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Definitioner
MI: “Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil i syfte att stärka en persons egen
motivation och åtagande till förändring” (Miller & Rollnick, 2013, s. 47). Hädanefter
förkortas motiverande samtal till MI.
Öppenvård: All vård som inte kräver inläggning på sjukhus (1177 Vårdguiden, 2015).
Polikliniskt samtal: Patienten kommer till sjukhuset, genomgår behandling och lämnar
sjukhuset samma dag (1177 Vårdguiden, 2016).
Fidelity: ”Monitorering av rådgivarens överensstämmelse med MI” (SBU, 2014), d.v.s.
rådgivarens följsamhet till MI. Hädanefter översätts fidelity till “metodtrohet”.
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Titel: Dietisters erfarenhet av motiverande samtal inom öppenvård
Författare: Amanda Jacobsson och Anna Jörnvi

SAMMANFATTNING
Introduktion: Motiverande samtal (MI), en vanligt förekommande samtalsstil inom
sjukvården, har uppmärksammats i flera forskningsstudier de senaste åren. Evidensen är
blandad och få studier har involverat dietister.
Syfte: Att undersöka dietisters erfarenhet av MI; när MI används, hur användbar metoden
upplevs samt vilka hinder för användning som finns.
Metod: 139 dietister besvarar en webbaserad enkätundersökning. 95 procent är kvinnor, 37
procent har mer än 10 års erfarenhet av dietistyrket. För databearbetning användes Excel och
SPSS.
Resultat: 96 procent av deltagarna använder MI i patientsamtal. Öppna frågor är det mest
använda MI-verktyget (99 %), det minst förekommande är att ge information med patientens
tillåtelse (63 %). 78 procent upplever att MI oftast eller alltid är användbart. De som känner
sig mest säkra i MI har utbildning i form av påbyggande kurser över tio timmar. MI är
vanligast till patienter med övervikt (78 %) och undervikt/undernäring (63 %). 37 procent är
osäkra på metoden eller effekten av MI och anger detta som anledning varför MI inte
används, övriga hinder är tidsbrist och om samtal involverar tolk. 77 procent har formell
utbildning inom MI. 75 procent önskar mer utbildning, 80 procent önskar mer handledning i
samtalsmetoden.
Slutsats: MI används bland dietister inom öppenvård, framförallt till patienter med
viktproblematik. Majoriteten av dietisterna är positiva till MI, önskar mer utbildning samt
regelbunden handledning inom MI.
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Title: Dieticians’ Use and Perceptions of Motivational Interviewing in Outpatient Care
Settings
Authors: Amanda Jacobsson and Anna Jörnvi

ABSTRACT
Introduction: Motivational Interviewing (MI), a common conversational method within
health care, has been in focus in several studies. The evidence is mixed, however few studies
have involved dieticians.
Objective: To investigate dieticians’ use of MI in outpatient care, their experience of MI and
reasons why MI is not used.
Methods: 139 dieticians responded to a web-based survey. 95% were women, 37% had more
than 10 years of experience in the profession. Excel and SPSS were used for data preparation.
Results: 96% of the participants reported using MI. Among the common MI tools, asking
open questions was the most frequently (99%), while providing information with the patient’s
permission was used the least (63%). 78% of the participants felt that MI was often/always
useful. Those who were the most confident with the MI practice had advanced training
exceeding ten hours. MI was used most often in conversations with patients with obesity
(78%) and underweight/malnutrition (63%). 37% of the participants reported uncertainty of
the practice and its effects to be the main reasons for not using MI. Other reasons were lack of
time during patient meetings or meetings involving an interpreter. 77% of the participants had
formal training in MI, 75% wished to receive more training, 80% asked for more supervision
within the method.
Conclusion: MI was frequently used among dieticians in outpatient care settings, primary for
patients with weight problems. Most dieticians held a positive attitude towards MI and asked
for more training and regular supervision of MI.
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1. Bakgrund
Som dietist möter man människor som vill eller bör göra en livsstilsförändring. Ett sätt att
göra detta är att använda motiverande samtal (Butler, Miller & Rollnick, 2008). MI är en
samtalsstil som har blivit vanlig inom sjukvården och som det har publicerats flera
forskningsstudier om de senaste åren. Evidensen är blandad. Några översiktsartiklar visar att
MI ger effekt och hjälper patienter till avgörande livsstilsförändringar (Armstrong,
Mottershead, Ronksley, Sigal, Campbell & Hemmelgarn, 2011; Lundahl, Moleni, Burke,
Butters, Tollefson, Butler & Rollnick, 2013; Martins & McNeil, 2009; Palacio, Garay,
Langer, Taylor, Wood & Tamariz, 2016; Resnicow et al., 2015), medan andra studier visar på
att MI i jämförelse med annan behandling inte ger bättre resultat (Barnes & Ivezaj, 2015;
Broccoli et al., 2016; Christie & Channon, 2014; Hollis, Williams, Collins & Morgan, 2012;
Socialstyrelsen, 2015b).
1.1. Vad är MI?
MI, som på engelska heter motivational interviewing, är en samtalsstil som utvecklades i
början på 1980-talet i samband med behandling av missbruk. MI kom som en respons på det
auktoritära och ibland nedsättande bemötandet som grundarna William R. Miller och Stephen
Rollnick mötte inom vården vid missbruksbehandling (Miller & Rollnick, 2013). Miller och
Rollnick definierar MI i sin bok Motiverande samtal (2013):
“Motiverande samtal är en samarbets- och målinriktad kommunikationsstil som
riktar särskild uppmärksamhet mot förändringens språk. Den är avsedd för att
stärka personlig motivation och åtagande för ett specifikt förändringsmål genom
att framkalla och utforska personens egna skäl för förändring inom en
accepterande och medkännande atmosfär.” (s. 47).
Beteendeförändring är svårt att uppnå och ännu svårare att bibehålla. Innan förändring kan
ske måste ambivalens klargöras (Schwartz, 2010). Socialstyrelsen skriver att en
beteendeförändring startar med att en person börjar ifrågasätta sitt sätt att t.ex. äta och känner
motstridiga känslor inför sin vana (Socialstyrelsen, 2016a). Att undersöka tveksamheten,
d.v.s. ambivalensen en person känner inför ett större beslut är centralt för MI och
beteendeförändring. Ett exempel är att många är medvetna om de negativa effekterna av
rökning men trots det fortsätter att röka. Ambivalens kan i patientsamtalet uttryckas på två
olika sätt, dels som förändringsprat och dels som status quo. Med förändringsprat menas de
fördelar som personen själv uttrycker och kan se med en förändring, medan status quo ringar
in personens egna argument som gör att personen trivs med sin situation och inte vill eller
behöver göra en förändring. Med andra ord är MI ett verktyg för att hjälpa människor att
arbeta sig igenom sin ambivalens och komma närmare en förändring (Miller & Rollnick,
2013).	
  
MI är inte en speciell samtalsteknik utan snarare en sammansmält uppsättning av beprövade
kommunikationsfärdigheter (Miller & Rollnick, 2013). I den senaste upplagan av sin bok om
MI skriver grundarna att de har lagt till medkänsla som en grundläggande komponent i ”MIandan” och att medkänsla måste förmedlas till patienten. Nytt är även att de tidigare faserna i
MI nu ersatts av fyra mer överlappande processer: engagera, fokusera, framkalla och planera.
Under dessa processer finns det fem återkommande samtalsfärdigheter som används frekvent
inom MI. De fem centrala kommunikationsfärdigheterna är: ställa öppna frågor, bekräfta,
reflektera (lyssna reflektivt), summera samt ge information och råd med patientens tillåtelse.
Dessa kommunikationsfärdigheter är egentligen inte specifika för just MI utan används även
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inom flera andra samtalsmetoder. Att förmedla medkänsla och MI-anda är det som, utöver de
fem kommunikationsfärdigheterna, utmärker MI (Miller & Rollnick, 2013).
1.2. Samtal som en metod för att förebygga sjukdom
Med syfte att förebygga sjukdom gav Socialstyrelsen ut Nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder (2011) med rekommendationer om att erbjuda patienter stöd
för att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Ohälsosamma matvanor, otillräcklig fysisk
aktivitet, riskbruk av alkohol samt tobaksbruk, är fyra områden som berörs. Främsta
behandlingsåtgärden som rekommenderas för vårdpersonal är att ge olika former av
rådgivande samtal. Ett hälsofrämjande samtal ska utformas som en stödjande dialog och att
detta samtal ska utgå från patientens egen upplevelse av levnadsvanan samt att hänsyn ska tas
till patientens motivation till förändring (Socialstyrelsen, 2011).
Enligt Socialstyrelsen (2011) kan de rådgivande samtalen delas in i tre nivåer: enkla råd,
rådgivande samtal samt kvalificerade rådgivande samtal. Indelningen baseras på struktur,
innehåll och omfattning. Vid ohälsosamma matvanor rekommenderas att ge patienten ett
kvalificerat rådgivande samtal. Detta samtal ska anpassas efter personens ålder och hälsa som
kan kompletteras med olika hjälpmedel och verktyg. Samtalet involverar särskild uppföljning
och kan innefatta motiverande strategier. Socialstyrelsen skriver även att det kvalificerade
rådgivande samtalet kräver personal med utbildning i den metod som används och att en
samtalsåtgärd får involvera en eller flera komponenter från en eller flera teorier
(Socialstyrelsen, 2011). MI tillsammans med kognitiv beteendeterapi (KBT) är exempel på
metoder och teorier som finns beskrivna i det vetenskapliga underlaget i Socialstyrelsens
rapport (2011). Även Holm Ivarsson (2016) framhåller i sin handbok MI:s användbarhet i
patientsamtal om livsstilsförändringar inom hälso- och sjukvården.
1.3. Dietistens skyldighet i en patientcentrerad vård
Det kvalificerade rådgivande samtalet om kost är en central del i dietistens dagliga arbete
enligt Dietisternas riksförbund (DRF, 2016a). Dietisten är en av flera hälsoprofessioner som
är engagerad i samtal om beteende- och livsstilsförändring (Butler et al., 2008). Carcone,
Jacques-Tiura, Hartlieb, Albrecht & Martin (2016) kommer i sin forskning fram till att en
viktig strategi för att främja hälsosamma beteenden är att stödja patientens autonomi. I Etisk
kodex för dietister konkretiserar Dietisternas riksförbund skyldigheter inom dietistyrket och
uttrycker att dietisten har en skyldighet att se patienten som en aktiv part i sin egen
behandling. Där förespråkas även att svenska dietister ska använda sig av
nutritionsbehandlingsprocessen (nutrition care process) (DRF, 2016b). En samtalsmetod som
beskrivs i terminologin för behandlingsåtgärder är MI (NCPT, 2015).
Patientens rätt till att själv bestämma uttrycks även i patientsäkerhetslagen, där det framgår att
vården ska utformas och genomföras i samråd med vårdtagaren (SFS 2010:659).
Lagstiftningen bidrar till att hälso- och sjukvården idag aktivt strävar efter att bli mer
patientcentrerad (Socialstyrelsen, 2016b). Detta framgår även i de senaste riktlinjerna för vård
och behandling av diabetes, där patientutbildning för egenvård står i fokus (Socialstyrelsen,
2015a). Ett sätt att sätta patienten i centrum är att använda sig av MI (Holm Ivarsson, 2016).
En systematisk översiktsartikel om MI inom vården sammanfattar att om vårdprofessioner
kunde avsätta extra tid för att bygga en relation till patienten skulle det bidra till ett förbättrat
resultat på många olika medicinska utfall (Lundahl et al. 2013).
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1.4. Forskning om MI
Inledningsvis redovisas generell forskning om MI. Därefter beskrivs forskningsläget för de
patientgrupper som undersöks i examensarbetets webbenkät.
1.4.1. Generell evidens
Det finns flera studier som visar att MI ger större effekt än sedvanlig rådgivning. En
översiktsartikel av 37 studier inom områden som kost och träning, diabetes samt tandhälsa,
visade att MI var mer effektivt än sedvanlig rådgivning samt gav bättre resultat än ingen
behandling alls. Forskarna påvisade även att undersökta beteendeförändringar fanns kvar
inom en tidsperiod på ett till två år (Martins & McNeil, 2009).
Lundahl, Kunz, Brownell, Tollefson & Burke (2010) går i en metaanalys igenom 25 års
studier och visar att MI gav effekt i 75 procent av studierna. Slutsatsen forskarna drar är att
MI ger en positiv men svag effekt inom många olika områden. I en senare metaanalys och
översiktsartikel, även den genomförd av Lundahl et al. (2013), sammanfattas randomiserade
kontrollerade studier rörande effekten av MI inom vården. Sammanställningen inkluderar 48
studier och signifikanta resultat visade att MI var effektivt för HIV-behandling, alkohol- och
tobaksanvändning samt för att öka patientens självförtroende inför förändring. MI gav än mer
tydliga resultat då det användes för att öka fysisk aktivitet, underlätta viktminskning samt
minska högt blodtryck och kolesterol.
Liknande positiva resultat visade en annan systematisk översiktsartikel och metaanalys som
sammanfattar studier om MI inom primärvården (VanBuskrisk & Wetherell, 2014). Forskarna
fann störst effekt med tillämpningen av MI hos patienter med övervikt, högt blodtryck och
drogmissbruk. MI visade sig vara mer effektivt än jämförelseinterventionen, t.ex. sedvanlig
vård, i nio av 12 inkluderade studier (VanBuskrisk & Wetherell, 2014).
I kontrast till ovanstående positiva resultat finns det även forskning som talar för att MI inte
har bättre effekt än sedvanlig behandling (Broccoli et al, 2016; Forsyth, Deane & Williams,
2015). Forsyth et al. (2015) undersökte i en randomiserad kontrollerad studie effekten av
dietister som arbetade med MI-baserad livsstilsbehandling hos patienter med depression och
ångest. Efter 12 veckor hade både interventionsgruppen samt kontrollgruppen förbättrat sin
psykiska hälsa. På grund av detta var det inte möjligt att utvärdera om förbättringen skett som
ett resultat av MI. Broccoli et al. (2016) använde också en randomiserad kontrollerad
studiedesign för att undersöka om MI kan användas preventivt och förebygga barnfetma. I
studien fann forskarna inga signifikanta resultat och konkluderar att MI inte fungerar mer
effektivt än annan behandling när syftet är att förebygga barnfetma.
1.4.2. MI och överviktsbehandling hos vuxna
Barnes och Ivazaj (2015) undersöker MI vid viktminskningsbehandling hos vuxna. Forskarna
redovisar i sin översiktsartikel en signifikant viktförlust hos interventionsgruppen jämfört med
kontrollgruppen. De konkluderar att MI kan vara en hjälpsam metod inom primärvården för
att hjälpa patienter att gå ner i vikt. Även Armstrong et al. (2011) visade i sin systematiska
översiktsartikel av 11 randomiserade kliniska studier att MI kan förbättra viktminskningen
hos patienter med övervikt och fetma. Personerna i interventionsgrupperna förlorade minst
1,5 kg mer än personerna i kontrollgrupperna, även om kontrollgrupperna också reducerade
sin kroppsvikt.
Christie och Channon sammanfattar i sin översiktsartikel (2014) den forskning som finns om
MI när det används till patienter med fetma och diabetes. Många av studierna framhåller MI

