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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet personer med diabetes i världen ökar ständigt. Dåliga levnadsvanor 

ökar risken för diabeteskomplikationer. Vården har ett ansvar att stärka patientens 

motivation och förmåga till egenvård.   

Syfte: Undersöka effekten av MI som behandlingsmetod för att hjälpa diabetespatienter 

till förbättrad egenvård.     

Metod: Litteraturstudie. Artikelsökningar gjordes i de medicinska databaserna Pubmed, 

Cinahl och Scopus. I studien inkluderades 10 originalartiklar varav fem var av 

medelkvalitet och fem av hög kvalitet. Dessa delades in i två grupper vilka var effekt på 

HbA1c och blodfetter samt effekt på egenvård.     

Resultat: Utifrån inkluderade studier kunde ingen signifikant effekt påvisas i HbA1c och 

blodfetter eller gällande kost, fysisk aktivitet eller medicinsk följsamhet. Däremot sågs 

positiv effekt vid mätningar av upplevd kompetens, kunskap och egenkontroll. En studie 

visade positiv effekt på HbA1c av MI i kombination med KBT.  De effekter som kunde 

påvisas avtog kort tid efter behandlingssessionerna upphört. Studiernas utformning och 

mätmetoder ifrågasattes.     

Slutsats: I nuläget finns få studier inom området därför är det för tidigt att 

rekommendera MI som metod inom diabetesvården. Mer forskning behövs om MI med 

tydligare fokus på personalens relation med patienten och personalens MI-färdigheter 

om man syftar till att mäta effekten av MI-samtalet.  

Nyckelord: motiverande samtal, diabetes, egenvård, HbA1c, blodfetter 
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ABSTRACT 

Background: The number of people with diabetes in the world is constantly increasing. Bad 

food habits increase the risk of diabetes complications. Healthcare has a responsibility to 

enhance the patient's motivation and ability for self-care.  

Objective: Investigate the impact of MI as a treatment to help patients with diabetes to better 

self-care.  

Method: Literature review. The search for articles were made in the medical databases 

Pubmed , Cinahl and Scopus. The study included 10 original articles of which five were 

medium and five high quality. These were divided into two groups, effect on HbA1c and 

blood lipids and effect on self-care.  

Results: Based on the included studies, no significant effect is demonstrated in HbA1c and 

blood lipids or current diet, physical activity or medical adherence. There was however a 

positive effect in measurements of perceived competence, knowledge and self-control. One 

study demonstrates a positive effect on HbA1c of MI in combination with CBT. The effects 

found subsided shortly after the treatment sessions ended. Study design and measurement 

methods were questioned.  

Conclusion: Few studies exist in the field, therefore, it is too early to yet recommend the MI-

method in diabetes care. More research is needed on MI with a clearer focus on the 

interviewers relationship with the patient and the MI skills of the interviewers if one aims to 

measure the effect of the MI-sessions.  

Keywords: motivational interviewing , diabetes, self-care, HbA1c , blood lipids  
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BAKGRUND   

På sjuksköterskeutbildningen vid Uppsala Universitet ingår kunskap om motiverande samtal 

[MI] som metod för att hjälpa patienter uppnå livsstilsförändringar och på så vis främja 

folkhälsa. Miller och Rollnick (2013) talar om att samtalstekniken kan användas i fler 

sammanhang så som i sjukvård för patienter att uppnå följsamhet till de ordinationer dem fått. 

Under verksamhetsförlagd utbildning har författarna träffat på patienter med kroniska 

sjukdomar i behov av förbättrad egenvård. För att hjälpa dessa patienter krävs att 

sjuksköterskan har samtalsfärdigheter för att stötta och motivera sina patienter till förbättrad 

egenvård (Miller & Rollnick, 2013). Diabetes är en folksjukdom som är kronisk och lätt leder 

till allvarliga komplikationer i längden om patienterna inte uppnår en god egenvård (Ericson 

& Ericson, 2012). Som sjuksköterska träffar man ofta på denna patientgrupp i yrkeslivet.  

I Sverige används samtalet om riskabla levnadsvanor [SOMRA] för förändring av riskabla 

levnadsvanor (Statens folkhälsoinstitut [Sfhi] 2012). Därför valdes att undersöka om MI kan 

vara en effektiv metod även för att uppnå god egenvård och därmed undvika 

sjukdomskomplikationer hos diabetespatienter. 

Inledning 

Diabetes  

Hela 371 miljoner av världens befolkning levde med diabetes år 2012 och antalet drabbade 

ökar hela tiden (International Diabetes Federation [Idf], 2013). I 2009 års folkhälsorapport 

från Socialstyrelsen uppger de att det finns runt 365000 personer med någon form av diabetes 

i Sverige. Av dem har 85-90% diabetes typ II, den typ av diabetes som ofta uppkommer i 

samband med en ohälsosam livsstil (Socialstyrelsen, 2009). Vid diabetes är målet med 

behandlingarna att upprätta och bevara normala blodsockernivåer oavsett vilken typ av 

diabetes en person har. Eftersom höga blodsockervärden under lång tid skadar blodkärl och 

nerver kan det leda till besvärliga komplikationer och allvarliga följdsjukdomar. Vid diabetes 

typ II spelar även fett en stor roll. Diabetespatienter drabbas ofta av dyslipidemi vilket innebär 

att skadliga blodfetter ökar vilket även ökar risken för hjärt-kärlkomplikationer. 

Blodfettsvärden kan påverkas av flera faktorer utöver matintag och motion, till exempel 

ärftlighet, leversjukdom, eller annan sjukdom som påverkar ämnesomsättningen (Klop, Elte & 

Cabezas, 2013; Ray, 2013). 
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För att hålla blodsocker och fetthalter i blodet under kontroll används olika blodprover. 

Vanligt använda prover är bland annat HbA1c (glykerat hemoglobin) vilket är ett mått på hur 

blodsockernivåerna legat i snitt under de senaste åtta till tio veckorna innan själva 

provtagningen och LDL (Low-Density Lipoprotein) vilket är ett mått på skadliga fetter i 

blodet (Ericson & Ericson, 2012).  

HbA1c är ett viktigt blodprov som används för att kontrollera och följa upp hur verksam 

behandlingen är. Det är viktigt att målnivåer för HbA1c sätts individuellt eftersom ålder och 

samsjuklighet är faktorer som också bör tas hänsyn till (Weycamp, 2013). Internationellt finns 

flera olika sätt att mäta blodsockernivåer på. I Sverige ligger målnivåerna generellt runt 5-6% 

i HbA1c (cirka 42-52 mmol/mol) beroende på diabetestyp, hög ålder och annan samtidig 

sjukdom. Provet har även ett psykologiskt värde för att motivera patienter hålla goda nivåer 

över tid (Attevall, 2012). 

LDL är det lipoprotein som innehåller mest kolesterol i kroppen och kan bidra till 

åderförkalkning. Generella referensvärdet för LDL är 2,5 mmol/l eller lägre. Vid hjärtkärl 

sjukdomar i samband med diabetes är målvärdet helst under 2,0 mmol/l (Attevall, 2012). 

Provet visar på patientens matintag och livsstil samt indikerar risknivåer för 

diabeteskomplikationer (Klop, Elte & Cabezas, 2013). 

Egenvård 

För diabetespatienter handlar egenvård om att följa ordinationer, följa upp blodsockernivåer, 

sköta medicinering, regelbunden motion och hålla sunda kostvanor. (Ahrén, 2013). 

Problemen med att nå goda blodsockernivåer och bevara dem stabila kan vara svårt och är i 

hög grad beroende av patienternas egen insats. Följsamhet till ordinationer, följa upp sina 

nivåer och sköta medicinering ställer stora krav på patientens eget ansvarstagande (Ericson & 

Ericson, 2012). Vid diabetes, är goda livstilsvanor extra viktiga för att bevara god hälsa. 

Daglig motion, vilket i sig minskar fetma, är grundläggande för en god livsstil (Fritz et al., 

2011). Sunda kostvanor minskar risken även för andra metabola sjukdomar och arteroskleros 

hos personer med diabetes (Eriksson et al., 2009). 

Patientens upplevelse av livskvalitet påverkas av hotet om komplikationer. Det kan ge 

skuldkänslor och ångest när patienten inte sköter sin egenvård som planerat. Ätstörningar och 

ökat riskbeteende är ibland vanligt hos diabetespatienter. För detta krävs patientutbildning 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Eriksson%20MK%5Bauth%5D
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men också motivation att skapa, upprätthålla och utvärdera rutiner. Även personal med 

särskild ämneskompetens och pedagogiskt kunnande är viktiga då patienterna behöver mycket 

stöd, uppmuntran och beröm istället för tillrättavisningar (Ericson & Ericson, 2012).  

Omvårdnadsperspektiv 

Dorothea Orems (2013) omvårdnadsteori fokuserar på patienternas egen förmåga till 

egenvård för att bygga, förebygga och återskapa hälsa. Hon säger bland annat: 

"Egenvård omfattar de handlingar som en människa tar initiativ till och utför på egen hand 

för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande." 

Egenvårdsbehov är de behov en patient har av att utföra egenvårdshandlingar. Orem berör 

begrepp som egenvård, egenvårdsbehov, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Där det 

sistnämnda beskriver sjuksköterskans uppgift att stötta, stärka och hjälpa patientens förmåga 

till egenvård när den brister. Detta gör sjuksköterskan inte bara genom direkta 

omvårdnadshandlingar för att kompensera patientens brister i egenvården, utan också om 

möjligt, utveckla patientens egen förmåga till god egenvård (Orem, 2001). 

Orem menar vidare att tillfredsställa egenvårdsbehov är en generell målsättning patienter bör 

ha om de inte redan har det. För att kunna möta behoven krävs därför att behoven identifieras 

och medvetenadegörs för att kunna utgöra konkreta mål för egenvårdshandlingar. Orem 

påpekar också att egenvårdshandlingar har en yttre och en inre orientering och delar upp dem 

i olika undergrupper. En av undergrupperna inåtriktade egenvårdshandlingar handlar om att 

kontrollera egna tankar, känslor och reaktioner. På så vis kan även det yttre beteendet och 

agerandet regleras (Orem, 2001). 

