstaterade vikten av att bekräfta patienten i de förbättringar som individen faktiskt 

lyckades uppnå, stora som små. Gustavsson-Karlsson et al. (2009) fann att deltagare som blev 

bekräftade också upplevde att de var mer än bara patienter och därigenom skapades trygghet.  

 

Motstånd hos patienten var något som beskrevs skedde i de flesta fall vid en 

beteendeförändring (Ortiz, 2009). Sjuksköterskor kan möta motståndet på olika sätt och kan 

bidra till att motståndet ökar eller minskar. Motståndet kunde ge frustration hos 

sjuksköterskor, vilket inte var ovanligt inom arbetet med MI (d’Elia, 2005). När patienten 

visade sig sakna motivation behövde sjuksköterskan förstå att förändring av ett beteende 

innebär att kliva ut på okänd mark, där ängslan och oro för att misslyckas kunde vara 

anledningen till motivationsbristen. Sjuksköterskan får därför inte tappa tron på patienten 

eftersom att det inte är resursbrist som är orsaken till motståndet.  

 

McCarley (2009) beskrev att sjuksköterskor skulle undvika konflikter med patienten när 

motstånd möttes i det motiverande samtalet. De skulle undvika att argumentera emot och 

istället visa patienten nya perspektiv och låta personen själv komma fram till lösningar. 

Gustavsson-Karlsson et al. (2009) fann vikten av att inte stressa patienterna utan att ge dem 

den tid de behövde. McCarley (2009) beskrev vidare att patienten ska mötas med respekt och 

få fördomsfri respons för att upprätthålla en öppen kommunikation. Rollnick et al. (2009) gav 

exempel på tre viktiga färdigheter som sjuksköterskor kan använda sig av inom MI: lyssna, 

informera och ställa frågor av öppen karaktär. Dock räcker inte dessa tre färdigheter för en 

lyckad konsultation. Attityden som sjuksköterskor har inför samtalet och gentemot patienten 

avgör kvalitén på resultatet.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) är MI en kvalificerad rådgivningsmetod, där det krävs att 

sjuksköterskor har kunskap och utbildning i metoden. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförning, 2007) betonas detta ytterligare genom det personliga ansvaret 

som sjuksköterskor har, att fortsätta utvecklas i sitt yrke. Socialstyrelsen (2010) bedömer att 

vårdpersonal idag saknar kompetens att på ett bra sätt utföra samtalsrådgivning och behärska 

hälsopedagogik. En kompetenshöjning inom detta område skulle medföra en ekonomisk 

kostnadsökning på kort sikt. I det långa loppet skulle det dock sparas pengar genom att 

befolkningen får möta kompetent vårdpersonal och risken för att olika sjukdomar utvecklas, 

minskas genom detta (ibid.).   

 

Sjuksköterskor möter olika människor varje dag och har därför möjlighet att influera 

befolkningen till en bättre hälsa. För att kunna uppnå detta behövs ökad kunskap. Genom att 

utbilda sjuksköterskor i deras pedagogiska funktion kan de få en bättre förståelse för vad som 
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faktiskt krävs för att en beteendeförändring ska lyckas. Sjuksköterskors syn och upplevelse av 

det motiverande samtalet i patientrådgivningen är därför intressant att undersöka. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av det motiverande samtalet (MI) vid 

patientrådgivning.   

 

Metod 

Metoden som använts är en litteraturstudie som utformats efter Fribergs (2006) struktur.  

 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning för att se utbudet i ämnet. Den egentliga 

datainsamlingen påbörjades efter att inriktningen på uppsatsen fastställts.  

 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord CINAHL. 

Main Headings 

PubMed. 

MeSH-term 

Academic Search 

Elite.  

Subject Terms 

Sjuksköterskor Nurses Nurses Nurses 

Livsstilsförändringar Life Style Changes Life Style Changes  

Motiverande samtal Motivational 

Interviewing 

Motivational 

Interviewing 

Motivational 

Interviewing(fritext) 

Hälsoundervisning Health Education 

(fritext) 

  

Patientutbildning Patient Education Patient Education  

Intervjua Interviewing(fritext)   

Hälsopromotion Health Promotion  Health Promotion 

 

 

Sökning gjordes i tre olika databaser: CINAHL, som har omvårdnadsinriktning, PubMed, en i 

huvudsak medicinskt inriktad databas och Academic Search Elite, vilken är en 

tvärvetenskaplig databas. CINAHL hade störst utbud inom valt ämne och gav därav mest 

material och valdes för att den är omvårdnadsinriktad. PubMed och Academic Search Elite 
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innehåller många omvårdnadsvetenskapliga artiklar och valdes därför till sökningarna. 

Förtydligande sökning i CINAHL gjordes genom att använda Main Headings, i PubMed 

användes MeSH-termer medan Subject Terms utnyttjades i Academic Search Elite. Sökorden 

som valdes utifrån syftet var; Nurses, Motivational Interviewing, Interviewing, Life Style 

Changes, Patient Education, Health Education och Health Promotion. Dessa sökord 

kombinerades på olika sätt med hjälp av Boolesk söklogik. Ordet som användes var ”AND” 

eftersom det gav båda delarna av de termer som valts. Inklusionskriterier i samtliga sökningar 

var att de skulle vara skrivna på engelska, publicerade efter år 2000, vara researchartiklar och 

att abstraktet var relevant i förhållande till syftet. Inga övriga begränsningar gjordes. En 

artikel var ifrån 2003 och kan anses vara för gammal för att ses som aktuell. Den valdes ändå 

att ha med eftersom den speglade syftet och visade sig ge djup förståelse i sjuksköterskornas 

insikt om hur deras konsultationsförmåga förändrades efter utbildning. Artiklar från både 

Sverige och andra länder valdes att ha med i arbetet. Flertalet av de internationella artiklarna 

kommer från Storbritannien men även artiklar från Finland, Irland, Nederländerna och USA 

har använts.  

 

Den första sökningen gjordes i CINAHL vilket gav ett brett utbud av relevanta artiklar. Vissa 

utvalda abstrakt lästes och avgjorde om artikeln var relevant. Artiklar som redan valts i 

CINAHL togs ej med om de upptäcktes i de andra databaserna. Sökningar i PubMed 

resulterade endast i samma artiklar som redan valts från CINAHL medan det i Academic 

Search Elite framkom nya relevanta artiklar. När artiklar vars abstrakt var av intresse inte 

fanns tillgängliga i fulltextformat, användes sökmotorn Google, där alla utom en artikel 

hittades. Denna artikel beställdes genom Halmstad Högskolas bibliotek men hade ej tillräcklig 

vetenskaplig kvalitet och användes därför inte i resultatet. Samtliga sökningar gav 450 träffar 

och av dessa lästes 51 abstrakt.  