9	
  

som en effektiv metod vid beteendeförändring för både vikt- och blodsockerkontroll.
Forskarna kommer även fram till att MI var som mest effektivt då det gavs som ett
komplement utöver andra interventioner. Armstrong et al. (2011) kommer också fram till att
resultatet av MI kan förbättras då metoden används i kombination med andra behandlingar.
I många studier av MI och patienter med diabetes används vikt och BMI som ett sekundärt
utfallsmått. Därmed går det att finna en stor del av forskningsläget om MI och viktminskning
hos vuxna under underrubriken ”MI och diabetes”.
1.4.3. MI till barn med övervikt och fetma
Nyligen publicerades fyra omfattande randomiserade kliniska studier som undersökte om MI
är användbart i syfte att antingen förebygga eller behandla barnfetma. Två av studierna
undersökte MI i preventivt syfte i Sverige (Döring et al. 2016; Nyberg, Sundblom, Norman,
Bohman, Hagberg & Elinder, 2015) och två använde MI som en behandlande metod i Italien
samt USA (Broccoli et al., 2016; Resnicow et al., 2015).
Resnicow et al. (2015) undersökte effekten på barns BMI då bl.a. dietister inom primärvården
tillämpade MI till föräldrar med överviktiga barn. Följden blev att BMI minskade och
slutsatsen som drogs var att MI inom primärvården kan minska BMI hos barn med övervikt.
Forskarna avslutar med att efterfråga framtida forskning som undersöker om minskningen av
BMI kvarstår över tid.
Långtidseffekten av MI var något som Broccoli et al. (2016) valde att undersöka närmare.
Studien omfattade cirka 370 barn i åldrarna fyra till sju år. Under ett år gavs fem motiverande
samtal av en barnläkare. Efter interventionen konstaterades att BMI hade minskat mer hos de
barn i kontrollgruppen som inte fått MI. Efter ytterligare ett år, 24 månader från studiens start,
kunde inte längre några skillnader mellan barngrupperna utläsas. Sammanfattningsvis menar
forskarna att det inte finns en signifikant långtidseffekt av att tillämpa MI vid behandling av
övervikt och fetma hos barn (Broccoli et al., 2016).
Döring et al. (2016) valde att undersöka om MI kunde användas som en preventiv metod för
att förhindra utvecklingen av barnfetma. Den randomiserade kliniska studien inkluderade över
1300 barn. Efter 40 månader och åtta tillfällen av samtal med en sjuksköterska tränad inom
MI, kunde inga statistiska signifikanta skillnader dokumenteras mellan interventionsgruppen
och kontrollgruppen med sedvanlig barnhälsovård.
En annan randomiserad kontrollerad studie undersökte om MI kunde förebygga övervikt och
fetma hos förskolebarn. Studien riktade sig till 243 barn i områden med låg till medium
socioekonomisk status och pågick i sex månader. Resultatet visade att varken barnens BMI
eller deras fysiska aktivitetsnivå förändrades med hjälp av MI. Forskarna konkluderar därmed
att MI inte kan användas i förebyggande syfte för att motverka barnfetma (Nyberg et al.,
2015).
1.4.4. MI och diabetes
I de senaste nationella riktlinjerna för diabetesvård utgår Socialstyrelsen delvis från evidens
sammanställt av SBU (2009), men inkluderar även nyare forskning. Ett exempel på
inkluderad studie är Dale, Caramlau, Sturt, Friede & Walker (2009) som undersökte effekten
av MI via telefonsamtal till patienter med diabetes typ 2. Efter sex månader med både
sedvanlig diabetesvård och MI påvisades ingen signifikant skillnad i HbA1c. Trots uteblivna
effekter på långtidsblodsocker uttryckte deltagarna uppskattning för telefonsamtalen som ett
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extra stöd utöver den vanliga diabetesvården. Ismail et al. (2008) undersökte i en
randomiserad kontrollerad studie hur HbA1c och psykisk hälsa påverkades av MI. Slutsatsen
blev att MI tillsammans med KBT kunde ge små förbättringar vid behandlingen av diabetes
typ 1. Enbart MI visade ingen signifikant skillnad mellan gruppernas HbA1c. West, DiLillo,
Bursac, Gore & Greene (2007) påvisade även de att MI inte kan minska HbA1c signifikant,
men att MI kan vara effektivt i behandling av fetma hos kvinnor med diabetes typ 2.
I en randomiserad kontrollerad studie, där bl.a. dietister utförde MI, undersöktes om MI
kunde minska HbA1c, öka patienternas tilltro till sin egen förmåga och därmed förbättra
egenvården av deras diabetes. Efter 24 månader kunde ingen signifikant skillnad utläsas och
därmed drogs slutsatsen att MI inte ger någon fördel framför sedvanlig vård (Minet, Wagner,
Lønvig, Hjelmborg & Henriksen, 2011). Heinrich, Candel, Schaper & de Vries (2010) kom
även de fram till att MI inom diabetesvård inte ger bättre resultat än sedvanlig diabetesvård. I
studien gav MI en negativ effekt på fettintaget samt HDL, där båda variablerna ökade i
interventionsgruppen med MI. I sin diskussion framhåller forskarna dock att i urvalet av
patienter hade 75 procent redan från start ett relativt kontrollerat blodsocker (HbA1c < 7 %).
Utifrån bl.a. ovanstående evidens rekommenderar Socialstyrelsen inte MI i syfte att förbättra
glukoskontroll vid diabetes. Enligt myndigheten bör sjukvården avstå från MI vid behandling
av diabetes då det saknas tillräckligt vetenskapligt underlag för att åtgärden har effekt, varken
på HbA1c eller på kroppsvikten (Socialstyrelsen, 2015a; Socialstyrelsen, 2015b).
1.4.5. MI och höga blodfetter
En nygjord systematisk översiktsartikel av randomiserade kliniska studier kom fram till att MI
inte kunde reducera totalkolesterol hos patienter med risk för hjärt- och kärlsjukdom.
Forskarna fann även att MI inte hade en signifikant effekt jämfört med sedvanlig vård för
nivåerna av HDL, LDL samt triglycerider (Lee, Choi, Yum, Doris & Chair, 2016). BóvedaFontán et al. (2015) fann liknande resultat i sin jämförelse av MI och sedvanlig vård hos
patienter med höga blodfetter. Efter ett år hade båda grupperna reducerat sin totalkolesterol,
vilket indikerar att MI är en effektiv metod men inte mer effektiv än sedvanlig vård.
Att MI tvärtemot är effektivt vid behandling av höga blodfetter visar en rad andra studier. En
systematisk översiktsartikel och metaanalys av 48 randomiserade kliniska studier undersökte
bl.a. effekten av MI vid högt blodtryck och högt kolesterol. Resultatet av sammanställningen
visade att MI hade en signifikant positiv effekt på blodtryck och kolesterol (Lundahl et al.,
2013). En annan studie kom fram till att totalkolesterol minskade hos deltagare som
genomgått en 12 månader lång intervention med MI, utfört av dietister och sjukgymnaster.
Forskarna framför dock att en begränsning med studien kan vara det låga deltagandet och ett
relativt stort bortfall (Hardcastle, Taylor, Bailey, Harley & Hagger, 2013). En äldre studie
fann att MI i form av telefonsessioner kunde förbättra lipidprofilen hos patienter med höga
blodfetter (Kreman, Yates, Agrawal, Fiandt, Briner & Shurmur, 2006).
1.4.6. MI och undernäring/undervikt
Forskningsunderlaget är begränsat angående MI vid undervikt och undernäring. En pilotstudie
undersökte om bl.a. MI i kombination med KBT kunde motivera människor som genomgår
strålbehandling att äta mer. Forskarna fann ingen signifikant skillnad rörande nutritionsstatus
mellan interventionsgruppen som fick MI tillsammans med KBT och de som tidigare mottagit
sedvanlig vård (Britton, Baker, Clover, McElduff, Wratten, & Carter, 2016).
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1.4.7. MI och IBS, födoämnesallergi och intolerans
Det saknas relevant forskning angående MI som del av behandlingen vid IBS och
födoämnesallergi/-intolerans.
1.5. Kunskapsluckor vid forskning om MI
1.5.1. Metodtrohet och bristande metodbeskrivning
En vanligt förekommande kritik gällande forskning inom MI är vad som på engelska kallas
för fidelity. Ordet kan översättas som ”monitorering av rådgivarens överensstämmelse med
MI” och innebär att studier ofta misslyckas med att mäta och rapportera metodtrohet till
metoden (SBU, 2014). Då redovisningen av hur utövaren har använt sig av MI är bristande,
ställs frågan om det ens är MI som har använts i studien och om det är möjligt att veta exakt
vilka delar av MI som kan kopplas till studiens resultat (Barnes & Ivezaj, 2015; Christie &
Channon, 2014; Hollis et al., 2012; Lundahl et al., 2013; Palacio et al, 2016).
Martins och McNeil (2009) sammanfattar i en översiktsartikel studier som undersöker
effekten av MI. Forskarna kommer fram till att många studier har bristande metodologi och
borde lägga större fokus på att undersöka och utvärdera variabler specifika för MI, som
exempelvis patientens förändringsprat som en faktor för beteendeförändring. Lundahl et al.
(2013) efterfrågar även de en mer utförlig metodbeskrivning och att det ska framgå vilken typ
av intervention som MI jämförs med.
SBU konstaterar i en kommentar (2014) att det saknas evidens som visar att MI bidrar till
beteendeförändring med hänseende till kostvanor och fysisk aktivitet. SBU framhåller att de
endast tar ställning till resultat av enbart MI och inte uttrycker sig om effekten av MI i
kombination med annan behandling. De skriver att det inte framgår i granskade studier om
samtalsmetoden är MI, enligt den allmänt accepterade definitionen av Miller och Rollnick,
som har använts. Detta bidrar till att det är svårt att avgöra om icke-effekten av MI beror på
om MI var ineffektivt eller om skickligheten hos utföraren av MI inte var tillräcklig (SBU,
2014).
1.5.2. Långtidseffekten av MI
Annan kritik som riktas mot MI är om resultaten av MI är bestående över tid. Martins och
McNeil (2009) fann i sin översiktsartikel att många beteendeförändringar som uppkommit till
följd av MI kvarstod efter ett till två år. De efterfrågar framtida studier som uppmärksammar
effekterna på längre sikt, för att kunna utvärdera den långsiktiga effekten av MI. Broccoli et
al. (2016) fann att resultaten av MI hos barn med övervikt försvann ett år efter avslutad
intervention och därmed att en signifikant långtidseffekt av MI vid överviktsbehandling
saknas.
1.5.3. Tolksamtal
Barnes, Ball & Niven (2011) visar att när patient och vårdgivare talar olika språk finns det en
ofrånkomlig risk att patienten involveras mindre i samtalet. En annan risk är att en mindre
mängd information utbyts än i ett samtal utan tolk. Goenka (2016) påvisar att
kommunikationen mellan vårdgivaren och patienten måste fungera för att ge högkvalitativ
vård samt att professionella tolkar bör vara standardvalet i patientsamtal där språkbarriärer
finns. För att undersöka hur kvaliteten av samtalet påverkas av tolkning, transkriberades i en
amerikansk studie 13 samtal som involverade både icke-professionella och professionella
tolkar (Flores, Laws, Mayo, Zuckerman, Abreu, Medina & Hardt, 2003). I snitt upptäcktes 31
misstag vid varje tolksamtal, där utelämnande av information var det vanligaste. Av alla
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misstag som professionella tolkar gjorde skulle 53 procent kunna få allvarliga kliniska
konsekvenser för patienten, samma siffra för icke-professionella tolkar var 77 procent (Flores
et al., 2003). Ett samtal med tolk, som även inkluderar MI, kräver noggrann planering och det
är viktigt att kunskaper om MI finns hos både utföraren och tolk (Holm Ivarsson, 2016; Miller
& Rollnick, 2013; Williams, Manias, Cross & Crawford, 2015).
1.5.4. Tidsbrist
Inom vården är tiden för patientmötet ofta begränsad. I en nyligen publicerad studie skriver
Foster, Smith, Usherwood, Sawyer & Reddel (2016) att hälften av de allmänläkare som deltog
i studien uttryckte svårigheter med att genomföra rådgivning, bl.a. i form av MI, p.g.a.
tidsbrist. Lindhardt, Rubak, Mogensen, Hansen, Goldstein, Lamont & Joergensen (2015) visar
liknande resultat i sin kvalitativa studie med sjukvårdspersonal som arbetar med gravida
kvinnor. I intervjuerna framkom det att MI ansågs vara en användbar metod för att
kommunicera med de gravida kvinnorna med övervikt eller fetma, men att de inte kunde
använda MI dagligen p.g.a. tidsbrist.
En del forskning visar tvärtemot att MI inte kräver längre besökstider. I en systematisk
översiktsartikel och metaanalys rörande MI inom primärvården sammanfattar VanBuskrisk
och Wetherell (2014) att MI kan verka effektivt i möten på 15-20 minuter. Holm Ivarsson
(2016) framhåller också i sin praktiska handbok om MI för vårdpersonal att samtal med MI
kan vara både korta och långa. Om MI gör att ett patientsamtal tar längre tid argumenterar
Lundahl et al. (2013) för att dessa extra minuter kan vara välinvesterade för vårdgivarna.
Forskarna menar att samtal med MI kan främja utfallet av behandlingen i högre grad än vad
fler återbesök kan.
1.6. Utbildning och handledning i MI
Utbildning i MI kan variera från kortare till längre videofilmer, skriftligt material och flera
dagars workshop (Söderlund, Madson, Rubak & Nielsen, 2011; Madson, Loignon & Lane,
2009; Morton et al., 2015). Vilken utbildningsform som är den mest effektiva är omtvistat.
Söderlund et al. (2015) kommer i sin översiktsartikel fram till att utbildning i MI resulterar i
gynnsamma konsekvenser för utövaren av MI, men att det krävs mer forskning för att ta reda
på vilken utbildningsmetod som är mest effektiv. En systematisk granskning av litteraturen
visade att många praktiserande fick bättre kunskap och självförtroende i användandet av MI
efter avslutad utbildning, men att majoriteten av de inkluderade studierna inte utvärderade
effekten av de nya kunskaperna i patientsamtalet (Madson et al., 2009).
Hur lång en utbildning i MI ska vara har diskuterats. I en svensk studie undersöktes effekten
av tre och en halv dagars workshop i MI för sjuksköterskor. Resultatet visade att trots den
omfattande utbildningen i MI lyckades sjuksköterskorna inte förbättra sin kunskap och
skicklighet inom samtalsmetoden. Utbildningen bidrog enbart till att bibehålla deras kunskap i
MI, en kunskapsnivå som dessutom bedömdes som låg (Persson, Bohman, Forsberg,
Beckman, Tynelius, Rasmussen & Ghaderi, 2016). En mindre australiensk studie visade
däremot att endast en kort utbildning i MI gav bl.a. sjuksköterskor och psykologer bättre
kunskap, färdigheter och självförtroende inom samtalsstilen, både direkt efter utbildningen
samt tre månader senare. Dock utvärderades inte de nya kunskaperna i patientsamtalet
(Edwards, Stapleton, Williams & Ball, 2015).
Folkhälsomyndigheten skickade 2010 ut en enkät till 9000 medarbetare inom primärvården i
syfte att ta reda på hur många som har utbildning inom MI samt använder samtalsmetoden.
Resultatet visade att cirka 60 procent hade utbildning samt att det fanns en stor enighet i
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landstingen om att det var viktigt att personal inom primärvården hade kunskap inom MI.
Deltagarna efterfrågade även fortsatt utbildning och fördjupning av MI för att bibehålla och
säkra kvaliteten av verksamheten. Majoriteten av de tillfrågade ville även att utbildning av MI
skulle införas på grundutbildningarna för exempelvis sjuksköterskor och läkare
(Folkhälsomyndigheten, 2010).
Handledning efter avslutat utbildningstillfälle gör att kunskaperna i MI bibehålls bättre på
sikt. En metaanalys av 21 artiklar kom fram till att minst fem timmars handledning över en
period på sex månader gör att erhållen kunskap inom MI bevaras (de Roten, Zimmermann,
Ortega & Despland, 2013). Fu et al. (2015) undersökte i en randomiserad kontrollerad studie
två grupper där den ena gruppen fick mer omfattande utbildning i MI med regelbunden
handledning. Studien kom fram till att gruppen med en mer omfattande undervisning hade
bättre kunskap och självförtroende i MI än den grupp som fick en mer begränsad utbildning
och handledning. Bohman, Forsberg, Ghaderi & Rasmussen (2013) visade att sjuksköterskor i
Sverige som fick över tre dagars utbildning i MI inte ökade sin skicklighet i MI efter
efterföljande handledning. Handledningen skedde i form av fyra telefonsamtal, där
återkoppling gavs på inspelade patientsamtal. Sjuksköterskornas skicklighet i MI minskade
till och med efter de fyra handledningstillfällena.
1.6.1. Utbildning inom MI på dietistprogram
På svenska universitets dietistutbildningar erbjuds utbildning inom MI i olika grad. Uppsala
universitet ger en utbildningsdag med fokus på MI under kursen Dietetik och folkhälsa, utöver
den samtalsmetodik som ges under kursen Psykologi för dietister (personlig kommunikation,
13 januari 2017). Enligt programansvarig för dietistprogrammet vid Göteborgs universitet
behandlas bl.a. MI under ca två veckor, som en del i kursen Psykologi och yrkesspecifika
färdigheter för dietister (personlig kommunikation, 17 januari 2017). På Umeå universitet
meddelar programsamordnare för dietistprogrammet att de inte har regelrätt utbildning inom
MI, men att samtalsfärdigheter inom MI berörs under en kurs i samtalsmetodik (personlig
kommunikation, 17 januari 2017).
1.7. MI inom sjukvården i dagens Sverige
Folkhälsomyndigheten beskriver på sin hemsida en växande användning av MI för
behandling av livsstilsrelaterade problem såsom alkohol, kost och motion
(Folkhälsomyndigheten, 2016a). Även Socialstyrelsen (2016a) framhåller att vårdpersonal
kan ta hjälp av MI för att undersöka och främja motivation och beteendeförändring.
Myndigheten rekommenderar samtalsmetoder, som t.ex. MI, vid behandling av missbruk och
beroende (Socialstyrelsen, 2015c). År 2014 erhöll Dietisternas riksförbund resurser från
Socialstyrelsen i syfte att utbilda medlemmar i MI. Utbildningen bestod av tre heldagar och
var en del av projektet ”Dietisternas samtal om levnadsvanor” (DRF, 2014).
Ett sätt för personal inom hälso- och sjukvård att ta del av MI idag är via ”SOMRA”, som står
för ”Samtalet om riskabla levnadsvanor”. SOMRA är ett interaktivt kunskapsstöd framtaget
av Folkhälsomyndigheten (2016b) i syfte att lära ut MI. Även Dietisternas riksförbund
hänvisar medlemmar till SOMRA för att ta del av filmillustrationer och utförlig information
om MI (DRF, 2016c).
1.8. Mål med examensarbetet
Trots att evidensen angående MI är blandad så visar forskning att samtalsmetoden används
inom dagens hälso- och sjukvård. De flesta studier har fokuserat på erfarenhet av MI hos
sjuksköterskor och läkare (Broccoli et al., 2016; Dale et al., 2009; Döring et al., 2016;
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Heinrich et al., 2010; Ismail et al., 2008). Den forskning som idag finns specifikt för
dietistprofessionens utövning av MI är begränsad. Målet med detta examensarbete är bidra till
fyllnad av kunskapsluckan om dietisters användning av MI genom att undersöka svenska
dietisters beprövade erfarenhet och upplevelse av samtalsmetoden.

