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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Typ 2-diabetes är en växande sjukdom världen över och patienter med 

prediabetes eller metabolt syndrom har stor risk att utveckla sjukdomen. Fysisk aktivitet är en 

del av behandlingen, men vilket det kan saknas motivation till ibland.  

Syfte: syftet var att undersöka om motiverande samtal i primärvården kan vara ett stöd för 

patienter med typ 2-diabetes, prediabetes eller metabolt syndrom, för att öka sin fysiska 

aktivitet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie, där artiklar med kvantitativ ansats valdes. De 

analyserades enligt en flödesmodell beskriven av Polit & Beck (2008). 

Resultat: Studien visade att när MI-samtalet till patienter levererades via telefon hade det 

positiv effekt för att ge stöd till patienter för att öka sin fysiska aktivitet. Även om samtalet 

levereras av dietist, sjukgymnast inom sedvanlig vård eller av forskningssköterska som inte 

arbetar inom vanliga diabetesvården, hade det effekt. Resultatet visar också att MI-samtal inte 

hade någon effekt inom den ordinarie diabetesvården, när det levererades av sjuksköterska 

eller läkare på vårdcentral. 

Slutsats: Telefonbaserade MI-samtal visade sig vara det som hade bäst effekt när det gällde 

stöd för att öka fysisk aktivitet hos patienter med typ 2-diabetes, prediabetes och metabolt 

syndrom. I dagsläget i Region Stockholm är telefonsamtal till patienterna inget som 

vårdcentralerna får ersättning för. Mer forskning som fokuserar på fysisk aktivitet och 

kvalificerade MI-samtal kanske kan hjälpa till att ändra på vilka omvårdnadsåtgärder som 

kommer att efterfrågas av beställarna på sikt. 

Nyckelord: diabetes typ 2, prediabetes, metabolt syndrom, fysisk aktivitet, motiverande 

samtal 
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ABSTRACT  

The background: Type 2 diabetes is a growing disease worldwide and patients with 

prediabetes or metabolic syndrome are at great risk of developing the disease. Physical 

activity is part of the treatment, but it may lack motivation at times.  

The aim: The aim of the literature study was to examine whether motivational interviewing in 

primary care can be a support for patients with type 2 diabetes, prediabetes or metabolic 

syndrome, to increase their physical activity. 

The method: A systematic literature study in which articles with a quantitative approach were 

selected. They were analyzed according to a flow model described by Polit & Beck (2008). 

The result: When the Motivational interviewing to the patient is delivered over the phone, it 

can have good effect to support the patient in raising their physical activity. Even though the 

MI is given by a dietician, physiotherapist in the usual care or by a research nurse who does 

not work within usual diabetes care, it had an effect. The result also shows that Motivational 

interviewing did not have any effect in the ordinary diabetes care in primary care. 

The conclusion: Telephone-based MI calls were found to be most effective in supporting 

physical activity in patients with type 2 diabetes, prediabetes and metabolic syndrome. At 

present, telephone calls to patients are not something that gives any compensation to the 

health centers in Region Stockholm. More research that focuses on physical activity and 

qualified MI may help to change which measures will be required in the long run.  

Keyword; diabetes type 2, prediabetes, metabolic syndrome, physical activity, motivational 

interviewing 
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BAKGRUND  

1.1 Diabetes  

Diabetes är en allvarlig sjukdom med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar vilket medför en 

högre dödlighet än hos befolkningen i övrigt. Det finns flera former av diabetes, de vanligaste 

är typ 1- och typ 2-diabetes. Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom, patienter med denna 

form får vård på endokrinologiska kliniker. De flesta patienter med typ 2-diabetes tas om 

hand av primärvården. Gemensamt för de båda formerna av diabetes är förhöjda 

blodsockernivåer och en ökad risk för akuta och långsiktiga komplikationer. Typ 2-diabetes 

ökar i snabb takt i världen och är ett stort folkhälsoproblem. De flesta människor med typ 2-

diabetes lever i låg- och medelinkomstländer och dessa kommer att uppleva den största 

ökningen i sjukdomsfall under de kommande åren men det är en sjukdom som ökar 

kontinuerligt även i Sverige, cirka 5 procent av Sveriges vuxna befolkning har diabetes 

(Socialstyrelsen, 2018). Anledningen till den stora ökningen är en följd av förbättrade 

ekonomiska förutsättningar och de livsstilsförändringar som följer med detta. Dessa ändringar 

i livsstilen leder till minskad fysisk aktivitet och en ökning av övervikt eller fetma hos 

befolkningen. Det är viktigt att bryta denna trend, vilket innebär stora utmaningar för hälso- 

och sjukvården (Guariguata et al., 2014). Diagnoskriterier för diabetes typ 2 innebär faste-P-

glukos ≥7,0 mmol/L. Vid OGTT (oral glukostoleranstest) och två timmars senare P-glukos 

≥12,2 (kapillärt) alternativt 11,1 (venöst) mmol/L. Slumpmässigt P-glukos ≥12,2 (kapillärt) 

eller 11,1 (venöst) mmol/L vid samtidiga hyperglykemiska symtom.  HbA1c ≥48 mmol/mol 

med samtidigt faste-P-glukos ≥7,0 mmol/L (Viss, 2018).  För att utvärdera 

diabetesbehandling används analys av HbA1c i blodprov i kombination med faste-p-glukos 

eller patientens egna kontroller av blodsockret hos patienter med diabetes typ 2 med egen 

blodsockerapparat.  HbA1c bildas i varierande mängd när blodsocker fastnar på hemoglobinet 

i de röda blodkropparna och visar mått på genomsnittlig glukoskontroll under de senaste 2–3 

månaderna. I internationella riktlinjer rekommenderas värden på HbA1c kring 47–52 

mmol/mol (SBU, 2009). 

 

1.3 Prediabetes 

Prediabetes är ett förstadium till typ 2-diabetes, blodsockret ligger över det normala men har 

inte överskridit gränsen för att få diagnosen typ 2-diabetes. Prediabetes definieras som: IFG 



6 

 

(Impaired Fasting Glucose) : fP-glukos 6,1-6,9 mmol/L. HbA1c för diagnostik av prediabetes 

är ännu inte rekommenderat men kan användas som underlag för fortsatt diagnostik med fP-

glukos eller OGTT om HbA1c är >39 mmol/mol (Viss, 2018). Prevalensen av prediabetes i 

Sverige beräknas vara cirka 10% av befolkningen. Det är av betydelse att följa utvecklingen av 

prediabetes, eftersom risken för att utveckla typ 2-diabetes är hög. Hälso- och sjukvården bör 

arbeta med förebyggande vård så att prediabetes inte övergår till typ 2-diabetes. Preventiva 

program kan fördröja och eventuellt förhindra en utveckling till typ 2-diabetes med hjälp av 

livsstilsinterventioner (Viss, 2018). Enligt en systematisk översikt som Gillies el al, (2007) 

gjort, verkar det som om livsstilsförändringar är minst lika effektivt som farmakologisk 

behandling för att förebygga att patienter med prediabetes utvecklar typ 2-diabetes. 

 

1.4 Metabolt syndrom med risk att utveckla typ 2-diabetes. 

Uppkomsten av metabola syndromet beror på ett samspel av livsstilsfaktorer och genetiska 

faktorer i en komplex interaktion och något som ökar i befolkningen (Eckel, Grundy, Zimmet, 

2005). Definitionen av metabola syndromet kan variera, samtliga definitioner innefattar dock 

bukfetma/övervikt, den typiska dyslipidemin, insulinresistens och rubbad insulinkänslighet 

samt hypertoni. Den amerikanska definitionen National Cholesterol Education Program 

(NCEP/ATP III) är den mest använda och lämpar sig väl för klinisk praxis. Risken att insjukna 

i typ 2-diabetes eller prediabetes är större hos patienter med metabolt syndrom. En låg fysisk 

aktivitet påskyndar utvecklingen av det metabola syndromet, medan en medelhög eller hög 

fysisk aktivitetsnivå kan förebygga eller behandla det metabola syndromet. Metabola 

syndromet ökar inte bara risken för prediabetes och typ 2-diabetes, utan även för andra så 

kallade folkhälsosjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancersjukdomar (Grundy, 

2008). Preventiva program har visat att utvecklingen till typ 2-diabetes kan fördröjas och 

möjligen förhindras med livsstilsinterventioner. Hos de som redan har typ 2-diabetes är 

prognosen sämre hos de med samtidigt metabolt syndrom. Riktad behandling bör fokusera på 

personer med flera riskfaktorer, såsom tobaksberoende, hypertoni, hyperlipidemi, övervikt, 

fetma, ökat midjemått och fysisk inaktivitet (Viss, 2018). 

 

1.5 Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna när det gäller livsstilsförändringar i syfte att förhindra 

eller behandla typ 2-diabetes och dess relaterade sjuklighet. Regelbunden fysisk aktivitet leder 

till ökad insulinkänslighet och därmed bättre glukoskontroll, vilket minskar risken för typ 2-
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diabetes, det gäller även vid måttlig fysisk aktivitet och är oberoende av om patienten uppnår 

en viktnedgång eller inte. Dessutom kan komplikationer till följd av typ 2-diabetes hindras eller 

uppskjutas (Thomas, Elliott, Naughton, 2006). Vid fysisk aktivitet reduceras nivåerna av 

fasteblodsocker (FBG) och HbA1c redan efter en ökning med 100 minuters måttlig fysisk 

aktivitet per vecka hos patienter med typ 2-diabetes och prediabetes, vilket framkommer i en 

studie (Boniol, Dragomir, Autier, Boyle, 2014) där man studerat fysisk aktivitet utan att 

patienterna samtidigt ändrar på sin diet. I medel sjönk HbA1c med 0,9 mmol/mol och FBG 

sjönk med 0,26 mmol/l. Hos patienter som uppnådde, det för WHO rekommenderade 150 

minuters fysisk aktivitet i veckan, sjönk HbA1c och FBG ytterligare (Boniol et al., 2014). 