 

Av de 23 artiklar, som valdes i första urvalet, lästes samtliga. Fem valdes bort eftersom att de 

främst handlade om patienters uppfattningar och passade därför inte in på syftet. En av 

artiklarna som inte valdes syftade till att belysa patienters upplevelse av telefonkontakt med 

sjuksköterskor vid beteendeförändring. En inriktade sig på barns beteendeförändring medan 

de övriga inte fokuserade på MI eller sjuksköterskors upplevelser. De återstående 18 

artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Tre artiklar baserades på både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Bedömning gjordes med den kvalitativa mallen eftersom att artiklarna i huvudsak var 

kvalitativa med kvantitativa inslag. Bedömningsmallen arbetar efter poängsättning av 

artiklarnas olika moment som innefattar; sammanfattning, metod, resultat, diskussion och 

slutsatser. Den kvantitativa och den kvalitativa mallen skiljer sig åt genom att resultat- och 

metoddel innefattar olika punkter. I mallen finns bedömningsgrund i tre olika grader, där grad 

I anses vara av högsta vetenskapliga kvalitet.  

 

 

Databearbetning 

De artiklar som valdes bort i andra urvalet var fem artiklar som på grund av för låg 

vetenskaplig kvalitet, enligt bedömningsmallen, ansågs vara oanvändbara. Att de inte valdes 

att tas med var för att uppfattningen var att arbetets kvalitet sänktes om de användes. Likheter 

i de artiklar som valdes bort var att de inte syftade till sjuksköterskors upplevelser och att 

resultatet inte var tillräckligt brett för att kunna användas i litteraturstudien. De 13 artiklarna 

som valdes varierade mellan grad I och II. De 13 valda artiklarna sammanfattades under 

rubrikerna; syfte, resultat, metod/ urval och slutsats. Dessa sammanfattningar översattes till 



 6 

 

svenska innan omformulering gjordes till litteraturstudien. Samtliga artiklar lästes var för sig 

för att bilda två uppfattningar av samma artikel.  

 

Efter att ha översatt och granskat sammanfattningarna av artiklarna analyserades fram olika 

kategorier som belyste huvuddelarna av resultaten. När kategorierna diskuterats flertalet 

gånger kodades dessa in till fem olika kategorier men som sedan blev fyra eftersom två ansågs 

ha för likt kärnämne. De kvarvarande blev: Utbildning inom MI; Patientens situation; 

Missförstånd, frustration och tillit; Kontinuitet och tidsaspekter. 

 

Resultat 

Utbildning inom MI 

I flertalet av studierna framkom att sjuksköterskor ansåg att det var av stor vikt att arbeta för 

hälsa (Casey, 2007a; Friberg, Lindberg & Lepp, 2008; Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, 

Talja, Uutela & Patja, 2007; Kelley & Abraham, 2007; Lindhe Söderlund, Nilsen & 

Kristensson, 2008; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Sjuksköterskor beskrev att cirka 70 % av 

deras dagliga arbete (Lane, Johnson, Rollnick, Edwards & Lyons, 2003), bestod av att samtala 

med patienterna. Dessa sjuksköterskor fick träning i kommunikation inom MI och de var 

överens om att liknande kurser borde rekommenderas till alla som arbetar inom hälso- och 

sjukvården, eftersom upplevelsen var att funktionen som rådgivare förbättrades. Lane et al. 

(2003) och Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn och Grol (2010) fann att 

sjuksköterskor var intresserade av att få fördjupade kunskaper inom MI eftersom att de ville 

kunna samtala med patienterna på ett bättre sätt och även att bidra till förändring av olika 

negativa beteenden. De upplevde att de saknade den kunskap (Jansink, et al., 2010) som 

krävdes för att kunna bidra till ett förändrat beteende. Lane et al. (2003) fann att 

sjuksköterskor upplevde kommunikation som ett bortglömt område. Innan de fick genomgå 

utbildning inom kommunikation (Drevenhorn, Bengtson, Allen, Säljö & Kjellgren, 2007; 

Lane et al., 2003), kände de att deras färdigheter till att framgångsrikt kunna utföra en 

konsultation med patienter var bristfälliga. Innan utbildningen ansåg sjuksköterskor att de 

tenderade att vara auktoritära i sin rådgivarroll och att vilja styra patienten. Vidare beskrev 

Lane et al. (2003) att de ansåg att deras tidigare utbildning inom kommunikation var icke-

existerande, vilket gjorde att dessa kände sig dåligt utrustade för att kommunicera med 

patienten om dennes osunda livsvanor. Opheim, Andreasson, Brandell Eklund och Prescott 

(2009) fann att användning av MI gjorde att besvärliga patienter kunde hanteras på ett bättre 

sätt och att deltagarna kände att de kunde förhålla sig på ett mer professionellt vis. 

Sjuksköterskor upplevde (Miller & Beech, 2009) MI som lättsamt och att det underlättade 

möjligheten för patient och sjuksköterska att få ut så mycket som möjligt av varandra. De 

beskrev (Casey, 2007b) också att det var viktigt att ha en känsla för att kunna avgöra när en 

patient var beredd att göra en förändring. Sjuksköterskor som avslutade MI-utbildningen 

visade sig oftare kunna avgöra när patienten var redo.  

 

Före utbildningen förklarade sjuksköterskor att de levererade råd och uppmaningar (Jansink, 

et al., 2010; Lane, et al., 2003; Lindhe Söderlund, et al., 2008) om vad som krävdes av 

patienterna för att de skulle förbättra sin hälsa, medan de efteråt lät patienterna själva finna 

egna lösningar. Ovan nämnda undersökningar visade även på svårigheten att bryta sig ur de 

gamla vanorna. Friberg et al. (2008) fann att sjuksköterskor beskrev det som att öka deras 

pedagogiska insikt och att de som tillsammans genomgick utbildning inom MI insåg att de 

kunde använda sig av varandras kunskap och erfarenhet för att utveckla sitt pedagogiska 
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kunnande. Wilhelmsson och Lindberg (2009) klargjorde att sjuksköterskor upplevde att en 

arbetsplats mår bäst av att all personal drivs av ett gemensamt mål och uppmuntrar varandra 

samt delar med sig av egna kunskaper och erfarenheter. 

 

Casey (2007b) fann att några sjuksköterskor hade för avsikt att förändra sitt sätt att undervisa 

inom hälsa efter avslutad utbildning inom MI. De visade sig dock se den nya kunskapen som 

något de utförde när de vanliga rutinerna blivit gjorda. Det framkom att flertalet ändå visades 

ha tagit till sig metoden när de väl utförde hälsoundervisning.  