2. Syfte
Det övergripande syftet med studien är att studera dietistens erfarenhet av MI. Specifikt vill vi
undersöka i hur stor utsträckning dietister inom öppenvård använder sig av MI, deras
upplevelse av samtalsmetoden samt hinder för att MI inte används.
2.1. Frågeställningar:
• Använder sig dietister inom öppenvård av MI?
o Hur ofta och till vilka patientgrupper används MI?
o Vilka hinder finns för användandet av MI?
• Hur upplever dietister att MI fungerar?
o Önskar dietister mer utbildning och handledning i MI?
• Finns det en signifikant skillnad för användning av MI inom undersökta
patientgrupper?

3. Material och metod
3.1. Undersökningsdesign och metod för datainsamling
Den undersökningsdesign som valdes var en tvärsnittsdesign, vilket innebar att data samlades
in vid en viss tidpunkt (Bryman, 2011). Undersökningen byggdes på en kvantitativ
forskningsmetod i form av en webbaserad enkät. En kvantitativ design sker vanligtvis i form
av enkäter och/eller intervjuer och är lämplig när undersökningsmaterialet ska kunna beräknas
i siffror. Denna studiedesign valdes för att kunna undersöka hur utbrett användandet och
upplevelsen av MI var inom en relativt stor grupp (Eliasson, 2013).
3.2. Tillvägagångssätt, urval och material
En litteratursökning genomfördes mellan 1 november 2016 och 16 januari 2017. Relevant
forskning hittades via databaserna PubMed, Web of Science och Scopus. Bland annat
användes följande sökord: ”motivational interviewing” i kombination med ”dietitian”,
”children”, ”pediatric”, ”interpreter” och ”limitation”. Kriterier för inkludering av artiklarna
var att de huvudsakligen skulle ha publicerats under de senaste 10 åren, att publikationen skett
i tidskrifter med impact factor över två samt att artiklarna skulle beröra undersökningens
område. Via artiklars referenslistor gavs vidare läsning till annan relevant forskning.
Dessutom erhölls artiklar av intresse via förslag från uppsatsskrivarnas handledare. Utöver
vetenskapliga artiklarna har även andra källor använts, däribland tryckta källor samt
Internetkällor så som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SBU.
Examensarbetet riktade sig till verksamma dietister över hela Sverige. För att inkluderas i
denna undersökning var kraven således att deltagarna erhållit en dietistlegitimation, att de för
närvarande var verksamma som dietister i Sverige samt att de hade patientsamtal inom
öppenvård (d.v.s. polikliniska samtal). Dessutom krävdes det att deltagarna var medlemmar i
de Facebook-grupper där enkäten distribuerades eller stod med på DRF:s e-maillista.
Exkluderingskriterier för deltagarna blev följaktligen dietiststudenter, nyexaminerade dietister
som inte hunnit få sin legitimation samt dietister som enbart arbetade inom slutenvård. Ingen
hänsyn togs till hur länge de hade arbetat som legitimerade dietister eller tjänstgöringsgrad.
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3.3. Utformning av webbenkät
Vid skapandet av enkäten användes Google Formulär som är en kostnadsfri internetbaserad
tjänst för utformning och distribuering av bl.a. webbenkäter. Frågor utformades på egen hand
utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fokus låg på att formulera entydiga och
lättbegripliga frågor samt att begränsa antalet frågor till de mest relevanta, eftersom en mindre
omfattande webbenkät minskar risken för bortfall (Trost & Hultåker, 2016) samt då en
kvantitativ enkätundersökning inte går att komplettera i efterhand (Eliasson, 2013). För
vägledning i skapandet av enkäten användes framförallt Enkätboken (Trost & Hultåker,
2016). För att få enkäten strukturerad användes främst fasta svarsalternativ. En del frågor
utformades även med ett öppet svarsalternativ där deltagarna kunde fylla i egenformulerade
svar.
3.3.1. Pilotundersökning
Ett första utkast av webbenkäten konstruerades och fyra kurskamrater ombads att besvara den
samt komma med konstruktiv kritik. Efter mindre omarbetningar genomfördes en
pilotundersökning i form av att två verksamma dietister fick testa den uppdaterade versionen
av webbenkäten. Därefter reviderades enkäten till den slutgiltiga versionen. Det var endast en
del mindre justeringar som genomfördes, exempelvis adderades en fråga om hur lång tid
dietisterna har möjlighet att lägga på ett genomsnittligt patientsamtal (fråga 7).
3.3.2. Webbenkät
Den slutgiltiga webbenkäten innehöll 17 frågor (se bilaga 1). Den första delen innefattade
bakgrundsfrågor om försöksdeltagaren för att ta reda på om de tillhörde den urvalsgrupp som
efterfrågades. Den senare delen av enkäten fokuserade på användandet samt deras upplevelse
av MI. Ovan dessa frågor gavs en definition: ”Motiverande samtal (MI) är en personcentrerad
rådgivningsstil för att ta itu med det vanliga problemet med ambivalens till förändring”
(Miller & Rollnick, 2013). Svarsalternativen bestod av både fasta och öppna alternativ. Att
besvara enkäten bedömdes ta cirka fem minuter.
3.3.3. Distribution av webbenkät
Datainsamlingen skedde via två grupper på den sociala medieplattformen Facebook; ”DRF –
Dietisternas Riksförbunds medlemmar” och ”Dietisterna” med 850 respektive 480
medlemmar. Tillstånd inhämtades av respektive gruppadministratör. Orsaken till att dessa
grupper selekterades var för att de riktar sig till dietister i Sverige samt att de är slutna vilket
innebär att endast medlemmar av respektive grupp kommer åt det som publiceras. Det är inget
krav på att vara legitimerad dietist för att ansluta sig till grupperna, vilket medför en risk för
felkälla i och med att vem som helst kan få tillgång till och besvara enkäten. Detta har tagits
med i beaktningen och de första frågorna i enkäten undersöker om deltagaren har en
dietistlegitimation samt arbetar inom öppenvård; kryssar deltagaren nej avslutas enkäten.
Webbenkäten publicerades den 21 november i gruppen ”DRF – Dietisternas Riksförbunds
medlemmar” och den 22 november 2016 i gruppen ”Dietisterna”. Då svarsfrekvensen endast
uppgick till drygt 50 svar valdes ytterligare en distributionsmetod; att e-maila enkäten till
verksamma dietister. Över 200 e-mail skickades till dietister från en offentlig e-maillista på
DRF:s hemsida (DRF, 2016d) den 25 november, innehållande följebrev och länk till
webbenkäten. En påminnelse publicerades 29 november respektive 30 november i grupperna
på Facebook. Webbenkäten stängdes ned den 3 december 2016.
3.4. Databearbetning och statistisk analys
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Vid databearbetningen fördes informationen från de besvarade enkäterna över till Excel, där
svaren kodades om till siffror. De frågor som kunde besvaras med flera svarsalternativ gjordes
om till egna kolumner för att möjliggöra en fortsatt analys och jämförelse. Därefter överfördes
data till statistikdatorprogrammet SPSS (version 24.0) och med hjälp av en statistiker vid
Uppsala universitet genomfördes chi-två test. Chi-två test är lämpligt när man vill undersöka
skillnader och samband för data på kategorisk nivå (Institutionen för folkhälso- och
vårdvetenskap, 2013). I detta examensarbete genomfördes testen för att undersöka om MI
används och om en signifikant skillnad kunde påvisas inom de undersökta patientgrupperna
(diabetes, övervikt, IBS, undernäring och undervikt, höga blodfetter samt födoämnesallergi
och -intolerans). Enkätfrågorna sex och 11 anpassades för att möjliggöra testen, då dessa
frågor berör examensarbetets undersökta patientgrupper. Svaren på fråga sex delades in
utefter om deltagaren arbetade med undersökt patientgrupp eller inte. Uppdelning gjordes för
samtliga sex undersökta patientgrupper. För fråga 11 delades svaren in utifrån om deltagaren
använde MI alternativt inte använde MI till undersökt patientgrupp. Efter denna indelning
placerades svaren i korstabeller och innan chi-två test genomfördes formulerades sex
hypoteser, en för varje patientgrupp. Ett exempel på en sådan hypotes är:
H0. MI används INTE till patienter med diabetes
H1. MI används till patienter med diabetes
För att undersöka slumpens inverkan på resultatet valdes en signifikansnivå på 5 procent (α =
0,05). Detta medför en 5 procent risk för att en sann nollhypotes förkastas, d.v.s. att risken för
att påvisa ett samband som beror på slumpen är 5 procent. Om resultatet av ett chi-två test (pvärdet) blir mindre än vald signifikansnivå kan H0 förkastas (Ejlertsson, 2012).
3.5. Etiska aspekter
Hänsyn har tagits till de etiska aspekterna i samband med materialinsamlingen och
utformningen av enkäten. Informationskravet innebär att deltagaren har fått veta syftet med
undersökningen samt att deltagandet är frivilligt. I följebrevet till enkäten (se bilaga 1)
bifogades en text om studiens syfte samt att det är frivilligt att svara och att de när som helst
kan avbryta utan att berätta varför. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna inte kan
identifieras av utomstående samt att endast berättigade kommer åt materialet. Nyttjandekravet
innebär att den data som samlas in endast kommer användas i detta examensarbete. Både
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förtydligades i följebrevet. Samtyckeskravet
uppfylls då deltagarna frivilligt väljer att besvara webbenkäten efter att ha tagit del av
följebrevet (Vetenskapsrådet, u.å.).