Definition av otillräcklig fysisk aktivitet är enligt Socialstyrelsen mindre än 150 minuters fysisk 

aktivitet per vecka på en måttlig intensitetsnivå eller 75 minuter per vecka på hög intensitetsnivå 

(Socialstyrelsen, 2018). Oavsett vilken aktivitetsnivå en fysisk aktivitet har, låg måttlig eller 

kraftfull, är den i olika grad förknippad med en minskning av den relativa risken för typ 2-

diabetes (Aune, Norat, Leitzmann, Tonstad, Vatten, 2015). Även patienter som har metabolt 

syndrom har stor nytta av fysisk aktivitet för att förhindra att de får diabetes typ 2 (Grundy, 

2008). Det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och metabolt syndrom, personer som 

motionerade minst 30 minuter och två gånger i veckan hade 70 procent lägre förekomst av 

metabola syndromet jämfört med personer som har en mer stillasittande fritid (Halldin, Rosell, 

de Faire, Hellénius, 2007).  

 

1.6 Motivation till egenvård i form av fysisk aktivitet 

Motivation är nyckeln till beteendeförändringar, men trots att det finns mycket positiva effekter 

med fysisk aktivitet för patienter med typ 2-diabetes och trots att fysisk aktivitet är en viktig 

del av behandlingen är det många som inte är tillräckligt fysiskt aktiva. Orsaken är att de inte 

känner sig motiverade till att motionera. Så många som 47 % av diabetespatienter uppger 

otillräcklig fysisk aktivitet, ändå finns det studier som visar att patienter tenderar att överskatta 

hur mycket fysisk aktivitet de faktiskt utövar (Hayes & Kriska, 2008). Det framkommer även 

att vårdpersonal och patienter har helt olika uppfattning om vilken grad av motivation till 

förändring patienten hade. Det visade sig att 28 % av tillfrågade patienter med typ 2-diabetes 

inte är motiverade till livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet (Casey, 2007; Linmans, 

van Rossem, Knottnerus, Spigt, 2014). Det som sjuksköterskor upplevde som hinder när det 

gällde rådgivning angående livsstilsförändringar till patienter med typ 2-diabetes, är brist på 

kunskap hos sig själva och tidsbrist, men det som de hade mest svårigheter att hantera, var när 

patienter hade begränsade kunskaper angående hur en hälsosam livsstil ser ut och begränsade 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Naughton%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16855995
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insikter om sitt eget beteende samt brist på motivation till att göra livsstilsförändringar (Casey, 

2007). Egenvård definieras av Socialstyrelsen (2018) som när en patient själv eller med hjälp 

av anhöriga får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet. Patientutbildning i egenvård är 

grunden i vården av patienter med diabetes eller som riskerar att utveckla sjukdomen. I 

sjuksköterskans ansvarsområde ingår att ge stöd till livsstilsförändringar genom 

patientutbildning samt även fungera som stöd och rådgivare till patienten och närstående. Stödet 

ska även bidra till kontinuitet och uppföljning (Viss, 2015). Även om det finns en betydande 

tillgång av information angående kost och motion i västerländska länder i syfte att minska 

risken att utveckla diabetes typ 2, så fortsätter övervikt och den stillasittande livsstilen. Det är 

primärvården som har fått i uppdrag att utföra den förebyggande vården för den ökning av 

personer som riskerar att drabbas av diabetes typ 2, men effekten av den rådgivning som 

används inom primärvården har haft begränsad effekt (Haire-Joshu & Klein, 2011).  

 

1.7 Motiverande samtal 

Motiverande samtal (MI) som modell utvecklades till en början för att behandla patienter med 

alkoholproblem, idag används metoden även vid andra livsstilsrelaterade faktorer för att främja 

motivation och beteendeförändringar. Skillnaden mellan MI och traditionell rådgivning inom 

vården är att vid MI är behandlaren mer som en vägledare än en rådgivare och patienten ska 

tillfrågas om den önskar få information. MI innehåller olika steg och moment där rådgivaren 

använder sig av speciella metoder för att lotsa samtalet mot beteendeförändring. Detta 

förhållningssätt och det reflektiva lyssnandet är grunden för MI. Förhållningssättet innebär att 

rådgivaren visar empati och kan förstå patienten samt har ett samarbetande sätt där 

argumentation och ifrågasättande undviks, det som brukar kallas MI-spirit och utifrån det 

framkallas prat om förändring. Motiverande samtal är personcentrerat och utgår helt från 

patientens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som är 

aktuell. Samtalet som kan vara långt eller kort, är utformat för att stärka patienten att formulera 

en tro på sin egen förmåga och möjlighet till förändring. I MI-samtalet försöker den som håller 

i samtalet stärka personens egen inre motivation till förändring. Det är patienten som går från 

att inte vara beredd på förändring till att överväga att göra en förändring till att slutligen bli 

beredd. Övervägandet kan naturligtvis också leda till ett beslut att inte göra en förändring. När 

MI används som metod för att hjälpa patienter inom vården ska personalen vara utbildade i 

metoden och samtalen ska kontinuerligt spelas i för att kvalitetssäkra att metoden används på 

rätt sätt, samtalen spelas självfallet in med patientens medgivande (Miller & Rollnik, 2013). I 

Sverige görs kodningen av inspelade samtal av Miclab, som finns på Kompetenscentrum för 
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psykoterapi, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. De tar emot 

inspelade MI-samtal för kvalitetssäkring genom att det inspelade samtalet skickas till Miclab. 

De bedömer sen i vilken grad det inspelade samtalet är ett korrekt MI-samtal 

(https://front.miclab.se). I Stockholm är det ingen av vårdcentralerna som kvalitetssäkrar sina 

MI-samtal genom att skicka dem för kodning till Miclab (S. Trygg-Lycke, personlig 

kommunikation, 26 maj, 2018).  

 

1.8 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer angående fysisk aktivitet och diabetesvård. 

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer, bland annat för diabetesvård och prevention 

och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018).  För vissa grupper av 

vuxna är ohälsosamma levnadsvanor mer riskfyllda än för andra, exempelvis grupper med 

vissa sjukdomar, dit räknas diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Rekommendationerna består av 

åtgärder som ska ge stöd åt vuxna personer med särskild risk som är i behov av att förändra 

sina levnadsvanor som; rökning, missbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller 

otillräcklig fysisk aktivitet. De flesta av rekommendationerna, oavsett vilken levnadsvana det 

gäller, består av rådgivning i form av samtal. Det rådgivande samtalet är grunden för att 

rekommendera vuxna med särskild risk, som inte är otillräckligt fysisk aktiva, att öka sin 

fysiska aktivitet. Samtalet kan kompletteras med tillägg av aktivitetsmätare eller av skriftlig 

ordination av fysisk aktivitet.  Även i riktlinjerna för diabetesvård, är en av de centrala 

rekommendationerna att minska risken för att utveckla typ 2-diabetes med åtgärder som 

handlar om mat och motion. Enligt rekommendationerna bör hälso- och sjukvården erbjuda 

stöd för ökad fysisk aktivitet till personer med typ 2-diabetes (prioritet 1) 

Motiverande samtal beskrivs på Socialstyrelsens hemsida som en insats som kan vara till 

hjälp vid rådgivning och behandling vid exempelvis alkohol, tobak, kost och motion för att 

främja motivation och beteendeförändring. Som stöd för samtal om fysisk aktivitet beskrivs 

rådgivande samtal (MI) som en metod och som även illustreras med en film, hur hälso- och 

sjukvården kan arbeta med stöd för att öka fysisk aktivitet enligt Socialstyrelsen riktlinjer för 

prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Enligt Nationella riktlinjer för 

diabetesvård rekommenderas dock ej Motiverande samtal i syfte att förbättra 

glukoskontrollen, det är Icke-göra enligt riktlinjerna. Socialstyrelsen hänvisar även till FYSS 

(fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) för metodstöd. 

Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att implementera riktlinjerna under åren 

2018–2020, som i sin tur har tagit fram koder för klassificering av vårdåtgärder (KVÅ-koder) 

https://front.miclab.se/
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och en informationsspecifikation för att stötta arbetet med att dokumentera processen att 

stödja en patient att ändra en levnadsvana (Socialstyrelsen; 2018). Enligt den utvecklade 

ersättningsmodellen inom Region Stockholm, är det sen flera år tillbaka ett ökat fokus på 

hälsofrämjande insatser. Distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral får extra ersättning för 

hälsomotiverande samtal om alkohol, rökning, kost och motion med patienter. 

https://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2012/11/beslut-fattat-

om-ersattning-till-huslakarmottagningar/ 

 

1.9 Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram till arbetet valdes Dorothea Orems egenvårdsteori. Teorin är 

indelad i tre olika teorier som utgör en ”generell teori”; en teori om egenvård, en om 

egenvårdsbrist och en teori om omvårdnadssystem. I teorin om egenvård beskrivs egenvård 

som de handlingar som en person själv utför för att bevara sin hälsa och sitt välbefinnande, 

vilket är en form av allmänmänskligt beteende. Teorin om egenvård omfattar tre viktiga 

begrepp; egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav (Kirkevold, 2007). Orem (2001) 

menar att patientens hälsa består av fysiska, psykologiska, kulturella, sociala och 

mellanmänskliga interaktioner, delar som hänger ihop och som är grunden till det som 

möjliggör egenvård. För att utföra en effektiv egenvård menar Orem (2001) att det är viktigt 

att patienten vet vilka omvårdnadsbehov hon har och vilka åtgärder som behöver utföras, samt 

har förmågan att utföra dem (a.a). Omvårdnadsbehoven delas in i tre kategorier, de 

universella, de utvecklingsrelaterade samt de egenvårdsbehov som är relaterade till 

hälsoproblem. Universella egenvårdsbehov är de som gäller livsviktiga behov som bland 

annat att andas samt att inta föda och dryck. De utvecklingsrelaterade egenvårdsbehoven 

syftar till människans utvecklingsprocesser från födseln till döden. De egenvårdsbehov som är 

kopplade till hälsoproblem finns hos personer som får sin hälsa hotad som till exempel när en 

patient fått diagnosen typ 2-diabetes eller har ökad risk att utveckla sjukdomen. Den nya 

situationen gör att patienten ställs inför förändringar med nya krav och kan därmed bli 

beroende av andra för att tillgodose sina omvårdnadsbehov (Kirkevold, 2007).  

