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Sammanfattning  Bakgrund: I det hälsofrämjande arbetet ska 

sjuksköterskor uppmuntra och stödja patienters egna 

resurser samt respektera deras autonomi till en 

livsstilsförändring. Studier visar att sjuksköterskor 

upplever barriärer och kunskapsbrister i arbetet med 

hälsofrämjande insatser som Motiverande samtal och 

att det inte prioriteras i samma utsträckning som det 

sjukdomsinriktade arbetet. Syfte: var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av det Motiverande 

samtalet som metod inom hälsofrämjande vård. 

Metod: En litteraturstudie utfördes med induktiv 

ansats för att besvara syftet. Sökningar gjordes i 

databaserna PubMed, CINAHL och Academic 

Search Elite och sammanlagt inkluderades 16 artiklar 

som svarade mot syftet. Resultat: Det framkom fem 

kategorier: Sjuksköterskans upplevelse av 

livsstilsförändringar i användandet av Motiverande 

samtal, möjligheter och hinder i användandet av 

Motiverande samtal, av utbildning i användandet av 

Motiverande samtal, förändrat förhållningssätt i 

användandet av Motiverande samtal och frustration i 

användandet av Motiverande samtal. Konklusion: 

Sjuksköterskan upplevde Motiverande samtal som en 

användbar metod inom hälsofrämjande vård. Det 

behövs mer resurser i form av tid för utbildning av 

Motiverande samtal. Stöd från kollegor och ledning 

var viktig för att kunna implementera MI i en 

organisation. Implikation: Empiriska studier av 

sjuksköterskors och patienters upplevelser av MI 

skulle på sikt kunna ge kunskap om mer hållbara 

metoder inom hälsofrämjande vård. 
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Abstract Background: In health promotion should nurses 

encourage and support patients own resources and 

respect their autonomy to a lifestyle change. Studies 

showed that nurses experienced barriers and 

knowledge gaps in the work of health promotion as 

Motivational Interviewing and was not a priority to 

the same extent as the disease -oriented work. 

Purpose: was to describe nurse's experiences of the 

Motivational interviewing in health promotion 

oriented work. Method: A literature review was 

conducted with an inductive approach to answer the 

purpose. Searches were made in the databases 

PubMed, CINAHL and Academic Search Elite and a 

total of 16 articles were included that met the 

objective. Results: It was revealed five categories: 

Nurses experience of lifestyle changes  in the use  of 

Motivational Interviewing, opportunities and barriers 

in the use of Motivational Interviewing, education in 

the use of Motivational Interviewing, changed 

approach in the use of Motivational Interviewing and 

frustration at the use of Motivational interviewing.                                                                                                                                                   

Conclusion: The nurse experienced Motivational 

interviewing as a useful method in health promotion. 

It needs more resources in terms of time for the 

training of Motivational Interviewing. Support from 

colleagues and the leadership was important in order 

to implement Motivational Interviewing in an 

organization. Further qualitative empirical studies of 

nurses and patients experiences of Motivational 

interviewing could provide more sustainable 

methods in health promotion. 
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Inledning  
 

Enligt humanismens kärna har alla människor lika värde och rätt till god livskvalitet. 

För att folkhälsan bland Sveriges befolkning ska kunna förbättras krävs det att 

förutsättningar skapas för detta. Olycksfall och ohälsa kostar samhället idag 120 

miljarder kronor per år. Ges rätt förutsättningar kan skador förebyggas, matvanor 

förbättras, missbruk av tobak och alkohol minskas och fysisk aktivitet förbättras, vilket 

kan resultera i minskade samhällskostnader (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Forskning 

visar att livsstil och socioekonomiska förhållanden påverkar mer människors hälsa än 

ärftlighetsfaktorer (Wilhelmsen, Svärsudd, Eriksson, Hansson, Welin, Odén & Welin, 

2010).  

Sjuksköterskans arbetsuppgift är att aktivt förebygga, identifiera hälsorisker och 

motivera individer till livsstilsförändringar för att få en bättre livskvalitet. 

(Socialstyrelsen, 2005). I det hälsofrämjande arbetet ska sjuksköterskan se det friska 

hos patienten, stödja patientens egna resurser och respektera patientens egna 

upplevelser och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

En metod som kan användas inom det förebyggande hälsoarbetet är Motiverande 

samtal. Motiverande samtal är den svenska översättningen av Motivational Interviewing 

(MI) (Ortiz, 2009). Det huvudsakliga målet med MI är att hjälpa människor till 

förändring. MI är en samtalsmetod som är förändringsinriktad, patientcentrerad och 

målinriktad för livsstilsförändringar (Statens Folkhälsoinstitut, 2009). Samtalsmetoden 

MI bygger på samtalet mellan sjuksköterskan och patienten som tillsammans sätter upp 

gemensamma mål till en beteendeförändring. Forskning visar på att MI har positiv 

effekt inom alkoholmissbruk där alkoholkonsumtionen minskade till hälften enligt 

Nyamathi, Shoptaw och Leake (2010), intaget av sötsaker minskade när MI användes 

till överviktiga barn enligt Taveras, Gortmaker och Gillman (2011) och inom 

diabetesvården blev blodglykosvärdet bättre och minskade depression, ångest och stress 

vid användandet av MI samtal (Chen, Creedy, Lin & Wollin, 2011). Sjuksköterskor som 

fick stöd från sin organisation upplevde en positiv attityd, och kände ett större 

engagemang i sitt hälsofrämjande arbete (Reeve, Byrd & Quill, 2005) 
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Bakgrund 
 

Hälsa 

Hur människan samspelade med sin omvärld diskuterades av Platon redan på 400-talet 

före Kristus. Människans hälsa ansågs vara resultatet av hur individen hade levt sitt liv. 

På 1700-talet började makthavare intressera sig för befolkningens hälsosituation och en 

sundhetskommission startades för att kartlägga befolkningens hälsa (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). När industrialismen utvecklades i Sverige med påföljande 

samhällsförändring spreds olika sjukdomar på grund av dåliga levnadsförhållanden 

och hälsoarbete påbörjades för att hindra spridningen av dessa. Florence Nightingale 

(1820-1910) blev berömd för sitt arbete inom hälso- och sjukvården i England, framför 

allt under Krimkriget där omhändertagandet av de krigsskadade förbättrades 

(Kirkewold, 2000). Nightingale var nyskapande av att förbättra hygien 

och smittspridning på sin tid. På sjukhuset Sankt Thomas hospital i England 

sänktes dödligheten med 50 procent genom förbättrade hygienrutiner (Holmdahl, 

1994). Nightingales huvudprinciper för god omvårdnad var rent vatten, ren luft, 

renlighet och ljus samt effektiva avloppsanordningar (Moberg, 2007). Enligt World 

Health Organisation (WHO) är definition av hälsa "ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom" (WHO, 1948). I 

WHO:s första internationella världshälsokonferens Ottawa Charter for Health 

Promotion (WHO,1986) definieras hälsa som en resurs i det dagliga livet. Stödjande 

miljöer för hälsan ska främjas och individen ska ges möjlighet till att göra 

hälsosamma val. Hälsa ska ses som något positivt som belyser personliga, sociala och 

fysiska resurser. Det handlar om hur individen identifierar sig, tillfredsställer sitt behov 

av hälsa och välbefinnande i sin miljö. Det handlar inte enbart om hälso- och 

sjukvårdens ansvar utan om hälsosamma levnadsvanor och också om hur individen 

upplever sitt välbefinnande (WHO, 1986). Hälsa som begrepp kan beskrivas på flera 

olika sätt och utgår från olika filosofiska synsätt vilket innebär att det finns flera sätt att 

förstå innebörden av hälsa. I ett försök att förstå begreppet hälsa kan hälsa ses i två 

olika perspektiv, det naturvetenskapliga perspektivet där medicinen har som uppgift att 

lindra, bota och återställa hälsa och det humanistiska perspektivet som utgår från ett 

holistiskt synsätt. För att få förståelse i patientens hälsa och ohälsa behövs båda 

perspektiven (Edberg & Wijk, 2009).  

 

Folkhälsa 

Folkhälsa innebär det allmänna hälsotillståndet i en befolkning där samhället har ett 

större ansvar för folkhälsan än individen själv (Nationalencyklopedin, 2014). Det största 

målet inom folkhälsoarbete är att förebygga sjukdomar, vilket görs genom ett 

sjukdomsförebyggande (preventivt) arbete, hälsoupplysning, hälsovård och hälsopolitik. 

Sjukdomsförebyggande arbete bedrivs huvudsakligen på samhällsnivå då det 

samhällsekonomiskt är värdefullt om ”kostsamma” sjukdomar kan minskas. Det 

preventiva arbetet bygger på kunskap om vad som orsakar sjukdom och att känna till 
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sjukdomsprocessen, patogenesen. Sjukdomsförebyggande arbete görs på kommunal, 

landstings och nationell nivå mot olika målgrupper och inom olika arenor. Exempel på 

folkhälsoarbete är vaccination där åtgärder görs för att förebygga en viss sjukdom 

(Hanson, 2004). Enligt Nationella Folkhälsokommitten (SOU, 2000:91) är definition av 

folkhälsa:  
Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom 

levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper. 

Begreppet innefattar inte bara summan av individernas hälsa utan även mönster av 

större eller mindre olikheter i hälsa som råder mellan olika grupper inom 

befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2008, s. 9).  