 

Allmänna kunskaper om vad som kunde förebygga ohälsa beskrevs som viktigt för all 

vårdpersonal (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Genom detta kunde ohälsosamma 

livsstilsvanor behandlas innan de övergick i sjukdom. Patientundervisning, fann Friberg et al. 

(2008), grundades på pedagogisk kännedom, vilket sjuksköterskor ansåg vara en viktig del 

eftersom det var något som användes dagligen i arbetet. Jansink et al. (2010) beskrev att om 

patienten inte förstod det sjuksköterskor sade, kunde patienten inte heller inse varför 

förändring var nödvändig. Detta understryker ansvaret sjuksköterskor har i att göra sig 

förstådda. Det framkom även att det mest användbara momentet inom MI var att bli en aktiv 

lyssnare (Opheim, et al., 2009), istället för att dirigera och konfrontera patienten. För att 

lyckas bra inom patientrådgivning (Byrne, et al., 2006) beskrevs att ett gott självförtroende 

hos sjuksköterskor i förhållande till MI var nödvändigt, vilket deltagarna efter utbildning i MI 

också erhöll. Lindhe Söderlund et al. (2008) fann att sjuksköterskor kände att det var 

nödvändigt att vara engagerade när de lyssnade på patienten och även att de tydligt visade det. 

Genom detta vanns mer respons av patienten. De lärde sig också att inte vara rädda för 

tystnaden som kunde uppkomma i samtalet, för att indirekt demonstrera tålamod. 

 

Det framkom att sjuksköterskor upplevde att alla patientrådgivningsfall (Casey, 2007a; 

Wilhelmsson & Lindberg, 2009) borde präglas av en positiv attityd och genom detta förstärka 

personens självförtroende via uppmuntran och stöd. Information och förklaringar (Casey, 

2007a) till varför det var nödvändigt med en beteendeförändring ansågs också som en viktig 

del för sjuksköterskor att berätta om vid varje rådgivning. Genom detta (Lane, et al., 2003) 

kunde en beteendeförändring lättare diskuteras tillsammans med patienten.  

 

Även om sjuksköterskor fått utbildning inom MI specifikt för rökavvänjning (Casey, 2007b), 

kände de att de kunde anpassa tekniken till olika patienter med andra problem rörande 

felaktiga livsstilsval. Miller och Beech (2009) fann att när sjuksköterskor kände sig bekväma 

med att genomföra patientrådgivning, var när de själva upprätthöll en god personlig hälsa. 

Många beskrev det som hyckleri när de försökte motivera patienten till något de själva inte 

eftersträvade. Flertalet visade sig även obekväma i sin roll som rådgivare när de upplevde sig 

ha låg kunskapsnivå inom något livsstilsområde, exempelvis fysisk aktivitet. Opheim et al. 

(2009) konstaterade att deltagarna i utbildningen uppfattade empati som det fundamentala i 

metoden. MI handlar om att ge patienten autonomi (Miller och Beech, 2009) och beskrevs 

som aktivt engagemang från patienten. Jansink et al. (2010) konstaterade att sjuksköterskor 

såg sin empatiska förmåga som bristfällig när de inte kunde förstå svårigheten inför patientens 

beteendeförändring. 

 

Patientens situation  

Byrne, Watson, Butler och Accoroni (2006) fann att sjuksköterskor upplevde att motivation 

till förändring kom inifrån patienten och att det är dennes personliga val att förändras eller 

inte. De upplevde även att utbildning inom MI (Casey, 2007b) resulterade i att de blev mer 
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observanta på vad patienterna sade. Det beskrevs som en möjlighet att komma in i patientens 

upplevelse och bidra till en förändring. Casey (2007b) fann att vissa sjuksköterskor ansåg att 

de lärde sig att även kunna fastställa när en förändring helt enkelt inte var möjlig, vilket gav 

dem djupare förståelse för hur invecklad en beteendeförändring faktiskt var. Även om inget 

beteende hade ändrats, så ansåg de att patientens tankesätt åtminstone hade förändrats. Under 

utbildningen inom MI (Lane, et al., 2003) upplevde sjuksköterskor att de lärde sig hur de stod 

emot känslan av att vilja ta på sig hela ansvaret för patienten och dennes beteendeförändring. 

 

En god relation mellan vårdpersonal och patient beskrevs av sjuksköterskor som ett 

nyckelelement inom MI (Casey, 2007b). De menade att det inte var lämpligt att påbörja ett 

samtal om beteendeförändring i sitt första möte med patienten. Att hitta rätt tillfälle att börja 

kommunicera med patienten om förändringar angavs som viktigt. Opheim et al. (2009) 

beskrev att deltagare upplevde att de behövde förmågan att kunna möta patienten där denne 

befann sig och att det var en viktig del att ta i beaktning. Det beskrevs med andra ord av 

Casey (2007b), som fann att sjuksköterskor till exempel inte ville påbörja hälsoundervisning 

när patienten var för påverkad av sjukdom. När patienten befann sig i den fas där denne var 

redo för förändring (Drevenhorn, et al., 2007), ville sjuksköterskor positivt förstärka varje 

steg personen tog som var i rätt riktning, stora som små. Det ansågs att en positiv anda i 

relationen mellan patient och vårdgivare underlättade förändringsprocessen. 

 

Lane et al. (2003) fann att de som blev färdig utbildade inom MI kände sig bättre utrustade att 

föra livsstilsförändring på tal tillsammans med patienterna. Det ansågs som ytterst nödvändigt 

eftersom patienterna i många fall hade livsstilssjukdomar. Sjuksköterskor insåg att patienter 

som öppnade sig skulle bli bemötta med frågan om de kände sig redo för förändring, istället 

för att bli överöst med anvisningar om vad som borde göras. För att patienter skulle kunna 

vara delaktiga krävdes information (Kelley & Abraham, 2007; Lindhe Söderlund, et al., 

2008), de ansåg därför att de måste vara delaktiga i patientrådgivningen. Att samtala kort om 

patientens vardag (Friberg, et al., 2008) ansågs vara något de gjorde för att få inblick i vad för 

slags person de jobbade med och kunde därför lättare individanpassa den information de gav. 

Opheim et al. (2009) beskrev de öppna frågorna som essentiellt vid rådgivning inom MI. 

Öppna frågor som ställdes till patienten förklarades som viktiga av sjuksköterskor (Lindhe 

Söderlund, et al., 2008). Det underlättade patientens egen reflektion av sitt problem och 

bidrog till att personen själv kom fram till lösningar. Inom känsliga ämnen för patienten 

(Drevenhorn, et al., 2007), kunde öppna frågor ge en ingång till att börja samtala om 

problemet. 