 

Teorin om egenvårdsbrist är uppbyggd kring begreppen egenvårskapacitet och 

egenvårdsbegränsning och utgör en beskrivning av varför egenvårdsbrist kan uppstå när en 

individ hamnar i en ny livssituation, exempelvis vid sjukdom och varför en patient kommer i 
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behov av omvårdnad. Det tillkommer då nya egenvårdsbehov, det vill säga aktiviteter för att 

främja hälsa, egenvårdkapaciteten kan därför förändras. Detta medför att den 

egenvårdskapacitet patienten har kanske inte räcker för att möta de egenvårdskrav som 

uppståtår i den nya situationen. Det kan då bli en obalans mellan patientens egenvårdskrav och 

egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2007; Orem, 2001). Egenvårdskapaciteten beskrivs som den 

förmåga patienten har för att utföra sin egenvård, den kan variera utifrån omständigheter som 

individens hälsotillstånd, ålder, miljö, kunskap och utbildning, faktorer som Orem (2001) ser 

som en förutsättning för att kunna utföra egenvård. En annan förutsättning för att kunna utföra 

egenvård är att patienten har uppnått en viss mognad och genom erfarenhet kan klara av att ta 

hand om sig själv i olika situationer som kan uppstå. I samband med teorin om egenvårdsbrist 

beskrivs att det kan finnas begränsningar i patientens egenvårdskapacitet. Orem nämner tre 

typer av begränsningar; begränsade kunskaper, begränsad förmåga att avgöra och fatta egna 

beslut samt begränsningar att kunna utföra lämpliga handlingar som ger resultat (Kirkevold, 

2007).  

 

Teorin om omvårdnadssystemet, som enligt Orem (2001) skapas i samspelet mellan patienten 

och sjuksköterskan i en omvårdnadssituation, är indelad i tre nivåer; fullständigt 

kompenserande, delvis kompenserande och den tredje nivån som handlar om ett stödjande och 

undervisande. Enligt Kirkevold (2007) beskriver Orem att omvårdnaden består av att hjälpa 

patienten att återfå eller stärka sin förmåga att självständigt se till de egna behoven i samband 

med sjukdom, skada eller fysisk funktionsnedsättning. Sjuksköterskan ska hjälpa till att 

kompensera för egenvårdsbrist hos patienten, detta genom att ge stöd, undervisa och skapa en 

miljö som främjar utveckling samt att gemensamt med patienten att sätt upp mål för egenvården 

(a.a). När det gäller patienter med diabetes typ 2, prediabetes eller metabolt syndrom är det just 

det stödjande och undervisande systemet som är aktuellt. 

 

1.10 Problemformulering 

Det finns mycket stöd för att fysisk aktivitet är en effektiv behandling för att sänka 

blodsockret hos patienter med typ 2-diabetes och för att förhindra/fördröja att patienter med 

prediabetes eller metabolt syndrom utvecklar sjukdomen. Men trots att det finns mycket 

information och broschyrer angående vikten av fysisk aktivitet, så fortsätter typ 2-diabetes att 

öka. Många patienter motionerar väldigt lite eller inte alls på grund av att de saknar 

motivation till att öka sin fysiska aktivitet och behöver därför stöd i sin egenvård. Eftersom 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom primärvården får extra ersättning för 
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hälsomotiverande samtal med patienter enligt rådande ersättningsmodell inom Region 

Stockholm, har vårdcentralerna som mål att alla ska ha utbildning i Motiverande samtal. 

Utbildningen är en uppdragsutbildning, vilket innebär att den bekostas av arbetsgivaren, den 

är dessutom ofta obligatorisk för arbetstagaren. Det är därför intressant och viktigt att ta reda 

på vad forskningen kommit fram till när det gäller effekten av MI-samtal som stöd vid 

livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet, hos patienter med typ 2-diabetes eller de som 

har stor risk att utveckla sjukdomen, vilka är en stor grupp av primärvårdens patienter.  

1.11 Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka om Motiverande samtal i primärvården kan vara 

ett stöd för patienter med typ 2-diabetes, prediabetes eller metabolt syndrom, för att öka sin 

fysiska aktivitet. 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Den design som valdes för denna studie var en systematisk litteraturöversikt med kvantitativ 

ansats, detta för att belysa aktuell forskning angående ämnet som ska studeras. Litteraturstudie 

som metod är ett strukturerat arbetssätt för att skapa översikt kring kunskapsläget inom ett 

omvårdnadsproblem (Friberg, 2012). Kvantitativ forskning kan fastställa om en handling inom 

vården ger bättre resultat än en annan, vilket är möjligt genom mätningar och jämförelser 

(Segesten, 2012).  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

För att underlätta urvalet av artiklar i en litteraturstudie har Polit & Beck (2008) beskrivit en 

flödesmodell med nio steg, där de olika stegen i en litteraturöversikt skildras. De olika stegen 

beskrivs kortfattat här för att beskrivas mer utförligt under respektive rubrik i metodavsnittet. 

Det började med steg 1 då syftet formulerades och utifrån syftet identifierades relevanta sökord 

(steg 2). Sökningarna efter artiklar gjordes i databaserna PubMed och Cinahl, vilket 

dokumenterades (steg 3), först med penna och block för att sen skrivas in i sökmatrisen (Bilaga 

1.) Titeln på artiklarna lästes och om artikeln bedömdes vara relevant för studiens syfte, lästes 

även abstrakten (steg 4). De artiklar som bedömdes som relevanta för studien lästes sen i sin 

helhet (steg 5).  De artiklar som ansågs relevanta för studien kodades med matrisnummer. En 
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artikel exkluderades (steg 6). Efter genomläsningen valdes 14 artiklar ut för kvalitetsgranskning 

(steg 7). De 14 artiklarna bearbetades och analyserades utifrån hur respektive studie hade 

beskrivit genomförandet av studien samt dess resultat (steg 8). Slutligen sammanställdes 

resultatet i fem olika kategorier utifrån vilken intervention artikeln beskrivit (steg 9). 

 

2.3 Sökstrategi 

Sökningar gjordes i databaserna Pubmed och Cinahl, som innehåller material från hela det 

biomedicinska området, såsom medicin och omvårdnad. Vid sökningen användes en boolesk 

sökteknik, termen som användes var AND. Artiklarna i databaserna är framför allt på engelska. 

Sökorden som användes för att söka artiklar till litteraturstudien var; diabetes type 2, 

prediabetes, metabolic syndrome, motivational intervjuwing, psysical activity, self care, 

exercise. Till en början användes enbart type 2-diabetes som sökord, inte prediabetes och 

metabolic syndrome, men då detta gav för få träffar utökades sökningarna och därmed syftet 

för studien. Begränsningar vid sökningarna bestod av english language, publicerings intervall 

2009 – 2019, human, research article och peer reviewed. Antalet träffar beskrivs i tabellform i 

sökmatrisen (Bilaga 1). Även manuella sökningar har gjorts i referenslistor i vetenskapliga 

artiklar. Detta gav en träff, men då artikeln var för gammal, exkluderades den och kom aldrig 

med i resultatet. 

 

Inklusionskriterier 

De artiklar som inkluderades skulle inte vara äldre än 10 år, detta för att säkerställa aktuell 

forskning. Det skulle vara studier gjorda där deltagarna var vuxna kvinnor och män över 18 år. 

Det skulle vara artiklar som gick att få fram i Full text i databaserna, de skulle även vara skrivna 

på engelska för att inkluderas i den aktuella studien. De studier som valdes ut hade beskrivit 

interventioner som har undersökt om MI-samtal kan vara stöd till patienter med typ 2-diabetes, 

prediabetes eller metabolt syndrom för att öka den fysiska aktiviteten. Alla inkluderade studier 

är baserade på kvantitativa randomiserade kontrollerade studier (RCT). I resultatdelen har 

endast primärkällor används. Av valda studier var alla randomiserade kontrollstudier, tre 

kommer från Nederländerna, en från Danmark, fyra från USA, en från Australien, en från Kina, 

tre från UK och slutligen en studie från Taiwan. 
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Exklusionskriterier 

Artiklar valdes bort om de handlade om typ 1-diabetes eller graviditetsdiabetes, då dessa 

patienter oftast inte behandlas på vårdcentral. En studie som visade sig vara en pilotstudie 

exkluderades, likaså en studie som var ett protokoll för en kommande studie. 

 

2.5 Bearbetning och analys 

Efter genomläsningen valdes 14 artiklar ut för kvalitetsgranskning. Vid kvalitetsgranskningen 

värderades undersökningarnas syfte, design, urval, bortfall, mätinstrument, analys och tolkning 

av resultatet. Kvalitetsgranskningen gjordes med utgångspunkt från en granskningsmall från 

SBU för randomiserade studier (Bilaga 3). Granskningsmallen är konstruerad för att ställa 

frågor till litteraturen, så att svarsalternativen på frågorna angående artikelns kvalitet kan 

besvaras med ja eller nej, där svarsalternativet ja står för hög kvalitet. Kvaliteten på artiklarna 

kommer att bedömas utifrån hur många svarsalternativ med ja en artikel får. Ett 

inklusionskriterium är att kvalitén på artiklarna skulle vara av hög eller medelhög kvalitet enligt 

bedömningskriterierna (Forsberg & Wengström, 2008; Rosén, 2012).  

 

Vid val av mätmetod har författarna till artiklarna valt olika typer av mätmetod, men det är vissa 

kriterier som är speciellt viktiga att tänka på, att metoden mäter det som ska mätas, det vill säga 

att validiteten är tillförlitlig och upprepbar samt känslig nog för att mäta en förmodad reliabilitet 

(Polit & Beck, 2008). De flesta av artiklarna som valdes ut hade valt att använda sig av 

frågeformulär i någon form för att mäta och utvärdera den fysiska aktiviteten. I en av artiklarna 

hade man valt att mäta den fysiska aktiviteten med en sensor eller en typ av stegräknare, en 

MiniMatter. I en annan artikel hade de även tillägg av egenrapportering, där deltagarna fick 

föra dagbok över den fysiska aktiviteten. 

 

2.6 Forskningsetiska övervägande 

De artiklar som kom fram vid sökningarna har granskats utifrån deras etiska övervägande, där 

det har framgått att artikelförfattarna fått tillstånd av etisk kommitté eller att de gjorts med etiska 

övervägande, såsom det går att utläsa från metodavsnitten. Det gäller metoderna för rekrytering, 

anonymitet och deltagarnas samtycke. Men det är inte bara de etiska överväganden i de valda 

artiklarna som ska bedömas vid en litteraturstudie, enligt Polit & Beck (2008) är det även viktigt 

att själva tillvägagångssättet under hela processen är etiskt. Vetenskap ska grundas på 

hederlighet och ärlighet, det som kom fram i litteraturstudien har inte fabricerat eller plagierats 
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från andra texter.  Det är också viktigt att inte enbart ta fram data som styrker det författaren till 

den aktuella studien själv tror på. Resultatet har inte förvrängts så att det passar syftet med 

litteraturstudien.  

