
 

 

 

Magisteruppsats 

Distriktssköterskors erfarenheter av 

att använda MI- modellen och 

behovet av repetition/fortbildning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Caroline Heiding & 

Anna Kraft 

Termin: VT 2015 

Ämne: Vårdvetenskap 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4VÅ02E 

 



2 

Sammanfattning 
Bakgrund: Att arbeta sjukdomsförebyggande genom livsstilsförändringar är en viktig del av 

distriktssköterskans ansvarsområde. MI-modellen används som ett verktyg för att motivera 

patienten till livsstilsförändring vid ohälsosam livsstil. Sextio procent av distriktssköterskor 

innehar den grundläggande kompetensen om MI-modellen men endast 26 % av dem får 

möjligheten till regelbunden träning och repetition av modellen.  

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta enligt 

MI- modellen vid livsstilsförändringar, samt deras erfarenheter av fortbildning och repetition 

av modellen. 

 

Metod: En kvalitativ metod användes och åtta semistrukturerade telefonintervjuer utfördes 

med distriktssköterskor i södra Sverige. Vid dataanalysen användes manifest kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat: Analysen av data resulterade i fem kategorier: Användbar vid livsstilsförändringar, 

Skapar Empowerment, En svår balansgång för att inte ta över, Bygger på samarbete och 

motivation, Utveckla och aktualisera sin kunskap. Distriktssköterskorna beskrev modellen 

som användbar och resultatrik vid livsstilsförändringar. De använde sig av delar av modellen 

vid sina samtal och nyttjade de olika verktygen som finns att tillgå. MI-modellen beskrevs 

användbar vid olika situationer och som både längre och kortare rådgivningssamtal. Modellen 

upplevdes till viss del som svårarbetad och tidskrävande. Distriktssköterskorna påtalade 

svårigheter angående deras egen förmåga att hantera modellen. Samtliga distriktssköterskor 

beskrev att de önskade repetition och mer utbildning om MI för att stärka sin egen kompetens. 

 

Konklusion: Denna studie påvisar att regelbunden repetition och utbildning i MI behövs för 

att få distriktssköterskorna att känna sig trygga i sin yrkesroll och sin förmåga att kunna utöva 

MI- samtal på ett optimalt sätt. För att möta distriktssköterskornas behov behövs insatser 

göras i primärvårdsorganisationen.  

 

 

Nyckelord 
Distriktssköterska, erfarenheter, fortbildning, livsstilsförändringar, motiverande samtal, 

primärvård, repetition, träning, utbildning. 
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Abstract 
Background: Working with lifestyle changes is an important part of the district nurse's 

responsibility. MI- model is used as a tool to motivate the patient to lifestyle changes in an 

unhealthy lifestyle. Sixty percent of district nurses have the basic skills of MI- model, but 

only 26 % of them get the opportunity to regular rehearsal. 

 

Aim: To illustrate district nurse’s experiences of working according to the MI- model in 

lifestyle changes, and their experience of education and rehearsal of the model. 

 

Method: A qualitative approach was used and eight semi-structured telephone interviews 

were conducted in southern Sweden. Manifest content analysis was used to analyze the data. 

 

Results: The analysis of the data resulted in four categories: Useful in lifestyle changes, 

Creates Empowerment, A difficult balancing act to not take over, builds up cooperation and 

motivation, develop and update their knowledge. District nurses described the model as a 

useful and productive at lifestyle changes. They used parts of the model at their motivational 

interviewing and used the various tools available. MI can be used in different situations and in 

both long and short counseling. The model was perceived to the district nurses as difficult to 

handle and time-consuming, especially with difficulties in their own ability to manage the 

model. All district nurses stated that they wished repetition and more education on MI to 

enhance their own skills. 

 

Conclusion: This study demonstrates that regular rehearsal and training in MI needed to get 

the district nurses to feel safe in their professional capacity and their ability to exercise MI- 

calls in an optimal way. To meet the district nurses' needs, efforts should be made in the 

organization. 

 

 

Keywords 

District nurse, education, experiences, lifestyle changes, motivational interviewing, primary 

care, rehearsal, training.  
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1 Inledning 
 

Ohälsosam livsstil så som inaktivitet, rökning, felaktig kosthållning och ökad 

alkoholanvändning kan orsaka flera sjukdomar: diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer 

(Socialstyrelsen, 2011). Genom en hälsosam livsstil kan 80 % av hjärt- och kärlsjukdomar och 

30 % av cancersjukdomar samt diabetessjukdomar förebyggas (World Health Organisation, 

2015). En stor del av distriktssköterskornas arbete i primärvården innebär att hjälpa och stödja 

patienter vars livsstil påverkar hälsan negativt. Genom motiverande samtal med hjälp av MI-

modellen kan distriktssköterskan motivera patienten till livsstilsförändringar som ger 

hälsovinster. MI- modellen är en samtalsmetod som har visat sig effektiv på både olika 

beroenden så som spel, tobak- och alkoholberoenden, men även vid beteendeförändringar vid 

ohälsosam livsstil med onyttig kost och inaktivitet. Inom MI- modellen ses samtalsledaren 

som ett verktyg för att förändring ska ske och utfallet av mötena beror på samtalsledarens 

kunskaper i metoden (Miller & Rose, 2009). Studier har visat att 60 % av Sveriges 

distriktssköterskor innehar grundläggande kompetens i MI- modellen (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009) men endast 26 % av dem fick möjlighet till regelbunden feedback och 

träning av metoden (Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013). 

Distriktssköterskorna önskade mer utbildning och träning i att använda MI- modellen. 

Utbildning i MI- modellen förbättrade utfallet och resultatet av samtalet (Rollnick, Miller & 

Butler, 2009; Östlund et al. 2013). Under sjuksköterske- och distriktssköterskeutbildning ges 

en introdukton och grundutbildning i MI, författarna vill med denna studie belysa hur 

möjligheterna till fördjupad kunskap om modellen ser ut i verksamheten inom primärvården. 

Denna studie beskriver distriktssköterskornas erfarenheter av att arbeta med MI-modellen vid 

livsstilsmottagningar på hälsocentraler i södra Sverige samt deras erfarenheter av fortbildning 

och repetition av modellen. Studien är kvalitativ och utfördes med hjälp av telefonintervjuer 

med åtta distriktssköterskor under april 2015.  

 

2 Bakgrund  
 

2.1 MI-modellen 
2.1.1 Ursprung 

Motivational Interviewing (MI) är en samtalsmetod som uppkom av William Miller under 

1980-talet. MI-modellen användes till en början på individer med missbruksproblematik som 

en del av deras behandlingsprogram. Grunden i MI-modellen utgörs av individens egen 
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förmåga till självbestämmande och ansvar. Först i början av 1990-talet publicerades de första 

artiklarna och böckerna om metodiken och modellen började utövas i flera sammanhang runt 

om i världen.  MI-modellen har små kulturella variationer och skillnader beroende på vart i 

världen den utövas men grunderna är alltid desamma. Modellen kan användas som behandling 

vid exempelvis riskbeteenden och livsstilsproblematik (Dart, 2011). Den kan användas under 

en kortare eller längre behandlingsperiod vid både förebyggande hälsoarbete och som 

rådgivning vid olika sjukdomstillstånd (Dart, 2011; Kohler & Hofmann, 2015). 

 

2.1.2 MI- Modellens metodik 

MI-modellen är en framgångsrik och evidensbaserad metod där individens motivation är 

centralt. Över 200 studier har genomförts där det påvisats att motiverande samtal är en 

effektiv behandlingsmetod vid alkohol-, narkotika-, samt tobaksbruk men även vid 

beteendeförändringar (Karolinska institutet, 2013). Den är ett användbart verktyg inom hälso- 

och sjukvården då patienten ska arbeta med livsstilsförändringar (Dart, 2011). Forskningen av 

MI-modellen har visat att den är kostnadsbesparande genom att minska kostnaderna för 

mediciner, sjukvård och komplikationer som kan uppstå vid livsstilssjukdomar så som KOL, 

diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar (Dart, 2011; Wang, Zhang, Zhou & Zhang, 2015). 

Motiverande samtal enligt MI-modellen sparar även kostnader för vårdpersonalens tid då 

samtalen kräver relativt korta möten med sjuksköterskan/distriktssköterskan (Bredie, 

Fouwels, Wollersheim, & Schippers, 2011). För att utöva samtal enligt MI-modellen fordras 

endast ett rum och samtalen kan ske i hemmet, på hälsocentralen eller via telefon (Dart, 

2011). Modellen är verksam inom de flesta områdena men främst inom tobaksbruk, riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor (Östlund et al. 2013). MI- 

modellen aktiverar patientens egen motivation till förändring och gör att patienten har större 

sannolikhet att delta, fortsätta och fullfölja behandlingen vid exempelvis rökstopp, 

viktreduktion, förbättrade kostvanor, fysisk aktivitet och stressreduktion. Förhållningssättet 

vid arbetet med MI- modellen är att alla människor har en egen förmåga att förändra sitt liv 

genom att själva finna lösningar på sina problem samt ansvara för sin hälsa. Samtalsledaren är 

den som håller i samtalet och samarbetar tillsammans med patienten för att stödja dem till 

förändring. Inom primärvården verkar oftast distriktssköterskan/sjuksköterskan som 

samtalsledaren (Holm-Ivarsson, 2013).  

 

Modellen utgår från fyra grundprinciper: 

 Motstå rättningsreflexen- Samtalsledaren ska inte argumentera för förändring då detta 



7 

kan leda till motstånd utan acceptera patientens egna beslut utan att pressa dem.  

 Utforska och förstå patientens motivation- Används för att få reda på patientens egna 

skäl och möjligheter till förändring. 

 Lyssna till patienten- Samtalsledaren ska höra vad patienten säger genom aktivt 

lyssnande samt även visa förståelse, intresse och empati.  

 Empowerment- Samtalsledaren ska få patienten att känna makt över sitt liv genom att 

använda deras egna resurser och idéer (Rollnick et al. 2009).  

 

Hall, Gibbie och Lubman (2012) beskrev att patientens motivation kan mätas genom en 

motivationsskala där motivationen beskrivs mellan ett och tio. Vid låg motivation har 

patienten ingen önskan om att förändra sitt beteende och fokus i samtalet bör då vara att 

diskutera nackdelarna och hälsoriskerna som beteendet medför. Vid medelhög motivation har 

patienten en obeslutsamhet till förändring, de upplever ambivalens och samtalsledaren 

behöver då hjälpa patienten att överväga för- och nackdelar med förändringen. Vid hög 

motivation upplever patienten en hög önskan om förändring och samtalsledarens roll är då att 

stötta och sätta upp mål. Enligt Rollnick et al. (2009) krävs både klinisk träning och 

regelbunden coaching för att samtalsledaren ska utvecklas. Litteraturen ger endast en 

beskrivning av hur samtalet ska gå till men alla samtal är individuella och kräver praktisk 

träning för att uppnå bra motivationsarbetet.  