Egenvården hos diabetiker är grundläggande för att undvika besvärliga komplikationer över 

tid (Ahrén, 2013). Sjuksköterskans roll är att stärka patienternas egenvårdsförmågor. MI är 

avsett att vara ett hjälpmedel till just detta (Miller & Rollnick, 2013). 

Sjuksköterskans ansvar  

International Council of Nurses [ICN] (2000) etiska kod för sjuksköterskor innehåller 

riktlinjer för sjuksköterskans etiska yrkesutövande och beskriver att hon ska vara aktiv när det 

gäller att utveckla omvårdnad som vilar på evidensbaserad kunskapsgrund. Sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
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och lindra lidande (ICN, 2000) MI syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom (Millner 

& Rollnick, 2013). 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område [LYHS] (Svensk 

författningssamling [SFS], 1998:531) beskriver i 2 kap, 2§, att hälso - och sjukvårdspersonal 

har skyldighet att utföra arbetet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patienten ska ges 

information som är individuellt anpassad till dennes hälsotillstånd, situation och möjligheter 

till behandling och vård. Hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) beskriver att 

sjuksköterskan ska ge vård med respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling samt främja goda kontakter 

med patienten. I samråd med patienten ska vården och behandlingen utformas och 

genomföras.   

MI 

Motiverande samtal (motivational interviewing [MI]) en patientcentrerad samtalsmetod vilken 

syftar till att anpassa vård och samtal individuellt utifrån patientens egna kunskap, 

förutsättningar, situation och åsikter. Till stöd för patientens egen autonomi  fungerar MI 

genom samarbete och målet är  att stärka personens egen motivation till förändring av 

levnadsvanor (Miller & Rollnick, 2013).  

Behandlingsmetoden har funnits och utvecklats allt sedan 1980-talet då William R. Miller och 

Stephen Rollnick (2013) började utforma MI-metoden för patienter med alkohol- och 

drogproblematik. Rollnick insåg att den effektiva metoden sedermera även kunde användas 

inom hälso- och sjukvården.  De talar om, "MI-andan", vilken utgör grunden för en lyckad 

MI-behandling. Den är baserad på relationen mellan vårdgivaren och patienten där patientens 

egna erfarenheter och perspektiv lyfts fram. Vårdgivaren förutsätter att motivation och 

resurser till förändring finns hos patienten och att den inre motivationen framkallas med stöd 

av vårdgivaren efter patientens egna uppfattningar, mål och värderingar. Vårdgivaren ska 

respektera patientens autonomi och bekräfta dennes rätt att bestämma själv.  Patienten anses 

även veta bäst själv vad som passar just denne, men att valet kan underlättas med välgrundad 

kunskap (Miller & Rollnick, 2013). 

 

Fyra vägledande principer utmärker förändringsprocessen vid användandet av MI. Den första 

principen är att vårdgivaren ska förmedla empati genom att aktivt lyssna, ge reflektioner samt 
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sammanfatta patientens resonemang och försöker på så vis förstå denne. Den andra principen 

handlar om att öka patientens diskrepans. Detta sker genom att vårdgivaren ställer frågor på 

ett sätt som förtydligar patientens uppfattning om den aktuella situationen. Syftet med detta är 

att få patienten hitta sin egen motivation att genomföra förändring. Tredje principen är att 

undvika argumentation genom att rulla med när motstånd uppstår och istället inbjuda till nya 

perspektiv. Fjärde principen syftar till att stärka patientens självtillit genom att lyfta fram 

dennes starka sidor och egen förmåga att själv lyckas med förändring (Miller & Rollnick, 

2013). 

MI och förändringshjulet  

 James Prochaska och Carlo Di Clemente har utvecklat en modell som kallas 

förändringshjulet (Stage of Change, [SoC]). Modellen sammankopplas ofta med MI för 

förändring av beteenden hos patienten. SoC hjälper vårdgivaren att kunna se i vilken fas i 

förändringsprocessen patienten befinner sig och anpassa samtalet efter det för att förebygga 

motstånd. SoC modellen syftar till att vårdgivaren ska motivera patienten att ta till vara den 

aktuella fasen som denne befinner sig i. Enligt SoC genomgår patienten fem olika faser: Inte 

beredd, ambivalens, beredd, handling och vidmakthållande (Greene, Rossi, Rossi, Velicer, 

Fava, & Prochaska,1999). 

Att patienten inte känner sig beredd i den första fasen kan bero på okunskap om hur 

förändring kan göras eller förtvivlan över tidigare misslyckanden. I samtalet ska vårdgivaren 

väcka intresse och öka tillit hos patienten. I ambivalensfasen är patienten medveten om för- 

och nackdelar med det aktuella beteendet men har svårt att ändra det. Vårdgivaren ska 

undersöka ambivalensen och synliggöra de vinster patienten kan uppnå med förändringen. I 

beredskapsfasen vill patienten pröva olika strategier för att se om de håller. Vårdgivaren 

fokuserar på att rätt mål och delmål formuleras och att öka patientens egen tilltro till att 

lyckas. I denna fas är det lätt att vårdgivaren går för snabbt framåt, vilket framkallar motstånd. 

I handlingsfasen utför patienten själv förändringen men behöver ofta stöd. Denne ska hantera 

saknaden efter det tidigare beteendet. I fasen för vidmakthållande klarar patienten att 

upprätthålla sitt nya beteende även vid svåra situationer. I den fasen ska vårdgivaren hantera 

dessa högrisksituationer och återfall patienten hamnar i (Sfhi, 2012). 

Enligt folkhälsoinstitutet (2012) är MI särskilt användbart under de första faserna i 

förändringshjulet. Detta eftersom MI är inriktat på att höja den inre motivationen genom att 
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utforska och skingra den individuella patientens ambivalens samt fokusera på att sätta rimliga 

mål för en förändring. 

Kvalitet på MI-tillämpning  

Följsamheten till processen och principerna i MI är viktigt för att förstå resultatet av MI.  För 

att kontrollera detta behövs reliabla analysmått med skalor som underlättar systematisk 

jämförelse mellan studier (Miller & Rollnick, 2013).  Detaljerade och testade mätverktyg för 

hur nära terapeuten följer MI-metoden kan man hitta i Motivational Interviewing Treatment 

Integrity code [MITI] (Miller, Yahne, Moyers, Martinez, & Pirritano, 2004) och Motivational 

Interviewing Skill Code [MISC] (Gaume, Bertholet, Faouzi, Gmel & Daeppen, 2010). MITI 

avser att utvärdera huruvida en samtalssession följer MI. MISC är en vidareutveckling av 

MITI för att även utvärdera vårdgivarens kunskap och förmåga att följa MI (Gaume, 

Bertholet, Faouzi, Gmel & Daeppen, 2010). 

Samtidigt som MITI och MISC underlättar bedömningen av en session är det viktigt att 

komma ihåg att dessa skalor inte är helt tillräckliga för att mäta kvaliteten på sessionerna. 

Enligt Rollnick och Miller (2013) påverkas resultatet av MI-behandlingen av terapeutens 

skicklighet men också av relationen terapeuten har med sin patient, något varken MITI eller 

MISC mäter (Rollnick & Miller, 2013). 

MI i sjukvården 

MI har först på senare år även börjat användas i den svenska allmänna öppenvården då Sfhi  

utarbetade SOMRA 2010 (Sfhi, 2012).  

En systematisköversikt av Knight , Gowan , Dickens och Bundy (2006) utvärderar effekten av 

MI-behandling i sjukvårdsinrättningar utöver rutinmässig rådgivning. Studien granskar 

artiklar publicerad i olika databaser mellan 1966-2004. Resultatet visar att MI ger en del 

positiva effekter på de flesta psykologiska, och fysiologiska variabler samt livsstilsförändring. 

Flera studier finner däremot att MI inte är effektivt för att förbättra kunskaper, öka känsla av 

välbefinnande, förbättra följsamhet till ordinerad medicin eller minska alkoholintaget. Dock 

har författarna svårt att dra några slutsatser om effektiviteten av MI i behandlingar för 

kroniska sjukdomar som diabetes på grund av den låga nivån på giltighet och kvalitet i de 

granskade studierna (Knight et al, 2006).  

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0740547210001376
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Problemformulering   

MI är en förhållandevis ny metod att använda sig av inom svensk öppenvård då Sfhi 

publicerade en kartläggning av MI i primärvården 2010 (Sfhi, 2010). Tidigare studier har 

visat otydliga resultat när det gäller att använda MI som behandlingsmetod för att hjälpa 

patienter med kroniska sjukdomar så som diabetes (Knight et al, 2006). Sedan Knight et al., 

(2006) och sedan Sfhi (2010) gav ut riktlinjer för att använda MI i öppenvården är det viktigt 

att ta reda på vad aktuell forskning visar för att kunna utveckla vårdarbetet enligt vetenskaplig 

evidens. 

Syfte 

Undersöka effekten av MI som behandlingsmetod för att hjälpa diabetespatienter till 

förbättrad egenvård. 

Frågeställning 

Har MI effekt på egenvården hos diabetiker? 

Leder det till förbättringar i patienternas metaboliska status rörande HbA1c och blodfetter? 

 

METOD 

Design 

En litteraturstudie. Med hjälp av en litteraturstudie kan man utöver egna erfarenheter, skapa 

en sammanställd bild av redan existerande evidens för att lära av den forskningen som finns i 

ämne (Polit & Beck, 2012). En sammanställning av flera studier gav starkare evidens än 

evidensen i en mindre originalstudie.  