År 2001 antogs folkhälsan som ett folkhälsopolitiskt mål för att främja hälsa och förebygga 

sjukdom i Sverige. De nationella folkhälsomålen innefattar elva mål, där ett av målen är 

”En mer hälsoinriktad hälso- och sjukvård”. Målet handlar om det hälsofrämjande arbetet 

och att det ska vara en självklar del i all sjukvård. Huvudansvaret ligger på primärvården 

som ska utgöra basen för detta arbete (Regeringens proposition, 2002). I en granskning 

som gjordes av svenska personers levnadsvanor visade det sig att en tredjedel av 

befolkningen inte var fysiskt aktiva enligt de nationella rekommendationerna (Statens 

folkhälsoinstitut, 2010). Många personer med ohälsosam livsstil uttryckte en önskan om 

stöd för att kunna förbättra sina levnadsvanor. Ett ohälsosamt liv utgör ett hälsoproblem 

som delas av många bland Sveriges befolkning, ett så kallat folkhälsoproblem 

(Socialstyrelsen, 2009). Därför bör det eftersträvas att samhället arbetar för att främja hälsa 

i samarbete med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården ska efter samhällets behov 

stödja människor till en bättre hälsa tillsammans med andra politiska och ekonomiska 

aktörer (WHO, 1986). Salutogent förhållningssätt ska eftersträvas inom den 

hälsofrämjande omvårdnaden. Sjuksköterskan ska koncentrera sig på vad det är som 

skapar hälsa trots sjukdom. Fokus ska ligga på personens livsvärld hur individen upplever 

sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I det salutogena synsättet är hälsa det 

centrala och inte sjukdom och därför ska hälsan hos människor som har en sjukdom eller 

riskerar att få en sjukdom främjas, stärkas och bevaras. Det salutogena synsättet har en 

helhetssyn som bygger på människans egna upplevelser och uppfattningar om sitt 

hälsotillstånd (Edberg & Wijk, 2009). Folkhälsan i Sverige idag har blivit bättre och ett 

tecken på det är att medellivslängden har ökat under 2000-talet. Faktorer som har påverkat 

medellivslängden beror framför allt på att dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har 

minskat både hos män och kvinnor, framför allt hos män. Socioekonomiska 

förhållanden spelar fortfarande stor roll för hälsan. Individer med kort utbildning 

är mer utsatta för psykisk och fysisk ohälsa, fetma, arbetslöshet, alkohol och 

tobaksmissbruk samt stress på grund av ekonomisk utsatthet (Folkhälsorapport, 2013). 

Alla sjuksköterskor har en viktig uppgift när det gäller att förebygga sjukdomar och bistå 

med hjälp till ett hälsosammare liv. Sjuksköterskor har ansvar att påverka utvecklingen i 

samhällsdebatten och förmedla sin kunskap om hur människors sociala och ekonomiska 

villkor inverkar på hälsan (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Distriktssköterskan ska 

främja hälsa och ha kunskaper om vad som påverkar människors hälsa i förhållande till 

ålder, kön, miljö och den kultur människor lever i samt respektera och stödja personens 

egna val (Distriktssköterskans kompetensbeskrivning, 2008). 
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Hälsofrämjande omvårdnad 

Hälsofrämjande omvårdnad beskrivs som en process till att ge en människa 

förutsättningar till att förbättra och få kontroll över sin hälsa (WHO, 1986). För att 

människan bättre ska kunna öka kontrollen och påverka faktorer som behövs för att 

uppnå god hälsa och livskvalitet krävs delaktighet, kunskap, stödjande miljöer och en 

god strategisk hälsopolitik (Hanson, 2004). Hälsofrämjande omvårdnad innefattar att 

stärka den enskilda människans och samhällets hälsa. Benämningen främjande 

tillsammans med hälsa står för att förbättra, stödja, uppmuntra och höja hälsostandarden 

på individuell och samhällsnivå (Scriven, 2013). Det hälsofrämjande arbetet innebär att 

förebygga ohälsa och förbättra god hälsa och sker inom områdena prevention och 

hälsoutbildning. Prevention innebär att förhindra sjukdom och hälsoutbildning handlar 

om att öka patienters kunskaper, attityder och beteenden om hälsa. Det preventiva 

arbetet förknippas ofta med hälsofrämjande omvårdnad och inom området prevention 

hör primär, sekundär och tertiär prevention. Primär prevention innebär att sjukdom eller 

skada förhindras eller skjuts upp, sekundär prevention innebär att tidiga symtom på 

sjukdom kan upptäckas eller att bromsa utveckling av en redan befintlig sjukdom och 

tertiär prevention innebär att komplikationer till diagnostiserad sjukdom kan minskas 

och att de begränsningar som sjukdomen medför blir så små som möjligt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Enligt WHO är de grundläggande elementen 

i hälsofrämjande arbete: jämlikhet, samarbete, empowerment, 

självbestämmande, ömsesidigt hjälpande, delat ansvar och delaktighet i 

samhället. Människan betraktas inom omvårdnadsvetenskapen som en fri unik varelse 

som har förmågan att göra egna val i sitt liv. Eftersom människan är unik ska hon 

bemötas efter sina unika förutsättningar och individuella behov. Människan ska ses i 

ett helhetsperspektiv och är inte reducerbar, hon ska betraktas som en enhet av kropp, 

själ och ande. Utgångspunkten för begreppet empowerment är ett synsätt där alla 

individer har kapacitet och resurser att definiera och utveckla sina egna 

handlingsstrategier för att lösa sina egna problem. Omvårdnaden 

inom empowerment kan ses som en stödjande process där utgångspunkten fokuserar på 

samarbete och där individen ges förutsättningar till att ta kontroll över sitt eget liv.  

Sjuksköterskans omvårdnadsstrategier och förhållningssätt möjliggör att 

utveckla patientens förmåga att kontrollera sin livssituation (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Utifrån ett holistiskt synsätt skapar distriktssköterskan en 

relation med patienten för att stödja patientens egenvård och delaktighet och där 

patienten känner tillit och förtroende för sjuksköterskan. I samarbete med patienten ska 

distriktssköterskan bedöma, anpassa och utreda vilka behov av kunskap och information 

som krävs för situationen och vilken utbildning som behövs för patienten. Att arbeta på 

ett personcentrerat förhållningssätt ligger i linje med distriktssköterskans sätt att ge 

information och göra patienten delaktig i beslut kring sin vård. Den personcentrerade 

vården är personens egen upplevelse av sjukdom och ohälsa, ”illness-perspektivet”, är 

lika viktig som ”disease-perspektivet”, vilket utgör perspektiv på sjukdom och 

ohälsa (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Forskning belyser att 

sjuksköterskans arbete har stor betydelse när det gäller 

hälsofrämjande omvårdnad (WHO, 2003). Forskningsresultat visar att MI ger bättre 

välbefinnande och livskvalitet hos tonåringar med diabetes typ 1 och har god effekt 

inom stresshantering och förbättrar fysisk aktivitet (Channon, Huws-Thomas, Rollnick, 

Hood, Cannings-John, Rogers, et al. 2007; Prochaska, Butterworth & Prochaska, 2008). 
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Sjuksköterskor upplevde en kamp mellan det sjukdomsorienterade och hälsofrämjande 

arbetet. De upplevde från ledningen att det sjukdomsorienterade arbetet prioriterades i 

organisationen. De arbetsuppgifterna bestod i första hand av att ge medicin, mäta 

blodtryck, såromläggningar och ge injektioner. Det hälsofrämjande arbetet fick komma 

i andra hand och i mån av tid, vilket skapade en inre konflikt hos många sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna kunde ibland skapa egna strategier hur de ville utföra sitt arbete inom 

hälsofrämjande omvårdnad oavsett ledningens attityd och stöd, eftersom de såg att 

behoven fanns. För patienter med till exempel diabetes, högt blodtryck eller barn inom 

barnhälsovård prioriterade sjuksköterskorna mer tid för. Sjuksköterskorna fick då en 

längre kommunikation med patienterna och möjlighet att vägleda dem till ett 

hälsosammare liv. En konsekvens av denna prioritering blev att andra patienter fick 

mindre tid hos sjuksköterskorna (Jerdén, Hillervik, Hansson, Flacking & Weinehall, 

2006). Inom hälsofrämjande omvårdnad är sjuksköterskans uppgift att ta till vara på det 

friska hos patienten, förebygga hälsorisker och vid ohälsosamma levnadsvanor motivera 

till hälsosammare livsstil. I sjuksköterskans hälsofrämjande omvårdnad ingår också att 

bedöma patientens kapacitet till egenvård, stödja patienten att leva ett hälsosammare liv. 

I denna hälsofrämjande omvårdnad har riktlinjer tagits fram, Strategi för 

sjuksköterskans hälsofrämjande arbete, av Svensk sjuksköterskeförening (2008).       

 

Teoretisk referensram - Jean Watsons omvårdnadsteori 

Mänsklig omsorg består av mellanmänskliga försök att stärka, skydda och behålla det 

mänskliga hos individen. Genom dessa handlingar kan sjuksköterskan hjälpa patienten 

att finna mening i sin situation, ohälsa och lidande. Ett av sjuksköterskans mål i 

omvårdnaden är att stödja patienten i att förbättra sin självkännedom och självläkande, 

vilket kan ge ökad harmoni i kropp, själ och ande (Watson, 1994).   

Kopplingen mellan omvårdnad och läkande involverar människans egna erfarenheter 

och livsfenomen. Att vara människa är att kunna känna, men alltför ofta tillåter 

människan sig att tänka tankar men inte känna känslor. Sjuksköterskan ska vara ett 

moraliskt ideal (Watson, 2007). 

I sin teori beskriver Watson humanvetenskap där individen ses som en helhet. Strävan 

är att bevara det mänskliga hos individen i samhället. Watson anser sig tillhöra den 

existentialistiska fenomenologin. Teorin bygger på tron att det finns en inre natur, en 

oföränderlig struktur, som grundar sig på människans levda erfarenheter (Watson, 1994; 

Watson, 2007). Transpersonell omsorgsrelation är en förening mellan sjuksköterska och 

patient där omsorgsrelationen ses som en mänsklig konst, en humanvetenskap med ett 

moraliskt ideal inom omvårdnaden. I transpersonell omvårdnad går sjuksköterskan in i 

patientens livsrum eller fenomenologiska erfarenhetsområde och kan uppleva patientens 

andliga och själsliga varande och patienten går samtidigt in i sjuksköterskans 

erfarenhetsområde. Patientens förutsättningar att rikta sin energi på läkningsprocessen 

och att finna harmoni i kropp, själ och ande är beroende på olika faktorer. Dessa 

faktorer är sjuksköterskans moraliska förhållningssätt, vilja att bekräfta patienten, 

förmåga att rätt uppfatta inre tillstånd och känslor hos patienten och på rätt sätt ingripa i 

tillståndet med handlingar, information, beröring, gester och blickar. Även 

sjuksköterskans erfarenheter, kunskaper och personliga mognad är viktiga faktorer i den 

transpersonella omsorgsrelationen vilka bidrar till ökad självkänsla hos både 

sjuksköterska och patient. I Watsons teori om mänsklig omsorg är målet att finna inre 
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kraft i de egna erfarenheterna och den egna existensen vilket kan leda till en god hälsa. 

Watsons omsorgsprocess är en term som även kan omnämnas intervention och 

innefattar tio olika karativa faktorer såsom ett humanistiskt och altruistiskt värdesystem, 

tro och hopp, känslighet gentemot självet och andra, mänsklig omsorgsrelation samt 

stödjande, skyddande och förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig miljö. 

