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Sammanfattning Hjärt- och kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken i 

Sverige.  Majoriteten av dem kan förebyggas med hjälp av 

en livsstilsförändring, men för att göra det krävs 

motivation. En evidensbaserad metod som används för att 

främja motivation och livsstilsförändringar är motiverande 

samtal (MI). Syftet med litteraturstudien var att utforska 

vilka effekter MI kunde ha i sjuksköterskans prevention av 

hjärt- och kärlsjukdom. Resultatet visade att MI hade en 

varierande, men genomgående positiv effekt i att förbättra 

de levnadsvanor som är kopplade till hjärt- och 

kärlsjukdom. Bland patienterna som hade deltagit i MI 

visades främst positiva effekter på fysisk aktivitet, 

kroppsmått och blodtryck. Kostvanorna hade kortsiktigt 

förbättrats, men långsiktigt varierade det hur länge de goda 

vanorna kunde behållas. Den hälsorelaterade livskvaliteten 

förbättrades, men patienterna upplevde dessutom en ökad 

ångest. Resultatet visade att MI är en effektiv metod i att 

främja livsstilsförändringar, däremot är val av utformandet 

av hur MI ska föras, i kombination med andra metoder och 

vilken patientgrupp som skulle gynnas mest oklart och 

implicerar vidare forskning i ämnet. 
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Abstract Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death 

in Sweden. The majority of all CVDs can be prevented with 

the help of a lifestyle change, but to do so it requires 

motivation. An evidence-based approach used to promote 

motivation and lifestyle changes is motivational 

interviewing (MI). The aim of this literature review was to 

explore the effects that MI may have in the nurse’s 

preventive work against CVD. The results showed that MI 

had a varied but mainly positive effect in improving 

lifestyles that are associated with CVD. Among the patients 

who had participated in MI improvements were shown 

mainly in physical activity, body size and blood pressure. 

Dietary habits had improved in the short term, but in the 

long term it varied how long the good habits could be 

maintained. The health related quality of life had improved, 

but the patients also experienced an increase in anxiety. 

The results showed that MI is an effective method in 

promoting lifestyle changes, however, it is unclear which 

design of MI should be chosen, in combination with other 

methods, and what patient group would benefit the most, 

which implies further research on the subject. 
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Inledning 

Hjärt- och kärlsjukdom är den främsta dödsorsaken som år 2006 motsvarade 42 

procent av alla dödsfall i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). Trenden kan även ses i 

övriga världen, där hjärt- och kärlsjukdom representerar 30 procent av alla globala 

dödsfall årligen (Världshälsoorganisationen [WHO], 2013).  

Majoriteten av alla hjärt- och kärlsjukdomar har ett direkt samband med faktorer så 

som tobaksanvändning, fetma, fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor 

(Claassen, Henneman, van der Weijden, Marteu & Timmermans, 2012; WHO, 2013). 

Enligt Socialstyrelsen (2009) kan majoriteten av alla hjärtinfarkter förebyggas med 

hjälp av hälsosamma levnadsvanor. Det är därför högt prioriterat med förebyggande 

åtgärder i riktlinjerna för hjärtsjukvård.  

Det är möjligt att påverka riskfaktorer vid all hjärt- och kärlsjukdom med 

livsstilsförändringar, men för att kunna genomföra en livsstilsförändring krävs 

motivation, engagemang och tid både från patienten och sjuksköterskan (Noordman, 

de Vet, van der Weijden & van Dulmen, 2013; SBU, 2013). En evidensbaserad metod 

som används för att främja motivationen och livsstilsförändringar är motiverande 

samtal (MI) (Socialstyrelsen, u.å.b). MI är en användbar metod i behandling av 

sjukdomar som till viss del beror på livsstil (Rubak, Sandbæk, Lauritzen & 

Christensen, 2005). MI har använts och utvärderats i samband med alkoholmissbruk, 

narkotikamissbruk, rökavvänjning, viktminskning, ökad fysisk aktivitet, behandling av 

astma och diabetes samt vid följsamhet till behandling och uppföljning (ibid). Trots 

den stora mängd bevis som styrker effektiviteten av MI på livsstilsförändringar, finns 

det en brist på forskning som undersöker effektiviteten av MI på kardiovaskulär 

hälsa (Thompson et al., 2010). 

Inom hälso- och sjukvården finns det ett mål att alla ska ha en god hälsa och få vård 

på samma villkor (SFS 1982:763). Det är ett av sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden att främja hälsa och göra det på ett evidensbaserat 

tillvägagångssätt (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). Sjuksköterskan ska 

kunna känna igen och förebygga risker som kan äventyra hälsan, samt ha förmågan 

att motivera patienter till en förändrad livsstil (Socialstyrelsen, 2005). Det är därför 

av intresse att studera vilka effekter MI kan ha i sjuksköterskans preventiva arbete 

vid hjärt- och kärlsjukdom. 
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Bakgrund 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid hjärt- och 

kärlsjukdom  

I omvårdnaden är en betydelsefull målsättning att patienten ska uppleva hälsa, och 

sjuksköterskan ska ta reda på vad hälsa är för den enskilda individen (SSF, 2008). 

Världshälsoorganisationen (1947) definierar hälsa som: ”… ett tillstånd av fullständig 

fysiskt, andligt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro av sjukdom eller 

svaghet”. WHO:s definition ser hälsan ur flera dimensioner: biologiska, psykologiska 

och sociala aspekter (Rydén & Stenström, 2008). Även Eriksson (1988) definierar 

hälsan som subjektiv och mångdimensionell med kropp, själv och ande. Hon menar 

att det inte går att bestämma något mått på hälsa då det varierar mellan människor 

och kultur och definieras av den enskilda individen. Därmed behöver patienten vara 

delaktig i det hälsofrämjande arbetet om den subjektiva hälsan ska kunna förbättras 

(Eriksson, 1988; SSF, 2008). Andra grundläggande delar i det hälsofrämjande arbetet 

är jämlikhet, samarbete, självbestämmande, ömsesidigt hjälpande och delat ansvar 

(ibid.). 

Sjuksköterskans arbete består av hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande 

omvårdnad samt kommunikation (van Nes & Sawatzky, 2009). Omvårdnad är enligt 

Joyce Travelbee (1966) en process mellan människor där personen som ger 

omvårdnad hjälper någon som är i behov av det. Behovet kan finnas hos en individ, 

en familj eller ett samhälle och målet är att förhindra eller övervinna upplevelsen av 

sjukdom, ohälsa, och om behovet finns, hitta en mening i det personen eller 

personerna har upplevt. Det som utmärker sjuksköterskans hälsofrämjande 

förhållningssätt är att hon eller han ska hjälpa patienten att känna tillit för att kunna 

handskas med en sjukdom eller den förändring som sker (SSF, u.å.). Att ha ett 

hälsofrämjande förhållningssätt innebär att främja patientens delaktighet för att 

värna om den personliga hälsan, överföra kunskap och ge stöd i att bistå patienten 

att ta kontroll över den egna hälsoutvecklingen. Sjuksköterskan behöver dessutom 

visa hänsyn gentemot patientens motivation att vilja förändras (ibid.). 

Prevention innebär att förebygga en framtida sjukdom, för att göra det behövs 

kunskap om uppkomsten av sjukdom (SSF, 2008). Primär prevention utförs för att 

förebygga uppkomsten av ohälsa, den sekundära preventionen har som syfte att 

förhindra att en redan uppkommen sjukdom förvärras och tertiär prevention syftar 

till att minska de begränsningar som en funktionsnedsättning kan innebära 

(Socialstyrelsen, u.å.a; SSF, 2008). 

Den vanligaste orsaken till hjärt- och kärlsjukdom är ateroskleros som innebär 

förträngningar i blodkärlen (Fridlund, Malm & Mårtensson, 2012). Hjärt- och 
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kärlsystemet omfattas av vårt hjärta, blodkärlsnätverket och blodet som rör sig 

igenom hjärtat och blodkärlen (Länne, 2010).  Hjärt- och kärlsjukdom kan vara 

kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, hjärtarytmier, myokardit, perikardit, endokardit, 

kardiomyopati, klaffsjukdom i hjärtat, TIA, stroke, djup ventrombos och venös 

insufficiens (Ericson & Ericson, 2012). 

De vanligast förekommande riskfaktorerna, som står för 80 procent av alla hjärt- och 

kärlsjukdomar är fysisk inaktivitet, tobaksanvändning, ohälsosam diet och överdriven 

konsumtion av alkohol (Claassen et al., 2012; WHO, 2013). Konsekvenserna av 

riskbeteendet kan leda till förhöjda blodfetter, förhöjt blodtryck och förhöjd 

blodsockernivå, övervikt och fetma (WHO, 2013). Det kan vara effektivt att använda 

preventionsinriktad behandling mot just de riskfaktorerna för att uppnå förbättrad 

hälsa (Nilsson, 2010; WHO, 2013). 