 

Missförstånd, frustration och tillit 

Sjuksköterskor upplevde att en svårighet inför en patientrådgivning (Jansink, et al., 2010), var 

att veta hur de skulle forma samtalet för att personen skulle inse sitt eget ansvar. Svårigheter 

så som kulturkrockar uppkom också. Språket kunde ibland bli ett hinder i rådgivningen 

eftersom missuppfattningar lätt uppstod. Lane et al. (2003) beskrev att sjuksköterskor kände 

att de inte visste hur stort deras ansvar var gentemot patienten och dennes hälsa. Personer som 

inte ville acceptera sitt eget ansvar angående sin livsstil (Lindhe Söderlund, et al., 2008), 

uppfattades som frustrerande. De insåg att de inte bar ansvaret om patienten inte lyckades 

uppnå sina önskade mål. Flertalet sjusköterskor (Kelley & Abraham, 2007) tyckte att 

patienten inte borde få välja bort hälsoundervisning och att det borde ingå i varje patients 

omvårdnad. 
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 Jansink et al. (2010) redogjorde för sjuksköterskors problem angående tillit. De var oroliga 

att tilliten skulle bli försämrad om de tryckte för mycket på att en beteendeförändring var 

nödvändig för patienten under undervisningen, speciellt vid känsliga ämnen. Frustration 

upplevdes när de själva inte kunde sätta sig in i patientens situation och inte kunde förstå 

varför förändring var ett så svårt problem. Den motivationsbrist som uppkom när de upplevde 

att patienten var ovillig att förändra sitt beteende, beskrevs som svår. Det framkom ofta när de 

fann det jobbigt att repetera samma sak för patienten eftersom ingen framgång uppnåddes 

(ibid.). Jallinoja et al. (2007) fann att de flesta sjuksköterskor ansåg att patientens villighet att 

acceptera sitt ansvar i beteendeförändringen, var den viktigaste delen för att kunna behandlas. 

Lane et al. (2003) konstaterade att sjuksköterskor, under utbildningen i MI, erhöll förmågan 

att motstå viljan att ta på sig hela ansvaret för patienten och dennes beteendeförändring, när 

motstånd möttes. Miller och Beech (2009) beskrev att vårdpersonalen uppfattade auktoritet i 

patientrådgivningen som negativ och om de uppförde sig kontrollerande i personens 

målsättning medförde det otillräckliga resultat. 

 

Wilhelmsson och Lindberg (2009) fann att sjuksköterskor upplevde att de ibland inte fick det 

stödet de önskade och kände att det var en aspekt som gjorde det svårare för dem att befästa 

MI som teknik. Lindhe Söderlund et al. (2008) beskrev att stödet från kollegor var av stor 

vikt, för att få självförtroende när en ny kommunikationsteknik skulle läras in. Utan stöd och 

uppmuntran var risken större att sjuksköterskor föll tillbaka i sina gamla vanor och miste den 

nya kunskapen. 

 

Kontinuitet och tidsaspekter 

Tidsbrist var en aspekt vilket kunde försvåra att praktiskt utföra MI, enligt sjuksköterskor 

(Casey, 2007a; Jansink, et al., 2010; Kelley & Abraham, 2007; Miller & Beech, 2009). Den 

praktiska delen visade sig ofta som den mest tidskrävande sysslan i det dagliga arbetet 

(Wilhelmsson & Lindberg, 2009), vilket ansågs inverkade negativt på den hälsopromotion de 

önskade att de hade tid att utöva. Det framkom även att resurser saknades (Casey, 2007a; 

Jansink et al., 2010) för att kunna utföra hälsorådgivning på ett önskvärt sätt. Jallinoja et al. 

(2007) fann att de flesta sjuksköterskor ansåg att deras arbete var allt för hektiskt, för att på ett 

tillfredsställande vis sätta sig in i patientens unika situation. Trots detta beskrev Casey 

(2007b) att sjuksköterskor upplevde att det var korta och mer täta konsultationer som var det 

mest användbara inom MI eftersom kvalitet föredrogs framför kvantitet. Även kontinuitet i 

vårdandet av en patient med behov av livsstilsförändring beskrevs som viktig. Uppföljning 

var dock problematisk när patienten blev utskriven. De var därför osäkra på om deras 

rådgivning inom MI varit framgångsrik eller ej. Det påpekades också att uppföljning inte 

kunde genomföras i tillräckligt stor utsträckning (Casey, 2007a), för att de skulle vara nöjda. 

Något som beskrevs som förstärkande i samband med följsamheten för patienter vid 

beteendeförändring (Casey, 2007b), var att broschyrer delades ut eller att tips gavs om 

litteratur inom det problemområde som var aktuellt för patienten. Det visade sig att 

sjuksköterskor kunde komma med förslag på aktiviteter som var tillgängliga i närområdet för 

patienten (Drevenhorn, et al., 2007). Detta kunde hjälpa personen att upprätthålla sina satta 

mål för motion och aktivitet.  

 

Kelley och Abraham (2007) beskrev att vissa sjuksköterskor ansåg att sjukhuset inte var rätt 

plats för patientundervisning eftersom att patienterna då redan var för illa däran och att 

viktigare åtaganden var tvungna att prioriteras. Dock ansåg flertalet sjuksköterskor att sjukhus 

trots allt var en bra plats att genomföra hälsoundervisning på eftersom det betraktades som en 

del av omvårdnaden och var ett viktigt ansvarsområde.   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

De databaser som användes vid sökningarna var CINAHL, PubMed och Academic Search 

Elite. Flertalet av artiklarna fanns i CINAHL eftersom denna databas användes vid de första 

sökningarna. PubMed gav endast dubbletter av de artiklar som hittades i CINAHL. Sökning i 

Academic Search Elite gav ny relevant forskning, som inte uppkommit i tidigare sökningar. 