4. Resultat
Resultaten redovisas utifrån enkätfrågorna. Enkäten finns i sin fullständiga version i bilaga 1.
4.1. Material
I undersökningen valde 145 personer att delta, sex personer uteslöts som internt bortfall p.g.a.
att en inte var legitimerad dietist och de andra inte hade patientsamtal inom öppenvård.
Hädanefter analyseras och redovisas 139 enkätsvar, där benämningen dietist innebär
legitimerad dietist.
Av deltagarna är 95 procent kvinnor och nära 40 procent har mer än 10 års erfarenhet av
dietistyrket (se tabell 1). Nästan hälften (49 %) av deltagarna uppger att de arbetar med både
barn och vuxna, 16 procent träffar endast barn och 35 procent endast vuxna patienter. Hälften
av deltagarna (50 %) har 45-60 minuter för ett genomsnittligt patientsamtal (se tabell 2). Den
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vanligaste patientgruppen deltagarna träffar är patienter med undernäring eller undervikt (86
%) och den näst vanligaste diagnosen är övervikt (71 %) (se figur 1).
Tabell 1. Deltagarnas yrkesverksamma år som dietister (n = 139).
0-1 år
2-3 år
4-6 år
7-10 år
Över 10 år
8,5 %
20 %
21,5 %
13 %
37 %
Tabell 2. Genomsnittlig tid för deltagarnas patientsamtal (n = 139).
Under 20 min 20-29 min
30-44 min
45-60 min
Över 60 min
1,5 %
8,5 %
39 %
50 %
1%
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Figur 1. Patientgrupper deltagarna träffar i patientsamtal. Deltagarna kunde välja flera
svarsalternativ.
4.2. Enkätfrågor om MI
I enkäten kunde deltagarna välja flera svarsalternativ gällande deras utbildning i MI. Av
deltagarna har 47 procent MI-utbildning inom dietistprogrammet och 48 procent har MIutbildning i form av påbyggande kurser mer än 10 timmar (se figur 2). Svarsalternativen
kodades sedan om till sex kategorier så att varje deltagare endast hamnade i en kategori (se
figur 3). Två deltagare valde endast alternativet ”självstudier” och ingår i kategorin ”Ingen
utbildning/endast självstudier”. De övriga åtta deltagare som valde alternativet ”självstudier”
valde även andra svarsalternativ och kategoriserades utifrån dessa. Totalt rapporterade 96
procent av deltagarna att de har utbildning inom MI. Av dessa har 73 procent en formell
utbildning, d.v.s. påbyggande kurser med en utbildad instruktör (se figur 3).
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Figur 2. Deltagarnas utbildning inom MI. Deltagarna kunde välja flera svarsalternativ.
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Figur 3. Deltagarnas utbildning inom MI, kategoriserade så att en deltagare endast hamnar i
en kategori.
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Figur 4. Användandet av MI i patientsamtalen.
Av deltagarna är det 80 procent som uppger att de använder MI, men inte vid alla samtal och
16 procent använder MI vid varje samtal. Sex personer (3,6 %) rapporterar att de inte
använder MI i sina patientsamtal (se figur 4). Det mest förekommande
kommunikationsverktyget är att ställa öppna frågor, 99 procent av deltagarna anger att de
använder detta. Det minst använda verktyget är att ge information och råd med patientens
tillåtelse, 63 procent använder sig av detta verktyg. Ingen deltagare valde svarsalternativet
”Inget av ovanstående” varvid detta svarsalternativ inte redovisas (se figur 5). Av deltagarna
använder 53 procent alla fem verktyg. Fem deltagare (3,5 %) använder endast ett eller två av
verktygen (se figur 6).
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Figur 5. Deltagarnas användning av de vanliga kommunikationsfärdigheterna inom MI.
Deltagarna kunde välja flera svarsalternativ.
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Figur 6. Antalet MI-verktyg deltagarna använder i patientsamtalen.
Användandet av MI är vanligast till patienter med övervikt (77 %). Näst vanligast är vid
undernäring eller undervikt (68 %). Av deltagarna använder 53 procent MI till patienter med
diabetes typ 2 (se figur 7). Deltagarna hade i denna fråga möjlighet att fylla i andra diagnoser
där de finner MI användbart. De övriga områden där MI också används är vid: ätstörningar,
njursjukdom, kirurgi, habilitering, livsstilsproblematik, gastroenterologi, psykisk ohälsa och
onkologi.
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Figur 7. Patientgrupper som deltagarna arbetar med där MI används. Deltagarna kunde välja
flera svarsalternativ.
Det vanligaste hindret för att använda MI i ett patientsamtal är då samtalet involverar tolk (49
%). Den näst vanligaste orsaken är tidsbrist (37 %) (se figur 8). En tredjedel av deltagarna
valde att rapportera deras anledning till att de inte använder MI i ett patientsamtal under
svarsalternativet ”övrigt”. Med denna valmöjlighet kunde de själva formulera ett eget
svarsalternativ, t.ex. ansågs MI inte lämpligt i alla sammanhang (se bilaga 2).
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Figur 8. Hinder för deltagarna att använda MI. Deltagarna kunde välja flera svarsalternativ.
Majoriteten av deltagarna är positiva till MI, 68 procent anger att de oftast tycker att MI är
användbart i ett patientsamtal och 9 procent tycker att MI alltid är användbart. Endast en
person anser att MI sällan är användbart. Ingen deltagare valde svarsalternativet ”aldrig”
varvid detta svarsalternativ inte redovisas (se figur 9). Av deltagarna känner sig 63 procent
ganska säkra i användandet av MI. En fjärdedel (25 %) svarar att de är ganska osäkra och sex
av deltagarna (5 %) är mycket osäkra (se figur 10). Av deltagarna efterfrågar 75 procent mer
utbildning och 80 procent efterfrågar mer handledning (se figur 11). Flest deltagare (39 %)
önskar mer handledning i MI kvartalsvis (se figur 12).

Hur	
  ofta	
  MI	
  upplevs	
  
användbart	
  
100%	
  
90%	
  
80%	
  
70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  
Alltid	
   Oftast	
   Ibland	
   Sällan	
   Vet	
  inte	
  	