Vid hjärt- och kärlsjukdom är det vanligt att välbefinnandet och livskvaliteten är 

minskad vilket kan ge uttryck i oro, ångest, depression och trötthet med följande 

orkeslöshet (Fridlund, Malm & Mårtensson, 2012; Hägglund, 2007). Då patienterna 

kan påverkas psykiskt, fysiskt och sexuellt är det av stor betydelse att sjuksköterskan 

undersöker hur patienternas välbefinnande kan förbättras med hjälp av olika 

omvårdnadsåtgärder (ibid.). 

Livsstilsförändring och motivation 

Det är möjligt att förebygga eller minska de flesta riskfaktorer vid hjärt- och 

kärlsjukdom med livsstilsförändringar (van Nes & Sawatzky, 2009). 

Sjuksköterskeyrket innebär en nära kontakt med patienter där sjuksköterskan får 

möjlighet att utveckla en förtroendefull relation och därmed en idealisk position för 

att utföra MI och främja livsstilsförändringar (ibid.). Det är viktigt att inte försöka 

stressa en patient med att göra en livsstilsförändring för finns inte motivation till att 

ändra vanor, är det inget förlopp som går att påskynda (Faskunger, 2013). För många 

är det svårt att förändra hur de lever, det är inte ovanligt med skamkänslor över sitt 

val av livsstil (Landfald & Ytrehus, 2011). För att kunna genomföra en 

livsstilsförändring är det viktigt för patienten att få relevant information kring 

situationen för att kunna tänka igenom och göra adekvata framtida val. Patienter 

kan ofta vara ambivalenta inför en livsstilsförändring och motivationen varierar, 

ambivalensen är viktig för förändring då MI modellen avser att undersöka och stärka 

motivation (Socialstyrelsen, u.å.b).   

Maslows (1970) motivationsteori ser människan som en fri och självständig individ 

med förmåga att själv forma och genomföra sitt liv. Om ett behov behöver 

tillfredsställas gör det patienten mer motiverad till en handling (Aasted Halse, 2008). 

Motivation är den psykologiska grunden för att människan agerar på ett visst sätt 
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(Granbom, 1998). Motivation skapar omväxling i människors beteende i 

inlärningssituationer. Det finns inre motivation där personen själv påverkar 

motivationen och yttre motivation där det är faktorer utifrån som spelar in. För att 

hålla motivationen uppe är det av stor vikt att en person sätter upp nya mål och 

önskningar. En persons livsstil inverkar på vilka drivkrafter som är i centrum för 

personen. Människor känner ett behov av självbestämmande och vill själva klara av 

att hantera sin tillvaro. Bestämmer patienten själv utgår motivationen inifrån, då 

utför patienten något för att viljan finns där, inte för att någon annan har sagt det 

(ibid.). 

Motiverande samtal 

Om en sjuksköterska ska kunna främja beteendeförändring hos en individ behöver 

han eller hon ha kunskap om beteende, grundkunskap om beteendeförändringar och 

kunskap om samtalsmetodik och mellanmänsklig kommunikation (Faskunger, 2013). 

Motivational interviewing, eller på svenska, motiverande samtal utvecklades av 

psykologen William R Miller på 1980-talet då han från början behandlade individer 

med alkoholmissbruk (van Nes & Sawatzky, 2009; Österlund Efraimsson, 2013).  

Miller hade tidigare i sin karriär jobbat utifrån kognitiv beteendeterapi i 

missbrukarvården och uppmärksammat att genom att vara empatisk så hade 

klienternas missbruk minskat (Folkhälsomyndigheten, u.å.; Holm Ivarsson et al., 

2009). Längre fram i karriären påbörjade Miller ett samarbete med Steven Rollnick 

vars yrke var psykolog och metodutvecklare inom rådgivning för hälso- och sjukvård. 

Samarbetet blev grunden för samtalsmetoden MI (ibid.).  

Enligt Rollnick, Miller & Butler (2008) är definitionen av MI ”a skillful style of clinical 

communication conducted for the purpose of eliciting from patients their own good 

motivations for making behavior changes in the interest of their health” (s.6). Det är 

alltså en personcentrerad metod, där sjuksköterskan ska ta fram personens 

uppfattning om hans/hennes situation och livsstil. Ett mål med handledningen är att 

sjuksköterskan ska hjälpa personen att hitta motivation till att förändra sin livsstil 

(Holm Ivarsson et al., 2009).  

Ett MI samtal består av inledning med val av fokusering kring ett samtalsämne (Holm 

Ivarsson et al., 2009). Då handledning är som mest effektiv när personen finner sin 

motivation och är beredd på att utföra en förändring, fortsätter sjuksköterskan med 

att ta reda på vad personen anser om sitt beteende och om han eller hon är redo för 

förändring (Holm Ivarsson et al., 2009; van Nes & Sawatzky, 2009). Därefter 

genomförs en fortsatt dialog om förändring och till sist avslutas samtalet där målet 

för personen är att försöka få till stånd ett åtagande till att göra en förändring. När 

sjuksköterskan talar med patienten ska sjuksköterskan anta ett reflektivt lyssnande 
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som innebär att patienten får bekräftelse. Sjuksköterskan ställer öppna frågor, 

använder sig av reflektion och sammanfattar det personen säger (ibid.).  

MI är användbart inom de flesta områden vid livsstilsförändring och kan användas av 

många olika yrken så som inom hälso- och sjukvård, skola, tandvård, apotek och 

socialt arbete. MI kan bli mer verkningsfull för effektivisering av beteendeförändring 

om MI och stages of change (SOC) kombineras (van Nes & Sawatzky, 2009).  SOC är 

en teoretisk modell för att beskriva förändringsprocessen i fem steg vilka är: det 

förmedvetna (inte beredd), medvetandestadiet (ambivalent), förberedelsestadiet 

(beredd), aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet (Noordman et al., 2013).  

Eftersom en förändringsprocess kan ses som ett förlopp över tid blir både med- och 

motgångar naturligt (Faskunger, 2013). Det kan ta år att utföra förändringen. Det är 

viktigt att veta var i förloppet personen befinner sig för att kunna ge rätt hjälp för att 

komma vidare i förändrings processen.  Ett snedsteg behöver inte betyda att 

patienten är tillbaka i det ohälsosamma, utan att personen går tillbaka till en tidigare 

fas i processen och på nytt kan behöva hjälp (ibid.).  

Problemformulering 

Hjärt- och kärlsjukdom är Sveriges vanligaste dödsorsak, för att förebygga den finns 

behov av preventiva åtgärder i form av livsstilsförändringar. Ett av sjuksköterskans 

ansvarsområde är att förebygga risker som kan äventyra hälsan samt att främja 

patienters motivation inför en livsstilsförändring. MI är en metod som kan användas 

av sjuksköterskor för att motivera patienter till en beteendeförändring. Därför är det 

av intresse att utforska vilka effekter MI kan ha i sjuksköterskans preventiva arbete 

med att förebygga uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdom. 

Syfte 

Syftet var att utforska vilka effekter motiverande samtal kan ha i sjuksköterskans 

prevention av hjärt- och kärlsjukdom.  

Metod 

Studien var en systematisk litteraturöversikt enligt Forsberg & Wengström (2013). I 

en systematisk litteraturöversikt besvaras en preciserad frågeställning systematiskt 

genom att urskilja, bedöma, värdesätta och analysera väsentlig forskning (Murlow & 

Oxman, 1997). 
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Datainsamling 

Sökning genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl för att få en översikt om det 

fanns artiklar inom det valda ämnet. Därefter söktes gemensamt artiklar 

systematiskt som skulle vara relevanta till studiens syfte i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO. Sökningar i PsycINFO genererade artikeldubbletter och 

därför kunde inga nya artiklar inkluderas därifrån, därför redovisas inte sökningarna. 

Sökningarna som inte genererade i några artiklar som svarade på litteraturstudiens 

syfte redovisas inte i litteraturstudien. Vid artikelsökningen användes sökorden som 

redovisas i tabell 1 och i bilaga A. 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord 
Cinahl 
Subject heading list 

PubMed 
MeSH-term 

Motiverande 
samtal 

Motivational interviewing (både 
Cinahl heading och fritext) 

Motivational interviewing 
(både MeSH och fritext) 

Livsstil  
Life style (både MeSH och 
fritext) 

Kardiovaskulär Cardiovascular (fritext) Cardiovascular (fritext) 

Hjärtsjukdom  Heart disease (fritext) 

 

Sökningen på heart disease gjordes för att fånga alla artiklar inom hjärtsjukdom, 

motsvarande sökning gjordes på vascular disease, dock utan resultat. Sökorden 

stroke och heartfailure provades också, men det genererade inte heller i något nytt.  

Inklusionskriterierna vid artikelsökningen var att alla artiklar skulle ha tillstånd från 

en etisk kommitté, artiklarna skulle vara skrivna på engelska, ha abstract och vara 

utgivna mellan år 2009 och 2014. Artiklar om patienter under 18 år exkluderades. 

När artikeldubbletter uppkom inkluderades artiklarna första gången de hittades 

(bilaga B).  