Sökstrategi                                                                                                                                   

Databaser  

Artikelsökningar gjordes i de medicinska databaserna Pubmed, Cinahl och Scopus som finns 

gratis tillgängliga på internet. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är dessa databaser mest 

användbara för forskning i omvårdnad. En sammanställd lista över resulterande artiklar från 

sökningarna finns att se i bilaga 1.  



14 
 

 
 

 

Sökord    

Sökorden som användes i litteratursökningen var: motiverande samtal (motivational 

interviewing) och motivational interviewing AND diabetes (diabetes). 

 Typ av litteratur   

Artiklar från kvantitativa, i huvudsak experimentella studier användes i studien för att svara 

på frågeställningarna. 

Inklusions-och exklusionskriterier         

I studien inkluderades lämpliga kvantitativa studier vilka var relevanta för studiens syfte och 

frågeställning (Forsberg & Wengström, 2003). Studiens mål var att innefatta mellan 10 till 15, 

för studenter vid Uppsala universitet, kostnadsfria kvantitativa originalartiklar. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska och fick inte vara äldre än 5 år. Andra kriterier var studier 

gjorda på vuxna över 18 år.  

Tillvägagångssätt     

Sökningsproceduren beskrivs närmare i tabell 1. Sökord som användes var motiverande 

samtal (motivational interviewing). För att begränsa sökningen till valt ämne har sedan 

sökordet diabetes (diabetes) lagts till.   

För att få en översikt över området synades artiklarna i sökresultatet och titlarna granskades ur 

ett helikopterperspektiv och icke relevanta artiklar utifrån titeln sorterades bort. Av resterande 

artiklar lästes abstrakten. Detta gav en uppfattning om artiklarnas utformning och vilka som 

var lämpliga att välja ut till studien (Friberg, 2012). Målet var att begränsa urvalet för att hitta 

artiklar relevanta för studiens syfte och frågeställning. Begränsningar vid sökning var 

filtreringar som följer: 

 Filter Pubmed: Clinical trial, Free full text avaliable, 5 years, English, Adult: 19+ 

years 

 Filter Cinahl (Advanced search): Titel, Linked Full Text, Find all my search terms, 

Published Date from: 20090101-20131231 

 Filter Scopus:  Limit to: Article title, Health siences,  Article, 2009 to present 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed
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Alla utvalda artiklar är publicerade mellan år 20090101 och 20130526. Beskrivning av 

databas, datum för artikelsökning, sökord, antal artikelträffar, antal lästa abstrakt samt antal 

utvalda artiklar till studien finns i tabell 1. Efter sökningen uteslöts tolv artiklar som inte 

passade studiens syfte och frågeställning samt de artiklar som inte uppfyllde studiekriterierna. 

En delstudie till en av de utvalda originalartiklarna tillkom och inkluderades senare. Utvalda 

artiklar granskades och två artiklar med låg kvalitet uteslöts.  Resultatet inkluderade totalt tio 

artiklar.   

Tabell 1: Litteratursökningens urvalsprocess 

Databas Datum             Sökord Antal    

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

utvalda 

artiklar 

Pub-Med         

Sökning 1 2013-05-26 motivational interviewing 156   

Sökning 2 2013-05-26 motivational interviewing AND 

diabetes 

19 11 4 (1)* 

Cinahl      

Sökning 1 2013-05-26 motivational interviewing 82   

Sökning 2 2013-05-26 motivational interviewing AND 

diabetes 

11 7 4 

Scopus      

Sökning 1 2013-05-26 motivational interviewing  276   

Sökning 2 2013-05-26 motivational interviewing AND 

diabetes 

21 5 3 

Resultat:    23 11 (12) 

*Tillkom och inkluderades i efterhand  

 



16 
 

 
 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Kvaliteten på artiklarna granskades och rangordnades med hjälp av en modifierad 

granskningsmall enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) för kvantitativa artiklar (se 

bilaga 2). Granskningsmallen modifierades för att passa studien och tydliggöra artiklarnas 

kvalitetsnivåer. Frågan”Finns tydlig presentation av Mi-protokoll som följs?” lades till för att 

avgöra om den granskade studien själv utvärderar sin följsamhet till MI. 

I granskningsmallen delades svaren till frågorna upp i poäng för att avgöra kvalitetsnivån på 

artiklarna. Artiklarnas granskningsfrågor besvarades med Ja: 1 poäng eller Nej: 0 poäng. Två 

frågor anpassades för studier med endast en undersökningsgrupp. Frågorna var "Är 

undersökningsgrupperna likartade vid studiens start? (Ja om end. en grupp)" och "Behandlas 

grupperna lika förutom MI? (Ja om end. en grupp)" där endast en studiegrupp klassades som 

ett jakande svar på frågan, därför gavs dessa studier ett poäng på de frågorna.  

Alla artiklar graderades sedan i tre kvalitetsnivåer graderade I = 80-100 % kvalitet, II = 70-79 

% kvalitet och III = 0-69 % kvalitet enligt granskningsmallen. Detta motsvarar hög, medel 

och låg kvalitet. Graderingen fördelades följande: 14-17 poäng motsvarar hög kvalitet, 12-13 

poäng motsvarar medelhög kvalitet och 0-11 poäng motsvarar låg kvalitet.  

Översikt av artiklarnas innehåll   

Efter kvalitetsgranskningen gjordes en översikt av artiklarnas innehåll. Resultatet av urvalet 

efter granskningen blev tio artiklar varav fem med hög kvalitet och fem av medelkvalitet. 

Översikt av artiklarnas innehållsfördelning finns presenterad i tabell 2.  

I bilaga 1 presenteras de utvalda artiklarna detaljerat i tabellform. Inkluderat i tabellen är: 

författare, år och land, titel, syfte & metod, deltagare & bortfall, resultat samt kvalitet 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 
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Tabell 2: Översikt av innehållsfördelning 

Huvudgrupper  Underkategorier Antal artiklar  

Effekt på Egenvård  

(7 artiklar) 

 

Kost, Fysisk aktivitet samt 

Medicinsk följsamhet 

 

Upplevelse av förbättrad 

kompetens och förmåga till 

beteendeförändring 

6 av 7: ingen signifikant 

effekt 

 

6 av 7: Viss effekt kunde 

påvisas 

 

Effekt på HbA1c och 

blodfetter 

(7 artiklar) 

Positiva effekter 

 

Inga positiva effekter 

1:HbA1c, 1:blodfetter         

1: KBT+MI gav effekt på 

HbA1c 

6 artiklar av 7 

 

Etiska överväganden   

Ingen egen etisk prövning krävdes för en litteraturstudie, men enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är det viktigt att välja studier med tillstånd av en etisk kommitté. Inkluderade artiklar i 

studien redovisar alla ett etiskt resonemang. 

RESULTAT  

Med utgångspunkt från tabellen i bilaga 1, hade resultatet studerats för att finna evidens om 

MI-metodens effekt på egenvården hos diabetespatienter. Resultatet utgår från de valda 

artiklarna i tabell 3. Endast två av de granskade artiklarna visade sig vara av låg kvalitet och 

exkluderades därför. Totalt inkluderades tio artiklar till denna litteraturöversikt. Samtliga 

studier var genomförda de senaste fem åren. Tre av studierna var utförda i Nederländerna och 

tre i Danmark, två i USA en i England och en i Taiwan. Översikten av innehållet resulterade i 

två huvudgrupper: HbA1c och blodfetter samt Egenvård.  



18 
 

 
 

 

Utbildningsprogrammen i MI för personalen varierade mycket mellan studierna. Inledande 

teorikurser gavs från två till fem dagar uppdelat på allt från introduktion vid start till 

upprepade uppföljningskurser i upp till tre år. Andra inslag i utbildningsprogrammen var 

coaching, band och videoinspelningar för analys, tillgång till telefonsupport, tillgång till 

konsultation med MI-handledare samt tillgång till handledning av forskarteamet. Två av 

artiklarna talade om att personalen har MI-kunskaper för studien men redovisning för 

utbildning i MI saknas. Se detaljer i tabell (Bilaga 1).  

 

Fyra av de tio studierna använde protokoll för att utvärdera kvaliteten i MI-följsamheten. 

Omnämnda protokoll var MITI, MISC och BECCI.  Se tabell i bilaga 1 för detaljer. Övriga 

studier utvärderade inte MI-kvaliteten i några samtal även om de avsåg att följa MI.  

                                                                                                                                         

Effekt på egenvård   

Kost, Fysisk aktivitet samt Medicinsk följsamhet  

Inga signifikanta skillnader mellan experiment och kontrollgrupper kunde uppmätas gällande 

kost, fysisk aktivitet eller medicinsk följsamhet i någon av de inkluderade studierna (Heinrich 

et al., 2010; Ismail et al., 2010; Jansink et al., 2013a; Rosenbek Minet et al., 2011; Rubak et 

al., 2011 & Welch et al., 2011)  

 

Heinrich, Candel, Shaper och de Vries (2010) visade ingen tydlig effekt av MI mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen vid 24månaders uppföljning gällande fysisk aktivitet 

och följsamhet till medicinering. Dock kunde en icke signifikant skillnad uppmätas i fettintag 

där kontrollgruppens fettintag minskat något. Jansink, Braspenning, Keizer, Van der Weijden, 

Elwyn och Grol (2013a) visade att det omfattande diabetes programmet som baserade på MI 

inte var effektiv gällande konsumtion av fett, grönsaker och frukt, fysisk aktivitet eller 

följsamhet till medicinering. Därmed resulterades inte i signifikant förbättring i blodtryck 

[BT] eller Body Mass Index [BMI] hos experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen vars 

SSK gav sedvanlig diabetesvård.    

 

Ismail et al. (2010) samt Rosenbek Minet, Wagner, Lønvig, Hjelmborg och Henriksen 

(2011) hade BMI, BT och fysik aktivitet  som sekundära mått. Varken Rosenbek Minet et al. 