Därutöver tillkommer mänsklig omsorgsrelation präglad av hjälpande tillit, uttryck för 

positiva och negativa känslor, transpersonell undervisning och inlärning, tillgodoseende 

av mänskliga behov och existentiella, fenomenologiska och andliga krafter. Dessa 

faktorer kräver att sjuksköterskan har engagemang, vilja, en kärleksfull tillit till livet 

och andra människor samt stöd till patienten att själv göra förändringar för att utvecklas 

(Watson, 1994).  

 

 

Sjuksköterskans roll och etiska riktlinjer 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska koder är sjuksköterskans 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskans roll i den hälsofrämjande och förebyggande vården är att kunna 

identifiera, förebygga risker till ohälsa och motivera patienten till en livsstilsförändring. 

Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan kunna 

bidra till en helhetssyn av patientens behov och möjligheter till egenvård. 

Sjuksköterskan ska stödja, informera och undervisa patienten utifrån hennes eller hans 

förutsättningar samt förhindra komplikationer i behandlingen (Socialstyrelsen, 2005). 
Sjuksköterskan ska på ett stödjande och engagerat sätt möjliggöra för patienten att 

känna sig delaktig i planeringen av sin behandling (Barber-Parker, 2002).  

 

Motiverande samtal 
 

I början av 1980- talet utvecklade William R. Miller, amerikansk professor i psykologi, 

Motivational Interviewing (MI) för att hjälpa människor med alkoholmissbruk. Miller 

inledde senare ett samarbete med engelsmannen Stephen Rollnick, professor i psykologi 

och i hälso- och sjukvårdskommunikation. Samtalsmetoden kom att användas inom 

flera olika livsstilsområden såsom tobaksbruk, användande av droger, fysisk inaktivitet, 

ohälsosamma matvanor, övervikt, sexuellt riskbeteende, egenvård av kroniska 

sjukdomar, behandling av stresstillstånd och följsamhet till behandling (Miller & 

Rollnick, 2013).  

MI är ett förhållningssätt där grundtanken är att patienten ska ges möjlighet att genom 

egen förmåga förändra sitt beteende. När patienten har kommit till insikt om att något 

behöver göras och har viljan till den förändring som krävs kan en beteendeförändring 

bli aktuell (Miller & Rollnick, 2002). MI är en kommunikationsteknik som i studier 

visar ge gott resultat inom flera omvårdnadsområden såsom alkoholmissbruk, psykiska 

problem, diabetes, astma, sänkning av kolesterol, BMI och systoliskt blodtryck samt vid 

rökavvänjning (Rubak, Sandbaek, Lauritzen & Christensen, 2005). Syftet med MI 
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handlar främst om att en förändring ska ske och att motivationen ökar hos patienten 

inför de val som patienten står inför (Barth & Näsholm, 2006). I MI guidar vårdpersonal 

patienter till livsstilsförändring med frågor som inriktar sig på förändring. MI ska ske 

med stor respekt för patientens förutsättningar och utföras i patientens egen takt. I 

samtalet uppmärksammas det patienten säger och det positiva förstärks vilket kan 

innebära en positiv förändring hos patienten (Holm-Ivarsson, 2012).  Under 2000-talet 

har kunskapen om MI som rådgivningssamtal ökat och en definition av MI enligt Miller 

och Rollnick lyder så här:  

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil som syftar till att stärka en 

persons egen motivation och åtagande till förändring (Miller & Rollnick, 2013, sid, 

28).  

I MI används ett reflektivt lyssnande som består av olika grundläggande färdigheter 

såsom bekräftelse, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar. Genom bekräftelse 

känner sig patienten sedd och uppskattad för sin ansträngning och styrka. Det är av stor 

betydelse att ställa öppna frågor i MI för att inbjuda patienten att berätta om det 

patienten vill berätta, i motsats till slutna frågor som leder till kortare svar som ja eller 

nej. Öppna frågor inleds ofta i MI med ord som vad, hur, på vilket sätt och berätta. Med 

hjälp av reflektioner återberättar sjuksköterskan hur hon eller han har uppfattat vad som 

sagts av patienten. Reflektioner är en viktig del i MI där sjuksköterskan visar empati 

och patienten får ett kvitto på att sjuksköterskan har lyssnat. Med hjälp av reflektioner 

kan sjuksköterskan styra samtalet genom att välja vad som ska reflekteras och vad som 

ska förstärkas. Sammanfattning av MI-samtalet gör sjuksköterskan för att betona det 

som är viktigt innan samtalet ändrar inriktning, när sjuksköterskan inte vet hur hon eller 

han ska gå vidare eller när MI-samtalet ska avslutas (Holm-Ivarsson, 2012). Motstånd 

från patienten under ett MI-samtal är en naturlig reaktion och kan uppkomma om 

sjuksköterskan inte är följsam, försöker att övertala patienten eller om sjuksköterskan 

inte har ett respektfullt förhållningssätt. I MI-samtalet ses motståndet som en del i 

förändringsprocessen som kan utmana patientens sätt att tänka och handla. Ett sätt att 

bemöta motstånd är att ”rulla med motstånd”, med det menas att sjuksköterskan inte 

argumenterar med patienten utan istället backar, reflekterar över vad patienten har sagt 

och bekräftar vad hon eller han har hört. Sjuksköterskan visar på detta sätt förståelse 

och acceptans av det patienten säger. Rulla med motstånd brukar bidra till att samtalet 

resulterar i en mer respektfull dialog (Holm- Ivarsson, 2012). I en studie där 

sjuksköterskor samtalade med patienter med alkoholproblem med hjälp av MI visades 

betydelsen av MI som metod. Resultatet av patientens veckointag av alkohol 

påverkades av sjuksköterskans förmåga att visa empati, att undvika argumentation, 

förmåga att uppmuntra patienten att utveckla diskrepans mellan nuvarande beteende och 

framtida mål och att stödja patientens självförtroende till att åstadkomma positiva 

beteendeförändringar (Lange & Tigges-Baldwin, 2005). MI är en metod som kan bygga 

på och/eller inkludera rådgivande samtal och kvalificerad rådgivning (Holm-Ivarsson, 

2012). MI är mer av en dialog och är anpassad till individen, mer strukturerad, mer 

teoribaserad och tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal. 

Förändringsprocessen startar när en patient ifrågasätter och känner ambivalens i sitt 

beteende (Socialstyrelsen, u.å.). Inom MI är ambivalens en nödvändig faktor för 

förändring och bör undersökas och främjas. Sjuksköterska och patient kartlägger 

tillsammans hur hälsobeteendet påverkar patientens dagliga liv och hur det stämmer in 

på patientens värderingar och förväntade mål. För att kunna bilda sig en uppfattning om 

vilket förändringsstadium i arbetet med MI en patient befinner sig i kan Prochaska och 

DiClemtes teoretiska modell Stage of Change användas som pedagogisk hjälp (Miller & 
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Rollnick, 2010). Stage of Change modellen är utformad för att förstå i vilket stadium en 

patient befinner sig i sin förändringsprocess och på så sätt kunna stödja patienten till ett 

hälsosammare liv. Patienten kan i förändringsprocessen pendla mellan olika stadier och 

olika förhållningssätt används beroende på vilket stadium patienten befinner sig i. De 

olika stadierna är: det förmedvetna stadiet, medvetandestadiet, förberedelsestadiet, 

aktivitetsstadiet och vidmakthållandestadiet (Scriven, 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). I en studie av Noordman, de Vet, van der Weijden och 

van Dulmen (2013) belyses vikten av att kunna skräddarsy en beteendeförändring till 

patientens egen nivå med hjälp av Stage of Change modellen och med hjälp av 

modellen bedöma en patients engagemang och vilja att ändra beteende. 

 

Problemformulering 

I det hälsofrämjande arbetet är det viktigt att sjuksköterskor uppmuntrar och stödjer 

patienters egna resurser samt respekterar deras autonomi till en livsstilsförändring. För 

att patienter ska kunna motiveras till en bättre livsstil handlar det också om 

sjuksköterskors kunskap, attityd och engagemang till sitt hälsofrämjande arbete. Studier 

visar att sjuksköterskor upplever barriärer och kunskapsbrister i arbetet med 

hälsofrämjande insatser som MI och att det inte prioriteras i samma utsträckning som 

det sjukdomsinriktade arbetet. Därför är det intressant att ta reda på hur sjuksköterskor 

upplever MI som metod i sitt hälsofrämjande arbete. 

 

 

Syftet  

 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av det motiverande samtalet som 

metod inom hälsofrämjande vård. 

 

 

Metod 

 

 

Design 

För att besvara syftet utfördes en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. En 

systematisk litteraturstudie har som syfte att studera och sammanställa den senaste 

forskningen inom ett visst ämne. Relevanta vetenskapliga artiklar söks och granskas 

kritiskt och ger på så vis fördjupad kunskap inom det valda ämnet (Granheim & 

Lundman, 2004). 
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Urval 

Till litteraturstudien valdes inklusionskriterier för att svara mot studiens syfte. 

Inklusionskriterierna var artiklar som var vetenskapligt granskade (research article), 

publicerade mellan åren 2004-2014 och skrivna på engelska. Exklusionskriterierna var 

review artiklar och artiklar publicerade tidigare än år 2004. Inget urval gjordes för 

sjukdom, inte heller till kön eller ålder på studiedeltagare. Ingen hänsyn togs till vilket 

land studierna var utförda i eller om de handlar om sjuksköterska eller 

distriktssköterska. Begreppet sjuksköterska kommer att användas genomgående i 

föreliggande uppsats med undantag för när text refereras till 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) och Distriktssköterskans 

kompetensbeskrivning (2008). 

 

Datainsamling 

För att få kunskap om sjuksköterskans upplevelse av att använda MI i det 

hälsofrämjandearbetet söktes vetenskapliga artiklar i databaserna PubMed, Cinahl och 

Academic Search Elite. PubMed och Cinahl är omvårdnadsinriktade databaser och 

databasen Academic Search Elite är en tvärvetenskaplig databas. I PubMed användes 

funktionen Medical Subject Headings (MeSH) och i Cinahl användes funktionen Major 

Headings (MH) för att fördjupa sökningarna. I Academic Search Elite gjordes endast 

fritextsökningar. Sökorden som valdes för att svara mot syftet var motivational 

inteviewing, nurses, experiences, health promotion och lifestyle changes. Med hjälp av 

Boolesk sökteknik och med ordet ”AND” kombinerades sökorden på varierande sätt.  

I databasen PubMed användes funktionen MeSH för sökordet nurses. Fritextsökning 

gjordes på orden motivational interviewing och experiences för att få fram fler relevanta 

artiklar. Det framkom många artiklar om effekten av MI, dock motsvarade inte dessa 

artiklar studiens syfte om sjuksköterskans upplevelse av MI. I databasen Cinahl 

användes funktionen MH för sökorden nurses, motivational interviewing, health 

promotion och lifestyle changes som sedan kombinerades med fritextsökning på orden 

nurs och experiences. Trunkering användes genom att ersätta slutet av ordet nurse 

(nurs*) med en asterix för att ordet nurse skulle kunna hittas i olika varianter. 