För att sortera ut de artiklar som var av relevans lästes titlarna, de som bedömdes 

inte relatera till syftet sållades bort direkt. Där titlarna var av relevans lästes 

tillhörande abstract. Efter lästa abstracts gick relevanta artiklar vidare till urval ett. 

För att sålla ut artiklarna som skulle gå vidare till urval två lästes artiklarna igenom, 

de artiklar som fortfarande var relevanta gick vidare. När enbart relevanta artiklar 

fanns kvar granskades de gemensamt med Olsson & Sörensens (2011) 

granskningsmall för kvantitativa studier. Bedömningsmallen hade ett 
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graderingssystem där avgränsning i procent var angivet: ≥80 procent representerade 

hög kvalitet, 61-79 procent var medelhög kvalitet och ≤60 procent räknades som låg 

kvalitet (Olsson & Sörensen, 2011). I litteraturstudien inkluderades slutligen nio 

kvantitativa artiklar, där fem artiklar bedömdes ha hög kvalitet och fyra medelhög 

kvalitet.  

Undersökningsgruppen i litteraturstudien bestod av patienter med risk för hjärt- och 

kärlsjukdom och med utvecklad hjärt- och kärlsjukdom. Totalt deltog 2432 patienter 

där 1284 erhöll interventionen och 1133 patienter deltog i kontrollgruppen. 

Databearbetning 

Alla artiklarna granskades enskilt och de relevanta delarna plockades ut från 

artiklarnas resultat. Artikelöversikten skapades i samband med artikelgranskningen 

för att få en översikt över artiklarna (bilaga C). Därefter jämfördes relevanta delar 

som plockats ut ur resultaten. För att sammanställa resultatet gjordes en 

innehållsanalys enligt Forsberg & Wengström (2013), där artiklarnas resultat först 

lästes igenom ett flertal gånger för att sedan kodas.  Koderna och temana 

omprövades och justerades flera gånger under arbetets gång för att till slut resultera 

i tre teman: levnadsvanor, riskfaktorer och välbefinnande. Efteråt lästes artiklarna 

återigen igenom och diskuterades för att hitta likheter och olikheter i de olika 

temana. 
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Resultat 

I resultatet sågs att MI-interventionerna skiljde sig åt beträffande upplägg, antal 

samtal, hur långa, och när dem utfördes (tabell 2). Även uppföljningstiderna samt 

studiernas längd varierade (tabell 3-6). Dessutom kombinerades MI med en annan 

metod i två studier (Murphy et al., 2013; Sjöling et al., 2011). 

Tabell 2: Interventionerna 

Randomiserade 
kontrollerade 
studier (RCT-
studier) 

Primär (P) 
eller 
Sekundär (S) 
prevention 

Intervention  
Ledd av 

Antal MI-samtal 

Chair et al. 
(2011) 

S 
MI 
Sjuksköterskor 

Fyra MI-samtal erbjöds, en session 
varade mellan 30-45 minuter. 
Samtalen skedde under vecka 1, 3, 
5 och 7 under studiens gång. 

Chair et al. 
(2013) 

S MI 
Sjuksköterskor 

Tio MI-samtal utspridda över ett år. 
Samtalen varade i 30-45 minuter. 

Drevenhorn et 
al. (2012) 

P 
MI 
Motivation utvärderades 
efter SOC. 
Sjuksköterskor 

Kontinuerlig uppföljning under två 
år. 

Hardcastle et al. 
(2013) 

P MI 
Dietist och sjukgymnast 

Upp till fem MI-samtal som varade 
20-30 minuter. Mediandeltagande 
på två MI-samtal. 

Koelewijn-van 
Loon et al. (2009) 

P MI  
Sjuksköterskor 

Två MI-samtal på 15-20 minuter, tio 
minuters telefonuppföljning med 
MI. 

Koelewijn-van 
Loon et al. (2010) 

P MI 
Sjuksköterskor 

Två MI-samtal på 20 minuter, tio 
minuters telefonuppföljning med 
MI. 

Lakerveld et al. 
(2013) 

P 
MI 
Sjuksköterskor 

Sex MI-samtal erbjöds på 30 
minuter vardera. Tre telefonsamtal 
med MI under tre månader. 
Mediandeltagande på två MI-
samtal. 

Murphy et al. 
(2013) 

S 
MI och kognitiv 
beteendeterapi (KBT) 
Två psykologer och en 
sjuksköterska 

Åtta MI och KBT samtal i åtta veckor 
där varje samtal var på 1,5h. 

Experimentell 
studie utan 
kontrollgrupp 
Sjöling et al. 
(2011) 

P 
MI och Fysisk aktivitet på 
recept 
Sjuksköterska 

Fyra MI-samtal, ett vid start, ett vid 
tre månader, ett vid nio månader 
och en vid 15 månader. 

Levnadsvanor 

De levnadsvanor som undersöktes var fysisk aktivitet, kostvanor i form av frukt-, 

grönsaks- och fettintag och alkohol- och tobaksvanor som redovisas i tabell 3 och 4. 
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Tabell 3: Levnadsvanor 

RCT-studier Fysisk aktivitet Kostvanor 
Alkohol- och 
tobaksvanor 

Drevenhorn et al. 
(2012) 

Efter två år 
Fysisk aktivitet: 
förbättrad** 

 
Efter två år 
Alkoholvanor: 
förbättrad* 

Hardcastle et al. 
(2013) 

Efter 18 månader  
Fysisk aktivitet: 
förbättrad** 

Efter sex månader 
Grönsak- och fruktintag: 
förbättrad 
Efter 18 månader 
Grönsaks- och fruktintag: 
försämrad 
Fettintag: oförändrad** 

 

Koelewijn-van Loon 
et al. (2009) 

Efter ett år 
Fysisk aktivitet: 
förbättrad* 

Efter ett år 
Grönsaks**- och fruktintag: 
förbättrad 
Fettintag: förbättrad** 

Efter ett år 
Tobaks**- och 
alkoholvanor: 
förbättrad 

Koelewijn-van Loon 
et al. (2010) 

Efter tre månader 
Fysisk aktivitet: 
förbättrad 

Efter tre månader 
Grönsaks - och fruktintag: 
förbättrad 
Fettintag: förbättrad 

Efter tre månader  
Tobaks***- och 
alkoholvanor: 
förbättrad 

Lakerveld et al. (2013) 
Efter ett år  
Fysisk aktivititet: 
oförändrad 

Efter ett år 
Grönsaks- och fruktintag: 
oförändrad 

Efter ett år 
Tobaksvanor: 
oförändrad 

Murphy et al. (2013) 

Efter fyra månader: 
Fysisk aktivitet: 
förbättrad** 
Kondition: förbättrad* 
Efter ett år 
Fysisk aktivitet: 
förbättrad  
Kondition: förbättrad 

Efter fyra månader 
Fettintag: förbättrad** 
Efter ett år 
Fettintag: försämrad** 

 

Jämförelse interventionsgrupp och kontrollgrupp: *ingen signifikant skillnad **p<0,05 

***p<0,01 

 

Tabell 4: Levnadsvanor 

Experimentell studie 
utan kontrollgrupp 

Fysisk aktivitet Kostvanor 
Alkohol- och 
tobaksvanor 

Sjöling et al. (2011) 

Efter 15 månader  
Fysisk aktivitet: 
förbättrad*** 
Kondition: 
förbättrad*** 

 

Efter 15 månader  
Tobaks- och 
alkoholvanor: 
oförändrad 

Jämförelse med utgångsläget: *ingen signifikant skillnad **p<0,05 ***p<0,01 

 

I stort sågs att levnadsvanorna förbättrades även om det sågs skillnader i vilka och 

hur lång tid förändringarna höll i sig (Drevenhorn, Bengtson, Nilsson, Nyberg & 

Kjellgren, 2012; Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley & Haggar, 2013; Koelewijn-van 

Loon et al., 2009, 2010; Murphy et al., 2013; Sjöling et al., 2011). Det skiljde sig också 
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mellan hur stora skillnaderna var i jämförelse med kontrollgrupperna. Det var endast 

Lakerveld et al. (2013) som inte såg någon mätbar effekt alls gällande vare sig fysisk 

aktivitet, kostvanor eller tobaksvanor.  

Gällande fysisk aktivitet sågs en betydelsefull förbättring i form av promenader och 

andra inte definierade fysiska aktiviteter (Drevenhorn et al., 2012; Hardcastle et al., 

2013; Murphy et al., 2013; Sjöling, Lundberg, Englund, Westman & Jong, 2011). 

Patienterna som deltog i MI utökade tiden för fysisk aktivitet signifikant jämfört med 

kontrollgrupperna från interventionens start och upp till två år (Drevenhorn et al., 

2012; Hardcastle et al., 2013; Sjöling et al., 2011), förutom för Murphy et al. (2013) 

där interventionsgruppen inte lyckades behålla förändringen längre än fyra 

månader. Sjöling et al. (2011) såg en ytterligare förbättring av en kombination av MI 

och fysisk aktivitet på recept, där patienterna som initialt hade lagt mindre än 60 

minuter/vecka på motion, ökade medeltiden till 300 minuter/vecka. Ökningen i 

fysisk aktivitet ledde även till att konditionen förbättrades avsevärt (ibid.).  