(2011) eller Ismail et al. (2010) kunde visa några signifikanta skillnader mellan grupperna vid 

sina uppföljningar av dessa mått.   
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Rosenbek Minet et al. (2011) påpekade att personalen i experimentgruppen utöver MI 

sessioner kunde hänvisa sina patienter till individuella rådgivningsprogram för specifika 

behov (till exempel diet, rökavvänjning och träning). Antal patienter som deltog i 

kostrådgivning var 17% medan 25% deltog i träningsprogram  under ett år 

(Rosenbek Minet et al., 2010). 

  

Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-Johnsen och Christensen (2011) utvärderade om MI-

utbildning för allmänläkare kunde förbättra diabetespatienters följsamhet till behandling och 

medicinering baserad på riskparametrar. Statistiskt signifikanta förbättringar uppmättes i 

studiens slut jämfört med studiens start i båda grupperna gällande fysisk aktivitet, BT och 

BMI. Följsamheten till medicinering var nära 100% inom båda behandlingsgrupperna. Rubak 

et. al. (2011) visade också att läkarna i experimentgruppen hade använt sig av MI-tekniker i 

minde än två av tre konsultationer per patient. I studien av Welch, Zagarins, Feinberg och 

Garb (2011) fick halva grupperna utöver MI fylla i en utvärderingsrapport av egenvård på en 

webbsida rörande patientens uppfattning om kost, fysisk aktivitet och följsamhet till ordinerad 

medicinering. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna i webbundersökningen av 

förändringar i egenvårdsbeteenden. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

visades heller i mätningar av BMI och BT. I studien användes MISC för utvärdering av 

följsamhet till MI (Welch et al., 2011).     

  

Upplevelse av förbättrad kompetens och förmåga till beteendeförändring  

Positiva effekter i upplevelse av livskvalitet, egenkontroll, självkänsla, kompetens, kunskap, 

attityder till beteendeförändring samt psykologiska mätningar fanns i Chen et al. (2012), 

Heinrich et al. (2010), Rosenbek Minet et al. (2011), och Rubak et al. (2009, 2011). Inga 

signifikanta skillnader i motsvarande mätningar syntes i Ismail et al. (2010) eller Jansink et al. 

(2013a).   

Chen, Creedy, Lin och Wollin (2012)  visade att självkänslan och upplevelsen av livskvalitet 

ökade stadigt i experimentgruppen men inte hos kontrollgruppen under studiens tre månader.  

Heinrich et al. visade vid uppföljningarna att kunskapen hade ökat och känslan av 

egenkontroll stärkts hos experimentgruppen. Rosenbek Minet et al. (2011) använde MITI-

protokoll för att utvärdera sessionernas trohet till MI. Även om de glykemiska och metabola 
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måtten hos patienterna inte visade någon signifikant förbättring visade psykologiska 

mätningar att experimentgruppens patienter, vid 12 månaders uppföljning, upplevde 

signifikant högre nivå av egen kompetens i egen diabeteshantering. Vid 24 månaders 

uppföljning hade den signifikanta skillnaden dock försvunnit (Rosenbek Minet et al. 2011).  

Rubak, Sandbæk, Lauritzen, Borch-Johnsen och Christensens, studie från 2009 visade att 

patienterna i experimentgruppen var signifikant mer självständiga i sina val av åtgärder mot 

beteendeförändring och mer motiverade att ändra sitt beteende än patienterna i 

kontrollgruppen. Experimentgruppens patienter var mer medvetna om vikten av att 

kontrollera sin diabetes. De rapporterade även ha fått mer specifika råd jämfört med 

kontrollgruppen (Rubak et al., 2009).  

Ismail et al. (2010) använde enkäter för utvärdering av psykologiska effekter hos patienterna. 

Enkäterna visade inga signifikanta skillnader mellan grupperna vid uppföljning. I studien 

mättes kompetensnivån i MI hos SSK med MI Skill Code [MISC] (Ismail et al., 2010). 

Jansink et al. (2013a) visade ingen signifikant förbättring i upplevelsen av livskvalitet hos 

experimentgruppens patienter efter 14 månader jämfört med patienterna vars SSK gav 

sedvanlig diabetesvård. 

Jansink, Braspenning, Laurant, Keizer, Elwyn och Van der Weijden (2013b) jämförde MI-

färdigheter hos MI-utbildade och icke MI-utbildade SSK i diabeteskonsultation ett år efter 

utbildning. Jansink och medarbetare (2013b) studerade olika förmågor i MI-rådgivning.  

Färdigheter och förmågor utvärderades sedan med hjälp av ett MI-modifierat BECCI 

protokoll. I resultatet visades att endast två av 24 förmågor uppmätte en signifikant förbättring 

hos experimentgruppens SSK jämfört med kontrollgruppen vid ett års uppföljning.  MI-

utbildning inbäddad i det större diabetesprogrammet visade sig ha en minimal påverkan på 

patienternas livsstil. SSK visade fler MI-färdigheter om sessionerna tog mer tid och när 

livsstilsfrågor diskuterades utöver diabetesegenvård. Patienternas beredskap att ändra 

beteende var positivt relaterat till graden av MI-färdigheter (Jansink et al. 2013b)  
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Effekt på HbA1c och blodfetter 

Positiva effekter 

Positiv effekt av MI på HbA1c och blodfetter visades i studierna av Chen et al. (2012) och 

Fisher et al. (2012). En artikel visar positiv effekt av MI i kombination med KBT (Ismail et 

al., 2010). 

Chen et al. (2012) använde HbA1c som primärmått. Både experiment- och kontrollgruppen 

visade lägre HbA1c värden vid uppföljningen än vid starten. Experiment gruppen visade en 

signifikant skillnad med sänkta glykemiska värden, medan kontrollgruppens förbättringar inte 

var signifikanta (Chen et al., 2012). Fisher et al. (2012) mätte blodfettsnivåer hos patienter 

med diabetes. Andelen patienter med förbättrade blodfetter (LDL <100) ökade markant från 

52% till 58,5% i experimentgruppen jämfört med kontrollgruppen där antalet patienter med 

LDL <100 minskade från 55,6 % till 46,7%. Skillnaderna var statistiskt signifikanta. 

Ismail et al. (2010) jämförde om MI eller MI + Kognitiv Beteende Terapi [KBT] utfört av 

SSK var mer effektivt för glykemisk kontroll än traditionell vård hos diabetespatienter. 

Resultatet vid tolv månaders kontroll av HbA1c var skillnaderna mellan grupperna mycket 

små och signifikant positiv effekt av MI kunde enbart uppmätas i kombination med KBT. 

Högre HbA1c nivåer vid studiens start och yngre patient gav större skillnader i mätningarna 

vid studiens slut (Ismail et al., 2010). 

Inga positiva effekter 

Ingen positiv effekt vid uppföljning av HbA1cvisades i studierna av Heinrich et al. (2010); 

Ismail et al. (2010); Jansink et al. (2013a); Rosenbek et al. (2011); Rubak et al. (2011) eller 

Welch et al. (2011).  

Studierna av Jansink et al. (2013a), Rosenbek et al. (2011) och Rubak et al. (2011) hade 

HbA1c som huvudmått och mätte blodfetter sekundärt. Inga signifikanta skillnader mellan 

experiment- och kontrollgrupper kunde uppmätas vid uppföljning av HbA1c eller blodfetter i 

någon av studierna.  

Vid 12 månaders uppföljning visade studien av Heinrich et al. (2010) att det något minskade 

fettintaget vid 12 månader resulterade i signifikant minskade blodfetter vid 24 månader hos 



22 
 

 
 

 

kontrollgruppen. Analys av HbA1c i Welch et al. (2011) visade förbättring i metabol kontroll 

hos båda grupperna dock var kontrollgruppens HbA1c signifikant lägre.   

DISKUSSION 

Resultatdiskussion    

Endast tio artiklar inkluderades i litteraturöversikten vilket ansågs som mycket få. Det 

stämmer dock överens med tidigare motsvarande forskning av Knight et al. (2006) vilka 

enbart kunde inkludera åtta studier där MI använts som metod i sjukvårdsinrättningar. 

Egenvård 

Kost, Fysisk aktivitet samt Medicinsk följsamhet 

Av översiktens tio artiklar tar sju upp ämnena kost, fysisk aktivitet och medicinsk följsamhet, 

ingen av dem finner några signifikanta skillnader mellan grupperna (Chen et al., 2011; 

Heinrich et al., 2010; Ismail et al., 2010; Jansink et al., 2013a; Rosenbek Minet et al., 2011; 

Rubak et al., 2011 & Welch et al., 2011). Resultatet av artiklarna kunde tolkats som att MI 

utöver vanlig diabetesvård inte hade något direkt effekt på varken kostvanor, fysisk aktivitet 

eller följsamhet till medicinering.  

Upplevelse av förbättrad kompetens och förmåga till beteendeförändring 

Fyra artiklar i översikten mäter upplevelse av livskvalitet och psykologiska faktorer som 

ångest, stress och depression (Ismail et al., 2010; Jansink et al., 2013a; Chen et al., 2011 & 

Rosenbek Minet et al., 2011).  Två artiklar hittar inga signifikanta skillnader (Ismail et al., 

2010 & Jansink et al., 2013a) medan Chen et al., (2011) och Rosenbek Minet et al., (2011) 

hittar positiva effekter på ovannämnda faktorer. Skillnaden mellan grupperna är dock väldigt 

små vilket gjorde det svårt att tolka resultatet. Studierna saknar mätningar av flera faktorer 

som skulle kunnat påverka resultaten i helhet, bland annat påpekar Miller och Rollnick (2013) 

att terapeutens relation med patienten är viktig att ta hänsyn till. Ovannämnda studier 

använder olika enkäter för att mäta upplevelser av livskvalitet och psykologiska faktorer, 

vilket möjligen kan ha påverkat resultatet. 