  
n	
  =	
  139	
  

Säkerhet	
  i	
  användandet	
  av	
  
MI	
  
100%	
  
90%	
  
80%	
  
70%	
  
60%	
  
50%	
  
40%	
  
30%	
  
20%	
  
10%	
  
0%	
  
Mycket	
   Ganska	
   Ganska	
   Mycket	
   Vet	
  inte	
  
säker	
   säker	
   osäker	
   osäker	
  
n	
  =	
  139	
  

Figur 9. Deltagarnas åsikt kring hur ofta de tycker att MI är användbart i patientsamtalet.
Figur 10. Deltagarnas känsla kring hur säkra de känner sig i att använda MI.
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Figur 11. Deltagarnas önskemål kring mer utbildning och handledning i MI.
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Figur 12. Hur ofta deltagarna önskar mer handledning i MI.
4.3. Fördjupning av utvalda enkätfrågor
Nedan presenteras tre olika fördjupningar av utvalda enkätfrågor, varav en involverar
statistisk analys. Dessutom redovisas utvalda citat från enkätens avslutande öppna fråga.
För att undersöka eventuella samband mellan deltagarnas utbildning inom MI och säkerhet i
användandet av metoden skapades en korstabell, som nedan presenteras i form av en staplad
fraktionstabell. De deltagare som känner sig mest säkra har fått utbildning i MI i form av
påbyggande kurser över tio timmar, antingen endast påbyggande kurser eller påbyggande
kurser i kombination med utbildning på dietistprogrammet. Ca 80 procent av dessa deltagare
känner sig mycket eller ganska säkra. De deltagare som inte har någon utbildning i MI
alternativt endast självstudier är mest osäkra, 30 procent rapporterar att de känner sig ganska
säkra i användandet av MI (se figur 13).
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Figur 13. Deltagarnas utbildning inom MI i kombination med hur säkra de känner sig i
användandet av MI.
De vanligaste anledningarna till varför deltagarna inte använder MI i ett patientsamtal är;
samtal med tolk, samtal med barn, tidsbrist, osäker på metoden eller effekten av MI. I tabell 3
jämförs dessa svar med hur länge dietisterna har arbetat, vilka patientgrupper de arbetar med
samt deras utbildning inom MI. De dietister som anger att de är osäkra på metoden eller
effekten av MI har varit verksamma en kortare period än genomsnittet; 13 procent har arbetat
i max ett år. Av deltagarna som känner sig osäkra på metoden eller effekten av MI, uppger
fler en kortare utbildning i samtalsmetoden; 31 procent har mer än tio timmars påbyggande
kurser, jämfört med 48 procent av alla deltagare (se tabell 3). Tidsbrist som hinder för att
använda MI, anger 51 deltagare (37 %). Av de som väljer tidsbrist har 51 procent
patientsamtal i genomsnitt 45-60 min eller över 60 min (se figur 14).
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Tabell 3. Procentuell fördelning (%) av antalet verksamma år, patientgrupper de arbetar med
samt MI-utbildning bland de deltagare som valt de vanligaste hindren till att inte använda MI
i ett patientsamtal. Längst till höger visas den genomsnittliga procentuella (%) fördelningen
av alla deltagare.
Samtal
Tidsbrist
Osäker på
Samtal
Alla
med tolk
(n = 51)
metod/effekt
med barn
deltagare
(n = 68)
(n = 52)**
(n = 33)
(n =139)
Verksamma år
0-1 år
9
6
13
9,5
8,5
2-3 år
24
25
23
24
20
4-6 år
19
27,5
29
18
21,5
7-10 år
16
2
10
15
13
Över 10 år
32
29,5
25
33,5
37
Patientgrupper*
Övervikt
75
69
67
73
71
Diabetes typ 1
19
26
17
15
17
Diabetes typ 2
62
59
58
52
55
IBS
68
61
65
67
61
Undervikt
90
88
92
85
86
Höga blodfetter
57
53
56
52
52
Allergi
63
53
60
64
58
MI-utbildning*
Dietistutbildning
53
55
58
55
47
< 10 timmar
26
29
25
36
25
> 10 timmar
47
37
31
42
48
Ingen utbildning/
9
10
12
3
11
självstudier
* Deltagarna kunde välja flera svarsalternativ. ** Sammanslagning av svarsalternativen
”osäker på metoden” och ”osäker på effekten av MI”, endast unika fall (d.v.s. har en deltagare
valt båda svarsalternativen har deltagaren räknats som en deltagare).
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Figur 14. Genomsnittstid för patientsamtal hos deltagare som valt tidsbrist som anledning till
att inte använda MI samt genomsnittstid för alla deltagares patientsamtal.
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Med hjälp av chi-två test påvisas en statistiskt signifikant skillnad inom samtliga undersökta
patientgrupper (se tabell 4 och bilaga 3). MI används till patienter med diabetes, övervikt,
IBS, undernäring eller undervikt och höga blodfetter (p<0,05). Undantaget är vid
födoämnesallergi och -intolerans, där en signifikant skillnad visar att MI inte används
(p<0,001) (se tabell 4).
Tabell 4. Fördelning av antalet deltagare som arbetar med respektive patientgrupp, om de
använder MI till dessa patientgrupper samt en statistisk signifikansnivå mellan dessa
variabler.
Använder MI
Använder inte MI p-värde
Diabetes*
83 (97 %)
6
<0,001
(n = 89)
Övervikt
99 (99 %)
1
<0,001
(n = 100)
IBS
57 (67 %)
28
0,002
(n = 85)
Undernäring/
91 (76 %)
29
<0,001
undervikt
(n = 120)
Höga blodfetter
61 (85 %)
11
<0,001
(n = 72)
Allergi/intolerans
23 (29 %)
57
<0,001
(n = 80)
*Diabetes typ 1 och 2, unika fall (d.v.s. har en deltagare valt båda svarsalternativen har
deltagaren räknats som en deltagare).
Enkäten avslutades med en öppen fråga där deltagarna uppmanades att lämna kommentarer
rörande motiverande samtal alternativt enkätens utformning. Totalt lämnade 21 personer en
skriftlig kommentar (se bilaga 2). En deltagare beskriver komplexiteten i att säga att man
använder sig av MI när man till och från endast använder delar av MI:
”Ni skiljer inte i enkäten på att använda MI till viss del eller fullt ut. Kan man
säga att man använder MI om man bara ställer öppna frågor eller bör hela
samtalet med inledning, mitt och avslut präglas av MI-andan för att säga att man
använder MI? Jag tycker nog det senare, men skulle nog säga att mina samtal
ofta är inspirerade av MI, men ej följer metoden fullt ut.”
En deltagare skriver: ”Användbart med MI men kräver att det används regelbundet efter
utbildning för att behålla kunskap och flyt i samtalen.” Det finns även några kritiska röster
kring MI. En person kommenterar: ”MI är ett bra verktyg för vissa patientsamtal, och delar av
det är allmängilltigt [sic]1. Men vissa saker kan upplevas mycket manipulativa eller hårt av
patienten.” En annan deltagare är positiv men framhåller att all behandling inte involverar att
motivera patienten: ”Det är inte alltid att patientmöten handlar om att motivera. Bejaka
livskvalité och integritet, svara på frågor, göra bedömningar och erbjuda stöd är också viktiga
delar som ingår. Men när förändring står i fokus är MI ett bra verktyg.”
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Sic innebär att stavfel i citat har noterats men inte korrigerats.
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5. Diskussion
5.1. Huvudresultat från enkätundersökning
Examensarbetet syftade till att undersöka erfarenheter av MI hos dietister inom öppenvården.
Av de deltagande dietisterna använder 96 procent MI i patientsamtalen. Användandet av MI
är vanligast för patienter med övervikt, näst vanligast för undernäring eller undervikt.
Majoriteten av deltagarna är positiva till MI, 78 procent anger att de oftast eller alltid tycker
att MI är användbart i ett patientsamtal. Av deltagarna beskriver sig 63 procent som ganska
säkra i användandet av MI. Mest säkra är de som hade fått utbildning i MI i form av
påbyggande kurser över tio timmar, antingen endast fristående kurser eller kurser i
kombination med utbildning på dietistprogrammet. De vanligaste hindren för att deltagarna
inte använder MI i ett patientsamtal är då samtalet involverade tolk samt då de upplever
tidsbrist. Nära samtliga medverkande dietister har någon form av utbildning inom MI (99 %)
och 77 procent har formell utbildning, d.v.s. påbyggande kurser. Mer utbildning önskar 75
procent och 80 procent skulle vilja ha mer handledning i samtalsmetoden. Med hjälp av
statistisk analys påfanns en signifikant skillnad för användning av MI inom undersökta
patientgrupper (p<0,05). Exempelvis används MI till patienter med diabetes (p<0,001).
5.2. Resultatdiskussion
5.2.1. Vad räknas som MI?
Baserat på deltagarnas kommentarer i den aktuella enkäten samt utifrån forskning inom
området framkommer en viktig fråga: var går gränsen för att säga att man använder MI eller
inte? Av deltagarna uppgav 53 procent att de använder sig av alla de fem klassiska
kommunikationsverktygen inom MI, medan 3,5 procent endast använder ett eller två verktyg;
är det då MI som används? Ett antal nyproducerade översiktsartiklar (Barnes & Ivezaj, 2015;
Christie & Channon, 2014; Hollis et al., 2012; Lundahl et al., 2013; Palacio et al, 2016)
betonar hur viktigt det är att en studie som undersöker effekten av MI tydligt definierar vad
forskarna menar med MI samt beskriver metodtroheten, d.v.s. på vilket sätt utövaren tillämpat
MI. Att ställa öppna frågor är t.ex. inte exklusivt för MI, utan är ett vedertaget
kommunikationsverktyg som används och lärs ut även inom andra samtalsmetoder. Flera av
studiens deltagare tog upp denna problematik (se bilaga 2). Detta visar att framtida enkäter
bör innehålla frågor som fångar och undersöker komplexiteten kring vad som räknas som MI.
Som grundarna lyfter i den senaste upplagan av boken Motiverande samtal (Miller &
Rollnick, 2013), handlar MI inte bara om att använda sig av specifika verktyg. I denna
nyutgåva lägger de till ett nytt nyckelelement för samtalsmetoden, medkänsla. I vår enkät
hade det varit gynnsamt att fråga om dietisternas version av medkänsla i patientsamtalen. På
det sättet hade vi kunnat undersöka deltagarnas inställning och kunskap om MI-anda samt på
ett annat sätt kunnat kartlägga vad MI innebär för dem.
5.2.2. MI som åtgärd i diabetesbehandling
Resultatet från vår enkät visar att MI används till patienter med diabetes (p <0,001, se tabell
2) trots att Socialstyrelsen (2015a) avråder från MI som behandlingsåtgärd. Varför dietisterna
använder MI till denna patientgrupp har vår undersökning inte visat och det är därför endast
möjligt att diskutera tänkbara förklaringar. En förklaring skulle kunna vara att dietisterna
endast använder sig av t.ex. öppna frågor samt speglingar till patienter med diabetes, och ändå
kallar det för MI. En annan förklaring skulle kunna vara att även om forskning inte har funnit
någon effekt av MI på utfallsmåttet HbA1c (Dale et al., 2009; Ismail et al., 2008; Minet et al.,
2011), kan dietisterna använda MI för att skapa en relation som är viktig för behandlingen.
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Den forskning som Socialstyrelsen valt att granska och sammanställa undersöker som sagt
HbA1c och inte patientens eller rådgivarens upplevelse av samtalet. Forskningen som
används vid rekommendationen har alltså inte granskat om MI ger någon effekt på andra
parametrar som kan ses som ”mjukare värden”, exempelvis relationsuppbyggnad i
behandlingsrummet. I framtida forskning skulle det vara intressant att ta reda på varför och i
hur stor utsträckning MI används till patienter med diabetes och om dietister känner till
Socialstyrelsens rekommendation.
5.2.3. Hinder för att använda MI
Den vanligaste orsaken till varför MI inte är en del av patientsamtalet är när samtalet
involverar tolk. Av deltagarna i vår undersökning uppgav 49 procent detta som ett hinder.
Forskningen kring användandet av MI i tolksamtal är ytterst begränsad. Den forskning som
finns visar att om MI ska fungera bör tolken vara införstådd i grunderna inom MI samt att
samtalet i förväg planeras noggrant (Miller & Rollnick, 2013; Williams & Allison, 2015).
Dessutom kan det vara lämpligt att undvika reflektioner (speglingar) (Holm Ivarsson, 2016).
Även i ett ordinärt tolksamtal utan MI kan det uppstå komplikationer. En studie har visat att i
patientsamtal med professionella tolkar sker misstag i kommunikationen mellan vårdgivaren
och patienten. Det var t.ex. vanligt att information utelämnades (Flores et al., 2003). Det är
möjligt att om ytterligare ett element i tolksamtalet läggs till, t.ex. i form av MI, ökar risken
för missförstånd och utelämnad information. Att erbjuda en hög kvalitet på vården där rätt
information förmedlas genom tolken samt att patienten känner sig involverad måste vara
prioriterat framför användandet av MI.
En annan vanlig orsak till varför dietisterna i vår undersökning inte använder MI i ett
patientsamtal var p.g.a. tidsbrist (37 %), vilket stämmer överens med forskning på området
(Foster et al., 2016; Lindhardt et al., 2015). Dock behöver tidsbrist inte vara ett hinder för
användandet av MI. VanBuskrisk och Wetherell (2014) visar att även ett kort samtal på 15-20
min kan innehålla MI och vara effektivt. Ett intressant fynd i vår undersökning var att de som
uppgav tidsbrist som anledning till att inte använda MI i genomsnitt hade lika långa
patientsamtal som hela det undersökta urvalsunderlaget. I båda fallen hade runt 50 procent av
dietisterna i genomsnitt minst 45 minuter långa patientsamtal. Tidsbristen kan därför tolkas
som en upplevd tidsbrist och inte en faktisk tidsbrist.
Över en tredjedel (37 %) angav att de kände sig osäkra på metoden eller effekten av MI och
att detta var en anledning till varför MI inte används i patientsamtalet. Av dessa deltagare
hade flera varit verksamma som dietist en kortare period än genomsnittet och färre hade haft
påbyggande kurser inom MI än genomsnittet. Detta resultat tolkar vi som att en mindre
erfarenhet inom yrket samt en mindre utbildning inom MI genererar en osäkerhet i metoden.
5.2.4. Utbildning och handledning
Allra mest säkra i användandet av MI var de deltagare som hade utbildning inom MI i form
av påbyggande kurser över 10 timmar (antingen enskilt eller i kombination med utbildning på
dietistprogrammet). Dietisterna som saknade utbildning i MI eller endast hade självstudier
inom samtalsmetoden uppgav att de kände sig mest osäkra i användandet av MI. Detta
stämmer överens med forskning; utbildning i MI ökar utövarens självförtroende i
användandet av MI (Madson et al., 2009). Vilka konsekvenser utbildningen och ökat
självförtroendet får i patientsamtalet har vi inte undersökt.
Precis som i tidigare forskning (Folkhälsomyndigheten, 2010) efterfrågar deltagarna i denna
undersökning fördjupad utbildning och handledning i MI; 75 procent respektive 80 procent.