Fritextsökning gjordes med hjälp av den booleska operatorn ”AND” vilket begränsade 

sökningen och gav relevanta träffar. I databasen Academic Search Elite användes endast 

fritextsökning med sökordet motivational interviewing i olika kombinationer med 

sökorden nurses, health promotion och nurs för att få en så bred sökning över 

forskningsområdet som möjligt. Se Sökordsöversikt, tabell 1.  

Sökningarna påbörjades i PubMed för att få fram relevanta artiklar som svarade på 

studiens syfte. Därefter fortsatte sökningarna i databasen Cinahl där dubbletter 

exkluderades från andra databaser inom det valda området för att få fram unika artiklar 

specifikt för Cinahl. Sökningar i Databasen Academic Search Elite gav ytterligare 

träffar på artiklar av värde. Även i databasen PsycInfo gjordes artikelsökningar, dock 

gav databasen inga relevanta träffar för litteraturstudiens syfte. 

 

Vid artikelsökningarna lästes först artikelns titel. Var titeln relevant till studiens syfte 

lästes artikelns abstrakt. Svarade artikelns abstract mot studiens syfte valdes artikeln till 

urval ett. Sammanlagt lästes 20 artiklar i urval ett. Artiklarna skrevs ut i fulltext och 

översattes till svenska. Efter att ha läst alla artiklar valdes de bort i urval två som inte 

svarade mot syftet. Efter urval två framkom 16 resultat artiklar. Artiklarna 
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kvalitetsgranskades med en bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). Utefter 

bedömningsmallens gradskala från 1-3  granskades artiklarna efter en gradskala där 

1motsvarar hög vetenskaplig kvalitet, 2 motsvarar medelhög vetenskaplig kvalitet och 3 

motsvarar låg vetenskaplig kvalitet. Endast artiklar som utifrån bedömningsmallen har 

hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet (grad 1-2) har inkluderats i litteraturstudiens 

resultat. Antal träffar vid artikelsökningarna var sammanlagt 310. Totalt lästes 45 

abstract. 20 artiklar gick till urval ett och 16 artiklar gick till urval två. Se tabell 2. 

Sökhistorik, bilaga A.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord PubMed 

 

 

MeSH-term 

 

Cinahl 

 

 

MH 

Academic 

Search 

Elite 

 

Sjuksköterskor Nurses Nurses Nurses 

(fritext) 

Sjuksköterskor/trunkering  Nurs 

(fritext) 

Nurs  

(fritext) 

Motiverande samtal Motivational 

Interviewing 

(fritext) 

Motivational 

Interviewing 

Motivational 

Interviewing 

(fritext) 

Upplevelser Experiences 

(fritext) 

Experiences 

(fritext) 
 

Hälsopromotion  Health 

promotion 

Health 

promotion 

(fritext) 

Livsstilsförändringar  Lifestyle 

changes 
 

 

Databearbetning 

Resultatartiklarnas texter analyserades med en kvalitativ innehållsanalys efter studiens 

syfte för att identifiera skillnader och likheter och på så sätt få fram det grundläggande 

innehållet i artiklarna (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna lästes flera gånger 

både individuellt och tillsammans för att få en helhetsbild över allt textinnehåll. 

Diskussioner hölls därefter över artiklarnas huvudsakliga innehåll och hur 

underliggande budskap i texter tolkats eftersom texter kan tolkas olika. I kvalitativ 

innehållsanalys är fokus på hur texters innehåll kan beskrivas i olika tolkningsnivåer. I 

analysen av artiklarnas texter användes en induktiv ansats vilket Graneheim och 

Lundman (2004) menar ger en förutsättningslös analys av textinnehåll i vetenskapliga 

artiklar. Färgpennor användes för att understryka viktiga fynd i artiklar och små 

noteringar sammanfattade vad varje artikel handlade om. En dialog fördes om vad som 

ansågs vara relevanta nyckelfynd för litteraturstudiens syfte. I analysprocessen 

kondenserades meningsbärande texter, vilket betyder att texter kortades ner, gjordes 
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mer lätthanterliga och att väsentlig text bevarades. Efter kondensering abstraherades 

texter. Abstrahera kondenserad text innebär att få en ökad förståelse för textens innehåll 

och dess giltighet i relation till meningsenheter och text som är kondenserad. 

Kondenserade meningsenheter som abstraheras innebär ett förfarande där en kod sätts 

på en meningsenhet med hänsyn till meningsenhetens kontext. Likheter och olikheter 

identifierades och tolkades i artiklarnas texter. Av koder med liknande innehåll och som 

svarade på litteraturstudiens syfte bildades fem olika kategorier: Sjuksköterskans 

upplevelse av livsstilsförändringar i användandet av MI, Sjuksköterskans upplevelse av 

möjligheter och hinder i användandet av MI, Sjuksköterskans upplevelse av utbildning i 

användandet av MI, Sjuksköterskans upplevelse av förändrat förhållningssätt i 

användandet av MI och Sjuksköterskans upplevelse av frustration i användandet av MI 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Exempel på hur analysprocessen genomfördes 

visas i tabell 2. 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kategori 

Patienten själv måste 

göra en förändring. 

Sjuksköterskan hjälper 

patienten att reflektera 

över för- och nackdelar  

med patientens beteende 

Motivera till delaktighet och 

nya mål för patienten 

Livsstilsförändringar 

Bra relation och  

delaktighet gav 

möjligheter till 

livsstilsförändring. Brist 

på tid, kontinuitet och 

arbetsbelastning var 

hinder för MI 

Förutsättningar att arbeta med 

MI 

Möjligheter och 

hinder 

MI kunde ge hälsosam 

livsstil och bättre 

livskvalitet 

Förutsättningar och resurser Utbildning 

Svårt att bryta invant 

arbetssätt och vara 

passiv lyssnare 

Svårt att ändra invanda 

mönster 

Förändrat 

förhållningssätt 

Svårt att använda MI när 

barn och föräldrar inte 

ser problemet 

Maktlöshet Frustration 
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Resultat  

Sjuksköterskans upplevelse av livsstilsförändring i 

användandet av MI 

Sjuksköterskorna beskrev sina upplevelser av MI inom hälsofrämjande omvårdnad som 

ett värdefullt redskap att hjälpa patienten att finna motivation till ett hälsosammare liv 

och att själv fatta beslut till livsstilsförändringar (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007a; 

Jallinoja et al., 2007; Wilhelmsson et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde MI som en 

möjlighet till att öka patientens medverkan utan rådgivande tillrättavisande och snabba 

problemlösningar till mer hälsosam livsstil. MI ökade patientens medvetenhet om sin 

livsstil, hjälpte patienten att se vilka förändringar patienten önskade göra och själv hitta 

lösningar för det (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). MI upplevdes ge en 

bättre struktur, samtalsteknik och stöd som kunde användas i flera omvårdnadsområden, 

i grupp eller individuellt, längre och kortare samtal, som en del i samtal och även i 

samtal som var oplanerade. Sjuksköterskorna beskrev hur MI användes i patienters 

olika motivationsstadier där sjuksköterskor stöttade patienter att hitta egna lösningar att 

nå mål och som möjliggjorde livsstilsförändringar även vid återfall (Brobeck et al., 

2011; Pfister-Minogue & Salveson, 2010; van Eijk-Hustings, Daemen, Schaper & 

Vrijhoef, 2010). Det ansågs betydelsefullt att inleda ett hälsofrämjande samtal vid rätt 

tillfälle när patienten var mottaglig och motiverad för MI, vilket påverkades av om 

patienten var nedsatt av sjukdom och av patientens ålder (Casey, 2007a; Casey, 2007b). 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att skapa en avslappnad miljö att samtala i 

och strävade efter att få patienten delaktig i samtalet (Miller & Beech, 2008). MI 

beskrevs av sjuksköterskorna som en personcentrerad vård där patientens autonomi stod 

i centrum. Patienten själv ansvarade för sin livsstilsförändring och sjuksköterskan gav 

stöd och information om ett hälsosammare liv (Casey, 2007a; Jallinoja, Absetz, 

Kurionen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007; Miller et al., 2008; Pfister-Minogue et 

al., 2010). Sjuksköterskorna betonade att MI var krävande och yrkeserfarenhet gav en 

trygghet och säkerhet i samtalet (Brobeck et al., 2011). En viktig komponent i MI var 

patienternas motivation till ändrad livsstil. I en studie där sjuksköterskor använde sig av 

MI i sexuellhälsa och HIV vård belystes patientens ansvar i en beteendeförändring där 

sjuksköterska och patient tillsammans reflekterade över för- och nackdelar med 

patientens beteende (Byrne, Watson, Butler & Accoroni, 2006).  

Sjuksköterskans upplevelse av möjligheter och hinder i 

användandet av MI 

MI som metod ansågs stimulera och utveckla sjuksköterskans arbete, förbättrade 

samarbetet mellan patient och sjuksköterska och bidrog till ökad trivsel i vårdarbetet 

trots en hög arbetsbelastning (Brobeck et al., 2011; van Eijk-Hustings et al., 2010). 

Andra faktorer som upplevdes positivt var att stödja, inspirera och delge kollegor om 

sina kunskaper och erfarenheter (Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Sjuksköterskor inom 
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primärvården uttryckte att hälsofrämjande omvårdnad var en viktig uppgift som ingick i 

sjuksköterskors profession (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007a; Jallinoja et al., 2007; 

Wilhelmsson et al., 2009). Fördelar med att använda MI ansågs vara en ökad 

delaktighet hos patienten vilken gynnade patientens autonomi, förbättrade följsamheten 

till behandlingar och gav en bättre livskvalitet på sikt (Casey, 2007a; Miller et al., 2008; 

Russell, Cronk, Herron, Knowles, Matteson, Peace & Ponferrada, 2011).   

För att lyckas med hälsofrämjande omvårdnad och få ett gott resultat ansåg 

sjuksköterskorna att det var viktigt med långsiktiga och gemensamma mål som var väl 

dokumenterade inom organisationen. För att kunna arbeta med hälsofrämjande 

omvårdnad behövdes enligt sjuksköterskorna en organisation med ekonomiska resurser, 

väl utformade strukturer och strategier. Organisationen var i behov av öronmärkta 

pengar till olika projekt, uppföljningar och utvärdering av resultat. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var lättare att arbeta med hälsofrämjande omvårdnad om ekonomiska 

resurser kom från extern bidragsgivare och inte togs från primärvårdens ekonomi. 