 

3.RESULTAT 

Litteraturstudiens syfte var att undersöka om MI-samtal kan fungera som stöd för att öka fysisk 

aktivitet hos patienter med typ 2-diabetes, prediabetes eller metabolt syndrom. 

Analysen av artiklarna resulterade i följande fem kategorier;  

• MI-samtal med sjuksköterska eller läkare inom sedvanlig diabetesvård,  

• Telefonbaserat MI-samtal,  

• MI i mötet med fysioterapeut och dietist,  

• MI vid mötet med hälsocoacher eller forskningssjuksköterska  

• MI-samtal i kombination med annat stöd.  

 

De studier som presenteras i resultatet hade alla en interventionsgrupp som fick Motiverande 

samtal i någon form, inte bara för att öka fysisk aktivitet, men det är endast det utfallet som 

redovisas här eftersom det svarar mot syftet. De olika interventionerna och resultatet av dessa 

redovisas i löpande text samt i Artikelmatrisen (Bilaga 2). Samtliga artiklar/studier har använt 

sig av någon typ av frågeformulär för att utvärdera om den fysiska aktiviteten har ökat i 

samband med interventionen, utom (Chlebowy et al., 2015) som använt en MiniMitter, en typ 

av stegräknare för att mäta den fysiska aktiviteten. En studie (Penn et al, 2009) hade även tillägg 

av egenrapportering, där deltagarna fick föra dagbok över den fysiska aktiviteten. Vilken typ 

av frågeformulär respektive artikel använt sig av framgår i artikelmatrisen (Bilaga 2).  

 

3.1 MI-samtal med sjuksköterska eller läkare inom vanlig diabetesvård. 

Tre studier handlade om MI-samtal inom den vanliga diabetesvården i primärvården (Gabbay 

et al., 2013; Heinrich, Candel, Schaper, deVries, 2010; Rubak, Sandbaek,  Lauritzen, Borch-

Johnsen, Christensen, 2011). I två av de tre studierna fick sjuksköterskor (Gabbay et al., 2013, 

Heinrich et al., 2010) utbildning i MI och i en studie (Rubak et al, 2011) fick läkare utbildning 

i MI-metoden. Utbildningarna innehöll (Gabbay et al, 2013) i varierande grad; lektioner i 

klassrum, rollspel, videokonferenser, låtsasintervjuer. Innehållet i utbildningen presenterades 

av två hälsocertifierade lärare i MI-metoden. Följsamheten till MI-metoden var säkrad genom 

att samtalen blev inspelade varje månad genom att ett validitetsverktyg BECCI användes, som 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Sandbaek%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15826439
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Lauritzen%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15826439
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har utvecklats speciellt för hälsovården. Interventionen implementerades inom sedvanliga 

diabetesvården som innebar individuella MI-samtal med sjuksköterska i samband med studiens 

start, sen efter 2 veckor och 6 veckor, därefter efter 6, 12 och 18 månader, varje samtal varade 

i ca en timme. Deltagarna hade möjlighet att kontakta sjuksköterskan via telefon eller mail 

mellan de planerade besöken, Resultatet visar att ingen av interventionerna hade effekt på att 

öka den fysiska aktiviteten hos deltagarna i studierna. Det gick inte att se någon skillnad i fysisk 

aktivitet (Gabbay et al, 2013). I studien (Rubak el al, 2011) där läkare inom primärvården 

utbildades i MI-samtal, men där beskrivs utbildningen inte mer ingående, fick patienterna skatta 

hur många dagar de hade utövat fysisk aktivitet och vilken nivå av ansträngning den fysiska 

aktiviteten hade. Resultatet visade på ingen effekt (Rubak et al., 2011). I en annan studie 

(Heinrich et al, 2010) där sjuksköterskor utbildades inom primärvården i MI-teknik när det 

gällde patienter med typ 2-diabetes fick patienterna skatta mängden fysisk aktivitet i MET-

minuter (Metabolic Eguivalent Task), vilket innebar en skattning både av deras stillasittande 

och följsamheten till fysisk aktivitet. Resultatet visade ingen signifikant effekt av MI, varken 

vid 12 eller 24 månaders uppföljning. 

 

3.2 Telefonbaserade MI-samtal  

Fem studier har undersökt om telefonbaserade MI-samtal som stöd vid livsstilsförändringar, 

hade effekt för att öka fysisk aktivitet (Blackford et al., 2016; Döbler et al., 2018; Lin et al, 

2016; Swoboda, Miller, Wills, 2016; Chapman et al, 2018). Gemensamt för studierna var att de 

uppgav att MI-samtalen hade utförts av personal med kunskaper i MI-teknik, 

personalkategorierna skiljde sig dock åt mellan studierna, det var dietister (Döbler et al, 2018; 

Swoboda et al, 2016), forskningsassistenter (Blackford et al., 2016) eller hälsocoacher som i 

grunden var utbildade sjuksköterskor, psykologer eller läkare (Chapman et al., 2018; Lin et al., 

2016). Två studier (Döbler et al, 2018; Chapman et al., 2018) beskriver vilken typ av utbildning 

de olika personalkategorierna hade fått, där framgår det att dietisterna fick delta i en 3-dagars 

workshop och att de även fick ta del av ett 16 timmar långt utbildningsprogram samt att de fick 

delta i en telefonbaserad konferens varannan vecka för att få handledning i metoden. Även 

hälsocoacherna hade fått utbildning i MI, en 2-dagars intensiv MI-workshop, utbildningen 

fortlöpte sen under de 18 månader som interventionen pågick. I övriga studier framgick inte 

vilken typ av utbildning de som skulle utföra MI-samtalen hade fått. 

 

Samtliga fem studier redovisar hur MI-samtalen som patienterna fick i de respektive 

interventionsgrupperna var utformade. Telefonsamtalen som patienterna fick av dietisterna 
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(Döbler et al, 2018; Swoboda et al 2016), började efter att de först hade ett individuellt möte på 

vårdcentralen. I en av studierna, (Blackford et al., 2016), fick patienter med metabolt syndrom 

ett träningsprogram för att träna hemma, programmet bestod av fysisk aktivitet i varierande 

grad av träning och även strategier för att stärka egenvård och kunna sätta upp mål angående 

kost och motion. Som stöd fick de dels skriftlig information och dels information online. MI-

samtalen fick de via telefon och e-mail, sammanlagt 6 samtal under 24 veckor. I en annan studie 

(Lin et al, 2016), som också har undersökt patienter med metabolt syndrom, fick deltagarna MI-

samtal en gång per vecka av en sjuksköterska under 12 veckor, varje samtal varade cirka 15–

30 minuter. I en studie (Chapman et al, 2018) fick deltagarna stöd både via telefon och via 

personliga möten på vårdcentral, de fick två telefonsamtal och två möten på vårdcentral per 

månad under en 18-månaders period. Resultatet visar att MI-samtal via telefon kan vara ett 

effektivt sätt att ge stöd till patienter i syfte att höja den fysiska aktiviteten, fyra studier 

(Blackford et al., 2016; Döbler et al., 2018; Lin et al, 2016; Swoboda et al., 2016) visade på att 

MI-samtal hade en positiv effekt på att höja den fysiska aktiviteten. I Taiwan (Lin et al., 2016) 

har kvinnor med metabolt syndrom fått telefonlevererade MI-samtal i syfte att ge stöd vid 

livsstilsförändringsprogram. I båda grupperna kunde man se en ökning av fysisk aktivitet, men 

kvinnorna i interventionsgruppen hade en större ökning efter 12 veckor än kontrollgruppen, 

dessutom hade kvinnorna i interventionsgruppen en större ökning i intensiva fysiska aktiviteter.  

I en av studierna (Blackford et al., 2016) hade MI dock inte effekt på alla former av fysisk 

aktivitet, när det gällde promenader hade det en positiv effekt, men på mer fysisk ansträngande 

träningen som aerobics var inte effekten signifikant. En av studierna (Chapman et al, 2018) 

visade att telefonbaserade MI-samtal inte hade någon effekt för att höja den fysiska aktiviteten. 

Det var bara i en av studierna (Döbler et al, 2018) där samtalet hade spelats in för 

kvalitetssäkring.   

 

3.3 MI-samtal med fysioterapeut eller dietist 

Två studier (Hardcastle et al., 2013; Penn et al., 2009) har studerat patienter med metabolt 

syndrom som fick MI-samtal i samband med att de träffade dietist och fysioterapeut inom 

primärvården, i syfte att öka fysisk aktivitet på lång sikt. I båda studierna hade dietisterna och 

fysioterapeuterna fått utbildning i MI-teknik, sammanlagt 8 timmars utbildning. Patienterna 

fick i en av studierna (Penn et al, 2009) föra dagbok över den fysiska aktiviteten, som sedan 

analyserades utifrån MET-poäng. Deltagarna i studien fick träffa dietist och fysioterapeut i 

samband med starten av studien, två veckor efter start samt efter det en gång per månad de tre 
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första månaderna och efter det var tredje månad för få stöd till att öka den fysiska aktiviteten 

till 30 minuter per dag, Både intervention- och kontrollgruppen fick samma skriftliga 

information angående kost och motion. Resultatet visade att den fysiska aktiviteten ökade i 

interventionsgruppen. I den andra studien (Hardcastle et al., 2013) fick patienterna också 

information angående kost och motion samt upp till fem individuella Mi-samtal under en 6-

månaders period samt ett uppföljande besök efter 12 månader. Interventionen hade ingen effekt 

på mer intensiv träning, men effekt på fysisk aktivitet i form av promenader. 