Lakerveld et al. (2013) kom däremot fram till att MI inte lyckats bidra till att motivera 

patienterna till någon förändring av fysisk aktivitet. Resultatet förklarades bero på 

lågt deltagande på MI sessionerna, med en median på två sessioner per patient och 

därmed hade inte förändringsprocessen inför en beteendeförändring påbörjats. Det 

kunde då inte ske någon större livsstilsförändring. En förklaring till det låga 

deltagandet var att patienterna inte kunde gå på MI sessionerna den tiden det 

erbjöds och de blev inte heller uppmuntrade att gå på ett visst antal MI samtal, utan 

fick bestämma själva hur många gånger de ville delta i (ibid.). 

Patienterna som deltog i MI hade varierande resultat i förändringen av kostvanor. 

Somliga patienter lyckades reducera sitt fettintag och öka intaget av frukt och 

grönsaker, men det varierade hur länge de goda vanorna kunde behållas (Hardcastle 

et al., 2013; Koelewijn-van Loon et al., 2009, 2010; Murphy et al., 2013). Murphy et 

al. (2013) drog slutsatsen att den avtagande effekten av fysisk aktivitet och 

kostvanor kunde bero på människans tendens att återgå till gamla vanor efter en tid. 

Hardcastle et al. (2013) visade samma utveckling eftersom patienternas 

förändringsbenägenhet, utvärderad enligt SOC, ökade från interventionens start och 

under sex månader, för att sedan återgå till utgångsläget efter 18 månader. 

Hardcastle et al. (2013) såg att fettintaget enbart minskade signifikant i 

kontrollgruppen under 18 månader, men inte i MI gruppen. Det tolkades kunna bero 

på medias inverkan på patienterna, att de skulle anse sig välinformerade om 

fettintag och därför inte vara lika fokuserade vid samtal om kost. En annan tolkning 

var att MI gruppen hade en mera realistisk syn på sitt fettintag, jämfört med 

kontrollgruppen som kunde ha underskattat sitt intag och därmed 

underrapporterade detsamma (ibid.).  
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Patienterna som deltog i MI visade sig få en måttlig förbättring av sitt alkoholintag i 

upp till två år (Drevenhorn et al., 2012; Koelewijn-van Loon et al., 2009, 2010). 

Koelewijn-van Loon et al. (2009, 2010) såg en signifikant förbättring av tobaksvanor 

vid både tre månader och efter ett år i motsats till Lakerveld et al. (2012) där 

tobaksvanorna var oförändrade. Sjöling et al. (2012) kunde inte visa någon 

förändring i vare sig alkohol- eller tobaksvanor, men menade också att det inte gick 

att dra för stora slutsatser från resultatet då studien hade få deltagare och ingen 

kontrollgrupp. 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer som undersöktes i studierna var BMI, midjemått, vikt, midja-höft-kvot, 

blodtryck, kolesterolvärdena HDL och LDL, och triglyceridvärden (tabell 5 och 6). 

Primär- och sekundärpreventions påverkan på risken att dö av hjärt- och 

kärlsjukdom redovisas också. 

Efter att patienterna deltagit i MI uppmättes signifikanta förbättringar av BMI, 

midjemått, vikt och midja-höft-kvot (Chair et al., 2011, 2013; Drevenhorn et al., 

2012; Hardcastle et al., 2013; Sjöling et al., 2011), till skillnad från de patienter som 

inte deltagit där det sågs minimala förbättringar (Chair et al., 2011, 2013; 

Drevenhorn et al., 2012) eller försämrade värden (Hardcastle et al., 2013; Murphy et 

al., 2013).  

En annan riskfaktor som hade minskat till följd av en hälsosammare livsstil var 

blodtrycket, där Drevenhorn et al. (2012) redovisade att majoriteten av patienterna 

lyckades nå blodtrycksmålet på 140/90 mmHg efter två år, dock var inte 

förbättringen signifikant jämfört med kontrollgruppen som också hade förbättrats. 

Förbättring av blodtrycket var signifikant i flera resultat (Chair et al., 2011, 2013; 

Koelewijn-van Loon et al., 2009; Sjöling et al., 2011), förutom Hardcastle et al. (2013) 

som enbart såg en liten skillnad jämfört med kontrollgruppen. En kombination av 

ökad fysisk aktivitet och minskning av vikt förklarades vara faktorer som hade 

påverkat förbättringen av blodtrycket (Murphy et al., 2013). 

Alla studierna visade på förbättrade total kolesterolvärden trots varierande resultat i 

HDL- och LDL-kolesterol (Chair et al., 2011, 2013; Sjöling et al., 2011), men alla visade 

inte signifikant förbättring som kunde knytas till MI (Drevenhorn et al., 2012; 

Hardcastle et al., 2013; Koelewijn-van Loon et al., 2009). Vid uppföljning efter MI 

ledd av sjuksköterskor minskade det skadliga kolesterolet LDL hos patienterna (Chair 

et al., 2011, 2013; Drevenhorn et al., 2012; Sjöling et al., 2011). MI som leddes av 

dietist och sjukgymnast visade sig däremot inte leda till någon förbättring av LDL-

kolesterolet (Hardcastle et al., 2013).  
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Tabell 5: Riskfaktorer 

RCT-studier Kroppsmått Blodtryck Fettvärden 

Chair et al. (2011) Efter tre månader 
BMI: förbättrad** 

Efter tre månader 
Blodtryck: förbättrats** 

Efter tre månader 
Total kolesterol: 
förbättrad** 
HDL: förbättrad** 
LDL: förbättrad** 
Triglycerider: förbättrad** 

Chair et al. (2013) Efter ett år 
BMI: förbättrad** 

Efter ett år 
Blodtryck: förbättrats** 

Efter ett år 
Total kolesterol: 
förbättrad** 
HDL: försämrad** 
LDL: förbättrad** 
Triglycerider: förbättrad** 

Drevenhorn et al. 
(2012) 

Efter två år 
BMI: förbättrad** 
Vikt: förbättrad* 
Midjemått: 
förbättrad** 
Midja-höft-kvot: 
förbättrad* 

Efter två år 
Blodtryck: förbättrats 

Efter två år 
Total kolesterol: 
förbättrad 
HDL: försämrad** 
LDL: förbättrad* 
Triglycerider: försämrad 

Hardcastle et al. 
(2013) 

Efter 18 månader 
BMI: förbättrad** 
Vikt: förbättrad 

Efter 18 månader 
Blodtryck: förbättrats* 

Efter 18 månader 
Total kolesterol: 
förbättrad* 
HDL: försämrad 
LDL: försämrad 
Triglycerider: förbättrad* 

Koelewijn-van 
Loon et al. (2009) 

 
Efter ett år 
Blodtryck: förbättrats** 

Efter ett år 
Total kolesterol: 
förbättrad 

Murphy et al. 
(2013) 

Efter fyra månader 
Midjemått: 
förbättrad** 
Efter ett år 
Midjemått: 
förbättrad* 

  

Jämförelse interventionsgrupp och kontrollgrupp: *ingen signifikant skillnad **p<0,05 

***p<0,01 

 

Tabell 6: Riskfaktorer 

Experimentell studie 
utan kontrollgrupp 

Kroppsmått Blodtryck Fettvärden 

Sjöling et al. (2011) 

Efter 15 månader 
BMI: förbättrad** 
Vikt: förbättrad*** 
Midjemått: 
förbättrad*** 

Efter 15 månader 
Blodtryck: förbättrats*** 

Efter 15 månader 
Total kolesterol: 
förbättrad** 
HDL: försämrad 
LDL: förbättrad 
Triglycerider: 
förbättrad 

Jämförelse med utgångsläget: *ingen signifikant skillnad **p<0,05 ***p<0,01 
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Det goda HDL-kolesterolet hade ökat tre månader efter MI enligt Chair et al. (2011). 

Däremot visades en för hälsan negativ minskning av HDL bland samma patienter 

efter ett år (Chair et al., 2013) och även Drevenhorn et al. (2012) visade det vid 

tvåårsuppföljningen. Liknande resultat sågs av Hardcastle et al. (2013) och Sjöling et 

al. (2011) även om de inte kunde påvisa något samband mellan MI och 

kontrollgrupper. En annan riskfaktor som minskade var triglyceridvärdena (Chair et 

al., 2011, 2013; Drevenhorn et al., 2012; Hardcastle et al., 2013; Sjöling et al., 2011).  