Något som upplevdes negativt var brist på struktur, långsiktiga mål och otydliga 

arbetsbeskrivningar. Hinder för hälsofrämjande omvårdnad upplevdes vara högt 

arbetstempo, tidsbrist att utöva MI, brist på personal, otillräckligt med tid för att 

implementera MI, brist på utbildning och kontinuitet och stöd från ledningen angående 

prioriteringar i arbete och ekonomiska resurser (Casey, 2007a; Kelly & Abraham, 2007; 

Wilhelmsson et al., 2009; Brobeck et al., 2011; Miller et al., 2008; Phister-Minogue et 

al., 2010; van Eijk-Hustins et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att MI krävde 

yrkeserfarenhet, utbildning i MI och möjlighet att praktisera metoden (Brobeck et al., 

2011). Sjuksköterskor upplevde att hälsofrämjande omvårdnad inte alltid var prioriterat 

i primärvården, vilket sjuksköterskorna ansåg var fel. Som en konsekvens fick de 

istället arbeta mer med medicinska arbetsuppgifter som tog mycket av deras tid och som 

istället kunde läggas på den hälsofrämjande omvårdnaden (Wilhelmsson et al., 2009).  

 

Sjuksköterskans upplevelse av utbildning i användandet av 

MI  

Det framkom att utbildning med kontinuerlig praktisk träning och återkommande 

uppföljning var nödvändig för att kunna utföra MI. Utbildningen var beroende av 

sjuksköterskornas egen motivation till att använda MI och att sjuksköterskorna tog sig 

tid att tänka på hur de använde sig av metoden i sitt vardagliga arbete (Brobeck et al., 

2011; Pfister-Minogue et al., 2010). En utbildning med både teori och praktik i MI gav 

ökade samtals kunskaper (Brobeck et al., 2011; Lindhe-Söderlund, Nilsen & 

Kristensson, 2008). Sjuksköterskor som fick träna MI med videoinspelade rollspel 

upplevde det pedagogiskt värdefullt och lärorikt. Med utbildning i MI ändrades 

sjuksköterskors sätt att kommunicera, det blev mer fokusering på patientens känslor till 

en förändring och patienter fick leda samtalet mer. Utbildning i MI ledde också till att 

sjuksköterskorna fick ett mer reflekterande förhållningssätt, blev mindre tillrättavisande 
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och lät patienter uttrycka sina behov mer. Flertalet av sjuksköterskorna upplevde att en 

dags utbildning i MI var för kort för att känna sig säker på att utöva MI. De önskade 

oftast en längre utbildning och att sjuksköterskorna i grupp kunde diskutera olika fall 

och lära sig av varandra (Pfister-Minogue et al., 2010). Faktorer som sjuksköterskorna 

ansåg viktiga för att lära sig MI och effektivt använda MI var en grundlig utbildning 

med en erfaren handledare som granskade sjuksköterskorna när de tränade MI. Det 

bedömdes viktigt att sjuksköterskorna kunde ställa frågor och diskutera problem som de 

ställdes inför. Sjuksköterskorna upplevde även att stöd från kollegor var viktigt i början 

av användandet av MI, annars var det lätt att falla tillbaka till gamla vanor och 

traditionell rådgivning. Sjuksköterskorna ansåg att utbildningen måste tillämpas 

fortlöpande i praktiken för att kunna förfina sina kunskaper och implementera MI i 

verksamheten. Sjuksköterskorna upplevde att ju mer de tränade och förstod grunderna i 

MI desto lättare var det att använda MI. Det krävdes att sjuksköterskorna var fokuserade 

på att bryta invant traditionellt arbetssätt, något som de tyckte stod i kontrast med det 

som utgör grunden för MI. I en nederländsk studie där MI användes i diabetesvård 

ansågs utbildning i MI som en pågående process, i vilken sjuksköterskor själva borde 

genomgå en beteendeförändring och där en baskurs och en fördjupningskurs 

rekommenderades. Faktorer som visade sig potentiellt viktiga var tillgång till relevant 

utbildningsmaterial, tid och resurser till utbildning och träning under en längre tid 

(Kelly & Abraham, 2004; van Eijk-Hustings et al., 2011). Något som upplevdes 

negativt av sjuksköterskorna var när ledningen inte ville köpa in utbildningsmaterial 

eller relevant litteratur för att det var för dyrt visade en nederländsk studie. Det 

resulterade i att de inte fick någon struktur i att bemöta patienter i deras olika 

motivationsfaser till bättre livsstilsförändringar. Sjuksköterskor kunde då känna att de 

antingen fick för låga eller höga förväntningar på patienter. Om sjuksköterskor hade för 

höga förväntningar på patienter kunde reaktionen bli att patienter visade motstånd till en 

livsstilsförändring (Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010).  

 

Sjuksköterskans upplevelse av ett förändrat förhållningssätt i 

användandet av MI 

MI bygger på ett jämställt förhållningssätt där sjuksköterskan ger stöd och tillit till 

patienten. Viktiga förutsättningar för att lyckas med MI var positiv attityd, ömsesidig 

förståelse mellan patient och sjuksköterska och att ge prestigelös uppmuntra till 

hälsosamma mål. I MI var sjuksköterskans engagemang, förmåga att kunna lyssna, visa 

intresse och respekt till patienten av stor betydelse för att inge tillit och skapa en god 

relation (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007b; Wilhelmsson et al., 2009; Österlund-

Efraimsson, Fossum, Ehrenberg, Larsson & Klang, 2011). Sjuksköterskors 

förhållningssätt i MI var en viktig faktor vilket sågs i en studie där följsamheten ökade 

till dialysbehandling och resulterade i kortare behandlingar när sjuksköterskor visade 

empati och medkännande i en påfrestande situation (Russell et al., 2011). Det som sågs 

som ett stort hinder med att lära sig MI var att få en effektiv kommunikation med en 
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patient som inte var villig att ta ansvar för sin hälsa (Linde-Söderlund et al., 2008). I en 

studie som beskrev skolsköterskors användande av MI till barn med övervikt, betonades 

respekten till barn och föräldrars autonomi. Motsatte sig barn och föräldrar att delta i 

MI trots behov av viktnedgång fick sjuksköterskan acceptera ett nej. Sjuksköterskan 

visade då med sitt förhållningssätt att hon lyssnade och respekterade deras vilja utan att 

argumentera för en livsstilsförändring. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att 

följa denna ”MI anda” när barn och föräldrar inte såg övervikt som något problem eller 

ville åta några åtgärder för förändring även om skolsköterskan var av annan uppfattning 

(Høstgaard-Bonde, Bentsen & Lykke-Hindhede, 2014). Det kunde upplevas svårt att 

lyssna på patienten utan att ge råd och anvisningar, låta patienten göra egna reflektioner 

och ställa öppna frågor. Lärde sig sjuksköterskorna att vara passiva lyssnare upplevde 

de bättre feedback och ökad tillit från patienten (Kelly & Abraham, 2004; van Eijk-

Hustings et al., 2011).. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av frustration i användandet av 

MI 

Sjuksköterskor upplevde olika situationer som frustrerande till att använda MI, en sådan 

situation var vid hög arbetsbelastning och trötthet då risken var stor att falla tillbaka till 

gamla mönster. Brist på stöd från kollegor och läkare upplevdes som en barriär och att 

den hälsofrämjande intervention inte var lika prioriterad som den sjukdomsinriktade och 

medicinska behandlingen, sjuksköterskorna kunde då känna sig omotiverade att arbeta 

med hälsofrämjande insatser. Skälen till det kunde bero på att deras arbete inte var 

efterfrågat i organisationen, de kände tidspress som skapade brist på motivation och 

empati till patienten. Sjuksköterskornas inställning till MI påverkades då av att de hade 

svårt att vara genuint intresserade av det patienten hade sagt samt att vara passiva 

lyssnare (Jansink et al., 2010; Lindhe-Söderlund et al., 2008; van Eijk Hustings et al., 

2010; Wilhelmsson et al., 2009). En annan frustration som sjuksköterskorna upplevde 

var när patienter inte var motiverade eller tog ansvar för sitt hälsoproblem (Jallinoja et 

al., 2007; Lindhe-Söderlund et al., 2008). I en studie där MI användes som stöd till 

bättre matvanor hos överviktiga barn, ansågs det svårt att använda MI om 

sjuksköterskor saknade kunskap och förståelse om patientens hälsoproblem. 

Sjuksköterskorna upplevde besvikelse när föräldrar saknade vilja och motivation att 

handskas med barnets viktproblem (Lindhe-Söderlund et al., 2008). Sjuksköterskor 

kunde känna sig omotiverade och maktlösa när samma samtal om livsstilsförändring 

återkommande togs upp och de kände lite hopp om förändring.  Samtidigt ville de skapa 

en god relation till patienten och inte vara allt för dömande i sitt möte med patienten 

(Jansink et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde svårigheter att använda MI om ett barns 

screentest visade på övervikt och detta inte sågs som ett problem av barn eller föräldrar 

(Høstgaard-Bonde et al., 2014). Amerikanska sjuksköterskor kände sig obekväma med 

att använda MI och motivera till god fysisk hälsa om de inte själva hade en god fysik 

(Miller et al., 2009). Tillämpning av MI upplevdes av sjuksköterskorna påverkas av 
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språkförbistringar, kultur, ålder och intellektuell begåvning (van Eijk-Hustings et al., 

2010). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att beskriva denna kvalitativa litteraturstudiens giltighet diskuteras 

metoddiskussionen utefter begreppen: överförbarhet, pålitlighet och trovärdighet 

(Graneheim och Lundman, 2004). En litteraturstudie valdes för att kunna utforska 

studiens syfte utifrån så många situationer och vårdområden som möjligt och för att ge 

litteraturstudien ökat djup och överförbarhet. I artikelsökningarna ingick tre 

inklusionskriterier. Det första inklusionskriteriet var att endast inkludera vetenskapliga 

artiklar vilket gav en tyngd till litteraturstudien. Det andra inklusionskriteriet var att 

begränsa sökningar av artiklars publiceringsålder till 10 år vilket stärkte artiklarnas 

aktuella vetenskapliga forskningsvärde. Det tredje inklusionskriteriet var att artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska. Det kan anses som ett relevant antagande att 

vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att använda MI som 

metod inom hälsofrämjande vård är skrivna på engelska, då MI internationellt är mer 

etablerad, särskilt i USA och Storbritannien. I denna litteraturstudie finns risk för att 

artiklar har missats på grund av att de är skrivna på annat språk än engelska och att detta 

således genererar en svaghet till litteraturstudien. Exklusionskriterier som ingick i 

artikelsökningarna var review artiklar och artiklarna publicerade tidigare än år 2004. 