28	
  

Dock kan skeptiker till MI fråga sig om det är rimligt att kosta på mer utbildning och
handledning när forskningen kring effekten av MI inte är entydig. En del forskning visar att
mer utbildning och handledning nödvändigtvis inte behöver resultera i bättre kunskap och
kompetens hos utövaren (Bohman et al., 2013; Persson et al., 2016), medan annan forskning
istället visar att handledning efter avslutad utbildning i MI resulterar i att de nya kunskaperna
bevaras samt att avsaknad av handledning leder till att kunskaperna går förlorade (de Roten et
al., 2013).
5.3. Metoddiskussion
Då detta examensarbete syftade till att kartlägga användandet och upplevelsen av MI hos en
relativt stor population valdes en kvantitativ metod. En kvantitativ metod är passande då
syftet är att undersöka hur utbredda olika attityder är inom en viss grupp (Eliasson, 2013).
5.3.1. Webbenkät
För datainsamling utformades en webbaserad enkät. Anledningen till att denna metod valdes
var för att den är tids- och kostnadseffektiv jämfört med en intervju, dessutom kan deltagarna
själv bestämma när enkätfrågorna ska besvaras (Trost & Hultåker, 2016). En nackdel jämfört
med en intervju är dock att den personliga kontakten saknas samt att missförstånd inte kan
redas ut på en gång, vilket medför risken att det externa bortfallet ökar (Bryman, 2011).
Fördelen med en webbaserad enkät framför en postal enkät är att webbenkäten går snabbare
att distribuera samt att möjligheten att nå ut till ett större geografiskt område underlättas
(Bryman, 2011). Detta är praktiskt då studien syftar till att undersöka dietister över hela
Sverige. Nackdelen är å andra sidan att endast de deltagare som har tillgång till Internet har
möjlighet att framföra sina åsikter samt att svarsfrekvensen oftast blir lägre jämfört med en
traditionell postal enkät (Trost & Hultåker, 2016).
Undersökningens enkät utformades från grunden och frågor formulerades baserat på
undersökningens syfte och frågeställningar. Valet av undersökta patientgrupper baseras på
litteratursökningens fynd. Efter två veckor hade 145 dietister svarat på enkäten. Att så pass
många bidrog med sin tid och sina åsikter kan tolkas som att enkäten upplevdes som relevant
och lätt att besvara. Det fanns emellertid några saker som kunde ha gjorts annorlunda. Nedan
följer förslag på förbättringar.
För att underlätta analysen valdes enbart svarsalternativen ”kvinna” och ”man” på frågan om
kön. Kommentarer från deltagarna visar att ett tredje alternativ hade varit önskvärt för att
ingen skulle känna sig exkluderad (se bilaga 2). Det hade också varit intressant att fråga var
deltagarna bor och arbetar. För att behålla enkäten kort och koncis valdes dock att de
allmänna bakgrundsfrågorna skulle begränsas till ett minimum. På frågan om hur länge de
arbetat som verksamma dietister fanns inte alla svarsalternativ tillgängliga. Ett flertal
kommenterade att de arbetat i 1,5 år och att de valde svarsalternativet ”2-3 år”, vilket kan bli
missvisande. Dessa fasta svarsalternativ medför därför en risk för felkälla. Ett öppet
svarsalternativ där deltagaren själv fick fylla i antal år hade möjligtvis varit ett bättre
alternativ. Gällande frågan om deltagarna önskar mer handledning svarade 12 procent ”vet
inte”. På nästföljande fråga om hur ofta deltagarna önskar mer handledning fanns inte ett
svarsalternativ som motsvarande det föregående alternativet (se bilaga 1), varvid frågans
resultat kan ha blivit missvisande.
Ett flertal frågor hade slutna svarsalternativ i kombination med ett öppet svarsalternativ där
deltagaren med egna ord kunde besvara frågan. Detta alternativ valdes för att ingen deltagare
skulle känna sig exkluderad. En nackdel med de öppna svarsalternativen var att analysen
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försvårades och tog längre tid, positivt var att vi fick fram intressanta kommentarer för att
underbygga resultatet (se bilaga 2) (Trost & Hultåker, 2016).
5.3.2. Datainsamlingsmetod, deltagare och urval
Att samla in enkätsvar via två grupper på Facebook samt en email-lista från Dietisternas
riksförbunds hemsida innebär ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är ett ickesannolikhetsurval och medför att resultaten från undersökningen blir svåra att generalisera på
hela populationen (Bryman, 2011). Det är möjligt att resultaten hade blivit annorlunda om en
annan insamlingsmetod hade valts.
Ett problem med att samla in svar via en webbaserad enkät är att samma deltagare kan
besvara enkäten flera gånger, utan att det framgår vid analysen. Det fanns en möjlighet att
kräva inloggningsuppgifter (i form av e-mailadress) för att registrera vem som besvarade
enkäten, men detta skulle kräva ett större engagemang hos deltagarna. För att underlätta och
möjliggöra en hög svarsfrekvens valdes den metod där inloggning inte begärdes. En annan
nackdel med en webbaserad datainsamlingsmetod via Facebook är att frekvent uppdaterande
och stort flöde av information i grupperna gör att vår enkät kan ha förbisetts av
medlemmarna. Det är även möjligt att svarsfrekvensen hade blivit ännu högre om vi inte
publicerat vår webbenkät ungefär samtidigt och i samma grupper som två andra studenter.
Det är svårt att veta om de deltagare som besvarat enkäten är representativa för hela
dietistkåren. Det finns ingen statistik över hur hela yrkesgruppen är fördelad i Sverige, vilket
medför svårigheter att jämföra undersökningens urval med hela populationen. Det finns även
en möjlighet att dietister som har en mer positiv inställning till MI har besvarat enkäten i
större utsträckning än de dietister som inte är bekanta med eller har en negativ inställning till
samtalsmetoden. Att endast sex av deltagare inte använder MI i patientsamtal styrker denna
teori. Detta, i kombination med att datainsamlingen skedde genom ett bekvämlighetsurval,
gör att resultatet av undersökningen endast kan uttala sig om det aktuella urvalet och inte
generaliseras på alla verksamma dietister i Sverige.
5.3.3. Externt och internt bortfall
Det är viktigt att ta hänsyn till en undersöknings bortfall (Ejlertsson, 2012). För att minska
risken för externt bortfall publicerades en påminnelse om enkäten i de båda grupperna på
Facebook, då påminnelser brukar resultera i en högre svarsfrekvens (Bryman, 2011). Dock är
det svårt att beräkna det externa bortfallet eftersom vi inte vet hur många som har haft tillgång
till enkäten och samtidigt passat in i våra inkluderingskriterier. Det vi vet är hur många
medlemmar som finns i de två grupperna på Facebook samt hur många e-mail som skickades.
Vi vet inte om vi har nått ut till samma person flera gånger, genom att personen varit medlem
i båda grupperna och samtidigt stått med på e-maillistan.
Internt bortfall innebär att enkäten besvaras, men inte besvaras i sin helhet; att en eller flera
frågor förbises (Bryman, 2011). Fördelen med en webbaserad enkät framför en postal enkät är
att frågorna kan göras obligatoriska, vilket innebär att deltagaren måste besvara frågan för att
komma vidare till nästa. På så sätt kan det interna bortfallet minskas eller uteslutas. Det
interna bortfallet blev i den aktuella undersökningen lågt, vilket anses vara en styrka.
5.3.4. Reliabilitet
Med reliabilitet menas att om undersökningen genomförs på nytt, under så lika
omständigheter som möjligt, kommer resultaten bli densamma igen (Bryman, 2011). För att
öka reliabiliteten kan de viktigaste variablerna mätas flera gånger. I den aktuella webbaserade
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enkäten fick deltagarna besvara flera frågor om användandet av MI och deras upplevelse av
samtalsmetoden för att öka undersökningens reliabilitet. Någonting som påverkade enkätens
reliabilitet negativt var att vissa deltagare svarade motsägelsefullt. Exempelvis svarade några
att de använder MI, men inte vid alla patientsamtal och att samma individer på en senare
fråga i enkäten uppgav att de alltid använder MI.
För att öka reliabiliteten är det viktigt att enkätfrågorna är lättbegripliga utan negationer så att
det inte uppstår missförstånd; att deltagarna uppfattar frågorna på samma sätt (Trost &
Hultåker, 2016). Då svarsfrekvensen blev relativt hög samt att få deltagare kommenterade
negativt angående frågornas utformning, ökar webbenkätens reliabilitet. Fördelen med en
webbaserad enkät är att undersökningen ser likadan ut för alla deltagare samt att den inte är
beroende av vem som distribuerar den. Om den aktuella webbenkäten därmed användes på
nytt skulle resultaten kunna bli densamma igen. Mycket tid lades på formulering av frågorna
så att frågorna skulle tolkas entydigt, detta för att öka reliabiliteten. En hög reliabilitet ger
bättre förutsättningar för en hög validitet (Eliasson, 2013).
5.3.5. Validitet
För att undersökningen ska anses trovärdig bör den, förutom en hög reliabilitet, även ha en
hög validitet (Eliasson, 2013). Med validitet undersöks det om slutsatserna av en studie
hänger samman med resten av studien, om undersökningen mäter det den avser att mäta samt
om rätt verktyg har använts för den aktuella frågeställningen (Bryman, 2011). I detta fall; om
den webbaserade enkäten mäter det vi vill att den ska mäta (undersökningens syfte och
frågeställningar). Inom begreppet validitet finns olika typer av definitioner, några av dessa
beskrivs nedan.
Mätningsvaliditet kallas ibland för begreppsvaliditet och är viktigt vid kvantitativ forskning.
Med detta undersöks om det är rätt mått som används för det begrepp som ska undersökas.
Om undersökningen inte mäter det den ska är det svårt att få ett trovärdigt resultat, och på så
vis hänger mätningsvaliditet alltså samman med reliabiliteten. I den aktuella undersökning
kan mätningsvaliditet undersöka om det är dietisters attityder till MI som mäts och
exempelvis inte deras attityder till alla samtalsmetoder i stort. I den webbaserade enkäten
innehöll frågorna som rörde MI en definition av MI för att tydliggöra att det var just om
denna samtalsmetod vi ville ha svar på. Detta stärker validiteten. För att öka
mätningsvaliditeten i en enkät bör svarsalternativen svara på det som efterfrågas (Trost &
Hultåker, 2016). I den aktuella webbenkäten handlade en av frågorna om hur ofta deltagaren
tycker att MI är användbart och svarsalternativen var: alltid, oftast, ibland, sällan, aldrig och
vet inte. Dessa svarsalternativ kan anses subjektiva och svåranalyserade, jämfört med mer
konkreta svarsalternativ så som 10 av 10 samtal, 8 av 10 samtal och så vidare. Men eftersom
examensarbetet efterfrågar dietisternas erfarenhet av MI så svarar de ursprungliga
svarsalternativen på frågan (och examensarbetets syfte).
Med konvergent validitet menas att resultatet från en undersökningsmetod bör jämföras med
resultatet av en annan metod (Bryman, 2011). I detta fall skulle den webbaserade
enkätundersökningens resultat angående MI kunna jämföras med exempelvis observationer av
MI i riktiga patientsamtal. Problematiskt med konvergent validitet är dock att det kan vara
svårt att bedöma vilket av resultatet som är det mest sanna resultatet (Bryman, 2011). I
exemplet ovan skulle den anonymitet en enkätundersökning ger, kunna resultera i ett ärligt
svar från deltagaren medan observationsstudien skulle kunna bidra till att deltagaren
anstränger sig mycket och att patientsamtalet inte speglar ett vanligt samtal. I detta
examensarbete har webbenkäten inte korsvaliderats med en annan metod, vilket påverkar den
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konvergenta validiteten negativt och med det vet vi inte om webbenkätens frågor speglar
sanningen.
Med extern validitet menas att resultatet från studien kan generaliseras på en population
utöver det stickprov som undersöktes. Urvalsmetoden är därmed av vikt (Bryman, 2011). I
den aktuella undersökningen användes ett bekvämlighetsurval vilket försvårar
generaliseringen på hela dietistkåren. För att öka den externa validiteten hade en form av
slumpmässigt urval av dietister varit bättre (Trost & Hultåker, 2016).
Intern validitet rör framförallt frågor om kausalitet, alltså om det verkligen är x som orsakar y
(Bryman, 2011). Detta är ingenting som undersökts i det här examensarbetet, men hade mer
tid funnits att tillgå hade det varit intressant att undersöka fler bakgrundsvariablers påverkan
på användandet av MI.
5.3.6. Replikation
Replikation innebär upprepning eller reproducering. Detta begrepp innebär att en forskare gör
om en redan existerande studie för att ta reda på om resultatet blir densamma igen (Bryman,
2011). Den aktuella webbenkäten har inte replikerats. Hade tiden inte varit begränsad skulle
enkäten kunnat genomföras av samma deltagare med några veckors mellanrum; om
deltagarna då svarat på liknande sätt skulle det påvisa att enkäten är replikerbar. För att en
framtida replikation ska möjliggöras måste undersökningens tillvägagångssätt och metod vara
väl beskrivna (Bryman, 2011). I den aktuella undersökningen är tillvägagångssättet noggrant
redovisat och webbenkätens frågor och svarsalternativ finns i sin helhet i bilaga 1. Vi
diskuterar även för- och nackdelar med undersökningen vilket möjliggör och ger utrymme för
förbättringar inför en framtida replikation.
5.4. Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen
Detta examensarbete har bidragit med en kartläggning av dietisters användning av MI inom
öppenvård i Sverige. Vi sammanfattar relevant evidens på området som tillsammans med
resultatet från vår enkät bidrar till vissa slutsatser: Deltagarna upplever att MI ofta är
användbart och de skulle gärna vilja ha mer utbildning samt handledning. De största
svårigheterna för användandet av MI är enligt vår undersökning tidsbrist, att samtalet
involverar tolk samt att deltagarna känner sig osäkra i metoden eller på effekten. Om
verksamheten i större grad vill gynna användningen av MI skulle dietisterna kunna ges mer
tid för varje patientsamtal, mer utbildning och handledning för att känna sig trygga i metoden
samt att efterfråga tolkar som är insatta i grunderna inom MI.
5.5. Framtida forskning
I vår studie var det 71 procent av dietisterna som arbetade med patienter med övervikt. Många
i denna patientgrupp remitteras till dietist för att förebygga fetma. Dietistens roll vid
förebyggandet av fetma blir att vara en empatisk, vägledande konsult vilket bidrar till att MI
på ett teoretiskt plan borde vara lämpligt. Det finns studier som har undersökt MI vid
förebyggande av barnfetma (Döring et al., 2016; Nyberg et al., 2015), dock involverades inte
dietister. Studier med fokus på dietister som använder MI, i en preventiv behandling av fetma,
skulle vara av intresse.
I vårt examensarbete finns det några intressanta områden som vi inte har hunnit beröra. Dessa
områden skulle kunna ligga till grund för framtida studier. Vi har t.ex. inte undersökt om MI
är lika effektivt till patienter från olika socioekonomiska bakgrunder, något som annan
forskning har antytt (Broccoli, 2016). Det kan även tänka sig vara spännande att undersöka

32	
  

hur MI fungerar inom olika kulturer. En annan studie skulle kunna undersöka om MI är lika
effektivt för olika diagnoser samt hur användbar samtalsmetoden är i olika sjukdomsstadier.
Som deltagarna i vår undersökning kommenterar är MI kanske inte den optimala metoden till
mer sjuka patienter där uppdraget som dietist tydligt är att vara en rådgivande källa. Att
undersöka om effekten av MI verkligen beror på mängden utbildning eller kanske mer typ av
utbildning skulle också kunna vara fokus för en framtida studie. För att få en fördjupad
förståelse av hur dietisterna upplever MI och vad samtalsmetoden betyder för dem skulle
studier av kvalitativ metod vara av intresse. Intervjuer och observationer skulle eventuellt
möjliggöra en ökad förståelse för metodtroheten till MI samt undersöka hur mycket MI-anda
som krävs för att det ska räknas som MI. En kvalitativ studie skulle även kunna undersöka
dietisternas användning av MI till patienter med diabetes; hur de finner användning av MI
även då Socialstyrelsen beskriver samtalsmetoden som icke-göra.

6. Slutsats
Dietisterna inom öppenvården som deltog i denna undersökning använder sig av MI. Framförallt är
samtalsmetoden vanlig till patienter med viktproblematik, både under- och övervikt. Majoriteten av
dietisterna är positiva till MI och skulle vilja ha både mer utbildning och handledning inom MI. De
största hindren för användning av MI är tidsbrist och då samtalet involverar tolk. MI används till
patienter med diabetes, övervikt, IBS, undernäring och undervikt samt höga blodfetter. Kommentarer
från deltagarna framhåller att MI är en användbar metod med ett patientcentrerat förhållningsätt, men
att metoden kanske inte är lämplig i alla sammanhang.

7. Tack
Avslutningsvis vill vi tacka några personer som gjort vår uppsats till allt den är idag. Stort tack till de
dietister som ägnade några, för oss, värdefulla minuter för att svara på enkäten. Vi önskar även att
tacka vår handledare Paulina Nowicka för utmärkt vägledning och konstruktiv kritik. Tack även till
våra familjer för stöd och hjälpsam granskning. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete.