Sökorden som användes ansågs vara relevanta till det angivna syftet. Samtliga sökord 

användes med variation i de olika databaserna för att få ett brett utbud. Alla sökord användes 

dock inte i alla databaser. Varför sökordet ”Motivational Interviewing” valdes framför ”MI” 

berodde på att ”MI” visade sig ge artiklar som handlade om ”myocardial infarct” till större del 

än det tänkta ämnet. I ett av fallen hittades en studie från referenslistan i en annan artikel och 

en fritextsökning gjordes därför på titeln. Några artiklar var skrivna i Sverige, vilket ses som 

en styrka i arbetet eftersom det ligger i nära relation till aktuell utbildning men det kan också 

ses som en svaghet eftersom att MI ännu inte är särskilt etablerat i Sverige. Att det har valts 

artiklar från andra länder ses som en styrka eftersom MI är mer etablerat både i Storbritannien 

och USA, som flera artiklar kommer ifrån. En svaghet kan anses vara att läkarstudenter 

användes i en av studierna, vilken undersökte hur MI kunde påverka deras 

kommunikationsmetod. Studien anses dock ändå ha relevans eftersom det var bemötandet till 

patienten genom MI som låg i fokus, inte det faktum att de var läkare och gav ytterligare 

bevis för att MI är något för all vårdpersonal. Etiska överväganden saknades eller beskrevs 

fåordigt i ett par av de valda artiklarna, vilket ses som en svaghet. Något annat som kan ses 

som en svaghet är att det i artiklarna är få män som deltar. I de funna artiklarna var 

majoriteten av sjuksköterskorna kvinnor. Det gick inte att hitta artiklar där upplevelser från 

båda könen framkom. En styrka ses i att både kvalitativa och kvantitativa artiklar använts 

eftersom både mängd och djup infångades. Fördelning av artiklarnas metod var: tre 

kvantitativa, sju kvalitativa och tre kombinerade. De artiklar som valdes till resultatet 

markerades med * i referenslistan.   

 

Bearbetning av materialet anses vara tillräckligt för att få ut essensen av samtliga artiklar. Vid 

bedömning av kvalitetsgrad strävades det efter att vara kritisk eftersom att endast de artiklarna 

med den högsta kvaliteten ville tas med i resultatet för att öka trovärdigheten.  

 

Resultaten i artiklarna översattes till svenska innan de omarbetades till resultatet i 

litteraturstudien. 13 vetenskapliga artiklar användes i resultatet. Innehållet i flertalet av 

artiklarna ansågs vara så djupt ingående, att resultatet blev mättat. Resultatets trovärdighet 

anses bli stärkt av att artiklarna som använts har gett liknande resultat och har kombinerats 

och därmed gett en starkare slutsats.  

 

Resultatdiskussion 

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall, för både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultatartiklarna graderades 

till grad I och grad II. Sex av dem fick grad I och sju fick grad II. De artiklar som graderades 

till grad II fick oftast så höga poäng att de var på gränsen till en grad I och därför ansågs de ha 

relevans för arbetet. Vissa av de artiklar med grad II fick lägre poäng på grund av lågt urval 

eller att bortfallet varit för stort. Bedömningsmallen kritiseras något eftersom att bortfallet 

varit stort i två av artiklarna men blev ändå graderade till grad I. Bortfallet anses påverka 
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artikelns tillförlitlighet mer än vad mallen påvisar. Resultat- och diskussionsdel har dock visat 

sig vara av god kvalitet i samtliga artiklar. I de två artiklar som var kombinerade med 

kvantitativ och kvalitativ metod användes den kvalitativa delen på bedömningsmallen 

eftersom att innehållet till störst del speglade den kvalitativa sidan och ansågs därför vara 

mest relevant.  

 

Att arbeta för hälsa, i hälso- och sjukvården, ansågs ha stor betydelse. Det framkom att 

sjuksköterskors största del i omvårdnaden handlade om kommunikation, vilket Ortiz (2009) 

påpekade, krävs för att kunna förändra ett beteende. MI ses som en bra samtalsmetod inom 

beteendeförändring, vilket bidrar till samarbete mellan sjuksköterskor och patienter. En bra 

relation mellan sjuksköterska och patient anses vara underlättande i förändringsprocessen, 

vilket kan ses som det grundläggande inom MI. Kiessling och Kjellgren (2004) skildrade 

patientperspektivet i frågan, där det framkom hur viktigt det var att en trygg vårdrelation 

mellan patient och sjuksköterska byggdes upp. Sjuksköterskor förväntas kunna möta olika 

typer av människor och anses därför kunna anpassa sin kommunikationsteknik. Därigenom 

anses de kunna bygga upp en trygg relation med varje patient de vårdar.   

 

Det motiverande samtalet är en patientcentrerad metod (Ortiz, 2009) och kräver en god 

pedagogisk kunskap hos sjuksköterskor. Sjuksköterskeutbildningen idag anses vara 

otillräcklig inom pedagogik, vilket påpekades i resultatet, där många sjuksköterskor önskade 

sig ha mer kunskap för att bättre kunna använda sin pedagogiska funktion inom 

beteendeförändring. Det framkom att många sjuksköterskor tenderade att ta på sig den 

auktoritära rollen i en patientrådgivning, vilket innebar att ge regler till patienten för hur 

denne bör ändra sin livsstil. Utbildning inom MI (Rollnick, et al., 2009) kunde förändra 

sjuksköterskans metod i hälsoundervisning, tog bort auktoriteten och därmed gav patienten 

ökad autonomi. Det framkom ofta att MI är en metod som används för lite inom hälso- och 

sjukvården och att utbildning saknas. En fråga som därför uppkommer är varför inte mer 

utbildning ges när det finns många tydliga bevis på alla positiva aspekter MI för med sig. Det 

anses kunna spara mer pengar än vad det skulle kosta i längden, vilket även beskrivs av 

Socialstyrelsen (2010).  

 

Flertalet sjuksköterskor ansåg att hälsoundervisning var något patienten inte borde få välja 

bort. Dock motsäger detta Orem’s (2001) egenvårdsteori som menar att människan tar egna 

beslut och bestämmer själv när förändring ska ske. Sjuksköterskor upplevde det som viktigt 

att hälsoundervisning införlivades i omvårdnaden kring patienten. Om motstånd möttes var 

det bästa om de accepterade patientens vilja, för att inte förstöra relationen som byggts upp. 

Istället för att planera MI med patienten, kanske sjuksköterskor istället skulle väva in MI i ett 

vanligt samtal och på så vis maskera att det faktiskt är en undervisning. Att genomföra 

patientundervisning på det viset skulle kunna ge patienten utrymme att själv inse vilka brister 

som behöver förändras. Om patienten däremot har avsagt sig hälsoundervisning, anses det att 

ingen patient ska föras bakom ljuset. Detta för att säkerställa att patientens autonomi går först. 

Rollnick et al. (2009) påpekade också detta faktum i MI sammanhang att patientens vilja ska 

gå först.   