MI samtal med sjuksköterska uppvisade inga eller enbart små effekter i den primära 

preventionen i att reducera risken för att dö av hjärt- och kärlsjukdom inom 10 år 

(Koelewijn-van Loon et al., 2009; Lakerveld et al., 2013).  Att 10- års risken för att dö 

av hjärt- och kärlsjukdom inte förändrades nämnvärt kunde enligt Koelewijn-van 

Loon et al. (2009) bero på att patienterna redan från början hade liten risk för att dö 

av det. Enligt Murphy et al. (2013) kunde däremot den sekundära preventionen med 

en kombination av MI och KBT gynna patienterna i att minska risken för att få ett 

hjärt- och kärlrelaterat återfall inom två år, dock var inte minskningen signifikant 

jämfört med kontrollgruppen som även den hade minskat risken. 

Välbefinnande 

Under rubriken välbefinnande redovisas de subjektiva upplevelserna ångest, 

depression, stress, kroppsligt hälsotillstånd, känslomässiga problem, smärta och 

allmän hälsa. I tabellerna 7 och 8 redovisas de studier som har använts sig av 

enkäterna SF-36 eller HAD för att mäta dessa upplevelser. 

Patienterna som deltog i MI visade sig uppleva en signifikant ökad ångest vid 

utgångsläget, men efter tre månader var inte skillnaden längre signifikant jämfört 

med kontrollgruppen (Koelewijn-van Loon et al., 2010). Chair et al. (2011) såg en 

motsatt trend där ångesten hade ökat signifikant från utgångsläget till tre månader, 

jämfört med kontrollgruppen som hade minskat i ångest. Ökningen av den upplevda 

ångesten kunde enligt Chair et al. (2011) bero på en osäkerhet hos patienterna, om 

de verkligen kunde förändra sin livsstil. En annan orsak kunde vara att då 

patienterna satte upp mål och granskade dem under MI sessionerna, kunde ett 

misslyckat mål vara en källa till ångest (ibid.). Koelewijn-van Loon et al. (2010) 

undersökte dessutom patienternas ångest i relation till deras risk för att dö i hjärt- 

och kärlsjukdom inom tio år. Interventionsgruppens ångest visade sig vara signifikant 

mer proportionerlig i relation till risken efter tre månader än kontrollgruppen. 

Liknande mätning gjordes av patienternas insikt om risken att dö av hjärt- och 

kärlsjukdom inom tio år (Koelewijn-van Loon et al., 2010). Riskuppfattningen som var 

varierande visade sig vara detsamma efter tre månader som vid interventionens 

start (ibid.). 
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Tabell 7: Välbefinnande 

Jämförelse interventionsgrupp och kontrollgrupp: *ingen signifikant skillnad **p<0,05 

***p<0,01 

 

Tabell 8: Välbefinnande 

Jämförelse med utgångsläget: *ingen signifikant skillnad **p<0,05 ***p<0,01 

  

Patienterna som deltog i MI visades förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten 

jämfört med kontrollgrupperna (Chair et al., 2011, 2013; Drevenhorn et al., 2012) 

och utgångsläget (Sjöling et al., 2011) enligt de mätinstrument som användes. 

Faktorerna fysisk rollfunktion, smärta och vitalitet hade förbättrats signifikant efter 

15 månader (Sjöling et al., 2011). Chair et al. (2011) såg kortsiktigt skillnader mellan 

grupperna i smärta och fysisk rollfunktion där interventionsgruppen hade 

förbättrats, dock inte signifikant jämfört med kontrollgruppen, men långsiktigt (Chair 

et al., 2013) fanns där signifikanta skillnader i smärta jämfört med kontrollgruppen.  

RCT-studier Short Form Health Survey (SF-36) 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HAD) 

Chair et al. (2011) 

Efter tre månader 
Fysisk funktion: förbättrad 
Fysisk rollfunktion: förbättrad* 
Smärta: förbättrad* 
Allmän hälsa: förbättrad** 
Vitalitet: förbättrad 
Social funktion: förbättrad 
Emotionell rollfunktion: förbättrad** 
Psykiskt välbefinnande: förbättrad 

Efter tre månader 
Ångest: försämrad** 
Depression: förbättrad 

Chair et al. (2013) 

Efter ett år 
Fysisk funktion: förbättrad 
Fysisk rollfunktion: förbättrad 
Smärta: förbättrad** 
Allmän hälsa: förbättrad 
Vitalitet: förbättrad 
Social funktion: förbättrad 
Emotionell rollfunktion: förbättrad** 
Psykiskt välbefinnande: förbättrad 

Efter ett år 
Ångest: förbättrad 
Depression: förbättrad 

Experimentell 
studie utan 
kontrollgrupp 

Short Form Health Survey (SF-36) 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HAD) 

Sjöling et al. (2011) 

Efter 15 månader 
Fysisk funktion: förbättrad* 
Fysisk rollfunktion: förbättrad** 
Smärta: förbättrad** 
Allmän hälsa: förbättrad* 
Vitalitet: förbättrad** 
Social funktion: förbättrad* 
Emotionell rollfunktion: förbättrad* 
Psykiskt välbefinnande: förbättrad 
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En signifikant förbättring sågs kortsiktigt i allmän hälsa och emotionell rollfunktion 

jämfört med kontrollgruppen (Chair et al., 2011). Långsiktigt fanns den signifikanta 

förbättringen kvar för emotionell rollfunktion, men förbättringen för den allmänna 

hälsan var inte längre signifikant jämfört med kontrollgruppen, då även den hade 

förbättrats (Chair et al., 2013). 

Den upplevda stressen hade förbättrats signifikant i MI-gruppen enligt Drevenhorn 

et al. (2012), liknande resultat sågs av Chair et al. (2013), men där var inte skillnaden 

signifikant då både patienterna som deltog i MI och kontrollgruppen hade 

förbättrats. Depressionsvariabeln hade förbättrats både kortsiktigt och långsiktigt i 

både interventions- och kontrollgruppen jämfört med utgångsläget men det sågs 

ingen skillnad mellan grupperna (Chair et al., 2011, 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Artikelsökningen gjordes i Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklar söktes i Cinahl för 

att det är en databas med inriktning på forskning som är relevant inom 

sjuksköterskeyrket, PubMed är bredare med inriktning på odontologi, medicin, 

rehabilitering och omvårdnad och PsycINFO är en databas med inriktning på 

psykiatri. Sökningen i de databaserna kunde ses som tillräcklig och relevant då det 

var inom området omvårdnad som litteraturstudien skulle befinna sig i. 

För att få en bred och uttömmande sökning söktes alla sökord (se bilaga A) som 

fritext, MeSH-term och i Cinahl heading vilket kunde ses som en styrka då det blev 

en bred sökning i databaserna. Artikeldubbletter uppstod, vilket var ett tecken på att 

sökningen var mättad. En svaghet skulle kunna vara att de sökningar som inte 

genererade några resultat eller där dubbletter uppkom inte redovisades i 

sökhistoriken eftersom det då kan bli svårt för läsare att se vilka sökningar som inte 

har genererat relevanta artiklar. 

Artiklarna som inkluderades i studien var åtta randomiserade kontrollerade studier 

(RCT), och en studie som var av experimentell design utan kontrollgrupp. Det ansågs 

vara styrka att ha många RCT studier då litteraturöversikten hade som syfte att 

utforska effekten av MI och eftersom RCT-studier bedöms vara av högsta kvalitet i 

kvantitativ forskning (Forsberg & Wengström, 2013). Det kunde vara en svaghet att 

inte ha med några kvalitativa studier, då kvalitativ forskning hade kunnat få med ett 

djupare omvårdnadsperspektiv. Trots flera försök att få fram kvalitativa artiklar 

framkom inga och sökningen ansågs då mättad. Pilotstudien av Sjöling et al., (2011) 

valdes för att studien var från Sverige och därmed var överförbar till svenska 
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förhållanden. Den var välgjord med medelhög kvalitet och resultatet var intressant 

då det bidrog med liknande faktorer som de större studierna.  

Att artiklarna som inkluderades skulle vara utgivna mellan 2009 och 2014 kunde ses 

som en styrka då det ledde till att litteraturstudiens resultat byggde på aktuell 

forskning. De artiklar som inkluderades i litteraturöversikten var från Sverige, 

Storbritannien, Nederländerna, Australien och Kina. Det kunde vara en styrka att 

majoriteten av artiklarna var från länder med en liknande kultur som finns i Sverige 

och därmed kunde överföras till svenska förhållanden. De två artiklarna från Kina 

tillförde perspektiv på MI utifrån andra kulturella traditioner utöver det 

västerländska.  

Det fanns två studier gjorda av Koelewijn-van Loon et al. (2009, 2010).  Studierna var 

en del av ett större projekt där flera studier hade gjorts på samma urval, men med 

olika inriktning. Chair et al. (2011, 2013) hade i sin tur gjort två studier, där den från 

2013 byggde på studien från 2011. Studier gjorda av samma författare valdes att 

inkluderas på grund av att artiklarna var relevanta för ämnet samt uppfyllde alla 

inklusions- och exklusionskriterier och därmed inte kunde exkluderas. 

Att granskningen av artiklarna gjordes med Olsson & Sörensens (2011) 

granskningsmall för kvantitativa studier kunde både vara en styrka och en svaghet. 