33	
  

8. Referenser
1177 Vårdguiden. (2015). Högkostnadsskydd för öppenvård. Hämtad 2016-11-17, från
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Regler-och-rattigheter/Hogkostnadsskydd/
1177 Vårdguiden. (2016). Att få en pacemaker. Hämtad 2016-11-17, från
http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Att-fa-en-pacemaker/
Armstrong, M. J., Mottershead, T. A., Ronksley, P. E., Sigal, R. J., Campbell, T. S., &
Hemmelgarn, B. R. (2011). Motivational interviewing to improve weight loss in overweight
and/or obese patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
Obesity reviews, 12(9), 709-723. doi: 10.1111/j.1467-789X.2011.00892.x
Barnes, J., Ball, M., & Niven, L. (2011). Providing the family–nurse partnership programme
through interpreters in England. Health & social care in the community, 19(4), 382-391. doi:
10.1111/j.1365-2524.2010.00985.x
Barnes, R. D., & Ivezaj, V. (2015). A systematic review of motivational interviewing for
weight loss among adults in primary care. Obesity Reviews, 16(4), 304-318. doi:
10.1111/obr.12264
Bohman, B., Forsberg, L., Ghaderi, A., & Rasmussen, F. (2013). An evaluation of training in
motivational interviewing for nurses in child health services. Behavioural and cognitive
psychotherapy, 41(03), 329-343. doi: 10.1017/S1352465812000331
Bóveda-Fontán, J., Barragán-Brun, N., Campiñez-Navarro, M., Pérula-de Torres, L. Á.,
Bosch-Fontcuberta, J. M., Martín-Álvarez, R., ... & Martín-Rioboó, E. (2015). Effectiveness
of motivational interviewing in patients with dyslipidemia: a randomized cluster trial. BMC
family practice, 16(1), 1-16. doi: 10.1186/s12875-015-0370-2
Broccoli, S., Davoli, A. M., Bonvicini, L., Fabbri, A., Ferrari, E., Montagna, G., ... &
Candela, S. (2016). Motivational interviewing to treat overweight children: 24-month followup of a randomized controlled trial. Pediatrics, 137(1), e20151979.
Britton, B., Baker, A., Clover, K., McElduff, P., Wratten, C., & Carter, G. (2016). Heads Up:
a pilot trial of a psychological intervention to improve nutrition in head and neck cancer
patients undergoing radiotherapy. European journal of cancer care. doi: 10.1111/ecc.12502
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a utg.). Stockholm: Liber.
Butler, C. C., Miller, W. R., Rollnick, S. (2008). Motivational Interviewing in Health Care:
Helping Patients Change Behavior. New York: Guilford Publications.
Carcone, A. I., Jacques-Tiura, A. J., Hartlieb, K. E. B., Albrecht, T., & Martin, T. (2016).
Effective Patient–Provider Communication in Pediatric Obesity. Pediatric clinics of North
America, 63(3), 525-538.
Christie, D., & Channon, S. (2014). The potential for motivational interviewing to improve
outcomes in the management of diabetes and obesity in paediatric and adult populations: a
clinical review. Diabetes, Obesity and Metabolism, 16(5), 381-387. doi: 10.1111/dom.12195
34	
  

Dale, J., Caramlau, I., Sturt, J., Friede, T., & Walker, R. (2009). Telephone peer-delivered
intervention for diabetes motivation and support: the telecare exploratory RCT. Patient
education and counseling, 75(1), 91-98. doi:10.1016/j.pec.2008.09.014
de Roten, Y., Zimmermann, G., Ortega, D., & Despland, J. N. (2013). Meta-analysis of the
effects of MI training on clinicians' behavior. Journal of substance abuse treatment, 45(2),
155-162. doi: 10.1016/j.jsat.2013.02.006
DRF. (2014). Välkommen på kurs i motiverande samtal. Hämtad 2017-01-16, från
http://www.drf.nu/inbjudan-till-kurs-i-motiverande-samtal/
DRF. (2016a). Dietisters samtal om ohälsosamma matvanor. Hämtad 2016-12-14, från
http://www.drf.nu/wp-content/uploads/2016/02/Dietisters-samtal-om-oh%C3%A4lsosammamatvanor.pdf
DRF. (2016b). Etisk kod för dietister. Hämtad 2016-11-21, från http://www.drf.nu/wpcontent/uploads/2016/02/Revidering160210Etiskkodjusterad0904071.doc-1.pdf
DRF. (2016c). Web-baserade stöd & verktyg. Hämtad 2016-11-21, från
http://www.drf.nu/levnadsvanor/information-inspiration/utbildningsmaterial/
DRF. (2016d). Finn en dietist. Hämtad 2016-11-25, från http://www.drf.nu/kontakt/finn-endietist/
Döring, N., Ghaderi, A., Bohman, B., Heitmann, B. L., Larsson, C., Berglind, D., ... &
Tynelius, P. (2016). Motivational Interviewing to Prevent Childhood Obesity: A Cluster RCT.
Pediatrics, e20153104.
Edwards, E. J., Stapleton, P., Williams, K., & Ball, L. (2015). Building skills, knowledge and
confidence in eating and exercise behavior change: Brief motivational interviewing training
for healthcare providers. Patient education and counseling, 98(5), 674-676. doi:
10.1016/j.pec.2015.02.006
Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB.
Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur AB.
Flores, G., Laws, M. B., Mayo, S. J., Zuckerman, B., Abreu, M., Medina, L., & Hardt, E. J.
(2003). Errors in medical interpretation and their potential clinical consequences in pediatric
encounters. Pediatrics, 111(1), 6-14. doi: 10.1542/peds.111.1.6
Folkhälsomyndigheten. (2010). Motiverande samtal i primärvården. Hämtad 2016-11-17,
från https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12367/Motiverande-samtal-iprimarvarden.pdf
Folkhälsomyndigheten. (2016a). Motiverande samtal - bakgrund. Hämtad 2016-11-18, från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/bakgrund/
Folkhälsomyndigheten. (2016b). SOMRA. Hämtad 2016-11-18, från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/somra/

35	
  

Forsyth, A., Deane, F.P., Williams, P. (2015). A lifestyle intervention for primary care
patients with depression and anxiety: A randomised controlled trial. Psychiatry Res, 230(2),
537-544. doi: 10.1016/j.psychres.2015.10.001
Foster, J. M., Smith, L., Usherwood, T., Sawyer, S. M., & Reddel, H. K. (2016). General
practitioner-delivered adherence counseling in asthma: feasibility and usefulness of skills,
training and support tools. Journal of Asthma, 53(3), 311-320. doi:
10.3109/02770903.2015.1091473
Fu, S. S., Roth, C., Battaglia, C. T., Nelson, D. B., Farmer, M. M., Do, T., ... & Zillich, A. J.
(2015). Training primary care clinicians in motivational interviewing: a comparison of two
models. Patient education and counseling, 98(1), 61-68. doi: 10.1016/j.pec.2014.10.007
Goenka, P. K. (2016). Lost in translation: impact of language barriers on children's
healthcare. Current Opinion in Pediatrics, 28(5), 659-666. doi:
10.1097/MOP.0000000000000404
Hardcastle, S. J., Taylor, A. H., Bailey, M. P., Harley, R. A., & Hagger, M. S. (2013).
Effectiveness of a motivational interviewing intervention on weight loss, physical activity and
cardiovascular disease risk factors: a randomised controlled trial with a 12-month postintervention follow-up. International journal of behavioral nutrition and physical activity,
10(1), 1-16. doi: 10.1186/1479-5868-10-40
Heinrich, E., Candel, M. J., Schaper, N. C., & de Vries, N. K. (2010). Effect evaluation of a
Motivational Interviewing based counselling strategy in diabetes care. Diabetes research and
clinical practice, 90(3), 270-278. doi: 10.1016/j.diabres.2010.09.012
Hollis, J. L., Williams, L. T., Collins, C. E., & Morgan, P. J. (2012). Effectiveness of
interventions using motivational interviewing for dietary and physical activity modification in
adults: a systematic review. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports,
11(5), 1-27.
Holm Ivarsson, B. (2016). MI - motiverande samtal – praktisk handbok för hälso- och
sjukvården. (3:e upplagan). Stockholm: Gothia Fortbildning.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. (2013). SPSS Manual. Hämtad 2016-12-07,
från
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjPgp
HPhJTRAhUYcVAKHUcjBpAQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fstudentportalen.uu.se%
2Fuusp-fileareatool%2Fdownload.action%3FnodeId%3D1186719%26toolAttachmentId%3D214739&usg=A
FQjCNH7DsExrp5J91ChYRlebwddEc7DBg&sig2=1ib8cJCwy1kMp43NCpEj9A&bvm=bv.
142059868,d.ZWM
Ismail, K., Thomas, S. M., Maissi, E., Chalder, T., Schmidt, U., Bartlett, J., ... & Treasure, J.
(2008). Motivational enhancement therapy with and without cognitive behavior therapy to
treat type 1 diabetes: a randomized trial. Annals of internal medicine, 149(10), 708-719. doi:
10.7326/0003-4819-149-10-200811180-00005

36	
  

Kreman, R., Yates, B. C., Agrawal, S., Fiandt, K., Briner, W., & Shurmur, S. (2006). The
effects of motivational interviewing on physiological outcomes. Applied Nursing Research,
19(3), 167-170. doi: 10.1016/j.apnr.2005.10.004
Lee, W. W., Choi, K. C., Yum, R. W., Doris, S. F., & Chair, S. Y. (2016). Effectiveness of
motivational interviewing on lifestyle modification and health outcomes of clients at risk or
diagnosed with cardiovascular diseases: A systematic review. International journal of nursing
studies, 53, 331-341. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.09.010
Lindhardt, C. L., Rubak, S., Mogensen, O., Hansen, H. P., Goldstein, H., Lamont, R. F., &
Joergensen, J. S. (2015). Healthcare professionals experience with motivational interviewing
in their encounter with obese pregnant women. Midwifery, 31(7), 678-684. doi:
10.1016/j.midw.2015.03.010
Lundahl, B. W., Kunz, C., Brownell, C., Tollefson, D., & Burke, B. L. (2010). A metaanalysis of motivational interviewing: Twenty-five years of empirical studies. Research on
Social Work Practice, 20(2): 137-160.
Lundahl, B., Moleni, T., Burke, B. L., Butters, R., Tollefson, D., Butler, C., & Rollnick, S.
(2013). Motivational interviewing in medical care settings: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Patient education and counseling, 93(2), 157-168.
doi: 10.1016/j.pec.2013.07.012
Madson, M. B., Loignon, A. C., & Lane, C. (2009). Training in motivational interviewing: A
systematic review. Journal of substance abuse treatment, 36(1), 101-109. doi:
10.1016/j.jsat.2008.05.005
Martins, R. K., & McNeil, D. W. (2009). Review of motivational interviewing in promoting
health behaviors. Clinical psychology review, 29(4), 283-293. doi: 10.1016/j.cpr.2009.02.001
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till
förändring. Stockholm: Natur Kultur Akademisk.
Minet, L. R., Wagner, L., Lønvig, E. M., Hjelmborg, J., & Henriksen, J. E. (2011). The effect
of motivational interviewing on glycaemic control and perceived competence of diabetes selfmanagement in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus after attending a group
education programme: a randomised controlled trial. Diabetologia, 54(7), 1620-1629. doi:
10.1007/s00125-011-2120-x
Morton, K., Beauchamp, M., Prothero, A., Joyce, L., Saunders, L., Spencer-Bowdage, S., ...
& Pedlar, C. (2015). The effectiveness of motivational interviewing for health behaviour
change in primary care settings: a systematic review. Health psychology review, 9(2), 205223. doi: 10.1080/17437199.2014.882006
NCPT. (2015). Strategy: Motivational Interviewing (C-2.1). Hämtad 2017-01-17, från
https://ncpt.webauthor.com/pubs/idnt-sv/codeC-2-MI
Nyberg, G., Sundblom, E., Norman, Å., Bohman, B., Hagberg, J. & Elinder, L. S. (2015).
Effectiveness of a universal parental support programme to promote healthy dietary habits
and physical activity and to prevent overweight and obesity in 6-year-old children: the healthy

37	
  

school start study, a cluster-randomised controlled trial. PloS one, 10(2), e0116876. doi:
10.1371/journal.pone.0116876
Palacio, A., Garay, D., Langer, B., Taylor, J., Wood, B. A., & Tamariz, L. (2016).
Motivational interviewing improves medication adherence: a systematic review and metaanalysis. Journal of general internal medicine, 1-12. doi: 10.1007/s11606-016-3685-3
Persson, J. E., Bohman, B., Forsberg, L., Beckman, M., Tynelius, P., Rasmussen, F., &
Ghaderi, A. (2016). Proficiency in Motivational Interviewing among Nurses in Child Health
Services Following Workshop and Supervision with Systematic Feedback. PloS one, 11(9),
e0163624. doi: 10.1371/journal.pone.0163624
Resnicow, K., McMaster, F., Bocian, A., Harris, D., Zhou, Y., Snetselaar, L., ... & Hollinger,
D. (2015). Motivational interviewing and dietary counseling for obesity in primary care: an
RCT. Pediatrics, 135(4), 649-657. doi: 10.1542/peds.2014-1880
SBU. (2009). Patientutbildning vid diabetes – en systematisk litteraturöversikt. Hämtad 201611-28, från http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/patientutbildning-viddiabetes/
SBU. (2014). Motiverande samtal för att förändra mat- eller motionsvanor. Hämtad 2016-1128, från http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/motiverande-samtal-for-attforandra-mat-eller-motionsvanor/
Schwartz, R. P. (2010). Motivational interviewing (patient-centered counseling) to address
childhood obesity. Pediatric annals, 39(3), 154-158. doi: 10.3928/00904481-20100223-06
SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Stockholm: Socialdepartementet.
Socialstyrelsen. (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Västerås:
Edita Västra Aros.
Socialstyrelsen. (2015a). Nationella riktlinjer för diabetesvård. Falun: Edita Bobergs.
Socialstyrelsen. (2015b). Nationella riktlinjer för diabetesvård – vetenskapligt underlag.
Hämtat 2016-11-24, från http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-diabetesvetenskapligt-underlag.pdf
Socialstyrelsen. (2015c). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Falun: Edita Bobergs AB.
Socialstyrelsen. (2016a). MI (Motiverande samtal). Hämtad 2016-11-15, från
http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiver
andesamtal
Socialstyrelsen. (2016b). En mer tillgänglig och patientcentrerad vård. Hämtad 2016-12-01,
från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20115/2016-3-22.pdf	
  

38	
  

Söderlund, L. L., Madson, M. B., Rubak, S., & Nilsen, P. (2011). A systematic review of
motivational interviewing training for general health care practitioners. Patient education and
counseling, 84(1), 16-26. doi: 10.1016/j.pec.2010.06.025
Trost, J. & Hultåker, O. (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur AB.
VanBuskirk, K. A., & Wetherell, J. L. (2014). Motivational interviewing with primary care
populations: a systematic review and meta-analysis. Journal of behavioral medicine, 37(4),
768-780. doi: 10.1007/s10865-013-9527-4
Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiskaprinciper inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Hämtad 2017-01-04, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
Williams, A., Manias, E., Cross, W., & Crawford, K. (2015). Motivational interviewing to
explore culturally and linguistically diverse people's comorbidity medication self‐efficacy.
Journal of clinical nursing, 24(9-10), 1269-1279. doi: 10.1111/jocn.12700
West, D. S., DiLillo, V., Bursac, Z., Gore, S. A., & Greene, P. G. (2007). Motivational
interviewing improves weight loss in women with type 2 diabetes. Diabetes care, 30(5),
1081-1087. doi: 10.2337/dc06-1966
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