 

3.4 MI-samtal med hälsocoach eller forskningssjuksköterska 

Två studier (Chlebowy et al.,2015; Greaves et al., 2008) har undersökt om det går att öka fysisk 

aktivitet med hjälp av MI-samtal hos patienter med prediabetes (Greaves et al., 2008) och hos 

kvinnor med typ 2-diabetes (Chlebowy et al., 2015) om den förmedlas av personal utanför den 

ordinarie vården. I ena studien (Greaves et al., 2008) var det tre hälsocoacher med utbildning i 

MI som i studien undersökte om det kunde bli ändringar gällande vikt och fysisk aktivitet. De 

som ingick i interventionsgruppen fick 11 individuella möten med MI-samtal under en 6 

månaders period, som levererades både via personlig kontakt och via telefonsamtal med 

coachen. Varje samtal var cirka 30 minuter långt. Det var en ökning av fysisk aktivitet i 

interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, men skillnaden var inte signifikant. I den 

andra studien (Chlebowy et al., 2015) var det en forskningssköterska utanför den vanliga 

verksamheten som träffade patienterna. Forskningssköterskan hade fått utbildning i MI via ett 

nätverk där pedagoger förmedlade tekniker i MI-samtal. De som ingick i interventionsgruppen 

fick 4–6 individuella MI-samtal under 3 månader varannan vecka, varje samtal varade mellan 

45-60 minuter. Båda grupperna fick använda stegräknare vid två tillfällen, dels en vecka i början 

av studien och dels efter 3 månader. Syftet med studien var att undersöka kvinnornas följsamhet 

till rekommenderade 150 minuters fysisk aktivitet per vecka. Samtalen kvalitetssäkrades genom 

att de spelades in. Efter 3 månader visade sig interventionen ha effekt, den fysiska aktiviteten 

ökade signifikant i interventionsgruppen. 

 

3.5 MI-samtal i kombination med annat stöd.  

Två studier (Vlaar et al., 2017; Lakerveld et al., 2013) har undersökt om MI-samtal i 

kombination med annat stöd kan öka fysisk aktivitet hos patienter med prediabetes. Dels 

tillsammans med PST (problem solving treatment) och dels med hjälp FAR (fysisk aktivitet på 

recept). PST användes tillsammans med MI-samtal i en studie (Lakerveld et al., 2013) för att 

ge stöd till patienterna att hitta lösningar för att komma över diskrepansen och för att stärka 
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dem att överkomma hinder för att lyckas med livsstilsförändringar. Sjuksköterskorna i studien 

fick 18 timmars utbildning av psykologer, 12 timmar av utbildning i MI och 6 timmar av i PST. 

Under studiens gång använde sjuksköterskorna sig även av en utbildningsmanual. 

Kontrollgruppen i studien fick sedvanliga broschyrer angående hälsoråd gällande kost och 

motion. Efter 6 och 12 månader gick det inte att se någon skillnad mellan intervention- och 

kontrollgruppen. I Nederländerna gjordes en studie (Vlaar et al., 2017) där ett kulturinriktat 

stöd inom primärvården gavs till patienter med prediabetes och som ursprungligen kom från 

Sydostasien, även anhöriga till patienterna involverades. Deltagarna i interventionsgruppen fick 

MI-samtal av dietist med utbildning i MI-teknik, de fick 6–8 samtal under de första 6 

månaderna, därefter 3–4 boostersamtal de kommande 18 månaderna. Dietisten hade fått 

utbildning i MI, det framgår dock inte i vilken utsträckning.  Interventionsgruppen fick även ett 

20 veckors program för fysisk aktivitet, där FAR ingick, programmet som förmedlades av 

utbildade coacher inom primärvården, innehöll även träningsråd. Efter två år kunde man se en 

ökning inom interventionsgruppen när det gällde fysisk aktivitet, men jämfört med 

förändringarna inom kontrollgruppen var det inte någon skillnad. 

 

4.DISKUSSION 

Resultatet av studien visade att när MI-samtalet till patienter levererades via telefon kan det ha 

positiv effekt för att ge stöd till patienter för att öka sin fysiska aktivitet. Även om samtalet 

levereras av dietist, sjukgymnast inom sedvanlig vård eller av forskningssköterska som inte 

arbetar inom vanliga diabetesvården, hade det effekt. Resultatet visar också att MI-samtal inte 

har någon effekt inom den vanliga diabetesvården, när det levererades av sjuksköterska eller 

läkare. Det är fler studier i resultatet som visar att Motiverande samtal inte har någon effekt för 

att ge stöd till ökad fysisk aktivitet hos patienter med typ 2-diabetes, prediabetes och metabolt 

syndrom. Det är svårt att dra några slutsatser av resultatet, det går inte att se något tydligt 

mönster vad studierna som hade effekt har gjort, jämfört med de studier som inte visade någon 

effekt på att öka den fysiska aktiviteten hos patienterna. Utbildningen av MI-samtal ser olika ut 

för studierna, det är inte så att de är kortare eller sämre i de studier där det inte har haft någon 

effekt. Kvalitetsgranskningen av samtalen, som endast tre av artiklarna redovisade, kan inte 

heller förklara skillnaderna. Antalet artiklar är inte tillräckligt för att dra några slutsatser av 

resultatet i studien.  
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I bakgrunden framkommer att patienter med typ 2-diabetes, prediabetes och metabolt syndrom 

tampas med motivation när det gäller att öka sin fysiska aktivitet eller att börja med fysisk 

aktivitet, de är i behov av stöd för att kunna hantera sin egenvård. Orem (2001) menar att alla 

har motivationen som krävs att ta hand om sig själv, men att alla kanske inte vidtar de åtgärder 

som är det bästa för dem själva och som behövs för att utöva egenvård, som är en viktig del av 

behandling vid typ 2-diabetes. Dessutom beskriver Orem (2001) egenvårdskapaciteten som 

patientens motivation, kunskap samt de mentala och praktiska egenskaper som är viktiga för att 

kunna förstå sina egenvårdsbehov. Stöd till egenvård för att hjälpa patienten att bli motiverad 

till ökad fysisk aktivitet kan behövas, vilket MI handlar om.  Det finns forskning (Dellasega, 

Anel-Tiangco, Gabbay, 2012) som visar att MI-samtal har effekt när det gäller att motivera 

patienter till livsstilsförändringar, en förklaring kan vara att MI-samtalen upplevs som mer 

personcentrerade än vanlig vård av patienter (a.a).  Sen kan det kanske vara så att MI-samtal 

fungerar bättre eller är lättare att utvärdera när det är en konkret livsstilsförändring som det 

gäller, exempelvis som att sluta röka, det kan vara svårare när det är ett beteende som fysisk 

aktivitet som dels kan variera från lättare promenader till mer intensiv träning, dels för att det 

är något som patienterna själva kan uppleva på olika sätt. 

 

MI-samtal via telefon 

Det som i studien visade sig ha effekt på att höja den fysiska aktiviteten, var telefonbaserade 

MI-samtal.  Det finns mycket forskning som visar att just stöd via telefonen generellt har bra 

effekt (Goode et al., 2017; Valentiner et al., 2017), så det är kanske inte så förvånande att även 

MI-samtal visar sig ha bra effekt då det levereras via telefon. Orsaken kan vara att det blir mer 

fokus på det samtalet ska handla om när det inte samtidigt ska göras andra kontroller som är 

sedvanliga på vårdcentral, exempelvis som att mäta blodtryck, vikt, längd och midjemått samt 

kost- och medicingenomgång.  

 

MI samtal levererat av olika yrkeskategorier. 

I resultatet framkommer också att det som hade effekt var när MI levereras av dietist, 

fysioterapeut eller förmedlades av en forskningssköterska som hade fått utbildning i MI-samtal 

i syfte att öka fysisk aktivitet hos deltagarna på lång sikt.  Tidigare forskning (Rubak, Sandbæk, 

Lauritzen, 2005) visar dock att MI används av många olika yrkeskategorier och att  

det inte finns något som tyder på att det har någon betydelse vilken yrkeskategori det är som 

genomför samtalet, det var ingen skillnad på effekten av samtalet beroende av om det var 

sjuksköterska, läkare eller psykolog som genomförde samtalen (a.a). 
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MI-samtal i kombination med annat stöd 

Inte heller MI-samtal i kombination med FAR eller PST visade sig ha effekt, vilket kanske var 

mer förvånande, i en nyligen avslutad avhandling (Rossen, 2018) som har undersökt sambandet 

mellan MI-samtal och stegräknare för att öka fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2 

och prediabetes, visade att den kombinationen var lyckad när det gällde att öka den fysiska 

aktiviteten efter 6 månader. Där visade resultatet att regelbunden kontakt med 

diabetessjuksköterska för individanpassat stöd för beteendeförändring i form av MI-samtal och 

FAR hade god effekt, vilket ledde till ökad motivation för att öka den fysiska aktiviteten hos 

interventionsgruppen. Det är kanske just den regelbundna kontakten med diabetessjuksköterska 

eller annan vårdpersonal som är det som är avgörande för om det blir någon effekt på ökad 

fysisk aktivitet och andra livsstilsförändringar. Orem (2001) menar att det inte räcker för en 

patient att enbart ha kunskap om att fysisk aktivitet är bra för behandling vid typ 2-diabetes 

eller vid risk för att utveckla sjukdomen, utan det kräver också att patienten har insikt i sina 

egna brister. Sjuksköterskan kan komma att behöva kompensera för patientens eventuella 

egenvårdsbrister och ge stöd till egenvård. 

 

Utbildning i Motiverande samtal. 

I resultatet framkommer att alla artiklar inte hade redovisat vilken typ av utbildning de som 

levererade samtalen hade och i vissa av studierna fullföljde inte alla de planerade MI-samtalen 

på grund av att de uteblev av olika anledningar. Det är viktigt att MI levereras på rätt sätt, det 

gäller att upprätthålla kunskapen och skickligheten (Martins & Mc Neil, 2009). Liknade resultat 

kommer upphovsmännen till MI-metoden fram till då de undersökte orsakerna till att det ofta 

visade sig att Motiverande samtal inte hade så stor effekt. De fann då att MI-samtalen ofta inte 

gjordes korrekt och därför inte hade effekt (Miller & Rollnick, 2014). Vilket även en 

forskningsöversikt (Soderlund, 2018) visar, för trots att hälften av studierna visade att MI inte 

hade effekt på fysisk aktivitet så visade samtidigt nästan hälften av studierna att MI hade effekt 

på fysisk aktivitet om rådgivaren hade skicklighet i MI-metoden, när betoningen låg antingen 

på frekvensen eller varaktigheten av samtalet, ett minimum var 30 minuter per samtal och 

frekvensen minst två samtal i månaden (a.a). Den som är utövare av MI ska ha utbildning i 

samtalsmetodiken, för det är viktigt att MI utförs på rätt sätt. Det räcker inte med självstudier 

eller enstaka workshop, det behövs kontinuerlig inlärning över tid med stöd och individuell 

feedback. (Brobeck, Bergh, Odencrants, Hildingh, 2011). 
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4.1 Metoddiskussionen 

Det finns vissa svagheter i denna studie. Relevanta artiklar inom ämnesområde var inte så stort, 

sökningarna i databaserna gav inte så många träffar. Det behövs fler studier som enbart tittar på 

fysisk aktivitet och att den mäts på ett tillförlitligt sätt. Ingen av artiklarna hade undersökt enbart 

fysisk aktivitet och MI-samtal. I många av artiklarna var det många interventioner som mättes, 

enligt Friberg (2012) försämrar det kvaliteten på studien. Detta framgår även i studier 

(Soderlund, 2018) där man såg att MI var mer effektivt om samtalet fokuserade på ett minimum 

av beteenden eller enbart på fysisk aktivitet och eventuellt ytterligare en beteendeförändring. 