Granskningsmallen hade förbestämt kvalitetsgraderingssystem, vilket sågs som en 

styrka då det kan vara svårt att själv sätta gränser och behålla objektiviteten. En 

svaghet i granskningsmallen kunde dock vara att alla frågor skulle värderas subjektivt 

vilket skulle kunna minska trovärdigheten. Därför genomfördes en gemensam 

kvalitetsgranskning av artiklarna för att minska subjektiviteten. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att majoriteten av patienterna som deltog i MI lyckades 

förbättra flertalet av de levnadsvanor och riskfaktorer som är förknippade med hjärt- 

och kärlsjukdom (Chair et al., 2011, 2013; Drevenhorn et al., 2012; Hardcastle et al., 

2013; Koelewijn-van Loon et al., 2009, 2010; Murphy et al., 2013; Sjöling et al., 

2011). Några av levnadsvanorna som patienterna lyckades förändra var fysisk 

aktivitet och alkohol- och tobaksvanor som hade förändrats till det bättre i 

majoriteten av studierna, men i några fall visade det sig förbli oförändrat eller icke 

signifikant (tabell 3 och 4). Lakerveld et al. (2013) förklarade att den uteblivna 

effekten på livsstilsförändringar kunde bero på lågt deltagande på MI sessionerna, 

därför hade inte förändringsprocessen kommit igång hos patienterna och därmed 

hade inte motivationen till en förändring påbörjats. Även Hardcastle et al. (2013) 

redovisade ett lågt deltagande på MI sessionerna. Att de som ledde MI inte lyckades 

hjälpa patienterna att locka fram motivationen att återkomma till sessionerna kan 
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ses som anmärkningsvärt då MI har som syfte att öka motivationen hos patienter 

(Holm Ivarsson et al., 2009). En tänkbar anledning skulle kunna vara att de som 

utförde MI pressade patienterna att göra en förändring som de inte var redo för, det 

i sin tur har visats kunna få patienten att ta ett steg tillbaka i sin förändringsprocess 

(Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). 

Resultatartiklarna av Chair et al. (2011, 2013) hade däremot som inklusionskriterium 

att patienterna skulle ha just låg motivation; trots det kunde flera riskfaktorer 

reduceras både på kort och lång sikt i deras studier. I andra sammanhang har även 

van Nes & Sawatzky (2009) sett att MI visat sig vara en framgångsrik metod i att 

främja beteendeförändringar hos patienter som varit omotiverade att utföra en 

förändring. Sambandet mellan en positiv effekt av MI och antalet MI samtal, där 

effekten förbättrades med ökad intensitet är också tidigare visat enligt Thompson et 

al. (2011) och van Nes & Sawatsky (2009). Brobeck et al. (2011) har sett att där 

patienterna inte pressades att göra en förändring som de inte var redo för, utan 

tilläts göra en livsstilsförändring i sin egen takt kunde det leda till att patienterna fick 

mer motivation till att göra ytterligare framsteg i sin livsstilsförändring. Det visar hur 

försiktig sjuksköterskan bör vara i samtal med patienten, där motivation kan brista 

vid press och patienten kanske går tillbaka ett steg i förändringsprocessen i stället.  

Katie Eriksson (1998) poängterar vikten av att patienten är delaktig i sin 

hälsofrämjande vård. För att sjuksköterskan ska kunna utöva hälsofrämjande 

omvårdnad i syfte att hjälpa patienten vidare i sin förändringsprocess är det av stor 

vikt att veta vart i förändringsprocessen patienten befinner sig (Faskunger, 2013). 

Enligt Joyce Travelbee (1966) är målet med omvårdnad att förhindra eller övervinna 

upplevelsen av sjukdom eller ohälsa och eventuellt hitta en mening i det som 

personen har upplevt. En sjuksköterska antar ett hälsofrämjande förhållningssätt när 

hon eller han främjar patientens delaktighet, överför kunskap och ger stöd i att bistå 

patienten att ta kontroll över den egna hälsoutvecklingen (SSF, u.å.). Eftersom 

förändring sker under en längre tid är det vanligt med med- och motgångar under 

processens gång (Faskunger, 2013), vilket kunde ses i Hardcastle et al. (2013) 

resultat där SOC ökade från studiens start till sex månader för att sedan minska igen 

efter 18 månader.  Även om inte alla lyckas göra en livsstilsförändring kan processen 

att försöka föra med sig något positivt och kan betyda att patienterna tar de första 

stegen mot att förverkliga en livsstilsförändring i framtiden (Brobeck et al., 2011). 

Ett resultat som framkom i litteraturstudien var att kostvanorna hos patienterna 

förbättrades kortsiktigt (Hardcastle et al., 2013; Koelewijn-van Loon et al., 2010; 

Murphy et al., 2013), men långsiktigt sågs en tendens att återgå till gamla vanor med 

försämrade kostvanor igen (Hardcastle et al., 2013; Murphy et al., 2013). I Koelewijn-

van Loon et al. (2009, 2010) studie kunde de dock se att kostvanorna hade 

förbättrats ju längre studien pågick. Då ohälsosamma vanor är orsaken till över 80 
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procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar är det av vikt att arbeta preventivt med 

livsstilsförändring (Claassen et al., 2012; WHO, 2013). Det är därför högt prioriterat 

med förebyggande åtgärder enligt riktlinjerna för hjärtsjukvård (Socialstyrelsen, 

2009).  

Hälften av alla patienter som är kroniskt sjuka och som deltar i någon form av 

behandling under en längre tid, så som intag av mediciner eller livsstilsförändring, 

tenderar att inte vara följsam till sin behandling (Hevey, 2007). Dock är det inte 

enbart patientens ansvar att behålla sin följsamhet, utan personalen har ett ansvar 

genom att ge evidensbaserad information och ge patienten stöd så att patienten kan 

upprätthålla behandlingen. Patienter kan ha svårt att behålla motivation att förändra 

riskfaktorer, om de inte ger symtom, tillexempel högt blodtryck och höga blodfetter, 

det kan då anses inte ge någon fördel i att utföra förändringen (ibid.). Det är viktigt 

att patienten är delaktig i sin vård, där sjuksköterskan tar reda på vad patienter har 

för förkunskaper kring sin situation och hjälper till att öka förståelsen med 

patientanpassad information.  

I resultatet sågs att den primära preventionen inte hade effekt (Lakerveld et al., 

2013) eller endast liten effekt (Koelewijn-van Loon et al., 2009) på att reducera den 

uträknade risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom inom 10 år. Den uteblivna effekten 

kunde enligt Koelewijn-van Loon et al. (2009) bero på att patienterna redan från 

början hade en liten risk för att dö av hjärt- och kärlsjukdom. Däremot sågs i 

resultatet effekt av sekundär prevention (Murphy et al., 2013). Thompson et al. 

(2011) visade att resultaten från primärstudier som forskat kring MI hade fått 

blandade resultat, men att det sammanvägda resultatet från systematiska 

litteraturstudier och metaanalyser ändå hade varit övervägande positiva till MI som 

metod. Trots spridda och motstridiga resultat redovisades det inte mycket om hur 

MI fungerade eller för vilka det fungerade bäst. Med tanke på den mängd bevis som 

styrker effektiviteten av MI, menar Thompson et al. (2011) att det råder en brist på 

forskning som har analyserat effektiviteten av MI på kardiovaskulär hälsa. I vår 

studie fanns en tendens till positiva resultat beträffande förbättrade levnadsvanor 

och riskfaktorer, men det var ändå blandade resultat bland patienterna som deltagit 

i MI. Det fanns inga samband mellan längden på studierna, eller antalet MI sessioner 

som erbjöds och därmed var det svårt att avgöra vilken effekt MI hade på 

patienternas motivation i preventivt arbete av hjärt- och kärlsjukdom. 

Vid hjärt- och kärlsjukdom är det vanligt att patienter upplever känslor av ångest och 

skam över en osund livsstil (Fridlund, Malm & Mårtensson, 2012; Hägglund, 2007; 

Landfald & Ytrehus, 2011). Resultatet visade också att i början av interventionerna 

upplevde patienterna en ökad ångest som visade sig minska över tid (Koelewijn-van 

Loon et al., 2010). Chair et al. (2011) redovisade i sin tur att ångesten hade ökat 

under uppföljningstiden på tre månader. Ökningen av ångest tolkades bero på en 
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osäkerhet över att lyckas med sin livsstilsförändring eller att uppsatta mål inte 

uppnåddes (Chair et al., 2011). Oavsett vilka val patienterna gör i sitt liv är det viktigt 

att sjuksköterskan visar respekt och inte får patienten att känna sig förolämpad eller 

tvingad till att försvara de val som gjorts (Brobeck et al., 2011). Att stödja självtillit är 

centralt inom MI där sjuksköterskan ska försöka öka patientens förmåga att förändra 

sitt beteende (Thompson et al., 2011; van Nes & Sawatzky, 2009). MI är en metod 

som bör bygga på att sjuksköterskan respekterar patientens autonomi och arbetar 

för en jämställd relation med patienten (ibid.). Som sjuksköterska är det viktigt att 

tänka på att det motiverande samtalet vid risk för eller redan utvecklad hjärt- och 

kärlsjukdom inte är till för att döma patienterna i hur deras livsstil ser ut. 