Positiva förändringar i kunskap och upplevd kompetens syns i tre studier (Heinrich et al., 

2010; Rosenbek Minet et al., 2011 & Rubak et al., 2009). Patientutbildning krävs men för att 
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skapa motivation till att upprätthålla och utvärdera rutiner behövs mer än bara utbildning 

(Ericson & Ericson, 2012).  Det tolkades som att kunskap är en viktig del av MI men räcker 

inte för att det ska ge effekt på egenvården vid diabetes. 

Upplevelse av egenkontroll mäts av Rubak et al. (2009) och Heinrich et al. (2010) med 

positiva resultat. Sjuksköterskan ska utföra arbetet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet 

samt ge patienten individuellt anpassad information om dennes hälsotillstånd, situation och 

möjligheter till behandling och vård (SFS, 1998:531). En möjlig tolkning var att MI-metoden 

ger personalen redskap till att ställa frågor och lyssna på ett sådant vis att patienterna vågar 

öppna sig. Detta gör att patientens kunskap och sjukdomsinsikt ökar vilket stärker patientens 

upplevelse av egenkontroll. 

Studierna av Rubak et al. (2009, 2011) bekräftar att MI som behandlingsmetod har effekt på 

patienternas attityder till beteendeförändring. Orem talar om inåtriktade egenvårdshandlingar 

för att kontrollera egna känslor, tankar och reaktioner (Kristoffersen., Nortvedt & Skaug, 

2006). Tolkningen var att MI ger patienterna kunskap, insikt och upplevelse av autonomi. 

Dessa upplevelser skapar känslomässiga förändringar, som i sin tur ger förändrade attityder, 

det vill säga motivation. 

Psykologiska mätningar görs i två studier, Rosenbek Minet et al. (2011) visar signifikant 

förbättring i mätningarna medan Ismail et al. (2010) inte visar någon signifikant förändring. 

MI är en patientcentrerad behandlingsmetod som syftar till att anpassa vård och samtal 

individuellt utifrån patientens individuella kunskap, förutsättningar, situation och åsikter 

(Miller & Rollnick, 2013). Tidigare studie av Knight et al. (2006) hittar en del positiva 

effekter av MI på flera psykologiska variabler men inte vad gäller kunskap eller 

välbefinnande (Knight et al, 2006). Detta arbete granskade nya resultat sedan 2009 och hittade 

flera studier med positiv effekt på dessa tre variabler psykologiskt, kunskap och 

välbefinnande. 

HbA1c och blodfetter 

Den största gruppen, sex av åtta, av de studerade artiklarna vilka mäter HbA1c och blodfetter, 

visar inga signifikanta förbättringar vid uppföljning av dessa mått (Heinrich et al., 2010; 

Ismail et al., 2010; Jansink et al., 2013a; Rosenbek et al., 2011; Rubak et al., 2011 eller Welch 

et al., 2011).  
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HbA1c är ett mått avsett för att följa upp blodsockerförändringar över tid (Ericson & Ericson, 

2012). Alla dessa sex studier följer upp HbA1c över en längre tid, mellan ett till tre år. I de 

flesta av de inkluderade studierna ligger dock deltagarnas utgångsvärden i HbA1c nära de 

svenska målvärdena för diabetiker (Attevall, 2012). Detta kunde ha påverkat resultatet då låga 

värden inte motiverar till förändring samt att marginalerna för att förändra blodvärdena är 

små. Hur mycket vårdpersonalen i studierna tar hänsyn till de individuella variationerna i 

utgångsläget ifrågasätts. 

Samtidigt visar Ismail et al. (2010) att MI i kombination med KBT och vanlig diabetesvård 

har en positiv effekt på HbA1c. Det tolkades som att MI kan utgöra ett bra komplement till 

KBT men att MI ensamt som behandlingsmetod inte är effektivt för diabetespatienter.   

Personalens kunnande och kvalitet i MI 

Endast en av de tio inkluderade studierna ger tydlig information om och mäter i vilken 

utsträckning SSK tillämpar sina MI färdigheter och de faktorer som påverkar användningen 

av metoden. Bara 2 av 24 studerade MI-förmågor kvarstår och utövas av sjuksköterskorna vid 

ett års uppföljning (Jansink et al., 2013b). Tolkningen var att MI-färdigheter behöver 

underhållas för att kvarstå över tid. Personalens utbildning i MI varierade stort mellan de olika 

studierna. Variationen i personalens kunskaper och kunnighet gjorde att resultatet från de 

ingående artiklarna kan ifrågasättas. 

I de inkluderade artiklarna var det också svårt att se om hänsyn togs till var i 

förändringsprocessen patienterna egentligen befinner sig. Studierna brister i att beskriva 

patienternas motstånd till förändring. Patientens motstånd i upplevelse av stress, mindre ork 

eller avsaknad av sjukdomskänsla kan också vara hinder, trots ökad kunskap och 

sjukdomsinsikt. Detta kan vara en anledning till de få påvisade signifikanta resultaten av MI 

som metod för diabetespatienter.  

MI sammankopplas ofta med Stage of Change [SoC] för att ta till vara patientens resurser 

utifrån den fas denne befinner sig i. Det är lätt hänt att vårdgivaren ligger ”före” i processen i 

ambivalensfasen vilket kan framkalla motstånd (Greene et al., 1999). Sfhi (2012) 

rekommenderar SoC då det är speciellt användbart för att hitta de första faserna i 

förändringsprocessen (Sfhi, 2012). Möjligen befinner sig patienten i en annan fas av 



25 
 

 
 

 

förändringsprocessen än vad personalen agerar efter. SoC hade kunnat vara till nytta om den 

ingått i studiernas personalutbildning i MI och kunde kanske bidragit till forskningen. 

Studiernas utbildningsprogram tycktes små och korta (2-5 dagar), med tanke på de krav som 

ställs på vårdgivaren. Miller och Rollnick, (2013) säger att terapeutens relation med patienten 

kräver ett fungerande sammarbete för ett lyckat utövande av MI. Det krävs att vårdgivaren har 

rätt förhållningssätt, MI-andan. Vårdgivaren behöver skicklighet i att använda sig av de fyra 

principerna rörande empati, aktivt lyssnande, diskrepans, argumentation och självtillit. 

Vårdgivarens egen personlighet och bakgrund påverkar hur väl MI utövas (Miller & Rollnick, 

2013). Mycket tid och engagemang krävs för att sätta sig in i en ny roll och förhållningssätt.  

Metoddiskussion 

Flera studier ger starkare evidens än en enskild originalstudie enligt Willman, Stoltz, och 

Bahtsevani (2011). Därför valdes litteraturstudie till design och metod för att besvara 

frågeställningarna. För att en litteratursökning ska ha en tillfredställande omfattning bör 

sökningen göras i flera elektroniska databaser. De som valdes i detta arbete var Pubmed, 

Cinahl och Scopus.  Pubmed är en är fritt tillgänglig version av Medline vilken är den äldsta 

och mest kända databasen inom hälso- och sjukvård. Cinahl är till 65% inriktad på 

omvårdnadsforskning, vilket passade studien. Cinahl innehåller även tidskrifter som inte finns 

i Medline. Scopus är en databas inriktad på vetenskapligt material och ansågs utgöra ett 

komplement till Pubmed och Cinahl (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).   

Socialstyrelsen gav ut riktlinjer 2010 till stöd för SSK att använda MI i primärvården. Därför 

begränsades litteraturöversikten till de senaste fem åren, för att följa utvecklingen. Kort 

tidsbegränsning genererade få artiklar inom området vilket kan vara en svaghet. Ytterligare en 

begränsning var att endast gratis tillgängliga artiklar valdes då även detta kan ha resulterat i 

att relevanta artiklar ej inkluderats i studien. Åldersspannet som valdes var vuxna patienter 

från 18 år och uppåt. Att sökningen inte begränsades till kortare åldersspann bland vuxna var 

för att få tillräckligt med artiklar.  

Söktermer efter Svensk MeSH översättning som användes var ”motivational interviewing” 

och ”diabetes”.  Sökningsresultaten gav 23 artiklar med bara två sökord varför inga fler 

sökord tillades. Kvantitativa originalartiklar valdes till studien då de ansågs relevanta för vårt 

syfte att mäta effekten av MI som behandlingsmetod på egenvård. Studier med kvantitativ 
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metod har oftare ett stort antal deltagare vilket ger en högre generaliserbarhet av resultaten 

(Polit & Beck, 2012). Det sågs som en styrka för studien att alla inkluderade artiklar för ett 

etiskt resonemang. Nio artiklar har ett professionellt godkännande av en medicinsketisk 

kommitté och en studie är beställd av en statlig nationell kommitté. 

För att granska artiklarna på ett för syftet anpassat sätt, utformades en modifierad 

granskningsmall efter Willman et al. (2011) med en fråga specifikt rörande redovisning av om 

MI-protokoll följts. Detta gjordes för att säkra hög reliabilitet i artiklarna för MI som metod.  

Artiklarna granskades enskilt av båda författarna och kvalitetsbedömningarna diskuterades för 

att säkra en valid bedömning.  Efter kvalitetsgranskningen rangordnades artiklarna och endast 

de av hög- eller medel hög kvalitet inkluderades. Det resulterade i fem artiklar med hög- och 

fem artiklar med medelkvalitet. Alla artiklar som inkluderades visades vara randomiserade 

kontrollerade studier, något som anses styrka vetenskaplig kvalitet i arbetet (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011).  

Under granskning framkom att en av forskargrupperna även publicerat en artikel som mäter 

MI-färdigheter hos personalen (Jansink et al., 2013b). Den valdes att inkluderas som ett 

komplement till Jansink et al. (2013a) där effekterna av MI hos patienterna mäts. Tillsammans 

gav de två artiklarna en god helhetsbild. 

Tabell tre med redovisning av artiklarnas sortering, granskning och kvalitetsbedömningar 

utformades och modifierades efter Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för att få en tydlig 

översikt av artiklarnas innehåll. Med avsikt att få bättre översikt i tabellen tillades en extra 

kolumn för artiklarnas originaltitel.   