 

Det framkom att sjuksköterskor först och främst själva måste uppleva sig ha god hälsa, för att 

trovärdigt kunna föra sina åsikter vidare till patienten. Detta styrks av Radsma och Bottorff 

(2009) som konstaterade att sjuksköterskor inte kunde ge rådgivning till en patient om de 

själva inte kunde anpassa sig till rådet. Det anses att sjuksköterskor bör agera som förebild för 

att patienten bättre ska känna motivation. De kände sig obekväma när de inte levde som de 

lärde ut. Det anses att före sjuksköterskor kan hjälpa någon annan till bättre hälsa, är det 
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viktigt att förbättra deras egen först. Även om de själva inte var hälsomässigt fullkomliga, 

kunde de ändå känna empati och visa det för patienten, vilket inverkade positivt. Något 

negativt med empati kunde istället vara när sjuksköterskan såg mellan fingrarna på ett 

ohälsosamt beteende som patienten hade. Radsma och Bottorff (2009) konstaterade att 

sjuksköterskor som själva rökte gjorde valet att inte ingripa i patientens beroende eftersom att 

de visste hur svårt det var att sluta. Det kan tänkas att samma problem, i vissa fall, möts om en 

överviktig sjuksköterska ska ge kostråd till en överviktig patient. Oro för att patienter skulle 

tappa tilliten till sjuksköterskor, upplevdes som ett problem när känsliga ämnen fördes på tal. 

Dock anses det vara av stor vikt att sjuksköterskor har samtal med patienten om hälsa i vilken 

situation de än handlar om och inte är rädd för att förtroendet ska förloras. Det anses att 

hälsan måste komma i första hand. Vanligt inom MI (d’Elia, 2005) är att motstånd möts från 

den som behöver göra livsstilsförändringar. Personer anses kunna gå in i en försvarsposition, 

varifrån det kan vara svårt att lyckas med förändring. För att det inte ska ske kan 

sjuksköterskor undvika konflikter, genom att använda sig av öppna frågor. Sjuksköterskor 

insåg att de inte skulle argumentera mot patienten (McCarley, 2009; Rollnick, et al., 2009) 

och försökte istället få personen att öppna sig, för att denne skulle komma fram till egna 

lösningar. Öppna frågor beskrevs som en väg för patienten att själv kunna reflektera över sin 

egen livsstil (Holm Ivarsson & Prescott, 2008). Öppna frågor anses vara ett bra verktyg att 

använda inom MI, för att patienten ska känna sig ha kontroll i processen. Att lyssna till 

patienten anses vara av stor vikt för att kunna använda sig av öppna frågor och genom 

lyssnandet erhålls även en helhetsbild av patientens situation. Det kan tänkas ha stor betydelse 

att sjuksköterskor är engagerade när patienten väl pratar om sin livsstil. Forsberg et al. (2009) 

klargjorde också att sjuksköterskors engagemang var av betydelse för patientens 

beteendeförändring. Sjuksköterskor upplevde att det mest användbara inom MI var aktivt 

lyssnande. Det poängterades även att lyssnandet var en viktig förmåga (Forsberg, et al., 2009; 

Holm Ivarsson & Prescott, 2008; Rollnick, et al., 2009), som sjuksköterskor borde besitta. 

Lyssnandet i det motiverande samtalet tycks vara en av de viktigaste komponenterna som 

även borde finnas i åtanke i all typ av vård. Det anses att lyssnandet inte bara är viktigt inom 

beteendeförändring men att det här är en extra viktig del eftersom att det är patientens egna 

upplevelser och insikter som arbetet med MI sen ska bygga på. Om sjuksköterskor inte 

lyssnar kan viktig information gå förlorad, som är nödvändig i omvårdnaden.   

 

Sjuksköterskor upplevde att tidsbrist var ett problem för att lyckas konsultera genom MI. Ofta 

kände de att arbetslasten var för stor, för att kunna prioritera hälsoundervisning. Kiessling och 

Kjellgren (2004) påpekade att även patienterna kände av tiden som en bristvara hos 

sjuksköterskor. Nedskärningar i sjukvården anses kunna bidra till varför hälsopromotion 

nedprioriteras när tiden inte räcker till. Sjuksköterskor upplevde att tidsbristen var det största 

hindret för att bedriva MI (Taggart, 2009). Ett annat problem som upplevdes var när de 

tvingades upprepa informationen från hälsoundervisningen för patienten hela tiden. Det 

ansågs vara för tidskrävande. En fråga som diskuterades av sjuksköterskor, var om sjukhuset 

var en lämplig plats att påbörja en förändringsprocess. När patienten skrevs ut från sjukhuset, 

förlorades ofta kontakten till vårdpersonalen. De fick därför inte se resultatet av sina 

hälsoundervisningar, vilket ledde till att de inte fick veta hur patienterna utvecklades. Det 

påpekades även (Taggart, 2009) att den ofta förekommande bristen av kontinuitet, upplevdes 

som en barriär inom beteendeförändring. Kontinuitet uppfattas inom MI som nödvändigt. Om 

sjuksköterskor inte fick respons på den insats de gjorde i hälsoarbetet, blev det svårt för dem 

att utvecklas i rådgivarfunktionen. När en person kom in till sjukhuset var denne ofta redan 

sjuk och om en förändringsprocess var möjlig kunde diskuteras. Om personen hade brutit 

benet ansåg sjuksköterskor (Radsma & Buttorff, 2009) att viktnedgång kanske inte var första 

prioritet i sammanhanget. Det anses dock vara viktigt att se hela individen och inte bara vårda 
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den aktuella skadan. Detta styrks av Lalonde (1974) som påpekade i sitt hälsokoncept att 

helheten kring individen måste ses av alla som arbetar med hälsa och att det inte endast går att 

fokusera på ett område.  

 

MI är en kommunikationsmetod som ansågs förstärkas genom beröm och uppmuntran. Det 

uppfattades även att sjuksköterskor skulle tro på viljan som fanns inom patienten (Holm 

Ivarsson & Prescott, 2008). De skulle även tro på att patienten kunde förändras, samtidigt som 

de försökte hitta patientens inspiration. Att patienten ska vilja vara engagerad i sin 

omvårdnad, upplevdes som nödvändigt för att MI skulle ge goda resultat. Det ses som viktigt 

att sjuksköterskor bekräftar patienten i dennes försök att nå sitt mål. Dock var det inte 

sjuksköterskornas ansvar (Gustavsson-Karlsson, et al., 2009; Rollnick, et al., 2009) att driva 

patienten genom sin beteendeförändring. De skulle istället fungera som ett redskap, vilka 

patienten kunde få hjälp av när det behövdes. För sjuksköterskor är det förmodligen svårt att 

veta vilken omfattning deras ansvar har, speciellt utan utbildning inom MI. Det får dock inte 

bortses från att det yttersta ansvaret fortfarande ligger hos patienten. Precis som Orem (2001) 

beskriver i sin teori: Det är personens eget ansvar att välja en livsstil som förbättrar dennes 

livskvalitet. Sjuksköterskor ska uppmuntra alla patienter att välja en livsstil som främjar hälsa 

och bidrar till större livskvalitet och därigenom motivera till egenvård (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Konklusion 