Var det för många beteenden som skulle förändras, minskade effekten av MI. 

 

En annan svaghet med metoden kan vara att de utvalda artiklarna använt sig av olika typer av 

mätmetoder, studiens tillförlitlighet kan ha påverkats av att artiklarna i resultatet har använt sig 

av olika typer av frågeformulär och till och med andra sätt än frågeformulär när de har bedömt 

fysisk aktivitet (Henricsson, 2015). Även om frågeformulär som IPAQ och SDSC är validerade 

mätmetoder, är det kanske inte är ett tillförlitligt sätt att ta reda på hur mycket patienter utövar 

fysisk aktivitet, eftersom patienter ibland överskattar hur mycket motion de faktiskt utövar. 

Eventuellt skulle resultatet blivit mer tillförlitligt om de inkluderade artiklarna hade använt 

samma mätmetod. Även hur man använt sig av MI-metoden varierar mellan de olika studierna, 

vissa har använt en anpassad variant andra har spelat in för att kvalitetssäkra att det är ett MI-

samtal som ges, vilket bör göras, medan andra antingen inte har gjort ett MI-samtal som det ska 

görs enligt riktlinjer eller inte har dokumenterat och redovisat det i artikeln. Detta bidrar också 

till att tillförlitligheten av studierna kan ha påverkats. För att kvalitetssäkra MI-samtal ska de 

spelas in och kodas. Det är bara tre av artiklarna som har uppgett att de spelat in samtalen. De 

artiklar som är inkluderade i resultatet har gjorts i olika länder världen över, vilket kan vara 

både en styrka och en svaghet. Det kan vara en styrka för att få med resultat från andra länder 

som eventuellt har använt metoden under en längre tid men det kan också vara en svaghet på 

grund av att olika länder ofta har olika sjukvårdssystem vilket kan göra att delar av resultatet 

inte går att omsätta i praktiken i Sverige (Henricsson, 2015). Att det bara var en författare som 

gjorde studien kan vara en svaghet, när det är fler som kan läsa och granska artiklarna ökar 

kvaliteten. 
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5.SLUTSATS 

Slutsatsen av resultatet är att vissa interventioner med MI-samtal kan vara till stöd för att öka 

fysisk aktivitet, men som tidigare forskning visar har inte MI-samtal alltid effekt och det kan 

vara svårt att utvärdera både fysisk aktivitet och MI, speciellt om det är många beteenden som 

studeras och utvärderas samtidigt (Soderlund, 2018). Det behövs mer forskning som fokuserar 

på enbart fysisk aktivitet och kvalificerade MI-samtal för att kunna utvärdera effekten av stöd 

till patienter vid egenvård när det gäller fysisk aktivitet. Telefonbaserat MI-samtal verkar vara 

det som har bäst effekt när det gäller stöd för att öka fysisk aktivitet hos patienter med typ 2-

diabetes, prediabetes och metabolt syndrom. I dagsläget i Region Stockholm är telefonsamtal 

med patienter inget som ger någon ersättning till vårdcentralerna, oavsett om det är 

sjuksköterskor eller läkare som kontaktar patienterna per telefon. Men mer forskning på 

området kanske kan hjälpa till att ändra på vilka omvårdnadsåtgärder som kommer att 

efterfrågas av beställarna på sikt. 

Som framkommer i bakgrunden, är Motiverande samtal Icke-göra enligt Nationella riktlinjer 

för diabetesvård eftersom studier inte har påvisat någon effekt på HbA1c. Däremot 

rekommenderas MI för att ge stöd när det gäller livsstilsförändringar i form av fysisk aktivitet 

(Socialstyrelsen, 2018). Eftersom fysisk aktivitet har effekt på blodsockret, så skulle 

Motiverande samtal indirekt kunna ha positiv effekt även på blodsockerkontrollen, vilken 

framtida forskning kanske kommer fram till. 

 

Samhälleligt och etiskt perspektiv. 

Typ 2-diabetes orsakar inte bara ett lidande för de drabbade patienterna, utan innebär även 

stora kostnader för sjukvården och samhället. Inte bara när det gäller kostnader för läkemedel 

utan även de kostnader som kan uppstå på grund av de komplikationer som kan uppkomma 

vid typ 2-diabetes och som kräver ökade sjukvårdsresurser (Dall, et al., 2014). Fysisk aktivitet 

är en av hörnstenarna i behandlingen av typ 2-diabetes, så det är av stor vikt att patienter med 

sjukdomen får rätt stöd i sin egenvård där fysisk aktivitet ingår samt att patienter med 

prediabetes eller metabolt syndrom i ett tidigt skede får information och stöd för att kunna 

hantera sin egenvård i form av fysisk aktivitet för att förhindra eller skjuta upp att typ 2-

diabetes uppstår. Det som är minst lika viktigt är att stödet som ges till patienterna för att öka 

fysisk aktivitet är evidensbaserat, så att inte metoder som inte har någon effekt används, vilket 

är slöseri med samhällets resurser och dessutom oetiskt gentemot patienten. 
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Förutom de etiska aspekterna som beskrivs i metodavsnittet, som handlar om att individer 

som medverkar i forskning inte ska ta skada och att forskningen ska bygga på god 

forskningssed finns det ett annat övergripande etiskt perspektiv som är viktigt och nödvändigt, 

att forskning som bedrivs är inriktad på väsentliga frågor som kan göra skillnad både för 

individen och för samhället i stort. Forskning ska ha ett syfte och det som framkommer i 

forskning ska komma samhället till gagn (Vetenskapsrådet, 2019). De metoder som inte 

fungerar ska inte användas, det är därför viktigt att effekten av Motiverande samtal i syfte att 

öka fysisk aktivitet studeras på rätt sätt samt att forskningsresultaten kommer ut i praktiken, 

där de hör hemma och fyller en funktion.  
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BILAGA 1: SÖKMATRIS. 

ARBETETS SYFTE: Syftet med litteraturstudien är att undersöka om Motiverande samtal i 

primärvården kan vara ett stöd för patienter med typ 2-diabetes, prediabetes eller metabolt 

syndrom, för att öka sin fysiska aktivitet. 
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BILAGA 2: ARTIKELMATRIS. 
ARBETES SYFTE: Syftet med litteraturstudien är att undersöka om Motiverande samtal i 

primärvården kan vara ett stöd för patienter med typ 2-diabetes, prediabetes eller metabolt 

syndrom, för att öka sin fysiska aktivitet. 

 

Nr Författare 

År, titel, 

tidskrift, land 
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Grupp/metod 

Resultat Kvalite
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1 Heinrich, E. 
Candel, M.J.J.M., 

Schaper, N.,C., 

Vries, N.,K. 

(2010) 

Effect evaluation 

of a Motivational 

Interviewing based 

counselling 
strategy in diabetes 

care.     

Diabetes research 

and clinical 

practice 90: 270-
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rådgivning av 
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• 584 svarade 

vid början 

av studien  

• 447  svarade 

efter 12 mån 

• 423 efter 24 
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använda sig av 
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ändrad form i 
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IPAQ (International 
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SDACA (self-report- 
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management) 
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effekt på fysisk 
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Hög 

2 Penn, L.       

White, M.  

Oldroyd, J. 

Walker, M.  

Alberti, K.G.M.M 

Mathers, J.C.  

Syftet med studien var 

att med hjälp av MI 

minska vikten, öka 

fysisk aktivitet samt 

eventuellt 

diagnostisera DM 2 

Studien var en del av 

en större studie.102 

deltagare med 

prediabetes 

rekryterades. De 

randomiserades till 

intervention och till 

Resultatet visade att 

fysiska aktiviteten 

ökade i 

interventionsgrupp-

en. (P=0,001) 

Medel 
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(2009) 

 

Prevention of type 

2 diabetes in adults 

with impaired 

glucose tolerance: 

the European 

Diabetes 

Prevention RCT in 

Newcastle upon 

Tyne, UK. BMC 

Public Health, v. 9, 

p. 342, Sep 16 

2009. ISSN 1471-

2458.  

 

 

  

 

 

 

hos patienter med 

prediabetes. 

kontrollgruppen med  

standardvård. 

Interventionen 

omfattade 

individuella MI-

samtal med syfte: 

viktminskning, 

ökning av fysisk 

aktivitet, fiber och 

kolhydratintag och 

minskning av 

fettintag. 

Fysisk aktivitet 

mättes med 

aktivitetsdagbok och  

MET-poäng. 

Bortfall; 482 gjorde 

1:a  OGTT,102 

gjorde 2:a OGTT och 

var de som deltog i 

studien. 

 

3 Greaves, C. J.  
Middlebrooke, A. 

OĹoughlin,L. 

Holland, S.      

Piper, J.        

Steele, A.        

Gale, T. 

Hammerton, F.  

Daly, M. 

(2008) 

Motivational 

interviewing for 

modifying diabetes 

risk: a randomised 

controlled trial. 

 Br J Gen Pract, v. 

58, n. 553, p. 535-

40,  

 

 

     UK 

Syftet var att se om 

förändringar i vikt och 

fysisk aktivitet med 

hjälp av MI-samtal kan 

minska risken för typ 

2-diabetes. 