Sökande av relevanta artiklar till litteraturstudiens syfte innebar en sökprocess med en 

systematisk dokumentation. I sökprocessen framkom 9 artiklar med kvalitativ metod 

där sjuksköterskans upplevelse av MI inom hälsofrämjande vård framkom. Tre 

kvantitativa artiklar visade på statistiska uppgifter över sjuksköterskors användande av 

MI och fyra artiklars metod var både kvalitativa och kvantitativa. Denna blandning av 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar ger en överförbarhet inom forskningsområdet 

av sjuksköterskans upplevelse av motiverande samtal inom hälsofrämjande vård. Tre 

artiklar var gjorda i USA och resterande artiklar var gjorda i Europa. Europa 

representerades av Storbritannien, Irland, Nederländerna, Danmark och Finland. En 

styrka sågs i att artiklarna var gjorda i olika länder och att de alla har västerländsk kultur 

vilket kan stärka överförbarheten till svensk samhällskultur och livsstilsmönster. En 

svaghet kan vara att resultatet inte ger någon bild av hur MI som förhållningssätt 

upplevs av sjuksköterskor i hälsofrämjande vård i övriga världsdelar och kulturer. Av 

de artiklar som valdes till resultatet analyserades textmaterialet både individuellt och 

tillsammans och av textmaterialet bildades efter en gemensam dialog fem kategorier till 

litteraturstudiens resultat. Referenserna till litteraturstudiens resultatartiklar kan ses i 

referenslistan utmärkta med asterix*. Litteraturstudiens pålitlighet kan stärkas genom att 

arbetet har följt en omvårdnadsteoretisk referensram som ger stöd till sjuksköterskans 
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hälsofrämjande vård. En pålitlighet av litteraturstudien kan anses vara att av de 16 

artiklar som valdes till studiens resultat var fem artiklar från Sverige. Litteraturstudiens 

äldsta artikel är publicerad år 2006, vilket får ses som en styrka och som ökar 

trovärdigheten till litteraturstudien då MI som metod är en förhållandevis ny, särskilt i 

Europa. I analysprocessen analyserades datamaterialet noga och en diskussion hölls om 

resultatartiklarnas olika tolkningsmöjligheter för att sjuksköterskans olika upplevelser 

skulle passa in i rätt kategorier och göras mer stringenta. Texten i en artikel kan tolkas 

olika och således finns inte bara en alternativ sanning (Graneheim och Lundman, 2004). 

I databearbetningen av resultatartiklarna upplevdes svårigheter med att sortera 

textmaterial under rätt kategori på grund av de olika tolkningsmöjligheterna och denna 

analysprocess tog därför lång tid, vilket i sin tur gjorde att textmaterialet bearbetades 

grundligt och gav litteraturstudien större trovärdighet. Litteraturstudiens trovärdighet 

stärktes också då studiens resultat ansågs ge relevant kunskap och svara på studiens 

syfte. För att få vetenskapliga artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte valdes 

databaserna PubMed, Cinahl och Academic Search Elite. Dessa databaser har 

omvårdnadsinriktad forskning och ger litteraturstudien en ökad trovärdighet. Sökorden i 

de olika databaserna valdes noggrant och gemensamt ut för att erhålla relevanta artiklar 

som svarade mot litteraturstudiens syfte och för att få en god kvalitet på 

litteraturstudiens resultat, vilket ger litteraturstudien trovärdighet. För att stärka 

litteraturstudiens trovärdighet värderades och granskades den vetenskapliga kvaliteten i 

resultatartiklarna. Artiklarnas utformning och förekomst av abstrakt, introduktion, syfte, 

metod, urval, resultat, diskussion och slutsats granskade utefter en bedömningsmall av 

Carlsson och Eiman (2003).  

En svaghet i studien var att etiska aspekter inte var angivna i alla artiklar. Dessa artiklar 

ansågs dock ha en väsentlig relevans och trovärdighet till att ingå i litteraturstudien. Av 

de artiklar där etiska aspekter inte var angivna deltog sjuksköterskor frivilligt i studier 

rörande deras upplevelser av MI och således borde frånvaron av etiska aspekter i detta 

fall accepteras. Bland dessa artiklar finns också en randomiserad studie. En 

randomiserad studie är en viktig indikation på hög vetenskaplig kvalitet enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011).  

 

 

Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen diskuteras MI utifrån olika kategorier. Kategorier är 

Sjuksköterskans möjligheter och hinder i användandet av MI, Sjuksköterskans 

upplevelser av utbildning i användandet av MI och Sjuksköterskans upplevelse av ett 

förändrat förhållningssätt i användandet av MI, dessa kategorier ses som huvudfynd.   
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Sjuksköterskans möjligheter och hinder i användandet av MI 

Sjuksköterskor upplevde MI som ett stimulerande och utvecklande förhållningssätt som 

hjälpte patienter att själv fatta beslut och finna motivation till beteendeförändringar. MI 

gav en bättre struktur i samtalet med patienten och som resulterade i att 

sjuksköterskorna kände en större självsäkerhet och tillfredställelse i sitt arbete. MI 

upplevdes som ett mer effektivt förhållningssätt för hälsofrämjande vård än tidigare 

rådgivningssamtal. Sjuksköterskorna upplevde att MI gav patienten en medvetenhet om 

sin livsstil och sina problem som kunde leda till att patienten fick motivation att hitta 

egna lösningar. Det upplevdes vara lätt att använda och kunde användas i längre och 

kortare samtal och i samtal som även var oplanerade. Att använda motiverande samtal 

som ett förhållningssätt till beteendeförändringar ansågs av de flesta sjuksköterskorna 

som ingick i studien oftast som ett bra behandlingsverktyg (Brobeck et al., 2011; 

Lindhe et al., 2008; Österlund-Efraimsson et al., 2011). Vid hög arbetsbelastning och 

trötthet var risken stor att falla tillbaka till gamla mönster. Brist på stöd från kollegor 

och läkare upplevdes som en barriär och att den hälsofrämjande intervention inte var 

lika prioriterad som den sjukdomsinriktade och medicinska behandlingen. 

Sjuksköterskorna kunde då känna sig omotiverade att arbeta med hälsofrämjande 

insatser. Skälen till det kunde bero på att deras arbete inte var efterfrågat i 

organisationen och att de kände tidspress som skapade brist på motivation och empati 

till patienten. Sjuksköterskornas förhållningssätt till MI påverkades då av att de hade 

svårt att vara genuint intresserade av det patienten hade att säga samt att vara passiva 

lyssnare (Jansink et al., 2010; Lindhe-Söderlund et al., 2008; van Eijk Hustings et al., 

2010; Wilhelmsson et al., 2009). Ett annat hinder som sjuksköterskorna upplevde var 

när patienter inte var motiverade eller tog ansvar för sitt hälsoproblem (Jallinoja et al., 

2007; Lindhe-Söderlund et al., 2008). Sjuksköterskor upplevde en kamp mellan det 

sjukdomsorienterade och hälsofrämjande arbetet. De upplevde från ledningen att det 

sjukdomsorienterade arbetet prioriterades i organisationen. De arbetsuppgifterna bestod 

i första hand av att ge medicin, mäta blodtryck, såromläggningar och ge injektioner. Det 

hälsofrämjande arbetet fick komma i andra hand och i mån av tid, vilket skapade en inre 

konflikt hos många sjuksköterskor. De behöver få förutsättningar och stöd att bedriva 

MI inom sin verksamhet. För att sjuksköterskan ska ändra attityd behövs en ledning i 

organisationen som är positiv till att implementera en ny evidensbaserad vård (Casey, 

2007a; Jerdén et al., 2006; Lindhe-Söderlund et al., 2008). 

 

Sjuksköterskans upplevelser av utbildning i användandet av 

MI 

Med utbildning i MI ändrades sjuksköterskors sätt att kommunicera, det blev mer 

fokusering på patientens känslor till en förändring och patienter fick leda samtalet mer. 

Utbildning i MI ledde också till att sjuksköterskorna fick mer motivation till ett 

reflekterande förhållningssätt, blev mindre tillrättavisande och lät patienter uttrycka sina 
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behov mer (Pfister-Minogue, 2010; Brobeck et al., 2010). Patientens förutsättningar att 

lättare kunna rikta sin energi på egenläkningsprocessen och finna harmoni i kropp och 

själ är beroende på olika faktorer. Dessa faktorer är sjuksköterskans moraliska 

förhållningsätt, vilja att bekräfta patienten, förmåga att rätt uppfatta inre tillstånd och 

känslor hos patienten och på rätt sätt ingripa i tillståndet med handlingar, information, 

beröring, gester och blickar (Watson, 1993). 

Det som var avgörande för att sjuksköterskor skulle lära sig MI var att sjuksköterskor 

gavs möjlighet till en omfattande utbildning och handledning. Det var viktigt för att nå 

en effektiv inlärning och tillämpning av dessa kunskaper. Det skapade mer trygghet hos 

sjuksköterskan om en väsentlig teoretisk utbildning med kompletterade workshops, 

regelbunden feedback och coachning gavs under en längre tid. Det förekom att 

sjuksköterskor enbart fick delta i kurser endast en eller två dagar utan uppföljning, 

vilket gav sämre resultat för inlärningen av MI. Flertalet av sjuksköterskorna upplevde 

att endagsutbildning i MI var för kort för att känna sig säker på att utöva MI. De 

önskade oftast en längre utbildning och att sjuksköterskorna i grupp kunde diskutera 

olika fall och lära sig av varandra (Pfister-Minogue, 2010; Lindhe-Söderlund et al., 

2008). En viktig faktor för att lära sig MI var en nära tillämpning mellan teori och 

praktik, vilket var väsentligt för att lära sig det nya förhållningssättet. Sjuksköterskan 

kan då förbättra sina kunskaper och implementera metoden i verksamheten. Det var 

viktigt att sjuksköterskan fick praktisera sina kunskaper i sitt arbete för att lära sig av 

sina misstag och förstå dem. Det var viktigt att få tid att analysera och förstå 

samtalsmetoden, likaväl som att praktiskt utöva den. Sjuksköterskor som fick stöd från 

sin organisation upplevde en positiv attityd, och kände ett större engagemang i sitt 

hälsofrämjande arbete (Reeve, Byrd & Quill, 2005; Lindhe-Söderlund et al., 2008).   