 

Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson (2014) beskrev att kvinnor upplevs lättare att 

motivera till förändring medan äldre män beskrevs som svårast att motivera och samtala med. 

Författarna tror att detta kan bero på att kvinnor oftast är den som verkar som samtalsledare i 

primärvården och vårt antagande är att kvinnor har lättare att prata med andra kvinnor. Då 

flertalet livsstilsförändringar skulle genomföras vid samma tillfälle som exempelvis vid 

diabetes uppnår inte MI-modellen önskat resultat (Jansink, Braspenning, Keizer, Weijden, 

Elwyn & Grol, 2013). Jansink et al. (2013) ställde sig därför tveksamma till om motiverande 

samtal i diabetesvården kan ge önskat resultat när det kommer till livsstilsförändringar på 

flera olika dimensioner. 

 

2.1.3 Strategier i samtalet 

I arbetet med motiverande samtal använder samtalsledaren olika strategier: Öppna frågor, 

reflektioner, sammanfattningar och bekräftelse. Öppna frågor används då de inbjuder till 

utvecklade och berättande svar och de inleds med ord så som hur, vad, på vilket sätt och 
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berätta. Öppna frågor leder till ett ökat förtroende och samarbete, slutna frågor används endast 

då samtalsledaren behöver bakgrundsfakta. Reflektioner och speglingar är centralt i 

motiverande samtal. Samtalsledaren ska återberätta och återspegla för att på så sätt bekräfta 

det som framkommit under samtalet. Reflektionerna skapar en bekräftelse för patienten att 

samtalsledaren har uppfattat och lyssnat på det som sägs. Sammanfattningen görs för att 

klargöra, förstå och samla ihop det som framkommit under samtalet men även för att byta 

fokus i samtalet. Samtalsledaren bekräftar patientens styrkor, kompetens och ansträngningar 

för förändring (Holm-Ivarsson, 2013).  

 

2.1.4 Motstånd 

Motstånd uppstår då patienten inte anser att förändring är nödvändig utan är nöjd med sin 

situation i nuläget. Motstånd kan även uppstå då patienten känner sig påtvingad, inte 

respekterad och får råd de inte vill ha (Holm-Ivarsson, 2013). Tecken på att patienten ger 

motstånd är att de avbryter samtalsledaren, byter ämne, skyller ifrån sig, visar misstänksamhet 

och argumenterar emot. Inom MI- modellen anses det att det är samtalsledaren roll att arbeta 

så att inte motstånd uppstår. Vid motstånd kan samtalsledaren undvika att rätta patienten, visa 

stöd, lyssna aktivt, ändra fokus och backa/be om ursäkt (Ortis, 2009). Att bemöta motstånd 

hos patienterna upplevs svårt hos vissa distriktssköterskor framför allt om de inte känner sig 

väl förtrogna med användandet av modellen (Östlund et al. 2013). För att bemöta motstånd 

hos patienten rekommenderas små förändringar och kortare uppföljningar så att patienterna 

inte blir avskräckta. Frustration kan uppstå då distriktssköterskorna upplever att de inte kan nå 

patienterna (Hörnsten et al. 2014). 

 

2.2 Livsstil och livsstilsförändring 
Med livsstil och levnadsvanor menas det sätt en person väljer att leva sitt liv och de 

värderingar och attityder de lever efter. Livsstilsförändringar innebär att förändra de 

levnadsvanor som leder till ohälsa hos individen. Detta sker genom hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2011). Ohälsosamma levnadsvanor är ett 

vanligt problem i Sverige. I folkhälsoinstitutets (Statens folkhälsoinstitut, 2012) lägesrapport 

som innefattar befolkningens levnadsvanor beskrev 80 % av befolkningen att de inte 

motionerade regelbundet (fysisk aktivitet i 30 minuter, 3 ggr/vecka) och 13 % av 

befolkningen hade en stillasittande fritid. Åttioen procent ansåg att de ville öka sin fysiska 

aktivitet men de önskade stöd och hjälp med att skapa förändringen. Gällande matvanor, 

rapporterade 91 % att de inte åt frukt och grönt 5 ggr/dag. Trettiosex procent av befolkningen 
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hade ett body mass index (BMI) som räknades till övervikt och 13 % hade ett BMI som 

räknades som fetma. Tretton procent ansåg sig ha riskabla alkoholvanor som kunde påverka 

hälsan negativt. Elva procent av befolkningen rökte dagligen varav 70 % av dem ville sluta 

röka. Enligt rapporten beskrev befolkningen att de gärna ville ändra sina dåliga vanor men de 

önskade stöd och hjälp för att klara av det.  

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) kan ohälsosamma levnadsvanor bidra till flera sjukdomar som 

kan förebyggas genom att undvika riskfaktorerna. Det är av stor vikt att arbeta med 

motivation och förändring av livsstil då patienter som förändrar sin ohälsosamma livsstil löper 

minder risk att drabbas av följdsjukdomar så som: diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 

cancer. Detta är en vinst både för den enskilda individen samt på samhällsnivå genom 

ekonomiska vinster för minskade sjukvårdskostnader (Socialstyrelsen, 2011). Farbring (2014) 

menade att då livsstilsförändringar är svåra att genomföra och även svåra att behålla över tid 

så är det av betydelse med ett regelbundet motivationsarbete. Vid varje besök hos hälso- och 

sjukvården bör all personal fråga om patientens levnadsvanor. Frågor om levnadsvanor kan 

upplevas kränkande för patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen behöver vara 

uppmärksamma på patienternas inställning till samtalet för att de inte ska uppleva sig 

skuldbelagda (Farbring, 2014). Vården får inte heller ställa för stora och orimliga krav på 

patienten, då det upplevs obehagligt (Socialstyrelsen, 2011).  

 

2.3 Primärvårdens roll vid livsstilsförändringar 
En del landsting i Sverige har mottagningar för livsstilsförändringar på hälsocentralerna där 

patienten kan träffa en distriktssköterska eller sjuksköterska som arbetar som 

hälsokoordinator med livsstilsförändringar vid exempelvis diabetes, rökning, högt blodtryck, 

viktnedgång och inaktivitet. Tillsammans med patienten arbetar 

distriktssköterskan/sjuksköterskan med motivation som verktyg för att främja patientens hälsa 

genom livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2012). Socialstyrelsen har utformat riktlinjer och 

rekommendationer till vården för att förebygga ohälsa hos befolkningen genom 

livsstilsförändringar. Socialstyrelsen (2011) rekommenderar rådgivande samtal med 

motiverande strategier vid livsstilsförändringar, särskilt prioriterade är grupperna: tobak, 

alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor (Socialstyrelsen, 2011). MI-modellen 

används i samband med ovanstående riskfaktorer men kan även användas i vården av 

patienter med luftvägsbesvär och stress. Modellen används i samband med 

distriktssköterskemottagningar men också vid telefonrådgivning (Östlund et al. 2013). 
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Författarna tror att benägenheten att använda motiverande samtal vid livsstilsförändringar 

ligger på den sjuksköterska/distriktssköterska som har mottagningen. Är hon/han engagerad i 

MI så kanske benägenheten att använda metoden i alla samtal är större än om ett ointresse 

finns.  

 

Enligt Socialstyrelsens (SOSFS, 1995:5) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och Hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:763) ska vården identifiera hälsorisker hos patienten och motivera 

till förändring för att främja dess hälsa. Enligt Socialstyrelsen (2011) ska hälso- och 

sjukvården även erbjuda rådgivande samtal till patienter som röker dagligen, har ett riskbruk 

av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Hälso- och sjukvården ska 

även erbjuda råd, stöd och åtgärder till patienterna med ett hälsofrämjande förhållningssätt. 

De rådgivande samtalen ska främja patientens egen motivation till förändring 

(Socialstyrelsen, 2011). Distriktssköterskans roll som samtalsledare sker genom aktivt 

lyssnande, reflektion och öppna frågor som motiverar patienten att berätta mer om sin 

situation och sina problem (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015). Det är 

landstingets ansvar att se till att personalen har den kompetens och utbildning som krävs för 

att kunna arbeta med motiverande samtal. Resultatet i folkhälsoinstitutets rapport visade att 

endast 60 % av distriktssköterskorna inom primärvården i Sverige hade grundläggande 

utbildning i MI (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

 

2.4 Distriktssköterskors syn på användandet av MI-modellen 
MI-modellen bidrar till att patienterna blir mer engagerade i lösningarna på problemen samt i 

planeringen för att nå målet. Distriktssköterskorna beskrev MI-modellen som öppensinnad, 

empatisk samt som ett fungerande verktyg som främjar kommunikationen och motivationen 

(Östlund et al. 2013). De upplevde även svårigheter relaterade till användandet av MI-

modellen framför allt med praktiska problem så som tids- och platsbrist. Dessa problem 

kunde underlättas genom att organisationen gav stöd och visade intresse för användandet av 

MI. Detta möjliggjorde att MI-modellen användes i större utsträckning på arbetsplatsen 

(Östlund et al. 2015). En del distriktssköterskor upplevde MI-modellen som ett hinder i de 

samtal där viktig information skulle delges och de valde då att endast använda MI-modellen 

delvis (Brobeck, Bergh, Odencrants & Hildingh, 2011). Distriktssköterskor upplevde att 

användande av MI-modellen står i relation till ökad arbetsbelastning. Arbetet med MI-

modellen innebär att distriktsköterskan måste använda mycket energi i sitt arbete för att 

förändra sitt arbetssätt och åstadkomma ett öppet förhållningssätt (Östlund et al. 2015). 
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2.4.1 Behov av repetition och utbildning i MI-modellen 

Flertalet studier har påvisat att det behövs utbildning och repetition i MI-modellen för att 

kunna använda den optimalt (Fu et al. 2015; Pfister-Minogue & Salveson, 2010; Rollnick et 

al. 2009; Östlund et al. 2013; Östlund et al. 2015). Östlund et al. (2013) betonade att endast 

26 % av distriktsköterskor som genomgått utbildning i MI-modellen, samt använder den i sitt 

arbete, fick möjligheten till uppföljning och återkoppling. För en djupare kompetens och 

förmåga att använda MI-modellen i det vardagliga arbetet ansåg distriktssköterskor att det 

krävs mer utbildning, några enstaka tillfällen är inte tillräckligt (Fu et al. 2015; Noordman, 

Van der Weiden & Van Dulmen, 2014; Pfister-Minogue & Salveson, 2010). Regelbunden 

repetition och uppföljning av modellen krävs för att kunskapen ska kunna omvandlas till 

kompetens. Genom ökad kunskap om MI-modellen ökade självförtroendet hos 

distriktsköterskor och detta ledde till att de använde MI-modellen i samverkan med patienten i 

större utsträckning (Fu et al. 2015). Distriktsköterskorna betonade behovet av ett regelbundet 

användande och mer kunskap om metoden för att kunna använda den fullständigt (Östlund et 

al. 2013; Östlund et al. 2015). Repetition av kunskap i MI-modellen gav kliniska fördelar för 

patienternas resultat av livsstilsförändringar (Fu et al. 2015). 