Kompetens inom hälsorådgivning har visat sig vara bristfällig hos sjuksköterskor. Därför är 

det viktigt att utbildas inom MI. MI framställdes som en positiv metod för att utveckla 

förståelsen för beteendeförändringsprocessen. Det konstaterades att MI innefattar olika 

nyckelmoment såsom att lyssna utan att avbryta, ställa öppna frågor och undvika att 

argumentera emot patienten. Dessa moment kunde läras in genom utbildning inom MI. Det 

påvisades att de sjuksköterskor som fick sådan utbildning var mindre benägna att styra 

patienten och visade sig få en större pedagogisk kompetens. Utbildning inom MI gjorde att 

sjuksköterskor insåg att det inte bar hela ansvaret för patientens beteendeförändring.  

 

Patientens unika situation framkom som avgörande för hur arbetet med MI skulle hanteras. 

Öppna frågor underlättade beteendeförändringen och användes av sjuksköterskorna. Tidsbrist 

visade sig vara ett av de största problemen för att kunna använda MI i omvårdnaden. Tidsbrist 

gjorde även att uppföljning blev svårt att genomföra, vilket är viktigt i en förändringsprocess. 

Tillit visade sig kunna vara ett problem enligt sjuksköterskor eftersom att förtroendet 

patienten kände ansågs kunde förändras om påtryckning kring en beteendeförändring blev för 

stor. MI framstod som en metod, vilken kunde användas när beteendeförändring var 

nödvändig för att förbättra livskvaliteten hos patienter.  

 

Implikation 

I sjuksköterskeutbildningen ingår en del undervisning gällande hälsa och pedagogik, varav 

endast en liten del handlar om MI. Att sjuksköterskor ute i verksamheter inte har tillräcklig 

kunskap är därför inte konstigt. Mer utbildning, både i sjuksköterskeutbildningar och i 

verksamheterna, är därför önskvärt. Det hade varit intressant att läsa om skillnader och 

likheter mellan sjuksköterskors och patienters upplevelser av det motiverande samtalet. 

Framtida forskning kring detta område skulle hjälpa sjuksköterskor att veta hur de uppfattas 

och vad de behöver ytterligare utbildning i. Sjuksköterskor ansåg att hälsoundervisning inte 
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borde kunna väljas bort samtidigt som autonomi och egenvård är något som ska prioriteras. 

Intressant vore därför att framtida forskning undersöker sjuksköterskors och patienters 

uppfattningar om denna konflikt. MI är ett förhållningssätt som sjuksköterskor kan använda 

sig av för att minimera risken för livsstilssjukdomar. Dessa sjukdomar är vanligt 

förekommande inom hälso- och sjukvården, vilket poängterar vikten av fortsatt forskning 

inom beteendeförändring och MI.
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Friberg, F., 

Lindberg, E. 

& Lepp, M. 

 

Creating Room 

for Learning at 

Work: Nurses’ 

Experiences of 

Participating in 

an Educational 

Program on the 

Function of 

Patient Teaching 

Att beskriva ett 

utbildningsprogram 

som rör 

sjuksköterskors 

patientundervisnings- 

arbete och hur det 

upplevdes av 

sjuksköterskorna.  

Kvalitativ studie. 

Livsvärldsfenomenologisk. 

Fem kvinnliga sjuksköterskor 

fick utbildning om 

patientundervisning på jobbet 

för att öka den pedagogiska 

insikten. Sex månader efter 

studien gjordes 

semistrukturerade intervjuer 

som bandades och 

transkriberades ordagrant 

vilket gav tre teman med sex 

kategorier. Alla som 

tillfrågades valde att deltaga. 

Sjuksköterskans pedagogiska 

insikt kan ökas genom utbildning 

med fokus på patientundervisning. 

Det kan ske genom en strategi att 

få sjuksköterskan att mer naturligt 

se undervisning som en naturlig 

del av rollen som vårdgivare.  

Grad I 

2007.  

Finland. 

Manuell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jallinoja, P., 

Absetz, P., 

Kuronen, R., 

Nissinen, A., 

Talja, M., 

Uutela, A., 

Patja, K. 

The dilemma of 

patient 

responsibility for 

lifestyle change: 

Perceptions 

among primary 

care physicians 

and nurses 

Att undersöka läkare 

och sjuksköterskors 

syn på patientrollen 

och deras 

professionella roll 

vad gäller att hantera 

livsstilsrelaterade 

sjukdomar och dess 

riskfaktorer. 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär om 

uppfattningar angående vilket 

ansvar patienter och 

vårdpersonal har i att hantera 

livsstilsrelaterade sjukdomar. 

Formuläret skickades ut till 

personal i primär- och 

sekundärvården. Skillnader 

mellan de två yrkesgrupperna 

visades genom att använda ett 

chi-square test. 59 % av de 

tillfrågade returnerade 

frågeformuläret (n=220). 

Läkare och sjuksköterskor 

upplevde att patienterna bar 

ansvaret för sin hälsa och sjukdom 

men har inte alltid förmågan att 

hantera det bra. Vårdpersonal har 

som ansvar att ge information och 

vägleda patienterna för att de ska 

hitta sin inre motivation.  

Grad I 



 

  
 

                  Bilaga II: 4 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2010. 

Nederländerna. 

Academic 

Search Elite. 

Jansink, R., 

Braspenning, 

J., van der 

Weijden, T., 

Elwyn, G. & 

Grol, R. 

Primary care 

nurses struggle 

with lifestyle 

counseling in 

diabetes care: a 

qualitative 

analysis 

Att få insikt i de 

hinder som 

sjuksköterskan möter 

vid 

livsstilsrådgivning på 

tre olika nivåer: 

sjuksköterske-, 

patient- och 

praktisknivå.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer som 

bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. 

Randomiserat kontrollerat 

urval av sjuksköterskorna där 

12 stycken valdes ut och blev 

inbjudna att delta. Alla 

tillfrågade valde att delta i 

studien.  

Den traditionella 

hälsoundervisningens synsätt är 

fortfarande dominerande i 

primärvården av patienter med typ 

2 diabetes. Sjuksköterskor är ofta 

benägna att ta över ansvar för 

patienterna alltför snabbt medan 

livsstilsrådgivning hos patienter 

med diabetes är mer effektivt när 

delat ansvar eftersöks.    

Grad I 

2007. 

Storbritannien. 