RCT inom 

primärvård. 141 

deltagare med 

prediabetes, fick 

antingen 

informationsbroschyr 

(n=72) eller 

individuell 

beteenderådgivning 

med hjälp av MI-

samtal (n=69)  

För att mäta fysisk 

aktivitet användes 

frågeformulär MAQ 

(Modifiable Activity 

Questionnaire) 

Bortfall: efter bortfall 

interventionsgruppen 

n=58, 

kontrollgruppen n=57 

Lvcf-last value 

carries forward 

Fysisk 

aktiviteten ökade 

inte signifikant. 

 

Medel 
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4 Vlaar, E. M. A.  

Nierkens, V. 

Nicolaou, M. 

Middelkoop, B. 

Busschers, W. B. 

Stronks, K.    Van 

Valkengoed, I. G. 

M 

(2016) 

Effectiveness of a 

targeted lifestyle 

intervention in 
primary care on 

diet and physical 

activity among 

South Asians at 

risk for diabetes: 

2-year results of a 

randomised 

controlled trial in 

the Netherlands.   

 

 

Nederländerna  

 

Syftet med studien var 

att undersöka effekten 

av livsstilsintervention 

med MI-samtal till 

patienter med 

prediabetes som 

ursprungligen kommer 

från Sydostasien, föra 

tt se om det kunde öka 

fysisk aktivitet och 

förändra matvanor  

Totalt 536 pat med 

ursprung från 

Sydostasien som 

riskerar diabetes (dvs. 

prediabetes 

randomiserades till 

interventionen (n = 

283) eller 

kontrollgruppen (n = 

253). Bortfall; efter 

bortfall I-grupp 

n=165 och i K-

gruppen, n=149.Den 

kulturellt inriktade 

insatsen i 

primärvården bestod 

av individuell 

rådgivning med MI-

samtal (sex till åtta 

sessioner under de 

första 6 månaderna 

plus tre till fyra 

ytterligare sessioner), 

en familjesession, 

matlagningskurser 

och ett övervakat 

fysiskt 

aktivitetsprogram. 

Kontrollgruppen 

mottog traditionell 

livsstilrådgivning.  

Fysisk aktivitet 

utvärderades med 

Short Questionnaire 

to assess Health-

Enhancing Physical 

activity. 

Ingen skillnad 

mellan grupperna 

när det gäller fysisk 

aktivitet, endast 

inom grupperna, 

Totalt fysisk 

aktivitet/vecka 

P= 0.297 

Negativ change 

Medel/ 

låg 

 

5 Lakerveld, J. 

Chinapaw, M.J 

van Tulder, M.W 

Kostense, P.J. 

Dekker, J.M. 

Nijpels, G. 

(2013) 

Motivational 

interviewing and 

problem solving 

treatment to reduce 

type 2 diabetes and 

cardiovascular 
disease risk in real 

Effekt av en 

livsstilsintervention för 

att minsks risken att 

utveckla DM2 och 

CVD-dödlighet samt 

att motivera patienter 

till 

livsstilsförändringar. 

Hoorn Prevention 

Study är en RCT, 622 

vuxna med 

uppskattad risk för 

T2DM och / eller 

CVD-mortalitet 

tilldelades 

slumpmässigt  

Studien pågick i 12 

månader. 

Interventionsgruppen 

(n = 314) fick en 

teoribaserad 

Livsstilsinterventio-  

nen var inte mer 

effektiv än de 

broschyrer 

kontrollgruppen 

fick. Gällde alla 

nivåer av fysisk 

aktivitet. 

 

Medel 
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life: a randomized 

controlled trial.    

Nederländerna 

 

livsstilsintervention 

baserad på en  

kombination av MI-

samtal och 

problemlösande 

behandling, som 

tillhandahålls av för 

metoden utbildade 

sjuksköterskor. 

Kontrollgruppen (n = 

308) mottog 

befintliga 

hälsobroschyrer. 

Bortfall; efter bortfall 

interventionsgruppen 

n=249, i 

kontrollgruppen 

n=253. 

Fysiska aktiviteten 

utvärderades med 

validerat 

frågeformulär och 

MET.  

6 Rubak, S. 

Sandbaek, A. 

Laurtzen, T. 

Borch-Johnsen K 

Christenssen B. 

(2010) 

Effect of 

"motivational 

interviewing" on 

quality of care 

measures in screen 

detected type 2 

diabetes patients: a 
one-year follow-up 

of an RCT, 

ADDITION 

Scandinavian 

Journal of primary 

Health Care; 

29;92-98 

 Danmark.    

 

Syftet var att 

undersöka om 

utbildning i MI för 

läkare kunde vara ett 

stöd till patienter med 

typ 2-diabetes för att 

öka deras följsamhet 

till behandling och 

livsstilsförändringar. 

En RCT inklusive 

140 läkare och 628 

patienter med typ 2-

diabetes. Läkare var 

randomiserade i två 

grupper, en med och 

en utan MI-träning. 

Båda grupperna fick 

utbildning i 

måldriven intensiv 

behandling av 

patienter med typ 2 

diabetes. 

Interventionsgruppen 

(n=307) fick ta del av 

Mi-samtal av läkare. 

Kontrollgruppen 

(321) fick 

standardvård. 

Bortfall; i I-gruppen 

svarade 87% av 

patienterna på 

frågeformuläret, i K-

gruppen svarade 

90%. 

 

Ingen skillnad 

mellan grupperna 

när det gäller fysisk 

aktivitet 

Ingen signifikant 

effekt av MI efter 

12 månader  

P< 0,01 

Hög 
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Ansträngande och 

medel-ansträngande 

fysisk aktivitet 

utvärderades med 

hjälp av IPAQ 

(International 

Physiacl Activity 

Questionnaire) 

7 Döbler A.,  

Herbeck Belnap, 

Pollman H, Raspe 
H.      Farin E.      

Mittag O. 

(2018) 

Telephone-
delivered lifestyle 

support with action 

planning and 

motivational 

interviewing 

techniques to 

improve 

rehabilitation 

outcomes.  

Rehabil Psychol, 

v. 63, n. 2, p. 170-

181, May  

USA 

 

Syftet var att 

undersöka om 

telefonbaserat stöd i 

form av MI-samtal, 

skulle ha positiv effekt 

på livsstilsförändringar 

och hälsostatus hos 

patienter med typ-2 

diabetes. 

RCT; 249 patienter 

med typ 2-diabetes 

kom antingen till 

interventionsgruppen 

(n=123) som fick 

stöd och uppföljning 

via telefon i 12 

månader eller 

kontrollgruppen 

(n=126) som fick 

standardvård. 

Rådgivaren 

identifierade 

personliga 

målområden och 

utvecklade med 

patienten en 

individuell 

handlingsplan för 

telefonstöd. För att 

förbättra 

motivationsprocesser

na använde de MI.  

Bortfall; efter bortfall 

var det 98 i 

interventionsgruppen 

och 101 i 

kontrollgruppen. 

För att skatta fysisk 

aktivitet fick 

patienterna fylla i en 

själv-rapports-

formulär, ”papper 

och penna metoden” 

enligt Schwartzer, 

Scholz and Schutz 

(2005). 

Det blev en ökning 

av fysisk aktivitet 

hos interventions -

gruppen efter 12 

månader. 

P=0.006 

Hög 

8 Gabbay, R. A. 
Anel-Tiangco R. 

Dellasega, C. 

Mauger, D.T. 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

tillägg av MI inom 

standardvård har effekt 

En 2-årig RCT 

randomiserad 545 

patienter till antingen 

kontrollgruppen som 

Det blev skillnad på 

fysisk aktivitet 

inom bägge 

grupperna, den 

Medel 
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Adelman, A.  Van 

Horn, D.H.A 

(2013) 

Diabetes nurse 

case management 

and motivational 

interviewing for 

change. 

J Diabetes sep. 

5(3): 349-357 

 

USA 

 

 

på utfall hos patienter 

med typ 2-diabetes 

med hög risk för CVD 

kardiovaskulära 

komplikationer. 

 

fick standard vård (n 

= 313) eller till 

interventionen (n = 

232) som fick  

standardvård 

inklusive MI-samtal. 

Bortfall; efter bortfall 

var det i 

interventionsgruppen 

n=197 och i 

kontrollgruppen 

n=233. Den fysiska 

aktiviteten 

utvärderades med 

frågeformulär 

SDSCA (self-report- 

questionnaire of 

diabetes self-

management). Där 

fysisk aktivitet ingår. 

ökade i båda 

grupperna, men 

ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna i slutet 

av studien.  

 

9 Chlebowy, D. O.  

El-Mallakh, P. 

Myers, J.    

Kubiak, N.   

Cloud, R.        

Wall, M.P. 

2015 

Motivational 

Interviewing to 
improve diabetes 

outcomes I african 

americans adults 

with diabetes. 

Western journal of 

Nursing research 

USA 

    

 

 

 

 

Syftet var att 

undersöka om effekten 

av MI skulle öka 

följsamheten till 

ordinerad medicinsk 

behandling, självtest, 

fysisk aktivitet och 

HbA1c/glukos jämfört 

med kontrollgruppen 

som fick standard 

vård.  

RCT studie utförd av 

forskningssköterska. 

Undersökte 

följsamheten av 

rekommenderade 150 

min fysisk aktivitet 

hos Afroamerikanska 

kvinnor i USA. 

Interventionsgruppen 

fick MI-samtal 

(n=26).  

Kontrollgruppen fick 

standardvård (n =36) 

Båda grupperna fick 

en stegräknare. 

Bortfall:30 patienter.  

 

För att utvärdera 

graden av fysisk 

aktivitet användes en 

MiniMitter, 

(aktivitetssensor). 

 

  

 

Efter 3 månader 

gick det att se en 

signifikant effekt av 

MI, 68 % av 

personerna i MI-

gruppen följde 

rekommendationen 

jämfört med de som 

ingick i 

kontrollgruppen, 

där 38;8%  

(p=0,018) 

Medel 
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10 Swoboda, C. M.; 

Miller, C. K.; 

Wills, C. E.  

 

(2016) 

 

Setting Single or 

Multiple Goals for 

Diet and Physical 

Activity Behaviors 

Improves 

Cardiovascular 

Disease Risk 

Factors in Adults 

With Type 2 

Diabetes: A 

Pragmatic Pilot 

Randomized Trial. 

Diabetes Educ, v. 

42, n. 4, p. 429-43, 

Aug. 

 

USA 

 

Syftet med studien var 

att undersöka om ett 4-

månaders 

telefonbaserat stöd 

med MI-samtal kunde 

öka fysisk aktivitet och 

minska risken för 

CVD hos patienter 

med DM 2. 