 

Flera utbildningssessioner innehållande handledning i MI -modellen samt studiematerial om 

metoden gav distriktssköterskorna bättre självförtroende och färdigheter vid användandet av 

MI- modellen i sitt arbete (Fu et al. 2015). Feedback och synpunkter på inspelade MI-samtal 

resulterade i att sjuksköterskor gav patienterna mer uppmärksamhet, tydligare information och 

bättre motivation till förändring (Noordman et al. 2014). Utbildning ökade sjuksköterskors 

färdigheter i användandet av MI-modellen i sitt arbete. Träning av modellen samt uppmuntran 

att använda den i arbetet med patienter ökade kunskapen och förståelsen för modellen och 

förmågan att tillämpa den i arbetet. Det ansågs även bra att bli påmind om att använda MI-

modellen i arbetet (Pfister-Minogue & Salveson, 2010). 

 

3 Teoretisk referensram 
 

Som teoretisk referensram till studien valdes Dorothea Orem´s (2001) teori om 

egenvårdsbalans (self-care deficit nursing theory).  Livsstilsförändringar genom motiverande 

samtal bygger på egenvård och därav valdes Orem´s teori där individers egen förmåga till 

hälsa genom egenvård är centralt. Orem´s behovs-/utvecklingsteori uppkom under 1970-talet 
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och hon anser att människor kan uppnå välbefinnande och främja sin hälsa genom egenvård. 

Orem anser att alla människor har förmågan att tänka på sin egen hälsa och deras lärande och 

utveckling för egenvård. Hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift är att stötta och undervisa 

patienten i egenvård för att främja deras hälsa, välbefinnande och funktion vid sjukdom och 

ohälsa. De individer som inte själva kan lära sig egenvårdsåtgärder behöver stöd och hjälp 

ifrån vårdpersonalen. Genom att sjuksköterskan stödjer, undervisar, vägleder, utför samt 

skapar en utvecklande miljö hjälps patienten till egenvård.  

 

Orem´s (2001) teori utgörs av tre system: teorin om egenvård, teorin om brist på egenvård 

samt teorin om omvårdnadssystem.  

 Teorin om egenvård är grunden i teorin om egenvårdsbalans. Egenvård är en funktion 

hos människan som individen måste få uppfyllt för att uppnå bästa möjliga hälsa. 

Egenvård är en funktion som individen tillägnats sig genom inlärning och den 

upprätthålls genom att individen medvetet och regelbundet använder sig av den. 

Vården och sjuksköterskans roll i teorin om egenvård är att stödja, undervisa och 

vägleda patienten samtidigt som beslutet ligger hos dem själva. Centrala begrepp i 

teorin om egenvård är reflektion, utvärdering och motivation.  

 Teorin om brist på egenvård ger uttryck för och utvecklar en förklaring till individens 

omvårdnadsbehov. Vården arbetar tillsammans med patienten för att stärka hälsan 

genom egenvård. Engagemanget i egenvård mäts i respekt till livet, utveckling, hälsa 

och välmående. Kvalitén samt fullständigheten i egenvård står i relation till individens 

omgivande kultur, vetenskapliga fakta samt omgivningens utbildningsförmåga. 

Engagemanget i egenvård påverkas av individens förmåga till praktisk strävan, sociala 

förutsättningar samt hur egenvården utförs.  

 Teorin om omvårdnadssystem innebär att begreppet omvårdnad är en praktisk strävan. 

Sjuksköterskor innehar en förmåga att utföra omvårdnadsinsatser som är 

individcentrerade. Vården tar alla beslut och patienten har ingen aktiv del, detta sker 

om patienten exempelvis är medvetslös. Omvårdnad är resultatinriktade insatser som 

måste vara integrerade med både mellanmänskliga och samhälleliga aspekter (Orem, 

2001). 
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4 Problemformulering 
 

Då livsstilsförändringar är en stor del i behandlingen av olika sjukdomstillstånd så som 

diabetes, astma/KOL och hjärt-/ kärlsjukdomar är det av vikt att distriktssköterskan innehar 

kompetens inom detta område. Livsstilsförändringar används även vid rökstopp, 

alkoholberoende och viktreduktion. Livsstilsmottagningen på hälsocentralen är ett tillfälle då 

människans motivation inför kommande samt pågående livsstilsförändringar är centralt. På 

hälsocentraler i Sverige arbetar distriktssköterskor med livsstilsförändringar genom 

motiverande samtal. I en studie av Östlund et al. (2013) påvisades att endast 26 % av 

distriktssköterskor fick möjligheten till repetition och uppföljning av sina kunskaper i sitt 

användande av MI-modellen. Regelbunden repetition och återkoppling behövs för att 

säkerställa kvaliteten i användandet och för att samtalsledaren ska känna trygghet i att kunna 

utöva metoden (Fu et al. 2015; Rollnick et al. 2009; Östlund et al. 2013; Östlund et al. 2015).  

 

Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med MI-modellen samt deras 

erfarenheter av fortbildning och repetition kan öka förståelsen för modellens styrkor och 

svagheter genom att medvetandegöra modellens komplexitet. Livsstilsförändringar är en 

central del av distriktssköterskans kompetensområde och denna studie utvärderar deras syn på 

MI- modellen som verktyg och arbetsmetod. 

 

5 Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta enligt MI- 

modellen vid livsstilsförändringar, samt deras erfarenheter av fortbildning och repetition av 

modellen. 

 

6 Metod  
 

6.1 Design 
En kvalitativ metod användes i föreliggande studie. Den kvalitativa ansatsen valdes då 

författarna hade en önskan om att belysa distriktsköterskornas erfarenheter av att arbeta med 

MI-modellen i samband med livsstilsförändringar. Detta överensstämmer med Polit och 

Becks (2012) beskrivning av syftet med en kvalitativ studie. Författarna valde att utföra 

studien med ett empiriskt-holistiskt förhållningssätt genom att se helheten där sammanhanget 
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är av betydelse. Författarna har strävat efter att bevara helheten av distriktssköterskornas 

verkliga erfarenheter (Gunnarsson, 2007). 

 

6.2 Urval 
Urvalet till studien bestod av åtta distriktssköterskor som arbetade på åtta olika hälsocentraler 

i södra Sverige med livsstilsförändringar på specialistmottagningar. De hade grundläggande 

utbildning i MI-modellen och använde den i sitt arbete. Ett strategiskt urval med inslag av 

bekvämlighetsurval har använts där största möjliga variation av ålder, kön och 

arbetslivserfarenhet eftersträvades.  

 

Verksamhetschefer på 35 hälsocentraler i södra Sverige tillfrågades via mail om skriftligt 

medgivande för utförande av studien (Bilaga) varav 17 verksamhetschefer godkände 

genomförandet. Mailadresser inhämtades via verksamhetschefen, maillistor och sekreterare 

till 58 distriktssköterskor på hälsocentralerna. Dessa 58 distriktssköterskor tillfrågades via 

mail om deltagande i studien utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier (Bilaga). 

Åtta distriktssköterskor godkände deltagande genom skriftligt samtycke via mail och 

inkluderades i studien. Inklusionskriterier var legitimerade distriktssköterskor på 

hälsocentraler som arbetade med livsstilsförändringar vilket inkluderade: Livsstilsmottagning, 

demens- och äldremottagning, diabetesmottagning, blodtrycksmottagning och astma/KOL 

mottagning. Informanterna skulle inneha grundkunskaper om MI-modellen samt använda sig 

av modellen i sitt arbete. Informanterna var tvungna att förstå och kunna uttrycka sig på 

svenska för att risken för feltolkningar skulle undvikas. Rekryteringen av informanter pågick 

under april 2015.  

 

Distriktssköterskorna som inkluderades i studien var mellan 36-63 år gamla och arbetade med 

livsstilsförändringar dagligen till en gång i veckan. De hade arbetat som distriktssköterskor 

mellan 3,5 - 20 år och med livsstilsförändringar mellan 3-14 år. De arbetade på följande 

specialistmottagningar: Livsstil, Astma/KOL, demens- och äldremottagning. Sju av 

informanterna var kvinnor och en var man. Senaste utbildningen i MI-modellen varierade 

mellan 1-12 år sedan.  
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Tabell 1: Informanter 

Informant Ålder År som DSK Arbetsuppgifter Antal år sedan 

senaste utb. i MI 

1 38 3,5 Livsstil 2 

2 52 5 Livsstil 1 

3 36 11 Astma/KOL 5 

4 59 20 Astma/KOL 12 

5 42 5 Livsstil 3,5 

6 56 11 Livsstil 4 

7 63 15 Äldre/demens 7 

8 46 19 Astma/KOL, demens 8 

 

 

6.3 Datainsamling  
Datainsamlingen genomfördes med semi-strukturerade telefonintervjuer med hjälp av en 

intervjuguide (Bilaga) med öppna frågor då författarna hade en önskan om att 

datainsamlingen skulle beröra specifika delar i arbetssättet med MI-modellen. Detta alternativ 

valdes för att få en djupare beskrivning av informanternas erfarenheter och samtidigt för att få 

möjligheten till fördjupning och utveckling av svaren. En intervjuguide konstruerades för att 

få en bra grund för datainsamlingen med avseende på studiens syfte. Genom att använda sig 

av en intervjuguide som stöd under intervjuerna fick författarna en mer strukturerad intervju. 

Polit och Beck (2012) påtalar att intervjuguiden i den semistrukturerade intervjun omfattar 

fler frågor och kan på så sätt täcka in fler områden än den ostrukturerade intervjun. Detta 

stämmer in på författarnas avsikt med studien. Danielsson (2012) påpekar att intervjuguiden 

även ger möjlighet att strama upp intervjuerna med hänsyn till tidsramen. En pilotintervju 

genomfördes med en informant för att validera intervjuguiden, något som Polit och Beck 

(2012) förespråkar. Inga ändringar genomfördes i intervjuguiden efter pilotintervjun, därför 

inkluderades även denna intervju i resultatet. 