Academic 

Search Elite. 

Kelley, K. & 

Abraham, C. 

Health 

promotion for 

people aged over 

65 years in 

hospitals: nurses’ 

perceptions 

about their role 

Att identifiera 

sjuksköterskans 

uppfattning om 

hälsopromotion och 

dess rutinmässiga 

utförande i 

omvårdnaden av 

personer over 65 år.  

Kvantitativ studie. Alla 

kvalificerade sjuksköterskor 

som arbetade på avdelning för 

äldre i ett mellan stort distrikt 

i England fick frågeformulär 

hemskickat. Av de utskickade 

formulären återkom 41 % 

(n=176).   

Hinder av hälsopromotion och 

dess samordning av den har 

identifierat sjuksköterskors 

rutiner, vilket påvisar att de är 

villiga att integrera 

hälsopromotion i deras arbete. De 

har vanligtvis en positiv attityd till 

hälsopromotion men behöver mer 

träning, resurser och support för 

att försäkra att hälsopromotion 

levereras rutinmässigt i 

omvårdnaden av äldre.   

Grad I 



 

  
 

                  Bilaga II: 5 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2003. 

Storbritannien. 

Cinahl. 

Lane, C., 

Johnson, S., 

Rollnick, S., 

Edwards, K. 

& Lyons, M. 

Consulting about 

lifestyle change: 

Evaluation of a 

training course 

for specialist 

diabetes nurses 

Att utvärdera hur 

väl en kurs i att 

konsultera om 

livsstilsförändringar 

fungerar för 

specialist- 

sjuksköterskor.  

Kvalitativ och kvantitativ 

metod användes. 

Bandinspelade 

semistrukturerade intervjuer 

gjordes på de sex 

sjuksköterskorna som deltog i 

kursen, det skedde sex veckor 

senare. Sjuksköterskornas 

konsultationer utvärderas via 

ett mätinstrument. Alla 

tillfrågade deltog. 

Sjuksköterskorna upplevde en 

förändring i positiv riktning i sin 

förmåga att konsultera. Det var 

tydligt att sjuksköterskorna började 

tänka annorlunda om sin 

konsultationsförmåga efter avslutad 

kurs.  

Grad II 

2008. 

Sverige. 

Cinahl. 

Lindhe 

Söderlund, 

L., Nilsen, P. 

& 

Kristensson, 

M.  

Learning 

motivational 

interviewing: 

Exploring 

primary health 

care nurses’ 

training and 

counselling 

experiences 

Att identifiera 

viktiga delar i 

processen att lära 

sig och att använda 

MI rådgivning via 

följsamhet av MI 

protokoll.  

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

med öppen kodning vid 

analys. 20 sjuksköterskor 

rekryterades från tio 

vårdinrättningar. Studien 

gjordes ett år efter att 

sjuksköterskorna använt MI 

dagligen. Alla intervjuer 

bandinspelades och 

transkriberades ordagrant. 

Alla tillfrågade deltog.  

Det är viktigt att få träning i MI för 

att kunna lära sig tekniken. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var 

svårt att lära sig tänka på ett nytt sätt 

vid rådgivning med patient. MI är en 

form av patient empowerment men 

när patienten visade sig ovillig att 

acceptera sitt eget ansvar för den 

egna hälsan, kände sjuksköterskorna 

att det var svårt att uppnå effektiv 

kommunikation.  

Grad II 

 

 



 

  
 

                                        Bilaga II: 6 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009.  

USA.  

Cinahl. 

Miller, S. & 

Beech, B. 

Rural healthcare 

providers 

question the 

practicality of 

motivational 

interviewing and 

report varied 

physical activity 

counseling 

experience 

Att utvärdera 

vårdpersonals 

erfarenheter om 

deras rådgivning 

vad gäller fysisk 

aktivitet och vilken 

deras uppfattning 

är om MI. 

Kvalitativ studie. Intervjuer 

band- och videoinspelades för 

att sedan transkriberas 

ordagrant och kodas till 

teman. Analysen av innehållet 

gjordes via en kvalitativ 

programvara. 33 deltagare, i 

huvudsak sjuksköterskor, 

använde MI i sin 

patientrådgivning under sex 

månader och utvärderade 

sedan för- och nackdelar med 

metoden. Inget bortfall 

noterades. 

Studien visar varför det är viktigt att 

träna vårdpersonal till att hålla i 

konsultationer, genom att använda 

MI. MI framstår som en bättre metod 

än traditionella 

konsultationsmetoder.  

Grad II 

2009. 

Sverige. 

Cinahl. 

Opheim, A., 

Andreasson, 

S., Brandell 

Eklund, A. & 

Prescott, P. 

The effects of 

training medical 

students in 

motivational 

interviewing 

Att visa effekterna 

av att ha tränat 

läkarstudenter i 

motiverande 

samtal.  

Kvantitativ studie. Testgrupp 

(n=59) vs. Kontrollgrupp 

(n=54) där testgruppen fick 

delta i studiegrupper där de 

fick lära sig om MI i tre steg. 

Efteråt fick de svara på 

frågeformulär. Simulerade 

patienter användes vid 

konsultation som 

videoinspelades och 

utvärderades av MI 

specialister. Av de tillfrågade 

deltog 85 % (n=113). 

Efter fyra timmars träning inom MI 

visade sig testgruppen fungera bäst 

inom patientcentrerad rådgivning. 

Deras patientbemötande 

förbättrades, de blev bättre lyssnare 

och utvecklade förmågan att kunna 

möta patienten var den befann sig.  

Grad II 

 



 

  
 

                  Bilaga II: 7 
Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten- 

skaplig 

kvalitet 

2009. 

Sverige. 

Academic 

Search Elite. 

Wilhelmsson, 

S. & 

Lindberg, M. 

Health 

promotion: 

Facilitators and 

barriers perceived 

by district nurses 

Att undersöka 

distrikt 

sjuksköterskans 

åsikter vad gäller 

handledning och de 

hinder som finns i 

deras arbete med 

hälsopromotion.   

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer 

med huvudsakligen öppna 

frågor. Beskrivande metod 

användes och intervjuerna 

bandinspelades. De 

transkriberades ordagrant och 

analyserades med induktiv 

innehållsanalys. 54 distrikt 

sjuksköterskor från alla olika 

regioner i Sverige deltog. Av 

de som tillfrågats valde alla att 

delta. 

Medicinska uppgifter har blivit 

prioriterade framför hälsopromotion. 

Distrikt sjuksköterskorna saknade 

stöd eftersom ingen frågade eller 

brydde sig om resultat från de 

aktiviteter som rörde 

hälsopromotion.  

Grad I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