Studiens nytta och förslag till vidare forskning 

Diabetes är en kronisk och komplicerad sjukdom där fler faktorer spelar in för att uppnå en 

konkret förändring i blodvärden än hos annars friska individer. Utifrån resultat av detta arbete 

kan inte enbart MI rekommenderas för vård av diabetespatienter. Men MI kan 

rekommenderas som ett komplement till annan behandling för att skapa förutsättningar till 

förändringar i egenvård (Ismail et al., 2010). MI som metod kräver mycket färdigheter av 

vårdgivarna för att vården skall utformas effektivt efter den individuella patientens förmåga 

till insikt, kunskap och behov av förändring. Den komplicerade helheten av diabetes ställer 
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fler och högre krav på diabetespatienter än på annars friska individer, därför krävs att hänsyn 

tas till fler faktorer än bara deras livsstilsvanor.  

Utifrån resultatet är det av stor vikt att utbildningen i MI grundläggs tidigt i sjuksköterskans 

utbildning och hela tiden uppdateras för att skapa vana och skicklighet i att använda metoden. 

Den vanan finns ännu inte i användandet av MI i diabetesvården idag. Därför tror författarna 

att en förutsättning för att få livsstilsförändring och visa effekt på olika variabler är goda MI-

färdigheter. Möjligen kan framtida studier med bevisade goda färdigheter MI hos personalen 

stärka de positiva fynden.  

Mer underlag behövs för att kunna vidareutveckla MI som metod till att ha effekt även på 

kroniska sjukdomar som diabetes. För att bättre kunna stödja patienterna i deras komplicerade 

sjukdomssituation, behövs mer forskning. Kvalitativa studier rekommenderas för att fokusera 

på personalens relation med patienten och personalens MI-färdigheter i arbetet med 

diabetespatienter. 

SLUTSATS 

Denna litteraturstudie finner ingen tydlig effekt av MI på egenvård, HbA1c eller blodfetter 

hos diabetespatienter. Då få studier inom området finns är det för tidigt att rekommendera MI 

som metod inom diabetesvården. För att mäta effekten av MI behöver man ta hänsyn till alla 

steg från personalens utbildning i MI ända fram till patientens resultat av blodvärden. MI 

kräver också mycket kunnande från personalen och därför behövs god utbildning och konstant 

fortbildning för att ge och upprätthålla en god effekt av metoden. Aktuell forskning saknar 

fokus på personalens relation med patienten och personalens MI-färdigheter. Mer forskning 

om MI för diabetespatienter behövs. 
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BILAGA 1. 

Artikelredovisning.  

Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Chen, S., Creedy, 

D., Lin, H-S. & 

Wollin, J. 2012, 

Taiwan  

  

  

Effects of 

motivational 

interviewing 

intervention on 

self-management,  

psychological 

and glycemic 

outcomes in type 

2 diabetes: A 

randomized  

controlled trial  

Fastställa om psykisk 

och glykemisk 

egenvård hos 

personer med typ 2 

diabetes kan 

förbättras med hjälp 

av Motiverande 

samtal.  

Randomiserad 

kontrollerad studie  

Båda grupperna fick 

utbildning 1 h/ vecka 

rörande kost, motion, 

medicinering och 

egenkontroll av 

blodglukos till grund 

för egenvård.   

Interventionsgruppen; 

Ett motiverande 

samtal 45-60 min 

enligt Miller och 

Rollnicks protokoll.  

Deltagande 

patienter 254.   

Ålder på deltagare 

26-87 år 

Åldersmedelvärde 

ca 59 +/-10 år.  

Bortfall 40st. 

Orsaker: tidsbrist, 

ångrade sitt 

deltagande, kom 

aldrig till 

uppföljning, flytt 

samt ett dödsfall.  

Båda grupperna visar 

lägre HbA1c värden 

vid uppföljningen än 

vid starten. Dock är 

skillnaden inte 

signifikant i 

kontrollgruppen 

medan 

experimentgruppen 

visar en signifikant 

skillnad med sänkta 

glykemiska värden.   

 Båda grupperna 

visade en signifikant 

förbättrad förmåga 

till egenvård vid 

Kvalitet Hög  
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Mätningar:  

Blodprov för mått av 

HbA1c* (antal 

individer med hba1c 

under 7 enlig ADA) 

vid studiestart och 

vid 3 månaders 

uppföljning.  

Sekundära mått: 

Förmåga till 

egenvård, självkänsla 

och livskvalitet 

mättes via enkäter.  

 

 

 

 

 

uppföljningen i 

förhållande till 

studiens start. Dock 

var den signifikanta 

skillnaden större hos 

experimentgruppen.  

 Självkänslan och 

upplevelsen av 

livskvalitet ökade 

stadigt i 

experimentgruppen 

under studiens gång. 

Men ingen 

signifikant skillnad 

kunde mätas hos 

kontrollgruppen 

under samma tid.  
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Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Fisher, H., Eisert, 

s.,  

Everhart, R., 

Durfee, M., 

Moore, S., Soria, 

S., Stell, D., Rice-

Petersson, C., 

MacKenzie, T. & 

Estacio, R. 2012, 

USA  

  

 

Nurse-Run, 

Telephone-Based 

Outreach to 

Improve Lipids  

in People With 

Diabetes  

Avgöra om 

algoritmstyrd 

telefonrådgivning 

given av SSK* kan 

förbättra 

blodfettsnivåer hos 

patienter med 

diabetes.   

Prospektiv 

randomiserad 

kontrollerad   

Studien pågick under 

20 månaders tid.  

Kontrollgruppen får 

sedvanlig 

diabetesvård där de 

besöker klinik varje 

1-6 månader 

beroende på sin 

diabetesstatus.  

Experimentgruppen 

får sedvanlig 

diabetesvård 

kompletterat med 

samtalsstöd via 

762 patienter deltog 

i studien fördelat i 

två lika stora 

grupper.  Vuxna 

över 17 år. 

Bortfall ej 

redovisat.  

Andelen patienter 

med förbättrade 

blodfetter (LDL 

<100) ökade markant 

från 52% till 58,5% i 

experimentgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen där 

antalet patienter med 

LDL <100 minskade 

från 55,6 % till 

46,7%.  

Skillnaderna är 

statistiskt 

signifikanta.  

Kvalitet Medel  
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telefon av MI-

utbildad SSK för att 

sköta sin 

lipidsänkande 

medicinering.   

Insatt medicinering 

följdes upp efter två 

och sex veckor via 

telefonsamtal.  

Mått: blodfetter 

(LDL* 

Utgångsvärden 2,6-

2,65 +/- 0.92 mmol/l) 

Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Heinrich, E., 

Candel, M., 

Shaper, N. & de 

Vries, N. 2010, 

Nederländerna  

Effect evaluation 

of a Motivational 

Interviewing 

based counselling 

strategy in 

Bedöma den kliniska, 

beteendemässiga och 

processande effekten 

av MI på patienter 

med diabetes typ två 

Kluster randomiserad 

kontrollerad   

SSK i 

experimentgruppen 

fick MI-baserad 

33 SSK (med totalt 

584 patienter).  

Fördelat till 18 SSK 

i den 

experimentella 

Blandade resultat, 

ingen tydlig effekt av 

MI kunde påvisas.  

Inga signifikanta 

skillnader kunde 

Kvalitet  

Medel  
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diabetes care  när behandlingen 

utförs av MI-

utbildade SSK.   

utbildning.  

Totalt 21,5 h 

utbildning. Därutöver 

rådgivning, samt 5 h 

frivilliga 

gruppövningar.  

Patienter till SSK i 

kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård.  

Hos patienterna 

jämfördes egenvårds 

beteenden, rökning, 

upplevelser av 

hälsoprocessen.   

Samt HbA1c 

(utgångsvärden ca 

6,5% +/- 0,85%), 

 BT*, BMI*, Fysisk 

aktivitet, rökning och 

fettintag registrerades 

gruppen samt 15 

SSK i 

kontrollgruppen.  

Patienters åldrar 

40-70 år. 

Bortfall SSK: ej 

redovisat.   

Bortfall patienter: 

totalt 195.  

uppmätas mellan 

experiment och 

kontrollgruppen vid 

12 månaders 

uppföljning gällande 

Hba1c och blodfetter. 

Dock kunde en 

mindre skillnad 

uppmätas i fettintag 

där kontrollgruppens 

fettintag minskat 

något.   

Vid 24 månaders 

uppföljning hade 

ingen förändring 

skett gällande 

HbA1c, dock visades 

en signifikant 

skillnad i blodfetter 

mellan grupperna där 

kontrollgruppens 
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under en 12 veckors 

period vid studiens 

start, samt under 6 

veckor runt studiens 

uppföljningar vid 12 

och 24 månader.   

nivåer minskat.  

Vid uppföljningarna 

hade kunskapen ökat 

och känslan av 

egenkontroll stärkts 

hos 

experimentgruppen. 

 

Författare, År, 

Land  

Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Ismail, K., Maissi, 

E., Thomas, S., 

Chalder,T., 

Schmidt, U., 

Bartlett, J., Patel, 

A., Dickens, C., 

Creed, F. & 

Treasure, J. 2010, 

England  

A randomised 

controlled trial of  

cognitive 

behaviour 

therapy and  

motivational 

interviewing for 

people  with type 

1 diabetes 

mellitus with  

Jämföra om MI eller 

MI + KBT* i 

levererat av SSK är 

mer effektivt för 

glykemisk kontroll 

hos diabetespatienter 

än traditionell vård.  

Tre armad, parallell 

randomiserad  

Sex SSK fick 

utbildning i MI och 

KBT* för att ha 

likvärdig 

kunskapsnivå vid 

studiens start.  

Utbildningarna gick 

Deltagare:  6 SSK.. 

344 patienter.  

Patientåldrar: 18-65 

år. 

Bortfall: 39 

patienter.  