 

Telefonintervjuerna genomfördes under två veckor på en tid och plats som informanterna 

själva valde, vilket Polit och Beck (2012) förespråkar. Sju intervjuer hölls under 

informanternas arbetstid och en intervju skedde på dennes lediga dag. Intervjutiden varierade 

mellan 10- 20 minuter. De dokumenterades via högtalartelefon och ljudinspelningsteknik i en 
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lugn miljö utan distraktionsmöjligheter. Ljudinspelningsteknik valdes för att undvika 

feltolkningar samt distraktionen som nedskrivning av anteckningar medför. Författarna ville 

ha möjligheten att anpassa frågornas följd efter vad som framkom under intervjun. Danielsson 

(2012) beskriver att detta uppnås genom den semistrukturerade intervjun som gör det möjligt 

för forskaren att anpassa sig efter vad som framkommer under intervjun och de öppna 

frågorna kan ställas utan inbördes ordning. Telefonintervjuerna delades upp och författarna 

höll i fyra intervjuer var, dock var båda författarna närvarande vid samtliga intervjuer. Den av 

författarna som inte höll i intervjun ansvarade för ljudinspelningstekniken.  

 

6.4 Kvalitativ innehållsanalys 
Data transkriberades sekvensvis och insamlad data analyserades med en induktiv ansats 

genom manifest kvalitativ innehållsanalys för att belysa erfarenheter som fanns hos 

distriktssköterskorna. Enligt Lundman och Graneheim (2004) används kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats då granskning och tolkning av texter i berättande form 

ska analyseras på ett neutralt sätt samt utifrån studiens syfte. Den analyserande texten sågs i 

sin kontext där individuella skillnader i livserfarenhet, kultur och tidigare upplevelser 

beaktades. Det centrala i analysen var att urskilja likheter och skillnader i texten som 

analyserats. Författarna önskade att undersöka om det fanns några likheter och olikheter 

mellan deltagarnas erfarenheter av att arbeta med MI-modellen i samband med 

livsstilsförändringar. 

 

Alla åtta telefonintervjuerna transkriberades gemensamt. Den av författarna som höll i 

intervjun ansvarade för nedskrivning av inspelad data medan den andra förfatatren satt med 

och lyssnade aktivt för att säkerställa att data ej föll bort i transkriberingen. De nedskrivna 

intervjuerna avidentifierades och lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få en 

övergripande förståelse för innehållet i texten. Det är av stor vikt att texterna arbetas igenom 

upprepade gånger då Polit och Beck (2012) menar att insikt och förståelse för datamaterialet 

endast kan uppkomma då texten är vida känd för författaren.  Analysarbetet genomfördes 

gemensamt och alla intervjuer sågs som en analysenhet där helheten bedömdes vara tillräcklig 

för att kunna behandlas i analysprocessen. Följande specifika och övergripande domän 

hittades i texterna: Praktiskt användande, erfarenheter och fortbildning/repetition. 

Meningsbärande enheter utsågs där textens innebörd framhävdes med utgångspunkt från 

studiens syfte. Meningsenheterna färgkodades utefter domänerna och texten kondenserades 

utan att innebörden förlorades. Abstraktion utfördes för att överföra texten till koder. Koderna 
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skildrade textens meningsenhet och de delades in i underkategorier där de som innehöll en 

likartad kontext förenades. Lundman och Graneheim (2004) förklarar att texten delas in i 

beskrivande kategorier med manifest innehåll där det uppenbara i texten återspeglas. Vidare 

betonar de att vid skapandet av kategorier är det av stor vikt att författaren har en medvetenhet 

om deltagarnas individuella livsförhållanden, som kan ha betydelse för studiens syfte 

(Lundman & Graneheim, 2004).  

 

Tabell 2: Kategorier och underkategorier. 

Användbar vid livsstilsförändringar Ett verktyg för att skapa kontakt 

 Anpassningsbar till det individuella 

samtalet 

 Ökar medvetenheten om problemet 

 Framgångsrik metod vid 

livsstilförändringar 

Skapar Empowerment Hjälper patienterna till insikt om sin 

situation 

 Lyfter patientens positiva egenskaper 

Utgår från patientens situation genom 

delaktighet 

Utgår från patientens situation genom 

vägledning 

En svår balansgång att inte ta över Undvika att inte ta över 

Bygger på samarbete och motivation Att själv behöva ta ansvar över problemet 

 Betydelsen av motivation 

Utveckla och aktualisera sin kunskap Vikten av repetition 

 Olika förutsättningar 
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Tabell 3: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

”Motiverande 

samtalet är just 

det när det 

gäller att 

försöka 

att ”sälja sin 

vara” liksom, är 

det viktigt att nå 

fram”. 

Viktigt att nå 

fram. 

Skapa 

kontakt 

Ett verktyg för 

att skapa 

kontakt. 

Användbar vid 

livsstilsförändringar. 

”Det som är 

svårast är att 

många förväntar 

sig det, att man 

ska berätta för 

dem hur det ska 

vara och hur det 

ska göras. 

Många som 

kommer hit vill 

ha en klar plan”. 

Förväntan om 

en färdig 

plan. 

Klar plan Att själv 

behöva ta 

ansvar över 

problemet. 

Bygger på 

samarbete och 

motivation. 

”Den utgår ifrån 

patientens 

situation, de får 

själva hitta 

lösningar på 

problemet, vad 

som passar just 

dem.” 

Utgår ifrån 

patienten som 

själv får finna 

sina egna 

lösningar. 

Skapa 

delaktighet 

Utgår från 

patientens 

situation 

genom 

delaktighet. 

Skapar 

Empowerment. 

”Egentligen 

skulle man ha 

utbildning på 

hemmaplan. Vi 

upplever alla att 

vi här nere i 

söder, det blir så 

stressigt att åka 

iväg hela 

grupperna”. 

Utbildning på 

hemmaplan 

upplevs 

mindre 

stressigt än 

att åka iväg. 

Långt till 

fortbildning 

Olika 

förutsättningar 

Utveckla och 

aktualisera sin 

kunskap. 

 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Insamlad data används endast för vetenskapligt ändamål till denna studie (Codex, 2014). I 

studien användes öppna intervjufrågor med en intervjuguide. Frågorna utformades för att inte 
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väcka olust eller negativa känslor (Ejlertsson, 2012). I Sverige åberopas etikprövningslagen, 

som innebär att all forskning som innefattar människor måste granskas av 

etikprövningsnämnden (Svensk författningssamling, 2009). Studien utfördes på magisternivå 

och var därför inte i behov av godkännande av etikprövningsnämnden (Kjellström, 2012). 

Författarna valde emellertid att göra en egengranskning utifrån etikkommittén sydosts 

blankett för egengranskning (Bilaga 11.6). För att undvika forskningsfusk utgick författarna 

ifrån Codex (2014) som beskriver att bedrägeri i forskning så som plagiat, förfalskningar och 

stöld av material inte får förekomma i studien. Kvaliteten av studiens resultat säkerställdes 

genom granskning av handledaren Kristina Schildmeijer. Enligt Codex forskningsetiska 

principer (2014) ska vissa krav uppfyllas för att studien ska tillfredsställa individskydd: 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet samt en vinst- 

riskbedömning.  

6.5.1 Informationskravet 

Informanterna fick ingående information om studiens uppbyggnad, syfte och genomförande 

för att skydda deras autonomi. Enligt Codex (2014) ska all relevant information delges 

informanten. Informanternas deltagande var frivilligt och kunde avslutas utan frågeställningar 

från författarna. Information som tillkom under studiens gång som kan ha påverkat 

informanternas intresse att delta undanhölls inte. Informanterna får den kompletta studien 

skickad till sig via mail. 

6.5.2 Samtyckeskravet 

Författarna har använt sig av informerat samtycke. Enligt Forsman (2011) är CIOMS (The 

Council for International Organizations of Medical Sciences) en kodex där informerat 

samtycke är i fokus. Kjellström (2012) uttrycker att ett skriftligt samtycke i vissa fall 

sammankopplas med tvång att delta. Författarna ansåg dock att ett skriftligt samtycke var 

relevant för att skydda författarna samt för att säkerställa att informanterna tillhandhållit all 

information och deltog i studien på frivillig basis. I enlighet med Codex (2014)  fanns inget 

beroendeförhållande mellan författare och informant. Informanter i studien som hade 

koppling till någon av författarna blev intervjuade av den andra författaren. 

6.5.3 Konfidentialitets- och nyttjandekravet 

Informanterna informerades innan intervjuernas genomförande om att författarna hade 

tystnadsplikt. I enlighet med personuppgiftslagen i Svensk författningssamling (1998) 

avidentifierades materialet för att undvika kränkning av individens integritet. Författarna 

valde att koda intervjuerna efter nummer 1-8. I enlighet med Codex (2014) ska 
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informanternas personliga uppgifter samt lämnad data skyddas från obehöriga, informationen 

förvarades därför inlåst. Ett avtal gällande tystnadsplikt upprättades då studien genomfördes 

av två författare (Codex, 2014). Informanternas beskrivningar av erfarenheter går ej att 

härleda till specifika informanter då författarna har avpersonifierat data. 

Distriktssköterskornas erfarenheter som beskrevs kan inte heller härledas till specifika 

patientfall. De uppgifter som framkommit av informanterna under datainsamlingen har endast 

används för denna studies ändamål.  

6.5.4 Vinst-riskbedömning  

En vinst- riskbedömning utfördes innan studien påbörjades i enlighet med Kjellströms (2012) 

rekommendationer. Detta för att skydda informanterna i studien och identifiera riskerna 

(Kjellström, 2012). Bedömda risker med studien: Minimal risk för informanterna: minimal 

risk för skada, liten social risk och liten emotionell risk. De största bedömda riskerna med 

denna studie var att konfidentiella uppgifter läckte ut och att informanterna var tvungna att 

avsätta tid för telefonintervjun. För att minska riskerna makulerades insamlat material efter 

studiens slut. För att underlätta för informanterna fick de själva välja tidpunkt för intervjun. 

Bedömd nytta med studien: Ny kunskap för vårdprofessionen. Resultatet i denna studie är 

värdefull för primärvårdsverksamheten samt vårdpersonal i sin profession. Kjellström (2012) 

beskriver att en studie är relevant om den kan leda till ny kunskap som är till godo för 

professionen. Nyttan med denna studie bedömdes som större än riskerna.  