Sjuksköterskan kunde känna motstånd och om hon eller han hade för lite kunskap om 

MI. Det var därför viktigt att sjuksköterskan fick stöd från ledningen, läkare och andra 

kollegor så att arbetet med MI kändes betydelsefullt. Utbildning, tid och utvärderings 

möjligheter var viktiga förutsättningar för att kunna implementera MI i en organisation 

(Brobeck et al., 2011; Linde- Söderlundh et al., 2008; Thomson et al., 2011).  

 

 

Sjuksköterskans upplevelser av ett förändrat förhållningsätt i 

användandet av MI   
Sjuksköterskor inom primärvården uttryckte att hälsofrämjande vård var en viktig 

uppgift som ingick i sjuksköterskors profession (Brobeck et al., 2011; Casey, 2007a; 

Jallinoja et al., 2007; Wilhelmsson et al., 2009). Sjuksköterskorna beskrev sina 

upplevelser av MI som ett värdefullt redskap att hjälpa patienten att finna motivation till 

ett hälsosammare liv och att själv fatta beslut till livsstilsförändringar (Brobeck et al., 

2011; Casey, 2007a; Jallinoja et al., 2007; Wilhelmsson et al., 2009). Med MI såg 

sjuksköterskor möjlighet till att öka patientens medverkan utan ett rådgivande 

tillrättavisande och snabba problemlösningar och där återfall såg som en positiv 

erfarenhet som kunde leda patienten till mer hälsosam livsstil (Brobeck et al., 2011). 

Enligt WHO finns det olika grundläggande faktorer som styrker det hälsofrämjande 

arbetet. En faktor är empowerment som översatt till svenska betyder egenmakt och som 

ger människor möjlighet att ta makten över sitt eget liv. Egenmakt innebär att skapa en 

relation mellan patienten och sjuksköterskan. Det utvecklar färdigheter, kunskaper och 

förmåga att välja mellan olika situationer som kan uppstå och som medvetandegör deras 

val. Sjuksköterskan gör patienten medveten om sina styrkor och svagheter och kan 

utveckla tillsammans med patienten en strategi och mål för att göra 
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livsstilsförändringar. Då blir patienten aktiv i sitt beslutsfattande om sin egen hälsa och 

vård menar (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I samtalsmetoden MI ingår 

sjuksköterskan ett partnerskap med patienten som engagerar individen och främjar till 

en god egenvård för sin hälsa. Det krävs ett humanistiskt synsätt för att kunna ge hög 

kvalitet på omvårdnad och medicinsk vård (Thomson, Chair, Chan, Astin, Davidson & 

Ski, 2011). Omsorgsprocessen mellan sjuksköterskan och patienten fodrar kunskap och 

förståelse om individuella behov, beteende, hälsoproblem och om patientens styrka och 

svagheter. Omsorgsprocessen bygger även på sjuksköterskans kunskap om hur 

patientens behov besvaras och på vilket sätt sjuksköterskan visar empati och medkänsla 

(Watson, 1993). Att hjälpa en lidande människa inbegriper ett möte med patientens 

upplevelser och erfarenheter av sin sjukdom. Att inta ett fenomenologisk 

tillvägagångsätt är att försöka få inblick i patientens upplevelsevärld av sin sjukdom. 

Patienten blir en människa med en livshistoria som rymmer tankar, känslor och avsikter. 

I det mellanmänskliga mötet mellan patient och sjuksköterska uppstår en medvetenhet 

om patientens meningsfyllda värld och inte enbart från det biologiska orsakssambandet 

(Svenaeus, 2002). Att arbeta på ett personcentrerat förhållningssätt ligger i linje med 

distriktssköterskans sätt att ge information och göra patienten delaktig i beslut kring sin 

vård. Den personcentrerade vården är personens egen upplevelse av sjukdom och 

ohälsa, ”illness-perspektivet”, är lika viktig som ”disease-perspektivet”, vilket utgör 

perspektiv på sjukdom och ohälsa (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 

Samspelet förstärktes mellan sjuksköterskan och patienten med MI och hjälpte patienten 

i sin ambivalens och sitt motstånd till beteendeförändring (van Nes & Sawatzky, 2009). 

Sjuksköterskans mål i omvårdnaden bör vara att se till patientens upplevelse och 

uppfattning av sitt hälsotillstånd, vara delaktig och stödja patienten att förbättra sin 

självkännedom och självläkande, vilket kan ge ökad harmoni i ande, kropp och själ 

(Watson, 1993). Människors kontroll och inflytande över sin egen hälsa var en central 

aspekt för det hälsofrämjande arbetet. Det har visats att patienters delaktighet i sin egen 

hälsa i en personcentrerad vård har bidragit till ökad livskvalitet och tillfredställelse. 

Patienter som var involverade i sin sjukdom och som fick vara med och delta i 

diskussionerna om sin behandling, tenderade att få bättre resultat och följsamhet 

(Casey, 2007a; Jerdén et al., 2006;. Lindhe et al., 2008) Det är viktigt att förstå och 

identifiera individens resurser och stödja patienter i deras dagliga liv. Det är lärandet till 

individen som stärker patientens beslutsfattande. Utifrån ett holistiskt synsätt skapar 

distriktssköterskan en relation med patienten för att stödja patientens egenvård och 

delaktighet (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). MI är en kombination av en 

patient och personcentrerad vård med fokus på ett empatiskt och åsiktslöst 

förhållningssätt och att inte argumentera mot patientens beteende och förväntade mål. 

Personcentrerad omvårdnad betyder att patienten sätts i centrum och blir delaktig i sin 

vårdprocess och besluten som rör patienten (Edvardson, 2010; Noordman, van der 

Weijden., & van Dulmen, 2012). Personcentrerad vård bygger på att se hela personen 

och prioriterar de andliga, fysiska, psykiska, existentiella och sociala behoven. Det 

innebär att bekräfta och respektera personens tolkning och upplevelse av ohälsa och 

sjukdom. Individen ses i en helhet och är beroende av sitt sociala sammanhang av 

anhöriga, sin partner eller vänner (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Arbetet med 

denna litteraturstudie har bidragit till ny kunskap för att utveckla och implementera MI i 

den hälsofrämjandevården.  
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Konklusion  
 

Sjuksköterskor upplevde MI som ett användbart och utvecklande förhållningssätt för 

hälsofrämjande vård. Sjuksköterskans empatiska förhållningssätt, förmågan att stödja 

och motivera patienter har en betydande roll. Det framkom att det kunde vara svårt att 

bryta gamla vanor och lära sig ny rådgivningsmetod. Det var därför viktigt att 

sjuksköterskan fick en omfattande utbildning inom MI, känna stöd från ledningen samt 

kollegor. Det krävdes att sjuksköterskan hade förståelse och kunskap om patientens 

livssituation för att kunna stödja patientens egna resurser och behov. MI stämmer väl 

överrens med omvårdnadens grundsyn om hälsofrämjande vård, personcentrerad vård 

och patientens egenmakt.  

Implikation 
 

Litteraturstudien har visat kunskap om att det behövs mer resurser i form av tid, 

utbildning och stöd för sjuksköterskor för implementering av MI i en organisation. 

Lite forskning har gjorts om sjuksköterskors arbete med MI inom primärvården. Det 

krävs mer kunskap och förståelse om sjuksköterskans roll och förutsättningar för att 

kunna implementera MI inom primärvården. Med denna studies syfte hade även en 

empirisk studie kunnat utföras där svenska sjuksköterskor intervjuats. Empiriska studier 

av sjuksköterskors och patienters upplevelser av MI skulle på sikt kunna ge ökad 

kunskap om mer hållbara metoder inom hälsofrämjande vård
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Irland 

Academic Search 

Elite 

Casey, D. Using action 

research to change 

health-promotion 

practice 

Att förbättra 

sjuksköterskors 

hälsofrämjande 

arbete. 

Kvalitativ studie. 7 

sjuksköterskor som 

fick utbildning i 

hälsofrämjande 

arbete och MI. 2 

månader efter 

utbildning utfördes 

semistrukturerade 

intervjuer och 

utvärdering 

summerades i 3 

teman relaterat till 

deltagarnas 

upplevelse av 

studien.  

 

Sjuksköterskors 

saknade kunskaper 

i hälsofrämjande 

vård och föll därför 

lätt tillbaka till 

traditionell 

rådgivning. Brist på 

utbildning, tid, 

kontinuitet och stöd 

från organisationen 

ansågs vara en 

bidragande orsak. 

Sjuksköterskor som 

deltagit i studien 

utvecklade en ökad 

förståelse för det 

komplexa arbetet 

med 

beteendeförändring. 

Att kunna etablera  

Grad 1 



 

 

ansågs vara en 

viktig faktor till 

förändring och att 

kvalitet i samtalet 

var viktigare än 

kvantitet. 5-10 

minuter långt 

samtal ansågs vara 

bästa använda tid.   

en god relation i MI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B:4 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Irland 

Cinahl 

Dympna, C. Nurses´perceptions, 

understanding and 

experiences of 

health promotion 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

kunskap om 

hälsofrämjande 

vård. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerad 

intervju. Deltagarna 

var 8 

sjuksköterskor. 

Inklusionskriterierna 

var: legitimerad 

sjuksköterska, 

arbeta dagtid under 

pågående studie och 

arbetat på 

avdelningen minst 1 

vecka. 

Sjuksköterskors 

saknade 

kunskaper i 

hälsofrämjande 

vård och föll 

därför lätt tillbaka 

till traditionell 

rådgivning. Brist 

på utbildning, tid, 

kontinuitet och 

stöd från 

organisationen 

ansågs vara en 

bidragande orsak. 

Grad 2 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B:5 

 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2014 

Danmark 

PubMed 

Høstgaard-Bonde, 

A., Bentsen, P., & 

Lykke-Hindhede, 

A.   

School 

nurses´experiences 

with Motivational 

Interviewing for 

preventing 

childhood obesity  

Att undersöka hur 

skolsköterskor 

tillämpar och 

upplever MI i 

rådgivande samtal 

med barn med 

övervikt och deras 

föräldrar. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerad 

intervjua utfördes 

som video 

inspelades och 

transkriberades. 

12 kvinnliga 

skolsköterskor 

från 12 olika 

skolor deltog. MI 

användes i samtal 

med barn med 

övervikt 3 gånger, 

vid 6, 11 och 14 

års ålder. 

 

Skolsköterskan 

såg till barn och 

föräldrars 

autonomi i deras 

val att inte se 

övervikt som ett 

problem. 

Skolsköterskan 

kunde ställas inför 

etiskt dilemma när 

hon såg övervikt 

som ett 

hälsoproblem och 

barn och föräldrar 

inte gjorde det. 