En randomiserad 

studie; överviktiga 

med DM2 var 

randomiserade till tre 

olika grupper. 

Multiple -goal- 

intervention Group 

(MG) som fick stöd  

av MI-samtal via 

telefon, vilket  single-

goal intervention 

Group (SG) också 

fick, medan Attention 

Control Group 

(ACG) fick samma 

antal telefonsamtal 

och information av 

dietist som 

interventionsgrupper

na men ingen 

coaching. 

Bortfall; 3patienter 

avbröt studien sen 

den startat 

 

 

Fysisk aktivitet 

mättes med hjälp av 

IPAQ (International 

Physiacl Activity 

Questionnaire) 

 

 

 

Det var en 

signifikant sänkning 

av tid sittande 

(P=0.02) och av 

ökning av tid för 

promenader 

(P=0,01)  

interventionsgrupp-

erna kombinerades. 

Efter 16 veckor. 

 

 

 

Medel 

11 Chapman, A., 

Browning, C. J. 

Enticott, J. C., 

Yang, H.        Liu, 

S.,       Zhang, T. 

Thomas, S. A.  

(2018)  

Effect of a Health 

Coach Intervention 

for the 

Management of 

Syftet var att se om 

patienter med typ 2 -

diabetes som fick stöd 

i form av MI-samtal av 

hälsocoacher skulle 

öka chanserna till 

beteendeförändringar. 

En RCT genomfördes 

på fyrtio 

vårdcentraler som 

randomiserade DM2-

patienter; 

Interventionsgruppen 

fick 18 månaders 

hälsovård baserat på 

principer för MI-

samtal plus standard- 

vård. 

Kontrollgruppen fick 

Resultatbedömning 

utfördes vid 

baslinjen, 6, 12 och 

18 månader.  

Interventionen hade 

inte någon effekt på 

fysisk aktivitet. 

 

 

Medel 
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Individuals with 

Type 2 Diabetes 

Mellitus in China: 

A Pragmatic 

Cluster 

Randomized 

Controlled Trial.  

Frontiers Public 

Health, 6, Article 

252.  

Kina 

 

 

 

standardvård enligt 

de kinesiska 

riktlinjerna för 

förebyggande och 

hantering av diabetes.  

Fysiska aktiviteten 

mättes med 

frågeformuläret 

SDSCA (Selfcare 

Summary of Diabetic 

Activities) 

 

12 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 
post-intervention 

follow-up. 

 Int J Behav Nutr 

Phys Act, v. 10, p. 

40, Mar 28. 

UK   

 

 

Syftet var att se om 

livsstilsförändringar i 

form av ökad fysisk 

aktivitet hade positiv 

effekt hos patienter 

med metabolt 

syndrom. 

Patienter inom 

Primärvården 

randomiserades till 

en interventionsgrupp 

som fick 

standardinformation 

angående träning- 

och kost samt upp till 

fem individuella MI-

sessioner, levererad 

av en 

aktivitetsspecialist 

och dietist över en 6-

månadersperiod. 

Kontrollgruppen fick 

endast 

standardinformation. 

Uppföljning av hög 

och måttlig fysisk 

aktivitet i början och 

vid 12 månaders 

uppföljning. 

Bortfall; efter 18 

månader, bortfall i 

interventiongruppen 

n=121, i 

kontrollgruppen n=90 

Fysisk aktivitet 

mättes med hjälp av 

IPAQ (International 

Physiacl Activity 

Questionnaire) 

Resultatet visade en 

signifikant effekt på 

fysisk 

aktivitet/promenade

r hos patienterna i 

interventionsgruppe

n. P=0.006 efter 6 

månader och 

p=0,032 efter 18 

månader. 

 

Medel 
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13 Lin C-H.    Chiang, 

S-L.,  McLean 

Heitkemper M.M 

Hung, Y-J.    Lee, 

M-S.   Tzeng W-C. 

Chiang, LC. 

(2016) 

Effects of 

telephone-based 

motivational 

interviewing in 

lifestyle 

modification 

program on 

reducing metabolic 

risks in middle-

aged and older 

women with 

metabolic 

syndrome: A 

randomized 

controlled trial.  

Taiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att se 

effekten av 

telefonbaserade MI-

samtal gällande 

livsstilsförändringar 

hos medelålders 

kvinnor med Metabolt 

syndrom. 

En randomiserad 

kontrollerad studie 

genomfördes. De som 

rekryterades var 328 

medelålders och äldre 

kvinnor 

diagnostiserats med 

metaboliskt syndrom. 

(n = 115) tilldelades 

slumpmässigt till en 

av tre grupper: 

Experimentgruppen 

fick ett individuellt 

telefonlevererat 

livsstilsprogram som 

inkluderade MI-

samtal i 12 v. Brief-

goup fick broschyrer 

och livstilsrådgivning 

samt  

Kontrollgruppen som   

fick standardvård.  

Bortfall: bortfallet på 

15 patienter var 

inkluderade i 

analysen. 

Den fysiska 

aktiviteten mättes 

med hjälp av 

frågeformuläret 

IPAQ-i kort form och 

i en Kinesisk version. 

I båda grupperna 

kunde man se en 

ökning av fysisk 

aktivitet, men 

kvinnorna i 

interventionsgrupp 

hade en större 

ökning efter 12 v än 

kontrollgruppen,  

P= 0,01  dessutom 

hade kvinnorna i 

interventionsgruppe

n större ökning i 

intensiva fysiska 

aktiviteten. P=0,02 

 

 

 

Hög 
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14 Blackford, K., 

Jancey, J.,       Lee, 

A. H., James, A., 

Howat, P.,  

Waddell, T.  

(2016) 

Effects of a home-

based intervention 

on diet and 

physical activity 

behaviours for 

rural adults with or 

at risk of metabolic 

syndrome: a 

randomised 

controlled trial. Int 

J Behav Nutr Phys 

Act, 13, 13. 

doi:10.1186/s1296

6-016-0337-2 

Australien 

Syftet med studien 

var att se om ett 

träningsprogram i 

hemmet i kombination 

med MI-samtal via 

telefon hade positiv 

effekt på kost och 

fysisk aktivitet. 

 

Deltagare (n = 401) 

rekryterades till en 6-

månaders RCT. De 

screenades för 

metaboliskt syndrom 

och slumpmässigt 

tilldelades till 

intervention (n = 

201) eller 

kontrollgrupp (n = 

200).  Bortfall; 151 

svarade på 

frågeformuläret i 

interventionsgruppen 

och 159  i 

kontrollgruppen 

svarade. 

Interventionsgruppen 

fick APAN-

träningsprogram 

(Australiaś Physical 

Activity) för att 

förbättra kost, motion 

och vikt. 

Fysisk aktivitet 

mättes med hjälp av 

MET (metabolic 

equivalent  IPAQ-SF 

(International 

Physiacl Activity 

Questionnaire short 

form) 

P=0,049 

Måttlig intensitet på 

fysisk aktivitet  

MET min/week, 

hade effekt jämfört 

med 

kontrollgruppen, 

men inte för de 

andra formerna av 

fysisk aktivitet, som 

promenader eller 

mer hög- intensiv 

träning. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 
reviderad 2014 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för 

intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt GRADE inkluderar 

man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek 

(F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när 

frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- lämpligt 

A1. Selektionsbias a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? b) Om studien har använt någon form av 

begränsning i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är skälen till detta adekvata? c) Var 

grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, 

har det skett på ett adekvat sätt? Kommentarer: Bedömning av risk för selektionsbias:  

A2. Behandlingsbias a) Var studiedeltagarna blindade? b) Var behandlare/prövare blindade? c) Var följsamhet i 

grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation? d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? Kommentarer: Bedömning av risk för behandlingsbias: 

Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för 

intressekonflikter (A). I den sammanvägda bedömningen av alla inkluderade studier enligt GRADE inkluderar 

man också studiernas överensstämmelse (B), överförbarhet (C), precision (D), publikationsbias (E), effektstorlek 

(F), dos–responssamband (G) och sannolikhet att effekten är underskattad (H). 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när 

frågan inte är relevant. Specificera i kommentarsfältet. 

A. Granskning av studiens begränsningar – eventuella systematiska fel (bias) 

Ja Nej Oklart Ej till- lämpligt 

A1. Selektionsbias a) Användes en lämplig randomiseringsmetod? b) Om studien har använt någon form av 

begränsning i randomiseringsprocessen (t ex block, strata, minimisering), är skälen till detta adekvata? c) Var 

grupperna sammansatta på ett tillräckligt likartat sätt? d) Om man har korrigerat för obalanser i baslinjevariabler, 

har det skett på ett adekvat sätt? Kommentarer: Bedömning av risk för selektionsbias:  

A2. Behandlingsbias a) Var studiedeltagarna blindade? b) Var behandlare/prövare blindade? c) Var följsamhet i 

grupperna acceptabel enligt tillförlitlig dokumentation? d) Har deltagarna i övrigt behandlats/exponerats på 

samma sätt bortsett från interventionen? Kommentarer: Bedömning av risk för behandlingsbias:  

utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok2:2 

A. fortsättning Ja Nej Oklart Ej till- lämpligt A3. Bedömningsbias (per utfallsmått) a) Var utfallsmåttet okänsligt 

för bedömningsbias? b) Var de personer som utvärderade resultaten blindade för vilken intervention som gavs? 

c) Var personerna som utvärderade utfallet opartiska? d) Var utfallet definierat på ett lämpligt sätt? e) Var 

utfallet identifierat/diagnostiserat med validerade mätmetoder? f) Har utfallet mätts vid optimala tidpunkter? g) 
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Var valet av statistiskt mått för rapporterat utfall lämpligt? h) Var den analyserade populationen (ITT eller PP) 

lämplig för den fråga som är föremål för studien? Kommentarer: Bedömning av risk för bedömningsbias:  

A4. Bortfallsbias (per utfallsmått) a) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till populationens storlek? 

b) Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till storleken på utfallet? c) Var bortfallets storlek balanserad 

mellan grupperna? d) Var relevanta baslinjevariabler balanserade mellan de som avbryter sitt deltagande och de 

som fullföljer studien? e) Var den statistiska hanteringen av bortfallet adekvat? f) Var orsakerna till bortfallet 

analyserade? Kommentarer: Bedömning av risk för bortfallsbias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