7 Resultat 
 

7.1 Användbar vid livsstilsförändringar 
7.1.1 Ett verktyg för att skapa kontakt 

Distriktssköterskorna beskrev olika strategier som de använde i sitt arbete med motiverande 

samtal, till exempel; aktivt lyssnande, öppna frågor, sammanfattningar samt upprepningar och 

bekräftelse. Genom upprepning, reflektion och bekräftelse menade de att patienten själv fick 

arbeta. Samtidigt betonades vikten av att inte attackera patienten utan att backa och lyssna in. 

Några distriktssköterskor beskrev att de ”bollade tillbaka” problemet och frågorna till 

patienten under samtalen, något som ansågs fel av andra distriktssköterskor då de själva inte 

skulle uppskatta det. Att styra patienten genom att ställa frågor utifrån vad de säger beskrevs 

som att det ledde samtalet framåt. MI-modellen användes för att patienterna själva skulle 

komma till insikt om deras behov av livsstilsförändringar samt åtgärder för att nå målet. 

Patienten måste dock ha en vilja och hitta ett sätt att få lösningen att fungera i sin vardag. 
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Några distriktssköterskor beskrev att de bad om lov innan information skulle delges, samtidigt 

som någon annan poängterade att patienterna redan hade mycket information sedan tidigare 

detta kunde leda till att informationsmängden blev för stor. Det beskrevs som relevant att inga 

egna åsikter eller personliga tankar delgavs under samtalet.  

 

Flertalet distriktssköterskor beskrev att de använde sig av de redskap och hjälpmedel som 

fanns att tillgå inom modellen för att skapa en relation tillsammans med patienten. Redskapen 

och verktygen som användes inom MI-modellen upplevdes svåra innan de var inlärda, 

framförallt ambivalenskorset. Skalfrågorna och ambivalenskorset sågs som bra hjälpmedel för 

att lyfta fram och klargöra problemet och situationen för att öka motivationen hos patienten. 

Genom MI-modellen ansågs samtalet bli mer konkret. Distriktssköterskorna menade att MI-

modellen bidrog till att ge stolpar och hörnstenar som kunde användas för att återgå till. Det 

beskrevs att samarbetet med patienten förstärktes vid varje besök. 

 

7.1.2 Anpassningsbar till det individuella samtalet 

MI-modellen sågs som en anpassningsbar metod där samtalet kunde anpassas efter individen 

och deras individuella förutsättningar. De flesta distriktssköterskor belyste att de inte 

använder MI-modellen renodlat utan de använder sig av delar och de plockar in de delar som 

passar samtalet och situationen för att skapa sitt eget samtal tillsammans med den individuella 

patienten. 

 

”Jag upplever att man mixar, det är inga renodlade MI-samtal utan man plockar in de delar 

av metoden som passar in i samtalet” (2). 

 

Hälften av distriktssköterskorna beskrev att MI-modellen kan användas i flera olika 

situationer, både i telefonrådgivning, hemma och i privata samtal. Modellen kunde även 

användas dagligen under distriktssköterskemottagningen, till exempel vid såromläggningar 

och blodtryckskontroller. Några distriktssköterskor ansåg att MI-modellen var användbar vid 

korta samtal (1-7 minuter) samtidigt som en del distriktssköterskor påtalade att MI-modellen 

krävde tid och uppföljande samtal för att vara resultatrik. MI-modellen upplevdes av somliga 

som svår att använda vid telefonrådgivning då avsatt tid saknas. Det betonades att vissa 

distriktssköterskor upplevde att samtalet blev lite tunt och fyrkantigt vid tidspress, att det då 

var svårt att använda modellen fullt ut. 
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7.1.3 Ökar medvetenheten om problemet 

Distriktssköterskorna beskrev att modellen hjälpte patienten att bli uppmärksam på problemet. 

MI-modellen bidrog till att patienten vred och vände på problemet för att komma till 

lösningen samtidigt som modellen även skapar en medvetenhet om beteendet och varför 

patienten har problemet. Det är upp till patienten att ta beslut om eventuella 

livsstilsförändringar. Patienten fick själv upp ögonen för problemet, lösningen samt planen för 

att nå målet. 

 

”Jag använder mig av MI för att de själva ska få upp ögonen för sin situation” (1). 

 

7.1.4  Framgångsrik metod vid livsstilsförändringar 

Samtliga distriktssköterskor ansåg att MI-modellen gav resultat vid livsstilsförändringar. Det 

påtalades dock att det är patienten själv som gav resultat och att det inte var modellens 

förtjänst. Det beskrevs att effekterna av samtalet speglades av samtalsutövarens egen förmåga 

att hantera modellen. Livsstilsförändringarna upplevdes bli mer framgångsrika ju säkrare 

samtalsutövaren var på att använda sig av modellen. Flertalet av distriktssköterskorna beskrev 

att patientens motivation var centralt för samtalets utgång.  

 

7.2 Skapar Empowerment 
7.2.1 Hjälper patienten till insikt om sin situation 

Modellen ansågs vara ett bra redskap för att få patienten att uttrycka sina tankar. 

Distriktssköterskorna beskrev att genom regelbundna sammanfattningar och upprepningar 

främjas patientens insikt om sin situation. Dock betonades att modellens syn på att använda 

regelbundna sammanfattningar och upprepningar upplevdes i vissa samtal som ett hinder. 

Upplevelsen var att patienterna tittade konstigt på samtalsledaren vid ett frekvent upprepande. 

 

”Patienterna får höra vad de tänker, genom att de säger vad de tänker” (4). 

 

”Det är svårt för MI-modellen går ut på upprepningar och att sammanfatta. Och jag upplever 

inte att man kan upprepa varenda grej, ibland när man upprepar lite för mycket så tittar 

patienterna på mig lite konstigt och undrar vad jag håller på med”(1). 

 

7.2.2 Lyfter patientens positiva egenskaper 

Distriktssköterskorna beskrev att MI-modellen främjade patientens positiva egenskaper och 

styrkor genom att samtalsledaren inte kom med pekpinnar och direktiv i samband med 
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livsstilsförändringar som kan upplevas skamfullt. 

 

7.2.3 Utgår från patientens situation genom delaktighet 

Flertalet av distriktssköterskorna ansåg att MI-modellen var bra och effektiv samt att 

modellen gav en delaktighet för patienten. Den beskrevs även vara bra då dialog skulle skapas 

tillsammans med patienten. 

 

”Den utgår från patientens situation, de får själva hitta lösningen på problemet, vad som 

passar just dem” (5). 

 

7.3 En svår balansgång för att inte ta över 
7.3.1 Undvika att inte ta över 

Distriktssköterskorna belyste att MI-modellen var svårarbetad till viss del och de uppgav att 

det var lätt att halka in på ledande frågor istället för öppna. Risken att missbruka patientens 

förtroende genom manipulation påtalades. Modellen skulle användas för att påverka men inte 

manipulera och det belystes att samtalsledaren skulle vara medveten om risken. 

 

”Det är svårt att enbart arbeta efter den. Det är lätt att man halkar in på ledande frågor 

iallafall” (1). 

 

7.4 Bygger på samarbete och motivation 
7.4.1 Att själv behöva ta ansvar över problemet 

Hälften av distriktssköterskorna beskrev att patienterna som kom till deras mottagningar 

förväntade sig att få en färdig plan. De upplevde att patienterna inte var beredda på att de 

själva måste arbeta för att åstadkomma livsstilsförändring. Hälften av distriktssköterskorna 

upplevde också att patienterna ville ha mycket information kring sin livsstil och sjukdom 

vilket inte var syftet med MI-modellen. Det förmedlades att de trodde att patienterna upplevde 

det jobbigt att de var tvungna att tänka själva för att komma till insikt med problemet och de 

åtgärder som krävdes. Några distriktsköterskor upplevde att patienterna hade svårt att ta det 

egna ansvaret som krävdes i MI-modellen. 

 

”Många som kommer hit vill ha en klar plan, ett färdigt kostupplägg och en meny över vad de 

ska äta. De blir frustrerade över att man bollar tillbaka till dem, och lägger ansvaret hos 

dem.” (2). 
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7.4.2 Betydelsen av motivation 

Under det motiverande samtalet kunde distriktssköterskorna få en uppfattning om hur hög 

patientens motivation var. Det upplevdes svårt att motivera de patienter som saknade 

motivation, då de ansåg att de inte kunde skapa motivation hos patienten. Istället för att skapa 

motivation som inte fanns kunde distriktssköterskan hjälpa patienterna att tro på sig själva och 

deras egen förmåga. 

 

Distriktssköterskorna var oense om huruvida motivationen speglades av patienternas 

tillvägagångssätt vid kontakt och inbokning till livsstilsmottagningen. Dels beskrevs att 

patienten hade en ökad motivation för livsstilsförändring då de själva tog första kontakten till 

samtal och bokade in en tid utan att bli kallade via remiss från läkaren. De menade då att det 

fanns en motivation i botten hos patienterna. Samtidigt som det beskrevs av andra 

distriktssköterskor att de patienter som kom via läkaren var mer motiverade. Det påtalades 

bero på att läkaren inte remitterade omotiverade patienter till livsstilsmottagningen. En 

ytterligare åsikt var att det var få patienter som kom till distriktssköterskans 

livsstilsmottagning som saknade motivation eftersom besöket kostade patienten 200 kr per 

gång.  

 

7.5 Utveckla och aktualisera sin kunskap 
7.5.1 Vikten av repetition 

Samtliga distriktssköterskor ansåg att deras färdigheter i att använda MI-modellen var i behov 

av repetition och regelbunden träning för att upprätthålla en hög kvalitet. Den grundläggande 

kunskapen om MI-modellen beskrevs av samtliga distriktssköterskor. De flesta 

distriktssköterskor ansåg att grundkunskapen fanns men att träning och repetition var ett 

måste för att bibehålla samtalsmetodiken. Dock påtalades det att även den grundläggande 

kunskapen var i behov av repetition. Distriktsköterskorna upplevde att den inlärda kunskapen 

snabbt gick förlorad om de inte arbetade regelbundet med MI-modellen. Vidare beskrev de att 

vissa delar tappades och att de halkade in på sitt egna spår. 