Sjuksköterskans roll i samtalet är att vara ett stöd för patienterna då de själva ska 

försöka komma fram till hur deras livsstil ser ut och hur de själva kan motivera sig att 

ändra ohälsosamma vanor om de vill. Finns inte motivationen är det svårt med 

livsstilsförändring (Faskunger, 2013). 

I resultatartiklarnas interventioner leddes MI främst av sjuksköterskor (Chair et al., 

2011, 2013; Drevenhorn et al., 2012; Koelewijn-van Loon et al., 2009, 2010; 

Lakerveld et al., 2013; Sjöling et al., 2011), men även psykolog (Murphy et al., 2013), 

dietist och sjukgymnast förekom (Hardcastle et al., 2013). Patienterna erbjöds olika 

antal MI sessioner och deltagandet i samtalen varierade i de olika interventionerna. 

Enligt Noordman, van der Weijden & van Dulmen (2012) kunde det inte ses något 

samband mellan effekten av MI på livsstilsförändringar och vilken yrkesprofession 

som utförde MI-samtalen, således bör inte de varierande resultaten bero på de olika 

yrkesprofessionerna som utförde MI i studierna. En möjlig förklaring till det spridda 

resultatet skulle kunna vara att studierna hade olika syften, fokuserade på olika 

problemområden och erbjöd ett varierande antal MI sessioner där patienterna hade 

varierande motivation till att delta på sessionerna. I två studier hade MI dessutom 

kombinerats med fysisk aktivitet på recept och KBT som kunde ha påverkat hur vida 

MI var effektivt eller inte (Murphy et al., 2013; Sjöling et al., 2011). 

Konklusion och implikation 

Effekten och utformningen av MI var varierande, men genomgående lyckades 

patienterna förbättra flertalet av de levnadsvanor och riskfaktorer som är 

associerade med hjärt- och kärlsjukdom. Av levnadsvanorna var det fysisk aktivitet 

som fick bäst genomslag av MI, en vana som höll i sig upp till två år. Bland 

kostvanorna sågs kortsiktiga förbättringar, men långsiktigt sågs en tendens att återgå 

till utgångsläget. Av riskfaktorerna var det främst kroppsmått och blodtryck som 

hade förbättrats för de patienter som deltagit i MI. Patienternas välbefinnande hade 

förbättrats, trots en upplevd ökad ångest. För patienterna kan det vara 

ångestskapande att ha dåliga vanor och därför är det viktigt för sjuksköterskan att 
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vara försiktig i det motiverande samtalet med patienten för att undvika ökad ångest. 

Även om det fanns varierande effekter i litteraturstudiens resultat sågs 

sammantaget en positiv trend av MI. Därmed blir slutsatsen att MI är en effektiv 

metod i att främja livsstilsförändringar i sjuksköterskans prevention av hjärt- och 

kärlsjukdom. Däremot är val av utformandet av hur MI ska föras, i kombination med 

andra metoder och vilken patientgrupp som skulle gynnas mest av metoden oklart 

och vidare forskning behövs i ämnet. Sjuksköterskor ska ha en nyckelroll i det 

preventiva arbetet av hjärt- och kärlsjukdom och då kan kunskaper om effekterna av 

MI vara gynnande i arbetet. Då resultatet ger en ökad förståelse av de förväntade 

effekterna av MI, kan det även användas i utbildning i MI. 
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psychological outcomes and health-related quality of life in cardiac rehabilitation 
patients with poor motivation in Hong Kong: a randomized controlled trial. 

Land  
Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Att undersöka de kortsiktiga effekterna av motiverande samtal på objektiva och 
psykologiska variabler samt hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med dålig 
motivation som genomgått hjärtrehabilitering. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 146 patienter med dålig motivation rekryterades konsekutivt från en 
hjärtrehabiliteringsmottagning i Hong Kong. I interventionsgruppen deltog 73 
patienter och i kontrollgruppen var det 73 patienter. 

Bortfall: Inget bortfall redovisades. 

Slutsats Livskvaliteten med dess olika variabler var bättre i interventionsgruppen efter tre 
månader, dock hade interventionsgruppen mer uttalad ångest än 
kontrollgruppen. Den ökade ångesten kunde bero på rädsla att inte klara av sina 
uppsatta mål. Blodtrycket och BMI sänktes, dessutom hade alla fettvärden 
förbättrats. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 



 

 

 

Artikel 2 

Referens Chair, S. Y., Chan, S. W., Thompson, D. R., Leung, K. P., Ng, S. K., & Choi, K. C. 
(2013). Long-term effect of motivational interviewing on clinical and 
psychological outcomes and health-related quality of life in cardiac rehabilitation 
patients with poor motivation in Hong Kong: a randomized controlled trial. 

Land  
Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av en långtidsintervention (1år) av motiverande samtal 
på objektiva- och psykologiska variabler samt på hälsorelaterad livskvalitet. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 168 patienter rekryterades konsekutivt från en hjärt-
rehabiliteringsmottagning i Hong Kong. 73 patienter deltog i 
interventionsgruppen och 73 patienter i kontrollgruppen. 

Bortfall: 14 patienter valde att inte delta i studien och 8 patienter exkluderades 
då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Vid ett års uppföljning hade ytterligare 
9 patienter från interventionsgruppen och 21 patienter från kontrollgruppen valt 
att inte delta längre. 

Slutsats Långtidseffekten av motiverande samtal visade att hälsorelaterad livskvalitet 
hade en svag förbättring. Patienternas emotionella rollfunktion och smärta hade 
minskat, likväl som blodtrycket, BMI och alla fettvärden som även de hade 
minskat, dock hade HDL-kolesterolet en negativ minskning. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 

 



 

 

Artikel 3 

Referens Drevenhorn, E., Bengtson, A., Nilsson, P. M., Nyberg, P., & Kjellgren, K. I. (2012). 
Consultation training of nurses for cardiovascular prevention - a randomized 
study of 2 years duration. 

Land  
Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att öka patienters följsamhet vid behandling av hypertoni med hjälp av 
motiverande samtal och stages of change modellen i samråd med sjuksköterskor 
som arbetar med vård vid hypertoni. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 33 sjuksköterskor rekryterades från det Svenska Hypertonisällskapet och 
213 patienter rekryterades konsekutivt från en vårdcentral, som delades in i 153 
patienter i interventionsgruppen och 60 patienter i kontrollgruppen. 

Bortfall: 16 patienter avslutade sitt deltagande i interventionsgruppen och 9 
patienter i kontrollgruppen. 

Slutsats MI var en effektiv metod i det hälsofrämjande arbetet. Patienterna som hade 
fått MI minskade i vikt, BMI, midjemått och midja-höft-kvot. Patienterna ökade 
mängden fysisk aktivitet och förbättrade den hälsorelaterade livskvaliteten 
måttligt med minskad upplevd stress.  Blodtrycket, alkoholkonsumtionen och 
fettvärdena hade minskat förutom HDL-kolesterol och triglycerider som hade 
ökat. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 

 



 

 

Artikel 4 

Referens Hardcastle, S. J., Taylor, A. H., Bailey, M. P., Harley, R. A., & Haggar, M. S. (2013). 
Effectiveness of a motivational interviewing intervention on weight loss, physical 
activity and cardiovascular disease risk factors: A randomized controlled trial 
with a 12-month post-intervention follow-up. 

Land  
Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att bedöma om gruppen som erhöll motiverande samtal bevarade förändringar i 
vikt, BMI, fysisk aktivitet och andra riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom ett år 
efter interventionen. Det andra syftet var att undersöka om motiverande samtal 
påverkade upprätthållandet av livsstilsförändringen. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 1439 patienter rekryterades konsekutivt på en vårdcentral. 358 patienter 
accepterade att delta i studien, men enbart 334 patienter deltog från studiens 
början. Det var 203 patienter i interventionsgruppen och 131 i kontrollgruppen. 

Bortfall: 123 patienter, varav 82 i interventionsgruppen och 41 i kontrollgruppen 
valde att sluta under studiens gång. 

Slutsats MI visade sig vara en effektiv metod i det hälsofrämjande arbetet. För 
interventionsgruppen hade SOC ökat efter sex månader men efter 18 månader 
var det samma värden som det var vid start. Patienterna som fick MI visade sig 
ha en signifikant skillnad på fysisk aktivitet, blodtryck och fettvärden som hade 
minskat. Totalkolesterolvärdet, triglycerider, vikt och BMI minskade också under 
studiens gång. HDL- och LDL-kolesterolvärdena hade försämrats. Fettintaget 
hade endast minskat i kontrollgruppen. Det bristande resultatet på fettintaget 
kunde bero på medias inverkan, eller att interventionsgruppen hade en mer 
realistisk syn på fettintaget. Grönsaksintaget och fruktintaget ökade efter sex 
månader men minskade efter 18 månader. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 



 

 

Artikel 5 

Referens Koelewijn-van Loon, M., van der Weijden, T., van Steenkiste, B., Ronda, G., 
Winkens, B., Severens, J. L., … Grol, R. (2009). Involving patients in cardiovascular 
risk management with nurse-led clinics: a cluster randomized controlled trial. 