39	
  

Bilaga 1. Enkät inklusive följebrev
Dietisten och motiverande samtal (MI)
Denna enkät är del av ett examensarbete vid Uppsala universitet, skapad av dietiststudenterna
Anna Jörnvi och Amanda Jacobsson. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur dietister
förhåller sig till motiverande samtal (MI).
Enkäten riktar sig till verksamma dietister i Sverige som regelbundet eller vid enstaka
tillfällen utövar patientsamtal inom öppenvård, d.v.s. polikliniska samtal i primärvård eller på
klinik.
Att genomföra enkäten tar ca 5 minuter. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst
avbryta utan att uppge varför. Dina svar är anonyma och kommer endast att användas till detta
examensarbete av undertecknade.
Stort tack för din medverkan! Har du några frågor får du gärna höra av dig via mail.
Anna Jörnvi (anna.jornvi@tele2.se),
Amanda Jacobsson (amanda-jacobsson@live.se).
Handledare: Paulina Nowicka (paulina.nowicka@ikv.uu.se).
Allmänna frågor
1. Är du legitimerad dietist?
o Ja
o Nej
2. Kön:
o Kvinna
o Man
3. Har du patientsamtal inom öppenvård (vård som inte kräver inläggning på sjukhus)?
o Ja, varje samtal
o Ja, men inte alla samtal
o Nej
4. Hur länge har du arbetat som dietist?
o 0-1 år
o 2-3 år
o 4-6 år
o 7-10 år
o Över 10 år	
  
5. Jag arbetar med:
o Barn (och föräldrar)
o Vuxna
o Alla åldrar
6. Med vilka patientgrupper arbetar du? (flervalsalternativ)
o Övervikt
o Diabetes typ 1
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o Diabetes typ 2
o IBS
o Undernäring eller undervikt
o Höga blodfetter (t.ex. kolesterol och triglycerider)
o Allergi/intolerans
o Ingen av ovanstående
o Övrigt:__________
7. Hur mycket tid har du för ett genomsnittligt patientsamtal?
o Under 20 min
o 20-29 min
o 30-44 min
o 45-60 min
o Över 60 min
Frågor om MI
8. Har du utbildning inom MI? (flervalsalternativ)
o Ja, inom dietistutbildningen
o Ja, påbyggande kurser (mindre än 10 timmar)
o Ja, påbyggande kurser (mer än 10 timmar)
o Ja, självstudier
o Nej, ingen
9. Använder du MI i dina patientsamtal?
o Ja, vid varje samtal
o Ja, men inte vid alla samtal
o Nej
10. Vilka av följande MI-verktyg använder du dig av i patientsamtalet? (flervalsalternativ)
o Ställer öppna frågor
o Bekräftar (framhåller det som är positivt)
o Lyssnar reflektivt (speglar)
o Summerar/sammanfattar det patienten sagt
o Ger information och råd med patientens tillåtelse
o Inget av ovanstående	
  
11. Till vilka patientgrupper använder du MI? (flervalsalternativ)
o Övervikt
o Diabetes typ 1
o Diabetes typ 2
o IBS
o Undernäring eller undervikt
o Höga blodfetter (t.ex. kolesterol och triglycerider)
o Allergi/intolerans
o Använder inte MI
o Övrigt:_________
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12. När du inte använder MI i ett patientsamtal, är orsaken: (flervalsalternativ)
o Tidsbrist
o Osäker på metoden
o Osäker på effekten av MI
o Samtal involverar tolk
o Samtal med barn
o Saknar utbildning
o Saknar handledning
o Använder alltid MI
o Övrigt:_________
13. Hur ofta tycker du att MI är användbart i patientsamtal?
o Alltid
o Oftast
o Ibland
o Sällan
o Aldrig
o Vet inte
14. Hur säker är du i användandet av MI?
o Mycket säker
o Ganska säker
o Ganska osäker
o Mycket osäker
o Vet inte
15. Önskar du mer utbildning i MI?
o Ja
o Nej
o Vet inte
16. Önskar du mer handledning i MI?
o Ja
o Nej
o Vet inte	
  
17. Hur ofta önskar du mer handledning i MI?
o Varje vecka
o Varje månad
o Varje kvartal
o Årligen
o Mer sällan
o Önskar inte mer handledning
18. Har du något du vill lägga till alternativt har synpunkter på denna undersökning och
våra frågor så skriv det gärna här:

Tack för att du har svarat på vår enkät!
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Bilaga 2. Deltagarnas kommentarer från enkäten

	
  
Deltagarnas kommentarer på fråga 12 ”När du inte använder MI i ett patientsamtal, är
orsaken:
”Känns inte bekvämt med cancerpatienter och/eller multisjuka äldre att de självsäkra [sic] ska
reflektera kring vad de kan göra och sätta en siffra på hur motiverade de är.”
”Ibland passar det inte”
”Ev kognitiva nedsättningar.”
”Samtalet behöver inte alltid ett rent MI samtalssätt för att mäta patienten”
”Då tex pat [sic] kommer för bedömning av kostintag, instruktioner till kostregistrering, vid
samtal/besök som mer går ut på kostinformation typ allergi, primär laktosintolerans”
”Om behov av mer information.”
”Äldre personer och personer med utländsk härkomst kan ha mycket svårt att ta till sig MI
eftersom de kan ha en vana av att få råd”
”Om patienten styr samtalet kan det vara svårt”
”Glömmer ibland. Behöver träna mer o förbättra tekniken”
”Patienten har väldigt dålig hörsel/orkar ej ha ett längre samtal”
”där patienten av olika anledningar, främst funktionsnedsättningar inte kan tillgodogöra sig
MI”
”Vissa samtal av mer informativt slag.”
”Passar inte alltid”
”Känns inte alltid aktuellt vid undernäring”
”MI är inte aktuellt pga patienten är redan motiverad eller samtalet har ett annat syfte”
”MI Passar inte alla patienter, man måste känna in patienten. MI är en ganska "hård" teknik.”
”Använder alltid MI, i all fall delvis under samtalet”
”majoriteten av mina patienter är inneliggande och inte alltid lämpliga för längre/MI-samtal”
”Där det inte är lämpligt. Svårt sjuk patient där man diskuterar symtom och problem.”
”När mitt uppdrag enbart är att ge information”
”Är inte alltid relevant.”
”Glömmer bort!”
”Patienten svara [sic] ej på öppna frågor”
”Det fungerar inte på alla patienter. De som svarar ’jag vet inte’ på frågor och de som är
ovilliga att prata.”
”När prio [sic] ligger på information/utbildning och hög motivation finns”
”Att patienten inte förstår de öppna frågorna, utan endast önskar fakta”
”Om patienten har neuropsykiatrisk diagnos går det inte alltid att ha öppna frågor utan
behandlare måste rikta/guida patienten mer.”
”beroende på typ av samtal, eller hur kontakten med fam [sic] /barn blir. Passar vid olika
tillfällen under samtalet”
”Jag använder MI där det behövs.”
”Mindre MI vid viss info ex konsistensanpassning efter käkkirurgi, glutenfri kostinfo i grupp”
”En del samtal är till största delen informativa ex vid allergi”
”Orelevans [sic]”
”Glömmer pga stress/inte hunnit förbereda samtalet tillräckligt”
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”För att det inte känns som det passa in”
”Tror i alla fall att jag anväder [sic] delar av MI i alla patientsamtal”
”Glömmer”
”Då patienten inte behöver motiveras”
”Ibland är det ren information och inte direkt något motivationsarbete men det är klart man
försöker ha MI-anda.”
”Patienten har inte förmåga att reflektera och resonera själv.”
”För att patienten ska klara en tuff pågående behandling går det inte alltid att jobba efter detta,
patienten har inte mycket valmöjligheter för att klara behandlinigen [sic] och ha en chans att
bli frisk.”
”Ibland passar inte betoende [sic] på patien [sic]”
”Patienter med neuropsykiatrisk eller fysisk funktionsnedsättning.”
”Ej relevant i vissa fall”
”Mycket information ska ges, svårt att använda MI”
Deltagarnas kommentarer på fråga 18: ”Har du något du vill lägga till alternativt har
synpunkter på denna undersökning och våra frågor så skriv det gärna här:”
”Ni skiljer inte i enkäten på att använda MI till viss del eller fullt ut. Kan man säga att man
använder MI om man bara ställer öppna frågor eller bör hela samtalet med inledning, mitt och
avslut präglas av MI-andan för att säga att man använder MI? Jag tycker nog det senare, men
skulle nog säga att mina samtal ofta är inspirerade av MI, men ej följer metoden fullt ut.”
”Använder ett hälsofrämjande personcentrerat förhållningssätt i alla samtal. Använder Inte
[sic] bara MI utan även andra metoder med liknade förhållningssätt till patienten. Upplever att
MI är bra i vissa situationer och andra metoder bättre i andra. Så lite svårt att svara på
frågorna, de svarar inte bara på metoden MI. Ger numera inte råd utan att fråga om lov, sätter
alltid mål tillsammans med patienten även om de ibland inte stämmer med det jag ser som
viktigast. Tycker att detta har gett en mycket bättre dialog med patienten och även bättre
resultat.”
”Glömde tillägga att jag ibland upplever det svårt att använda mig av MI till patienter som ej
har svenska som modersmål (oavsett om tillkortakommanden eller ej), de kan ibland verka
förvirrade av de öppna frågorna, börjar prata om "annat", svårare hålla tråden, eller så stället
de sig frågande. Ej täckande alternativ för hur länge en jobbat kliniskt.”
”Har arbetat som dietist i 1,5 år så var osäke [sic] på om jag skulle välja alternativet 0-1 år
eller 2-3 år. Valde 2-3 år [sic]”
”Intressant att ni bevakar detta. Påbyggnadskursen jag gick på Göteborgsuniversitet finns inte
längre. MI är ett nödvändigt redskap i patientcentrerat arbete!”
”Osäker på vad som räknas som MI. Det begreppet fanns ej när jag utbildade mig. Vi lärde
oss samtalsmetodik med öppna frågor, spegling, lyssna in patienten, stötta patienten att göra
bra egna val utifrån sin vardag, sammanfatta m.m.”
”Mkt [sic] bra att detta kartläggs. Lycka tilla! [sic]”

44	
  

”Jag tycker att tidsbristen och för lite utbildning i metoden är huvudorsakerna till att jag inte
använder MI mer. Samtidigt som det är energikrävande för mig som dietist, ibland orkar jag
helt enkelt inte, framförallt inte när jag har många bokade patienter på en dag.”
”För att motverka strukturer där en del individer exkluderas pga könstillhörighet vore det bra
om ni hade inkluderat även ett icke-binärt alternativ till frågan om kön.”
”Användbart med MI men kräver att det används regelbundet efter utbildning för att behålla
kunskap och flyt i samtalen.”
”MI är ett bra verktyg för vissa patientsamtal, och delar av det är allmängilltigt [sic]. Men
vissa saker kan upplevas mycket manipulativa eller hårt av patienten.”
”Svårt att besvara frågorna då jag som sagt inte har utbildning specifikt i MI, men anser att
jag använder snarlik metod.”
”Utbildningen vi får på Dietistprogrammet är så grundlig och kort att det inte ger en säker
grund att stå på. Jag kan därför inte uttala mig om effekten av MI. Många av dess principer är
sund förnufft [sic] i samtalet med patienter.”
”Jag har jobbat 1-2 år (1 år och 10 månader) vilket inte fanns som alternativ”
”Tänk på att kön inte måste vara en dikotom variabel. =)”
”Det är inte alltid att patientmöten handlar om att motivera. Bejaka livskvalité och integritet,
svara på frågor, göra bedömningar och erbjuda stöd är också viktiga delar som ingår. Men när
förändring står i fokus är MI ett bra verktyg.”
”Har arbetat som dietist i 1,5 år. Saknade det svarsalternativet.”
”I mina svar att jag använde rMI [sic] menar jag att jag i alla fall anv [sic] delar av den. Vi i
disteisgtruppen [sic] har återkommande handledning i nuläget 1 tillfälle/termin.”
”Det finns vidareutbildning i Mi [sic] på arbetsplatsen men den var tyvärr fullbokad när jag
ville gå. Så jag kommer att få mer kunskap om Mi [sic] framöver.”
”Svårt att använda på hembesök hos de äldre patienterna som inte är motiverade o [sic] sökt
hjälp själva.”

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

45	
  

Bilaga 3. Statistisk analys från SPSS

	
  
Resultatet av chi-två test för användning av MI inom undersökta patientgrupper
1 = Använder MI till patientgrupp
2 = Använder inte MI till patientgrupp
Test Statistics
MI och diabetes
Observed N Expected N

MI och diabetes
Residual

1

83

44,5

38,5

2

6

44,5

-38,5

Total

89

66,618a

Chi-Square
df

1

Asymp. Sig.

,000

a. 0 cells (,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is
44,5.

Test Statistics
MI och övervikt

MI och övervikt
Observed N Expected N

Residual

1

99

50,0

49,0

2

1

50,0

-49,0

Total

96,040a

Chi-Square
df

1

Asymp. Sig.

,000

a. 0 cells (,0%) have expected

100

frequencies less than 5. The
minimum expected cell
frequency is 50,0.

Test Statistics
MI och IBS

MI och IBS

Observed N Expected N

Residual

1

57

42,5

14,5

2

28

42,5

-14,5

Total

85

Chi-Square

9,894a

df
Asymp. Sig.

1
,002

a. 0 cells (,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell
frequency is 42,5.
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Test Statistics

MI och undernäring
Observed N Expected N
1

91

60,0

31,0

2

29

60,0

-31,0

Total

MI och undernäring

Residual

32,033a

Chi-Square
df

1

Asymp. Sig.

120

,000

a. 0 cells (,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell frequency is
60,0.

Test Statistics
MI och blodfetter

MI och blodfetter
Observed N Expected N

Residual

1

61

36,0

25,0

2

11

36,0

-25,0

Total

72

34,722a

Chi-Square
df

1

Asymp. Sig.

,000

a. 0 cells (,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell
frequency is 36,0.

Test Statistics
MI och allergi
Observed N Expected N

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

MI och allergi

Residual

1

23

40,0

-17,0

2

57

40,0

17,0

Total

80

Chi-Square

14,450a

df
Asymp. Sig.

1
,000

a. 0 cells (,0%) have expected
frequencies less than 5. The
minimum expected cell
frequency is 40,0.
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Bilaga 4. Arbetsfördelning

Planering av studien och uppsatsarbetet
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