 

Det belystes av distriktssköterskorna att de alltid lärde sig något nytt på varje utbildning om 

MI-modellen. Att diskutera med andra och höra deras erfarenheter var i hög grad viktigt då 

det gav insikt och en ökad kompetens om metodiken. Det påtalades att studenter bidrog till 

repetition under studenternas inlärningstillfällen som innefattade att genomföra MI-samtal där 

distriktssköterskan satt med och reflekterade efter samtalet. Det önskades återkoppling på de 
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egna samtalen istället för enstaka kurstillfällen. Distriktssköterskorna ansåg att övning i 

samtalstekniken med öppna frågor och tillgång till handledning var befogat särskilt vid en låg 

användningsfrekvens. Att få feedback på inspelade samtal samt återkoppling beskrevs som 

värdefullt. Åsikterna skiljde sig åt på synen av övning och empirisk träning. Vissa 

distriktssköterskor beskrev att klinisk träning gav mer kunskap och utveckling än enbart 

litteraturläsning samtidigt som det beskrevs att kortare utbildningstillfällen eller repetition av 

litteraturen var tillräckligt för att utvecklas. Det betonades att för att utvecklas i 

samtalsmetodiken var det ett krav att samtalsledaren arbetade med sig själv och i mötet med 

patienten. Ett behov fanns av en djupare kunskap om hur MI-modellen används och 

distriktssköterskorna efterfrågade en vidareutvecklande utbildning. Tidigare 

arbetslivserfarenhet med livsstilsförändringar innan MI-utbildning beskrevs som en fördels då 

det var lättare att relatera till patientfall där MI-modellen kunde användas. Det påtalades att 

även vid varje samtalstillfälle tillsammans med patienten lärde sig distriktssköterskorna något 

nytt och blev mer medvetna och engagerade i sig själva och deras arbete. 

 

”Man ska inte vila på gamla kunskaper utan att man ska uppdatera allt man lärt sig” (3). 

”På varje ny fortbildning får man nästan en Aha-upplevelse, när man får höra hur de andra 

tänker, när man diskuterar samtal med andra som arbetar med det” (2). 

 

7.5.2 Olika förutsättningar 

Repetition och uppföljning ansågs behövas minst en gång per år. Distriktssköterskorna 

påtalade att repetition och uppföljning i MI-modellen skulle erbjudas regelbundet en gång om 

året av organisationen. På grund av bortfall och organisationsproblem har detta mål ej 

uppfyllts. Det påtalades att repetition och fortbildning får krävas självmant av 

distriktssköterskorna för att den ska bli genomförd. Det beskrevs olika erfarenheter huruvida 

fortbildning och repetition möjliggjordes på olika hälsocentraler beroende på ledningens 

engagemang och intresse.  

 

Tidsbrist i arbetet uppgavs motverka distriktssköterskornas möjligheter till regelbunden 

utbildning och repetition. De ansåg att det var svårt att arbeta med MI-modellen utan tid för 

träning då de menade att de inte höll sig inte uppdaterade och aktuella. Distriktssköterskorna 

beskrev att utbildning på hemmaplan var att föredra då utbildningen som erbjöds ofta skedde 

på andra orter och tidsbrist motverkade att distriktsköterskor på mindre orter hade möjligheten 

att delta regelbundet. Det upplevdes stressande och svårt att få tid till utbildningen då 
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distriktssköterskor hade många andra arbetsuppgifter. 

 

”Det beror på vem du har på enheten och vilket intresse som finns” (3). 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion  
Författarnas ursprungliga tanke med studien var att undersöka om 

distriktsköterskors/sjuksköterskors användande av MI-modellen påverkades efter en repetition 

av kunskap i form av ett informationshäfte om MI-modellen och i så fall på vilket sätt. En 

kvantitativ webbenkät undersökning med distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetade med 

livsstilsmottagning på hälsocentralerna i södra Sverige planerades. På grund av för låg 

svarsfrekvens från verksamhetschefer och distriktssköterskor/sjuksköterskor fick studiens 

inriktning ändras. Ett nytt brev för informerat samtycke fick skickas ut till de 

verksamhetschefer (Bilaga 11:2) och distriktssköterskor (Bilaga 11:4) som godkänt tidigare 

deltagande varav alla åtta godkände att delta. Den nya inriktningen med studien som var att 

belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta enligt MI- modellen vid 

livsstilsförändringar, samt klargöra deras syn på behovet av mer utbildning och repetition av 

modellen bedömdes som lättast att nå med hjälp av en kvalitativ metod varav metodvalet 

ändrades. Malterud (2014) beskriver att kvalitativa metoder lämpar sig för att undersöka 

människors erfarenheter för att få en bättre förståelse. Den valda metoden gav svar på studiens 

syfte. 

 

I den kvalitativa studien diskuteras studiens trovärdighet och överförbarhet. Med 

överförbarhet menar Lundman och Graneheim (2004) att resultatet ska kunna överföras till 

större grupper och andra situationer. Trovärdigheten och överförbarheten i denna studie stärks 

genom att författarna har genomarbetat en projektplan där studiens syfte väl beskrivs genom 

reflektioner och litteraturgranskning. Detta styrks av Wallengren och Henricson (2012) som 

beskriver att kvalitetssäkring av studien kan tryggas vid studiens början om författarna utför 

ett grundläggande förarbete. Vetenskapliga artiklar och litteratur som ligger till grund för 

studien är kontrollerade och bedömda att inneha vetenskaplig kvalitet vilket leder till en ökad 

trovärdighet av studien. Författarna anser att alla delar av resultatet förutom ”organisationens 

roll” kan överföras till andra geografiska kontext inom primärvården. Däremot tror författarna 

att ”organisationens roll” skiljer sig åt beroende på i vilket landsting det är beläget.  
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Urvalet av informanter i denna studie består av åtta stycken distriktssköterskor som valts ut 

genom strategiskt urval samt bekvämlighetsurval. Antalet informanter har valts efter Tidström 

och Nybergs (2012) anvisningar om att intervjuer med 8-10 personer ger innehållsrik och 

användbar data. Författarna har på ett strategiskt sätt eftersökt informanter som matchade vårt 

syfte och inklusionskriterier. Genom det strategiska urvalet fick författarna ett relevant 

underlag för att kunna besvara syftet och kunna beskriva distriktssköterskornas erfarenheter. 

Det strategiska urvalet användes då informanterna skulle ha erfarenheter av att använda sig av 

MI-modellen i sitt arbete.  Polit och Beck (2012) beskriver att strategiskt urval 

rekommenderas då informanter med specifika erfarenheter eftersöks. Studien genomfördes 

under 10 veckor och på grund av tidsaspekten fanns det en begränsning av urvalet i antalet 

informanter, författarna var därför tvungna att delvis använda sig av bekvämlighetsurval. 

Författarna tror att fler informanter hade kunnat lokaliserats genom upprepade 

mailpåminnelser samt eftersökningar via telefon men på grund av tidbrist valde författarna att 

vara tillfreds med åtta distriktssköterskor. Malterud (2014) menar att resultatet blir mer 

tillförlitligt vid strategiskt urval. Det strategiska urvalet gav författarna en möjlighet att belysa 

erfarenheterna ifrån olika perspektiv. Då syftet med kvalitativ innehållsanalys var att beskriva 

variationer i urvalet av informanter (Graneheim & Lundman, 2004) har författarna i denna 

studie för att stärka överförbarheten utgått ifrån att få en stor variation vid urvalet med 

avseende yrkeslivserfarenhet och ålder. Alla de distriktsköterskor som visade intresse för att 

delta inkluderades i studien genom bekvämlighetsurval. Svagheten med att använda sig av 

bekvämlighetsurval är enligt Polit och Beck (2012) att den sänker överförbarheten i studien. 

Författarna upplevde att de distriktssköterskor som deltog i studien hade ett högt engagemang 

i arbetet med livsstilsförändringar och MI-modellen. Intressant hade varit om även 

distriktssköterskor med en lägre grad av engagemang hade inkluderats för att öka 

överförbarheten.  

 

Anledningen till att distriktssköterskor valdes ut för studien är att Östlund et al. (2013) 

beskriver att distriktssköterskor oftare har grundläggande utbildning i MI-modellen samt 

använder modellen mer frekvent i sitt arbete än vad sjuksköterskor gör. En av 

distriktssköterskorna var man resterande sju informanter var kvinnor.  Informanterna var 

mellan 36-63 år gamla och hade en yrkeslivserfarenhet mellan 3,5 år till 20 år, samtliga 

arbetade på olika hälsocentraler, vilket ger en stor variation i studien.   
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Datainsamlingen skedde genom individuella telefonintervjuer med hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuguiden utformades av författarna till denna specifika studie som stöd under 

intervjuerna för att öka trovärdigheten då samtliga informanter fick samma frågor. För att 

minska risken för missförstånd under intervjuerna användes sammanfattningar för att bekräfta 

det som sagts. Öppna frågor och följdfrågor i intervjun stärkte trovärdigheten i studien genom 

att författarna fick en djupare beskrivning av erfarenheterna (Polit & Beck, 2012). För att 

validera intervjuguiden kontrollerades den av handledaren Kristina Schildmeijer innan 

användande. För att dokumentera intervjuerna användes högtalartelefon och 

ljudinspelningsteknik. Polit och Beck (2012) beskriver att inspelning kan hämma 

informanternas förmåga att uttrycka sig fritt. Alla informanter informerades om att inspelning 

skulle genomföras och de hade möjligheten att avböja. Ljudinspelning användes för att 

säkerställa att alla åsikter och tankar framkom. Ljudinspelningarna raderades efter 

transkriberingen. Nackdelen med telefonintervju är enligt Polit och Beck (2012) att den blir 

ytligare och kortare än andra intervjuer. Författarna upplevde dock att essensen av 

erfarenheterna framkom med hjälp av de öppna frågorna och följdfrågorna i intervjuguiden. 

Relevanta tankar kring användandet av MI-modellen framkom i alla åtta intervjuer. 

Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer. Den teoretiska 

kunskapen om intervjuteknik så som aktivt lyssnande, fokus på frågorna, pauser och planering 

inhämtades från litteratur innan genomförandet. Datainsamlingen hade kunnat genomföras 

med intervjuer på plats för att få ett mer utvecklat och berättande datamaterial men på grund 

av tidsbristen var detta alternativ inte genomförbart. Brister som framkommit under analysens 

gång var saknaden av vissa intervjufrågor som hade gett rikare datamaterial. Intressant vore 

frågan: Hur bemöter du svårigheter under samtalet så som patientens förväntningar och 

motstånd. 

 

Ljudinspelningarna lyssnades igenom flera gånger och data transkriberades ordagrant för att 

undvika fel i texten. Författarna var medvetna om att även om transkribering sker på ett 

optimalt sätt så ger det endast en begränsad bild av innehållet (Malterud, 2014). Data 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Tillförlitligheten av resultatet ökas genom att 

författarna sammanställde och analyserade resultatet gemensamt genom att göra en 

innehållsanalys. Författarna tror att resultatet hade kunnat nås via fenomenologisk ansats men 

då den metoden är svårarbetad och författarna inte innehar någon tidigare erfarenhet om 

metoden, exkluderades den. Fördelarna med en kvalitativ innehållsanalys är att den är relativt 

lättarbetad och synliggör skillnader och likheter. Nackdelen är att då författarna är relativt nya 



29 

utövare på metoden finns risken för att viktiga meningsbärande enheter förbises (Graneheim 

& Lundman, 2004). Författarna hade begränsad erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys och 

försökte undvika att meningsbärande enheter förbisågs genom att båda läste igenom 

materialet upprepade gånger både var för sig och tillsammans arbetade fram meningsbärande 

enheter, koder och kategorier. Författarna valde att redovisa resultatet med hjälp av citat för 

att stärka kategoriernas innebörd i enlighet med Graneheim och Lundman (2004).  