Land  
Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Att undersöka om en sjuksköterskeledd intervention med motiverande samtal 
inom primärvården hade en positiv effekt på levnadsvanor och den 10-åriga 
risken för att dö av hjärt- och kärlsjukdom. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: Ett klusterurval genomfördes där 615 patienter och 29 
öppenvårdsmottagningar rekryterades ur en större studie. I 
Interventionsgruppen deltog 13 öppenvårdsmottagningar och 322 patienter. I 
kontrollgruppen var det 11 öppenvårdsmottagningar och 293 patienter. 

Bortfall: 4 öppenvårdsmottagningar tackade nej till deltagande i studien och 1 
mottagning valde att avsluta studien efter att det slumpmässiga urvalet hade 
gjorts. I interventionsgruppen var det 56 patienter som inte dök upp vid 
uppföljningen 1 år senare, i kontrollgruppen var motsvarande siffra 39 patienter. 
32 patienter exkluderades från studien på grund av ofullständiga uppgifter. 

Slutsats Interventionsgruppen hade ett mindre intag av fett och ett större intag av 
grönsaker och frukt. Interventionen visade sig ha blygsam effekt på risken att dö 
av en hjärt- och kärlsjukdom inom 10 år. Tobaks- och alkoholintaget hade 
minskat något, likaså gjorde blodtrycket och totalkolesterolet. Den fysiska 
aktiviteten visade sig ha ökat. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 



 

 

Artikel 6 

Referens Koelewijn-van Loon, M., van der Weijden, T., Ronda, G., van Steenkiste, B., 
Winkens, B., Elwyn, G., & Grol, R. (2010). Improving lifestyle and risk perception 
through patient involvement in nurse-led cardiovascular risk management: a 
cluster-randomized controlled trial in primary care. 

Land  
Databas 

Nederländerna 

Cinahl 

Syfte Att undersöka den kortvariga effekten av en sjuksköterskeledd intervention av 
motiverande samtal på patienters uppfattning om risken för kardiovaskulär 
sjukdom och levnadsvanor. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: Ett klusterurval genomfördes där 615 patienter och 29 
öppenvårdsmottagningar rekryterades ur en större studie. I 
Interventionsgruppen deltog 13 öppenvårdsmottagningar och 322 patienter. I 
kontrollgruppen var det 11 öppenvårdsmottagningar och 293 patienter. 

Bortfall: 4 öppenvårdsmottagningar tackade nej till deltagande i studien och 1 
mottagning valde att avsluta studien efter att det slumpmässiga urvalet hade 
gjorts. 18 patienter från interventionsgruppen och 8 patienter från 
kontrollgruppen exkluderades innan interventions början då uppgifter saknades. 
Under studiens gång var det 40 patienter i interventionsgruppen och 27 
patienter i kontrollgruppen som inte kunde fortsätta delta på grund av 
personliga förhållanden eller av oklar orsak. 

Slutsats Interventionen hade en blygsam förbättring i patienters risk av att dö av hjärt- 
och kärlsjukdom inom tio år. MI-gruppens ångest minskade och den visade sig 
vara mer proportionerlig i relation till risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom efter 
tre månader än kontrollgruppen. Riskuppfattningen att dö i hjärt- och 
kärlsjukdom visade sig vara detsamma efter tre månader som vid 
interventionens start. Den fysiska aktiviteten, fruktintag, grönsaksintaget och 
fettintaget förbättrades. Även tobak- och alkoholvanor förbättrades. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 



 

 

Artikel 7 

Referens Lakerveld, J., Bot, S. D., Chinapaw, M. J., van Tulder, M. W., Kostense, P. J., 
Dekker, J. M., & Nijpels, G. (2013). Motivational interviewing and problem 
solving treatment to reduce type 2 diabetes and cardiovascular disease risk in 
real life: a randomized controlled trial. 

Land  
Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekten av en livsstilsintervention av motiverande samtal på den 
uppskattade risken att utveckla typ-2-diabetes eller att drabbas av en hjärt- och 
kärlsjukdom hos vuxna i riskzonen för dessa sjukdomar. Samt att utvärdera 
effekten av interventionen på levnadsvanor (fysisk aktivitet, kost och rökning). 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 8193 patienter kontaktades, där 2401 var intresserade av att delta i 
studien. Efter exklusion var det 921 som passade in på inklusionskriterierna. Till 
mätningarna vid studiens början dök 772 patienter upp, varav 150 exkluderas på 
grund av diabetes eller för liten risk av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Till 
slut var det 314 patienter i interventionsgruppen och 308 patienter i 
kontrollgruppen. 

Bortfall: Fram till 6 månaders uppföljningen hade 39 patienter i kontrollgruppen 
och 47 patienter i interventionsgruppen avslutat studien på grund av personliga 
anledningar. Vid 12 månaders uppföljningen hade ytterligare 16 patienter i 
kontrollgruppen och 18 i interventionsgruppen slutat. 

Slutsats Risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom inom tio år var oförändrad. Fysisk aktivitet, 
grönsaksintag, fruktintag, fettintag och tobaksvanor var oförändrade. Det 
bristfälliga resultatet i studien kunde bero på det låga deltagandet på MI 
sessionerna, men deltagandet på MI sessionerna underlättades inte då 
sjuksköterskorna som utförde MI hade låg tillgänglighet och patienterna 
uppmuntrades inte att gå på ett visst antal MI samtal. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 

 

 



 

 

Artikel 8 

Referens Murphy, B. M., Worcester, M. U., Higgins, R. O., Elliott, P. C., Le Grande, M. R., 
Mitchell, F., … Goble, A. J. (2013). Reduction in 2-year recurrent risk score and 
improved behavioral outcomes after participation in the "Beating Heart 
Problems" self-management program: results of a randomized controlled trial. 

Land  
Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att undersöka effekterna av en kombination mellan kognitiv beteendeterapi och 
motiverande samtal, hos patienter som nyligen haft en hjärtinfarkt, hjärtstopp 
eller instabil angina med risk för återfall inom två år. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval: 275 patienter rekryterades konsekutivt från två sjukhus i Australien. I 
interventionsgruppen deltog 139 patienter och motsvarande siffra i 
kontrollgruppen var 136 patienter. 

Bortfall: 351 exkluderades från studien på grund av multisjukdom, var 
oförmögna att delta, avvisade deltagande eller hann bli utskrivna. Ytterligare 161 
patienter dök inte upp för screeningen, därmed var det enbart 275 patienter vid 
studiens start. Vid fyra månaders uppföljningen hade 20 patienter i 
interventionsgruppen och 23 patienter i kontrollgruppen valt att avsluta, vid 12 
månaders uppföljningen var det ytterligare 34 patienter i interventionsgruppen 
och 28 i kontrollgruppen. 

Slutsats Interventionen hade en påvisbar positiv effekt på risken för återfall av hjärt- och 
kärlsjukdom inom två år. Den fysiska aktiviteten och konditionen hade ökat. 
Midjemåttet minskade. Fettintaget hade minskat efter fyra månader men efter 
ett år hade det försämrats igen.  Att inte livsstilsförändringarna lyckades fullt ut 
kunde bero på att patienterna hade en tendens att falla tillbaka till gamla vanor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 

 

 



 

 

Artikel 9 

Referens Sjöling, M., Lundberg, K., Englund, E., Westman, A., & Jong, M. C. (2011). 
Effectiveness of motivational interviewing and physical activity on prescription 
on leisure exercise time in subjects suffering from mild to moderate 
hypertension. 

Land  
Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att undersöka om en kombination av MI och fysisk aktivitet på recept skulle öka 
tiden lagd på motion och därmed förbättra hälsorelaterade faktorer. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ. 

Design: Experimentell studie med upprepad mätning utan kontrollgrupp. 
Pilotstudie. 

Urval: 64 patienter rekryterades konsekutivt från en vårdcentral i norra Sverige. 

Bortfall: 30 patienter nekade deltagande och 3 patienter hoppade av under 
studiens gång på grund av allvarlig sjukdom. 

Slutsats Kombinationen av MI och fysisk aktivitet på recept lyckades uppmuntra 
patienter till att öka tiden lagd på motion signifikant, konditionen hade också 
ökat betydligt. Som ett resultat av interventionen förbättrades blodtrycket, 
vikten, BMI, midjemåttet och alla fettvärden förutom HDL som minskade. Inga 
förändringar sågs dock angående tobaks- och alkoholvanor. Livskvaliteten hade 
förbättrats något där fysisk rollfunktion, smärta och vitalitet hade förbättrats. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medelhög 
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