Vid tolv månaders 

kontroll var HbA1c 

40-60% lägre i alla 

grupperna jämfört 

med studiens start. 

Skillnaden ansågs 

signifikant.  

Jämförelse mellan 

grupperna:  

Kvalitet Hög 
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persistent sub-

optimal 

glycaemic   

control: A 

Diabetes and 

Psychological  

Therapies 

(ADaPT) study  

parallellt och bestod 

av 2-5 dagars teori, 

regelbunden 

guidnings sessioner 

med video och 

ljudinspelning av 10-

11 övningspatienter 

samt coaching av MI- 

och KBT-handledare. 

Kompetensnivån 

kontrollerades med 

MI Skill Code 

(förbättrad version av 

MITI*) och Kognitiv 

Terapi Rating-Skala.  

Alla deltagande 

patienter fick vanlig 

diabetesvård.  

Experimentgrupperna 

fick utöver vanliga 

diabetesvården fyra 

Vid tolv månaders 

kontroll var Hba1c 

0.45% lägre hos de 

patienter som fick 

KBT + MI + Vanlig 

diabetesvård än de 

som behandlats med 

enbart Vanlig 

diabetesvård. 

Skillnaden ansågs 

signifikant.  

HbA1c var 0.16% 

lägre hos patienter 

som behandlats med 

MI + Vanlig 

diabetesvård än de 

som fick enbart 

Vanlig diabetesvård. 

Skillnaden ansågs 

icke signifikant.  

HbA1c va 0.30% 
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individuella MI-

sessioner om 50 

minuter under en två 

månaders period.  

MI+KBT gruppen 

erbjöds även 12 

KBT-sessioner under 

en sex månaders 

period.  

Mätningar:  HbA1c 

(utgångsvärden 8,2-

15% av mmol) 

Sekundära mått: 

BMI, BT, blodfetter, 

fysik aktivitet, 

rökning och alkohol. 

Psykologiskt 

utvärderande enkäter.  

Mätningar gjordes 

vid studiens start 

lägre hos de som fått 

KBT + MI + Vanlig 

diabetesvård än de 

som fått  bara MI + 

Vanlig diabetesvård. 

Skillnaden ansågs 

icke signifikant.  

Högre HbA1c nivåer 

vid studiens start och 

yngre patient gav 

större skillnader i 

mätningarna vid 

studiens slut.  

Inga av de sekundära 

måtten visade några 

signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna.  
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samt vid 

uppföljningar vid 3, 

6, 9 och 12 månader. 

Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Jansink, R., 

Braspenning, J., 

Keizer, E., Van 

der Weijden, T., 

Elwyn, G. & Grol, 

R. 2013, (a) 

 Nederländerna  

  

 

No identifiable 

Hb1Ac or 

lifestyle change 

after a 

comprehensive  

diabetes 

programme 

including 

motivational 

interviewing:  A 

cluster 

randomised trial  

Studera effekten av 

livsstilsrådgivning 

baserat på MI i 

samband med  

diabetesprogram i den 

allmänna 

öppenvården.  

Kluster randomiserad 

kontrollerad   

SSK* i 

experimentgruppen 

fick 16 timmars 

utbildning i MI 

uppdelat i 4 

halvdagar utspridda 

under 6 månader.    

Efter 6 månader fick 

de en påminnelselista 

med MI tekniker.  

Samt att de hade 

tillgång till 

telefonrådgivning 

Deltagare: 58 

kliniker 

randomiserades i en 

experiment- och en 

kontrollgrupp med 

sammanlagt 940 

inkluderade 

patienter.  

Vid studiestarten 

deltog totalt 480 

patienter i åldrarna 

54-73 år. 

Bortfall: Ur 

experimentgruppen 

föll 5 kliniker bort. 

Trots att 

experimentgruppens 

SSK fick utbildning i 

det omfattande 

programmet visades 

ingen signifikant 

förbättring i HbA1c, 

BT, blodfetter, BMI, 

livsstil eller 

livskvalitet hos deras 

patienter jämfört med 

patienterna vars SSK 

gav sedvanlig 

diabetesvård efter 14 

månader.  

Antal personer med 

Kvalitet Hög  
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med forskarteamet.  

  

SSK i 

kontrollgruppen fick 

ingen extra utbildning 

men fick rådet att 

följa gällande 

riktlinjer för 

diabetesvård.  

Mått som användes 

var HbA1c 

(utgångsvärden 7-

8,7%) blodtryck, 

blodfetter, BMI, 

Livsstilsformulär och 

livskvalitet.  

Data samlades in vid 

studiestart och efter 

14 månader.  

Fyra kliniker 

missade 

uppföljningen och 

klinik föll bort då 

en SSK bytte jobb.   

Ur kontrollgruppen 

föll två kliniker bort 

vid missad 

uppföljning.  

  

Totalt 

patientbortfall 144 

st.  

  

  

   

HbA1c över 8,5 % : 

 

Expeimentgruppen: 

minskade från 16,5% 

till 9,8 % 

Kontrollgruppen: 

Minskade från 11,9% 

till 9,8% 
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Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Jansink, R., 

Braspenning, J., 

Laurant, M., 

Keizer, E., Elwyn, 

G. & Van der 

Weijden, T. 

2013(b), 

Nederländerna  

  

 

Minimal 

improvement of 

nurses’ 

motivational 

interviewing 

skills in routine 

diabetes care one 

year after 

training: a cluster 

randomized trial  

Jämföra MI- 

färdigheter hos MI-

utbildade och icke 

MI-utbildade SSK i 

diabeteskonsultation 

ett år efter utbildning.  

Kluster randomiserad 

kontrollerad   

SSK i 

experimentgruppen 

fick 16 timmars 

utbildning i MI 

uppdelat i 4 

halvdagar utspridda 

under 6 månader.    

Efter 6 månader fick 

de en påminnelselista 

med MI tekniker.  

Samt att de hade 

tillgång till 

telefonrådgivning 

Deltagare totalt 65 

SSK .   

SSK Fördelade med 

30 SSK i en 

interventionsgrupp  

Och 35 SSK i 

kontrollgruppen.  

Vid startinspelning 

inkluderades 33 

SSK med 165 

inspelningar av 

godkänd kvalitet.  

Vid uppföljning 

inkluderades 35 

SSK med totalt 175 

Endast i två av de 24 

förmågorna i MI-

färdigheter syntes en 

signifikant 

förbättring hos 

experimentgruppen 

vid ett års 

uppföljning jämfört 

med kontrollgruppen.   

 MI-utbildning 

inbäddad i det större 

diabetesprogrammet 

hade en minimal 

påverkan på 

patienternas livsstil 

vid uppföljningen.  

Kvalitet Medel  
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med forskarteamet.  

SSK i 

kontrollgruppen fick 

ingen extra utbildning 

men fick rådet att 

följa gällande 

riktlinjer för 

diabetesvård.  

Data samlades in med 

hjälp av ljud- och 

videoinspelningar.  

Data samlades in vid 

studiestart och efter 

14 månader.  

24 olika förmågor i 

MI-rådgivning 

jämförs och 

utvärderas enligt 

BECCI*.  

inspelningar av 

godkänd kvalitet.  

Vid studiens slut 

visar sig att SSK i 

kontrollgruppen 

genomsnittslit hade 

betydligt längre 

erfarenhet av 

rådgivning redan 

före studiens start 

än SSK i 

experimentgruppen.  

SSK visade fler MI-

färdigheter om 

sessionerna tog mer 

tid och när 

livsstilsfrågor 

diskuterades. De 

observerade 

patienternas 

beredskap att ändra 

beteende var positivt 

relaterat till graden 

av MI-färdigheter.  
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Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Rosenbek Minet, 

L., Wagner, L., 

Lønvig, E., 

Hjelmborg, J & 

Henriksen, J. 

2011, Danmark  

  

  

  

  

  

  

The effect of 

motivational 

interviewing on 

glycaemic control 

and perceived 

competence of 

diabetes self-

management in 

patients with type 

1 and type 2 

diabetes mellitus 

after attending a 

group education 

programme: a 

randomised 

Mäta effekten av MI 

jämfört med vanlig 

vård i 

diabetespatienters 

glykemiska kontroller 

och förmåga till 

egenvård.  

Randomiserad 

parallell kontrollerad  

Experimentgruppen 

fick 5 MI-samtal á 45 

minuter under en 

period av ett år.  

Personalen kunde 

även hänvisa 

deltagarna i 

experimentgruppen 

till individuella 

rådgivningsprogram 

för specifika behov 

(tex diet, 

Totalt antal 

deltagare 349 

patienter i åldrarna 

ca 44-70 år. 

Bortfall: Innan ett 

års uppföljning: 28 

patienter.  

Vid 2 år 

uppföljning 

ytterligare 23 

patienter.  

Största gruppen 

bortfall bestod av 

avhopp. Några 

Inga signifikanta 

skillnader i 

förändring av 

HbA1c, blodfetter, 

BMI, BT eller 

midjemått mellan de 

båda studiegrupperna 

vid 24 månaders 

uppföljning. 

Experimentgruppen 

visade signifikant 

högre nivå av 

upplevd kompetens 

av egen 

diabeteshantering vid 

Kvalitet Hög  
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controlled trial  rökavvänjning och 

träning)  

All sjukvårdspersonal 

i experimentgruppens 

sjukvårdsteam fick 

utbildning i MI. 

Utbildningen bestod 

av 5 dagar teori. 

Under studiens 18 

månader fick 

personalen 

individuell coaching 

var tredje månad då 

videoinspelningar av 

riktiga 

patientsituationer 

analyserades 

tillsammans med MI-

lärare.  

MITI användes för att 

utvärdera trohet till 

bortfall uppstod av 

medicinska orsaker 

eller flytt.   

12 månaders 

uppföljning. Vid 24 

månaders uppföljning 

har den signifikanta 

skillnaden försvunnit.  
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MI.  