 

Lundman och Graneheim (2004) menar att det krävs en medvetenhet om att texten inte är fri 

från sitt sammanhang. Författarna ansåg att kunskap om den egna förförståelsen var central 

vid tolkningen och analyseringen av insamlat datamaterial då Thurén (2013) menar att 

förförståelse präglar vårt sätt att uppleva verkligheten. Felaktig förförståelse kan leda till 

förutfattade meningar. Författarna till föreliggande studie arbetar inom primärvården, dock ej 

med livsstilsförändringar. Författarna innehar grundläggande utbildning i MI-modellen och 

har reflekterat över hur distriktssköterskor ute i verksamheten erfar att arbeta utifrån modellen 

vid deras mottagningar och hur utbildningsmöjligheterna ser ut ute i verksamheten.   

 

Författarna har utfört en gedigen litteraturgenomgång inom området MI-modellen och 

vetenskapliga artiklar som belyste olika perspektiv inom MI-modellen och dess användande. 

Aktuell forskning belyste området snarlikt och flertalet av studierna framkom till liknande 

resultat som föreliggande studie. Författarnas slutsats är att överförbarheten i föreliggande 

studie därav ökas.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Ohälsosam livsstil kan förebyggas genom livsstilsförändringar. Distriktssköterskan på 

hälsocentralen kan ge patienterna stöd för att genomföra de förändringar som krävs för att 

uppnå en god hälsa. Resultatet i denna studie belyste distriktssköterskors perspektiv på MI-

modellen och utmynnade i fem kategorier: Användbar vid livsstilsförändringar, Skapar 

Empowerment, En svår balansgång för att inte ta över, Bygger på samarbete och motivation 

och Utveckla och aktualisera sin kunskap. Samtliga distriktssköterskor ansåg att MI-modellen 

gav resultat vid livsstilsförändringar men det betonades att det var patienten själv som 

åstadkom resultaten och att det inte var modellens förtjänst.  

 

De flesta distriktssköterskor betonade att de inte använde MI-modellens renodlat vid deras 

livsstilssamtal utan de plockade delar av MI-modellen som passade situationen. Cox et al. 
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(2011) beskriver att då vårdpersonal använder sig av utvalda delar av MI-modellens verktyg 

leder det till en ökad motivation samt ett ökat självförtroende hos patienten. Patienten får en 

ökad följsamhet inför hälsorelaterade åtgärder samt en förändrad syn på sin hälsa och livsstil 

(Cox et al., 2011). Detta påvisar att ett bra resultat kan uppnås med endast delar av MI-

modellen samt att MI-modellen även kan användas i kortare sammanhang förutom vid 

renodlade MI-samtal. Cox et al. (2011) beskriver vidare att om samtalsledaren endast 

använder sig av utvalda delar så krävs det ingen extra tid. Dock beskriver Lindhe- Söderlund, 

Nilsen och Kristensson (2008) att MI-modellen är tidskrävande och kräver ett stort 

engagemang av utövaren. Även i vårt resultat skiljde sig synen på tidsaspekten, MI-modellen 

beskrevs både som svåranvänd vid tidsbrist och som användbar vid kortare interventioner. 

Hälften av distriktssköterskorna i studien uppgav att de använde MI-modellen även vid 

kortare möten med patienter. Enstaka distriktssköterskor uppgav att de upplevde det svårt att 

använda MI-modellen i kortare sammanhang då de ansåg att motiverande samtal krävde mer 

tid. Louwagie et al. (2014) fann i sin studie att även korta motiverande samtal på 15-20 

minuter gav bättre resultat vid livsstilsförändringar så som rökstopp. Arlebrink (2013) 

beskriver att bra samtal kräver tid och menar att samtalet tar längre tid om det stressas 

igenom. Genom att avsätta tid för samtalet leder det till en nöjdare patient och på så sätt även 

lägre kostnader för sjukvården i det längre perspektivet. Även Dart (2011) och Wang et al. 

(2015) beskriver att motiverande samtal vid livsstilsförändringar är kostnadseffektiva för 

enheten att använda då användandet minskar kostnaderna för läkemedel, sjukvård och 

komplikationer som kan uppkomma vid livsstilssjukdomar.  

 

Resultatet påvisade att en svårighet i att använda MI-modellen ligger i samtalsutövaren själv 

och dess förmåga att hantera modellen. För att främja distriktssköterskans egen förmåga att 

använda modellen anser författarna att klinisk erfarenhet av vårdyrket är till fördel. Brobeck, 

Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) menar att distriktssköterskor med en klinisk 

erfarenhet utvecklar en högre självsäkerhet. En klinisk erfarenhet av sjuksköterskeyrket leder 

till att sjuksköterskan inte behöver lägga energi på övriga sjuksköterskeuppgifter, utan istället 

kan fokusera på att utöva MI-modellen. Brobeck et al. (2011) belyser att MI-modellen 

upplevdes svåranvänd då viktig information skulle delges vid besöket, vilket även författarna 

fann denna studies resultat. I resultatet beskrevs även att distriktssköterskan bör vara 

uppmärksam på att inte manipulera och påverka patienten till något som går emot deras vilja. 

En etisk princip som vården ska verka för är principen om sannfärdighet, vilket innebär ett 

förhållningssätt som byggde på sanning och utesluter manipulation av patienten (Stryhn, 



31 

2007).  

 

En del av vårt resultat speglade att det är svårt att motivera patienter som saknar motivation, 

att du som distriktssköterska inte kan skapa en motivation hos patienten. Lindhe- Söderlund et 

al. (2008) beskriver att distriktssköterskor upplevde att det var frustrerande när patienter inte 

hade en motivation till förändring men att det inte var deras ansvar att skapa motivationen hos 

patienten. Författarnas reflektion är att MI-modellen går ut på att främja patientens 

motivation. Författarna anser att distriktssköterskans ansvar är att genom MI-modellen locka 

fram, undersöka och ta reda på var patientens motivation har sina rötter och arbeta utefter det 

för att stärka den.  Östlund et al. (2015) beskriver att MI-modellen skapade en bra grund för 

framtida förändringar även hos de patienter som var omotiverade. De menade att MI- samtalet 

väckte idéer och tankar om problemet och en eventuell förändring som är till vinst för hälsan. 

Hörnsten et al. (2014) beskriver att vid de tillfällen patienten saknade motivation kunde 

vårdpersonalen endast ge fakta och information om hälsoriskerna, de kunde aldrig tvinga 

någon att förändra ett beteende. Även kompetensbeskrivningen (Distriktssköterskeföreningen, 

2008) betonar att distriktssköterskan aldrig får tvinga någon till beteendeförändring utan ska 

respektera patientens egna val. Genom att respektera patientens egna val upprätthålls 

autonomin och integriteten (Arlebrink, 2013). Etiska dilemman kan uppstå då 

distriktssköterskan ska finna en balans mellan den hälsofrämjande omsorgen och patientens 

självbestämmanderätt. Genom egenvård ges patienten en egen förmåga att vara delaktig i 

vården (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Respekt för patientens självbestämmande är en 

central del i samtal enligt MI-modellen (Dart, 2011). Genom att samtalsledaren visar respekt 

för patientens autonomi skapas förutsättningarna för förändringen utifrån patienten egna 

önskemål (Stryhn, 2007). I MI- samtalet upplevs patienten och samtalsledaren på samma nivå 

vilket skiljer sig åt gentemot andra sammanhang i vården där vårdpersonalen är rådgivaren 

och experten på området. I MI- samtalet främjas även en god relation och kontakt med 

patienten (Östlund et al. 2015). Även Orem (2001) betonar vikten av patienternas egen vilja, 

förmåga att ta eget ansvar för sitt liv och utföra de handlingar som bidrar till att främja deras 

hälsa.  

 

Patienternas motivation för att utföra livsstilsförändringar kan ökas genom att MI-modellens 

utvalda redskap används av olika yrkesgrupper. Motivationen kan ökas genom att läkare 

använder MI-modellens redskap, detta utan att det tar upp extra tid vid läkarbesöken (Cox et 

al. 2011). Författarnas reflektion är att om andra yrkesgrupper så som läkare använder MI-
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modellens utvalda redskap kan detta öka patientens motivation redan innan de kommer till 

livsstilsmottagningen. Författarna antar att detta beror på att läkares ord ofta väger tyngre på 

outgrundlig anledning. I resultatet beskrevs skillnader i motivationen mellan de patienter som 

kom på läkarens inrådan samt de patienter som själva sökt sig till mottagningen. Somliga 

beskrev att patienterna var mer motiverade då de kom via läkaren. Författarna reflekterar då 

över om läkaren på den hälsocentralen skiljer sig i sitt arbetssätt med motivationsarbete 

gentemot övriga läkare på de andra hälsocentralerna. Intressant är att kvinnliga läkare har 

påvisats mer benägna att använda MI-modellens tekniker (Pollak et al. 2011).  

 

Patienterna som kom till livsstilsmottagningar var där för att förändra sin livsstil. 

Livsstilsmottagningarna byggde på egenvård varav Orem´s teori om egenvård valdes som 

teoretisk referensram till denna studie. Stor vikt vid livsstilsförändringar låg på individens 

egen förmåga att lösa sina problem genom att komma över sina begränsningar. 

Samtalsledarens roll i det motiverande samtalet blir då att bidra med den kunskap och det stöd 

som behövs för att individen skulle kunna utföra sin egenvård (Orem, 2001). I resultatet 

framkom att MI- modellen användes för att få patienterna att komma till insikt om sina 

problem. Att komma till insikt om problemet med stöd och hjälp av vårdpersonalen beskrivs 

av Orem (2001) som centralt i egenvården. Distriktssköterskan ska enligt 

kompetensbeskrivningen arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder samt förstå 

patientens egna resurser och förutsättningar (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

 

Resultatet i studien visade att det fanns en tro hos distriktssköterskorna om att en del patienter 

hade svårigheter med att hantera det egna ansvaret. Lindhe- Söderlund, Nilsen och 

Kristensson (2008) menar att de patienter som inte vill ta ansvar för sin egen hälsa gör det 

problematiskt att använda MI-modellen. Författarna har reflekterat om hur man bemöter dessa 

patienter på bästa sätt genom att använda en skräddarsydd plan utefter deras egna 

förutsättningar och vilja. En individanpassad plan där man som distriktssköterska är flexibel 

och utgår ifrån flera olika modeller för att på bästa sätt bemöta patienten på ett optimalt sätt. 