Grad 2 

 

 



 

 

Bilaga B:6 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Finland 

Cinahl 

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 patientens 

roll och på deras 

roll i hanterande 

av 

livsstilsrelaterade 

sjukdomar och 

riskfaktorer. 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär 

skickades till 

läkare och 

sjuksköterskor 

inom primärvård 

angående deras 

attityd och ansvar 

till 

livsstilsrådgivning. 

Den statistiska 

skillnaden mellan 

de två 

yrkesgrupperna 

visades med ett 

chi-test.   

Läkare och 

sjuksköterskor såg 

som sin roll att 

motivera och 

stödja patienter till 

ändrad livsstil. 

Patienten själv 

måste ansvara för 

sin 

livsstilsförändring. 

Patientens ovilja 

till förändring är 

ofta ett hinder till 

livsstilsförändring. 

Grad 1 

 

 

 



 

 

Bilaga B:7 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

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 reflektera över 

de hinder 

sjuksköterskan 

möts av på 

patientnivå, 

praktisknivå och 

sjuksköterskans 

rådgivande nivå. 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerad 

intervju som 

bandinspelades 

och 

transkriberades. 

12 sjuksköterskor 

valdes ut i ett 

randomiserat 

kontrollerat urval.  

I primärvården är 

fortfarande den 

traditionella 

rådgivningen mest 

använd vid 

livsstilsförändringar 

av patienter med  

diabetes typ 2.  

Grad 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B:8 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Storbritannien 

Academic Search 

Elite 

Kelly, K., & 

Abraham, C. 

Health promotion 

for people aged 

over 65 years in 

hospitals: 

Nurses´perceptions 

about their role 

Att identifiera 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

hälsopromotion 

och det 

rutinmässiga 

tillvägagångssättet 

i vården av 

personer över 65 

år. 

Kvantitativ studie. 

Frågeformulär 

skickades till 

sjuksköterskor 

som arbetade på 

en avdelning för 

äldre patienter på 

ett sjukhus i ett 

mellan stort 

distrikt i England. 

41 % av de 

skickade 

formulären 

besvarades.  

Sjuksköterskor 

visade en positiv 

attityd till 

hälsopromotion. 

Mer utbildning, 

tid, resurser är 

faktorer som 

möjliggör ett 

hälsofrämjande 

arbete för äldre. 

Grad 1 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B:9 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

Cinahl 

Lindhe-

Söderlund, L., 

Nilsen, P., & 

Kristensson, M. 

Learning 

motivational 

interviewing: 

Exploring 

primary health 

care nurses´ 

training and 

counselling 

experiences 

Att identifiera 

nyckelfaktorer i 

utbildningsprocessen 

och tillämpa dessa i 

MI. 

Kvalitativ studie. 

Semi-strukturerad 

intervju som 

bandinspelades, 

kodades och 

transkriberades. 

20 sjuksköterskor 

från 10 

primärvårds 

enheter i Sverige.  

En nära 

tillämpning 

mellan teori och 

praktisk ansågs 

viktigt. Det 

upplevdes svårt 

bryta invanda 

mönster och vara 

en passiv 

lyssnare. Det var 

även svårt att föra 

en effektiv 

kommunikation 

med patienter som 

var ovilliga till 

förändring. 

Grad 1 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B:10 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

Sverige 

PubMed 

Lindhe-

Söderlund, L., 

Nordqvist, C., 

Angbratt, M., & 

Nilsen, P. 

Applying 

motivational 

interviewing to 

counselling 

overweight and 

obese children 

Att identifiera 

hinder och 

underlätta 

tillämpning av MI 

i rådgivande 

samtal med 

överviktiga barn 

och deras 

föräldrar. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Intervju som 

bandinspelades, 

transkriberades 

och kodades till 

kategorier. 11 

sjuksköterskor 

deltog. Innan 

intervjun fick de 2 

dagars utbildning i 

MI och därefter 

praktisera MI i 

6månader. 

Hinder för att 

använda MI var 

att sjuksköterskor 

inte alltid såg 

problemet med 

överviktiga barn 

och även när 

barnens föräldrar 

inte var 

motiverade eller 

hade viljan att 

handskas med 

barnets 

viktproblem. 

Grad 1 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B:11 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2009 

USA 

PubMed 

Miller, S., & 

Beech, B. 

Rural healthcare 

providers question 

the practicality of 

motivational 

interviewing and 

report varied 

physical activity 

counseling 

experience 

Att utvärdera 

sjukvårdspersonals 

erfarenheter av 

rådgivning i 

fysiskaktivitet 

tillsammans med 

MI. 

Kvalitativ studie. 

Intervjuades data 

transkriberades 

och kodades till 

kategorier. 

Innehållsanalys 

gjordes med 

kvalitativ 

programvara.  33 

personer deltog, 

merparten var 

sjuksköterskor. I 6 

månader användes  

MI och därefter 

utvärdering.  

Fördelar med MI 

ansågs vara 

patientens 

delaktighet och 

betoning på 

autonomi. 

Sjuksköterskor 

upplevde att det 

var svårt att 

motivera till god 

fysisk hälsa om de 

själva inte kunde 

leva upp till det 

eller om de hade 

låg kunskapsnivå i 

något 

livsstilsområde.  

Grad 2 

 

 

 



 

 

Bilaga B:12 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2010 

USA 

Academic Search 

Elite 

Pfister-Minogue, 

K., & Salveson, 

C. 

Training and 

experience of 

public health 

nurses in using 

behavior change 

counseling 

Att utvärdera 

effektiviteten, 

genomförbarheten 

och användbarheten 

av 

beteendeförändring-

rådgivning (BCC) 

för sjuksköterskor. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

studie.12 

sjuksköterskor 

deltog i en 1-dags 

utbildning i BCC. 

Intervju gjordes 

med 

bandinspelning 

och 2 uppföljande 

telefonsamtal 

efter 3 och 7 

veckor. 

Sjuksköterskor 

upplevde 

utbildningen (BCC) 

användbar, 

utvecklande och 

underlättade 

patienters 

beteendeförändringar. 

Grad 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B:13 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2011 

Colombia 

Academic Search 

Elite 

Russell et al. 

(2011). 

Motivational 

interviewing in 

dialysis adherence 

study (MIDAS) 

Att undersöka 

möjligheten och 

effekten av att 

personal använder 

MI i hemodialys 

behandling för att 

öka följsamheten. 

Pilotstudie, pre-

post design. 29 

deltagare valdes ut 

från en hemodialys 

klinik i USA. 

Inklusionskriterier: 

21 år eller äldre, 

förmåga att prata, 

höra och förstå 

engelska och inga 

kognitiva besvär. 

Personal fick 

utbildning i MI 

och coachades i 3 

månader under 

tiden MI användes 

i samband med 

dialysbehandling.  

MI upplevdes ha 

en gynnsam 

inverkan på 

följsamhet till 

behandling med 

hemodialys och 

förkortade även 

behandlingar. MI 

utvecklade en 

förbättrad 

autonomi, vilket 

är en viktig 

komponent i MI. 

Grad 2 

 

 

 



 

 

Bilaga B:14 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2011 

Nederländerna 

Cinahl 

Van Eijk-

Hustings, Y., 

Daemen, L., 

Schaper, N-C., & 

Vrijhoef, H. 

Implementation 

of motivational 

interviewing in a 

diabetes care 

management 

initiative in the 

Netherlands 

Att undersöka 

sjukvårdspersonals 

användande av MI 

i den dagliga 

vården av 

patienter med 

diabetes och förstå 

MI som metod för 

att kunna tillämpa 

den i 

verksamheten. 

Kvantitativ, 

deskriptiv, 

randomiserad studie. 

Deltagarna var 

diabetes sköterskor, 

allmänsjuksköterskor 

och dietister. 

Deltagarna delades 

in i två grupper, en 

interventionsgrupp  

där deltagarna skulle 

utbildas i MI och en 

referensgrupp, som 

skulle identifiera 

barriärer för 

tillämpning av MI i 

en organisation. 

Inklusionskriterier 

för patienter som 

deltog i studien var: 

diagnos diabetes 

mellitus. 

MI ansågs kunna 

bli implementerad 

i en 

vårdorganisation. 

För ett optimalt 

resultat krävs 

kontinuerlig 

utbildning i MI 

och stöd för att 

kunna tillämpa 

samtalsmetoden.  

Grad 1 

 



 

 

 

Bilaga B:15 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2009 

Sverige 

Academic Search 

Elite 

Wilhelmsson, S., 

& Lindberg, M. 

Health promotion: 

Facilitators and 

barriers perceived 

by district nurses 

Att undersöka 

distriktsköterskans 

åsikter angående 

handledning och 

barriärer i deras 

arbete med 

hälsopromotion.   

Kvalitativ, 

deskriptiv studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

huvudsakligen 

öppna frågor. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkriberades 

och analyserades 

med induktiv 

innehållsanalys.54 

distriktssköterskor 

från 21 

vårdcentraler i 

Sverige 

intervjuades.  

De medicinska 

arbetsuppgifterna 

var mer 

prioriterade än de 

hälsofrämjande 

uppgifterna. Brist 

på stöd och att 

ingen frågade 

efter deras 

kompetens inom 

hälsopromotion.  

Grad 1 

     

 



 

 

     Bilaga B:16 

Publikations- 

År 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

Kvalitet 

2012 

Sverige 

Cinahl 

Österlund-

Efraimsson, E., 

Fossum, B., 

Ehrenberg,A., 

Larsson, K., & 

Klang. 

Use of 

motivational 

interviewing in 

smoking cessation 

at nurse-led 

chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

clinics 

Att beskriva 

omfattningen av 

sjuksköterskors 

användning av MI 

i rökavvänjning 

av patienter med 

KOL efter några 

dagars utbildning 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Prospektiv 

observationsstudie 

med strukturerad 

kvalitativ och 

kvantitativ analys 

av sjuksköterskors 

kommunikation 

baserat på en 

behandlings skala 

med MI (MITI). 

13 deltagare var 

rökare med 

respiratoriska 

symtom. 2 män 

och 11 kvinnor 

inkluderades i 

studien. Alla 

deltagare utom 2 

hade olika stadier 

av KOL. 

För att MI ska ge 

bra resultat är det 

viktigt att 

sjuksköterskan har 

stort intresse och 

engagemang i 

patientens 

beteendeförändring. 

Viktigt att 

sjuksköterskan inte 

har ett dominant 

rådgivande sätt 

utan istället har ett 

empatiskt och 

reflekterande 

förhållningssätt. 

Grad 1 
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