Använda mått: 

Blodprov för HbA1c 

(utgångsvärden 5,8%-

8,2%) och blodfetter. 

BMI, BT och 

midjemått.  

Frågeformulär för 

diabetesrelaterad 

stress och upplevd 

kompetens. 

Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Rubak, S., 

Sandbæk, A., 

Lauritzen, T., 

Borch-Johnsen, K. 

& Christensen, B. 

2009, Danmark  

General 

practitioners 

trained in 

motivational 

interviewing can 

positively affect 

the attitude to 

Undersöka om 

utbildning i MI kan 

påverka attityden till 

beteendeförändring 

positivt hos personer 

med typ 2 diabetes.  

Delstudie av en 

multicenter 

randomiserad 

kontrollerad studie.  

Alla läkare i båda 

grupperna fick en 

halv dags utbildning i 

 Deltagare:  65 

allmänläkare samt 

265 patienter 

mellan 40-69 år. 

Bortfall: 

allmänläkare 37 st.  

Patienterna i 

experimentgruppen 

var signifikant mer 

självständiga i sina 

val av åtgärder mot 

beteendeförändring 

och mer motiverade 

Kvalitet medel  
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behaviour change 

in people with 

type 2 diabetes  

behandling av typ 2 

diabetes.  

Allmänläkarna i 

experimentgruppen 

fick två dagars 

utbildning inklusive 

uppföljning två 

gånger under ett år.  

Mått:  Frågeformulär 

som bedömer 

patienternas 

upplevelse av 

bemötande, 

autonomi, kunskap 

om diabetes och 

egenvårdsaktivitet.  

Patienter 31 st. att ändra sitt beteende 

än patienter i 

kontrollgruppen.  

Patienterna i 

experimentgruppen 

var mer medvetna om 

vikten av att 

kontrollera sin 

diabetes.  

Experimentgruppen 

rapporterade att ha 

fått mer specifika råd 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Rubak, S., 

Sandbæk, A., 

Effect of “ 

motivational 

Utvärdera om MI-

utbildning för 

Randomiserad 

kontrollerad delstudie 

Deltagare: 

Allmänläkare 140 

Läkarna i  

experimentgruppen 

Kvalitet medel  
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Lauritzen, T., 

Borch-Johnsen, K. 

& Christensen, B. 

2011, Danmark  

  

  

 

interviewing ” on 

quality of care 

measures in 

screen detected 

type 2 diabetes 

patients: A one-

year follow-up of 

an RCT, 

ADDITION 

Denmark  

allmänläkare kan 

förbättra 

diabetespatienters 

följsamhet till 

behandling och 

medicinering baserad 

på riskparametrar.   

av en multicenter 

studie.  

Alla läkare i båda 

grupperna fick en 

halv dags utbildning i 

behandling av typ 2 

diabetes.  

Allmänläkarna i 

experimentgruppen 

fick två dagars 

utbildning inklusive 

uppföljning två 

gånger under ett år.  

Båda läkargrupperna 

ger 45 minuters 

konsultation tre 

gånger per patient.  

Experimentgruppens 

läkare använder sig 

även av sin MI-

st. Patienter 628 st. 

i åldrarna 40-69 år.  

Bortfall: 

Allmänläkare 6st. 

Patienter 2st.  

använde sig bara av 

MI-tekniker i minde 

än två av tre 

konsultationer per 

patient.   

Statistiskt 

signifikanta 

förbättringar 

uppmättes i båda 

grupperna gällande 

BT, blodfetter, 

HbA1c och BMI i 

studiens slut jämfört 

med studiens start.   

Inga signifikanta 

skillnader kunde 

uppmätas mellan 

grupperna varken i 

studiens start eller 

slut.  

Ingen skillnad mellan 
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kunskap och tekniker 

under 

konsultationerna med 

sina patienter.   

Mått: HbA1c (6,8-

6,9% GHb*) , 

blodfetter, BMI, BT 

samt enkäter rörande 

fysisk aktivitet och 

rökning.  

grupperna kunde 

uppmätas i 

följsamhet till 

behandling och 

medicinering.  

  

Författare, år, land  Titel  Syfte  Design & Metod  Deltagare & 

Bortfall  

Resultat  Kvalitet  

Welch, G., 

Zagarins, S., 

Feinberg, R. & 

Garb, J. 2011, 

USA   

  

  

Motivational 

Interviewing 

Delivered by 

Diabetes 

Educators: Does 

It Improve Blood 

Glucose Control 

Among Poorly 

Controlled Type 

Avgöra om 

glykemisk kontroll 

förbättras hos 

patienter med 

svårkontrollerad 

diabetes när MI 

används i 

kombination med 

egenvårdsutbildning i 

Randomiserad, 

kontrollerad parallell 

studie.  

Fyra diabeteslärare 

randomiserades för 

MI-utbildning. Två 

fick del av 

utbildningen och två 

Deltagare: 234 

patienter i åldrarna 

55,7 +/- 10,2 år. 

Bortfallet redovisas 

ej men 

kommenteras som 

ej stort eller ojämnt 

fördelat nog för att 

Analys av HbA1c 

visade signifikant 

förbättring i metabol 

kontroll hos båda 

grupperna under 

studiens gång.   

Experimentgruppen 

visar en signifikant 

Kvalitet  

Hög  
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 2 Diabetes 

Patients?  

diabetes jämfört med 

enbart 

egenvårdsutbildning i 

diabetes.  

fick undervisa sina 

patienter utan 

kunskap om MI.  

Lärarnas MI 

utbildning pågick två 

ggr i månaden under 

ett års tid. Därefter en 

ggr per månad i 

ytterligare 3 år.  

Alla deltagare fick 

egenvårdsutbildning i 

diabetes. 

Experimentgruppen 

fick sina utbildnings-

sessioner av en MI-

utbildad 

diabeteslärare medan 

kontrollgruppens 

diabeteslärare ej hade 

fått del av MI-

utbildning.  

göra någon 

signifikant skillnad.   

betydligt mindre 

förbättring i HbA1c 

värden än 

kontrollgruppen.  

 Förändring i 

egenvårdsbeteenden 

och upplevelser 

visade inga 

signifikanta 

skillnader mellan 

grupperna.  
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Halva grupperna fick 

även fylla i en 

utvärderingsrapport 

av egenvård på en 

webbsida.   

Mått: HbA1c 

(utgånsvärden 8,9% 

+/- 1,2%.)  

Frågeformulär för 

egenvårdsbeteenden 

och upplevelser: 

Diabetesrelaterad 

stress, Diabetes-

egenvårdsbeteende, 

egenvård gällande 

diet, fysisk aktivitet 

och medicinsk 

följsamhet, 

tillfredsställelse, 

depression, 

självtillräcklighet och 
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självsäkerhet. 

MITI användes för att 

utvärdera trohet till 

MI.  

*Förklaring till förkortningar finns i ordlista, bilaga 3. 
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BILAGA 2 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod  

 

1. Vilken typ av forkningsmetod har använts? ____________________________ (1p) 

2. Finns patientkarakteristika angivet (antal, ålder, man/kvinna)? .............Nej ▝ Ja ▝  

 

Kriterier för inkludering/exkludering av deltagare 

3. Adekvat inkludering/exklusion? ..........................................................Nej ▝ Ja ▝ 

4. Är syftet tydligt? ............................................................................. Nej ▝ Ja ▝ 

5. Urvalsförfarandet beskrivet? .............................................................Nej ▝ Ja ▝ 

6. Framgår det tydligt vilka som är deltagare i undersökningsgruppen? ....Nej ▝ Ja ▝ 

7. Representativt urval? …....................................................................Nej ▝ Ja ▝ 

 

Bortfall 

8.  Är bortfallsanalysen beskriven? ....................................................... Nej ▝ Ja ▝ 

9.  Är bortfallsstorleken redovisad? ...................................................... Nej ▝ Ja ▝ 

10. Används adekvat statistisk metod? ................................................. Nej ▝ Ja ▝ 

11. Finns etiskt resonemang? .............................................................. Nej ▝ Ja ▝ 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

12. Är undersökningsgrupperna likartade vid studiens start? ................... Nej ▝ Ja ▝ 

     Kön, ålder, soc grupp etc (ja om end. 1 grupp) 

13. Behandlas grupperna lika förutom MI? (ja om end. 1 grupp) .............. Nej ▝ Ja ▝ 
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14. Finns tydlig presentation av Mi-protokoll som följs? …....................... Nej ▝ Ja ▝ 

15. Är instrumenten valida? .................................................................. Nej ▝ Ja ▝ 

16. Är instrumenten reliabla? ................................................................ Nej ▝ Ja ▝ 

17. Är resultatet generaliserbart? .......................................................... Nej ▝ Ja ▝ 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet: 

Hög ▝ Medel ▝ Låg ▝  

 

Poäng:_____ (Ja 1 p. Nej 0 p.) 

 

Låg: 0 -11 p.  Grad III 0-69% 

Medel: 12 -13 p.  Grad II 70-79% 

Hög: 14 -17 p.  Grad I 80-100% 

Noteringar/kommentar:  

 

_____________________________________________________________ 

 

Modifierat protokoll bygger på 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
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BILAGA 3        

Ordlista förkortningar 

BECCI - Behavior Change Counselling Index, används här för att utvärdera MI-förmågor (Lane et al. 

2005). 

BMI - Body Mass Index  

BT - Blodtryck 

GHb - Glykerat Hemoglobin 

HbA1c - Glykerat hemoglobin, ett mått på blodsockernivåer över tid.  

KBT - Kognitiv Beteende Terapi 

LDL - Mått på skadliga blodfetter 

MITI - Motivational Interviewing Treatment Integrity, Protokoll för kvalitetsgranskning av MI-

sessioners följsamhet till MI-standard. 

MISC - Motivational Interviewing Skill Code, Protokoll för mätning av terapeutens MI-

förmåga 

SSK - Sjuksköterska 

  