Hälften av distriktssköterskorna i resultatet belyste att patienterna som kom till deras 

mottagningar förväntade sig information samt en plan och upplägg. Patienternas förväntningar 

av samtalet upplevdes svåra att förhålla sig till.  

 

I studien belyste alla distriktssköterskor att behovet av repetition av MI-modellen var 

väsentligt för att bevara en hög kvalitet i användandet. Resultatet påvisar att organisationen 



33 

brister i deras stödjande roll för att främja utbildning samt repetition av MI-modellen. 

Ledningens engagemang och intresse visade sig ha betydelse för användandet. Enligt Östlund 

et al. (2013) kan användandet av motiverande samtal ökas om distriktssköterskor har 

kunskaper samt förutsättningar på arbetsplatsen som främjar användandet. Användandet av 

MI-modellen står i relation till repetition och bra förutsättningar samt tid i verksamheten. Vårt 

resultat styrker Östlund et al. (2013) som menar att det råder brist på professionell uppföljning 

och återkoppling av användandet av MI-modellen. Att utbildning och repetition av modellen 

behöver krävas självmant, tyder på en svaghet i organisationen då det framkom i intervjuerna 

att regelbunden repetition i användandet ska erbjudas inom organisationen en gång per år. 

Roberts-Williams et al. (2014) påvisade att organisationens klimat påverkade både personal 

och chefers benägenhet att arbeta efter MI-modellen. Generellt sett är benägenheten större att 

anta MI-modellen i en verksamhet där ett positivt arbetsklimat råder. Enligt Arman och 

Rehnsfeldt (2011) ska organisationen främja och stödja vårdpersonalens behov av 

kompetensutveckling, då organisationen brister upprätthålls inte kvaliteten i vårdandet 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011). Det hälsofrämjande arbetet och MI-modellen ska vara en 

prioriterad fråga inom primärvården i Sverige, flera landsting har en verksamhetsplan där det 

beskrivs att de som använder MI- modellen ska erbjudas uppföljning och utbildning. De flesta 

inom primärvården får dock inte den uppföljning som behövs, främst på grund av de 

ekonomiska resurserna och ansvarsfrågor (Statens folkhälsoinstitut, 2009). De grundläggande 

kunskaperna om MI-modellen fanns hos samtliga informanter ifrån tidigare utbildningar men 

de efterfrågade klinisk träning i användandet.  Brobeck et al. (2011) menar att 

distriktssköterskor måste göra en ansträngning och arbeta medvetet med metoden ofta för att 

inte hamna tillbaka i tidigare arbetssätt som informationsgivare. 

 

9 Konklusion 
 

Det finns mycket forskning inom området motiverande samtal och MI-modellen, forskningen 

belyser området ifrån olika perspektiv. Författarna har i studien valt att fokusera på 

distriktssköterskans perspektiv då primärvården har fokus på hälsomottagningar och 

livsstilrådgivning där distriktssköterskor ofta verkar. Studiens resultat belyser 

distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med MI-modellen i samband med 

livsstilsförändringar. Resultatet i studien visade att distriktssköterskorna beskrev MI-modellen 

som användbar vid livsstilsförändringar inom områdena: Rökavvänjning, viktnedgång, 

ohälsosam livsstil och astma/KOL. Resultatet i studien påvisade även att repetition av de 



34 

inlärda kunskaperna om MI-modellen behövs men inte erbjuds med den regelbundenhet som 

krävs för att bibehålla kunskapen.  

 

10 Kliniska implikationer 
 

Denna studie har bidragit med mer kunskap om hur distriktssköterskor använder motiverande 

samtal i sitt arbete med livsstilsförändringar samt deras syn på behovet av repetition av 

modellen. Resultat är användbart för att belysa för organisationen att regelbunden repetition i 

användandet är en förutsättning för att distriktssköterskor ska bibehålla sin kompetens samt 

utvecklas i sin profession. Resultatet påvisade brister i uppföljningen av modellen och 

kompetensutvecklingen. Författarna föreslår att regelbunden utbildning och repetition av 

modellen tillgodoses av organisationen för att bibehålla kunskapen och medvetenheten om 

modellen hos distriktssköterskorna.  

 

Som förslag till vidare forskning vore det intressant att undersöka distriktssköterskornas 

bemötande av svårmotiverade patienter och deras strategier. Det hade varit intressant att 

forska vidare på detta för att klargöra vilket bemötande som är mest verksamt för att främja 

motivationen hos de svårmotiverade patienterna.   
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12 Bilagor 
 

12.1 Bilaga: Intervjuguide 
 

Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta enligt MI- 

modellen vid livsstilsförändringar samt klargöra deras syn på behovet av mer utbildning och 

repetition av metoden. 

 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder: ___  

 Yrkesverksamma år som distriktsköterska: ___ 

 Antal arbetade år med livsstilsförändringar: ____ 

 Vilken specialistmottagning arbetar du med:____ 

 Antal år sedan senaste utbildningen/repetitionen i MI-modellen:____ 

 Arbetar med livsstilsförändringar: dagligen, varje vecka, varje månad, årligen. 

Huvudfrågor 

 Hur använder du dig av MI-modellen i ditt arbete med livsstilsförändringar? 

 Hur upplever du det är att arbeta utefter MI-modellen, beskriv vidare?  

 Beskriv fördelar du upplevt i ditt arbete med MI-modellen.  

 Beskriv nackdelar du upplevt i ditt arbete med MI-modellen.  

 Har du upplevt några svårigheter i mötet med patienten i ditt arbete enligt MI-

modellen? Om ja, vilka? 

 Anser du att MI-modellen ger resultat vid livsstilsförändringar? Hur och på vilket sätt? 

 Beskriv hur ditt arbete med MI- modellen bidrar till patientens motivation för 

förändring. 

 Finns det några kunskaper om MI-modellen som du saknar eller önskar utveckla?  

 Anser du att dina kunskaper om MI-modellen är i behov av repetition? Om ja, på 

vilket sätt kan en repetition av kunskap om modellen hjälpa dig i ditt arbete? 

 Hur anser du att en repetition av kunskap i modellen skulle vara uppbyggd?  

 Erbjuds du regelbunden repetition eller utbildning? 

 Har du några fler tankar kring MI-modellen som du önskar att förmedla? 

Följdfrågor 

hur, vad, på vilket sätt, berätta, utveckla.  



42 

12.2 Bilaga: Informationsbrev till verksamhetschefen nuvarande studie 

 

Ansökan om att genomföra en studie på magisternivå. 

 

Hej,  

Vi är två studenter som studerar på distriktssköterskeprogrammet vid Linneuniversitetet i 

Kalmar. Vi önskar genomföra en studie som inkluderar hälsocentraler i södra Sverige.  

 

Syfte: Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta enligt 

MI- modellen vid livsstilsförändringar, samt klargöra deras syn på behovet av mer utbildning 

och repetition av metoden. 

 

Studien innefattar telefonintervjuer och kommer att genomföras under vårterminen 2015.  Vi 

söker legitimerade distriktssköterskor med grundutbildning i MI-modellen som arbetar med 

livsstilsförändringar på deras specialistmottagningar: Astma/KOL, äldremottagning, 

livsstilsmottagning, blodtrycksmottagning och diabetesmottagning.  

 

Genomförande: En telefonintervju kommer att genomföras med respektive informanter på 

varje hälsocentral.  Intervjun kommer att ta cirka femton minuter i anspråk. Resultatet 

kommer att utmynna i en magisteruppsats. All information kommer att behandlas strikt 

konfidentiellt och materialet kommer att avidentifieras och destrueras efter studien. Allt 

deltagande är frivilligt och deltagarna kan när som helst under studiens gång avbryta. 

Vi efterfrågar ditt samtycke till studiens genomförande via mail. 

 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Anna Kraft     Caroline Heiding 

ak222yx@student.lnu.se   ch22ft@student.lnu.se 

Mobilnr: 0709980218   Mobilnr: 0705666134 

 

Handledare: Kristina Schildmeijer, Lektor. Linneuniversitetet. Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap. Tel. nr: 0480-44 6762. 
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12.3 Bilaga: Informationsbrev till verksamhetschefen ursprunglig studie 

Ansökan om att genomföra en studie på magisternivå. 

Hej,  

Vi är två studenter som studerar på distriktssköterskeprogrammet vid Linneuniversitetet i 

Kalmar. Vi önskar genomföra en studie som inkluderar hälsocentraler i södra Sverige. 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om distriktsköterskors/sjuksköterskors användande 

av MI-modellen påverkas efter en repetition av kunskap i form av ett informationshäfte om 

MI-modellen och i så fall på vilket sätt. 

 

Studien innefattar enkätundersökning och kommer att genomföras under vårterminen 2015. 

Vi söker legitimerade distriktssköterskor och sjuksköterskor med grundutbildning i MI-

modellen som arbetar med livsstilsförändringar på deras specialistmottagningar: Astma/KOL, 

äldremottagning, livsstilsmottagning, blodtrycksmottagning och diabetesmottagning.  

 

Genomförande: En webbenkät kommer skickas att ut via mail till respektive informanter på 

varje hälsocentral att fylla i direkt och skicka tillbaka via mail. Därefter skickas ett 

informationshäfte om MI- modellen ut på mailen som deltagarna ska läsa igenom för att 

applicera på sitt arbete med livsstilsförändringar. Efter ca 2-3 veckor ska ytterligare en enkät 

med samma frågor fyllas i för att skickas tillbaka.  Enkäterna kommer att ta ca fem minuter i 

anspråk. Resultatet kommer att utmynna i en magisteruppsats. All information kommer att 

behandlas strikt konfidentiellt och materialet kommer att avidentifieras och destrueras efter 

studien. Allt deltagande är frivilligt och deltagarna kan när som helst under studiens gång 

avbryta. 

Vi efterfrågar ditt samtycke till studiens genomförande via mail. 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Anna Kraft     Caroline Heiding 

ak222yx@student.lnu.se   ch22ft@student.lnu.se 

Mobilnr: 0709980218   Mobilnr: 0705666134 

 

Handledare: Kristina Schildmeijer, Lektor. Linneuniversitetet. Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap. Tel. nr: 0480-44 6762. 
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12.4 Bilaga: informationsbrev till informanter nuvarande studie 

Hej,  

Tillfrågan om deltagande i forskningsstudie 

 

Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor så som tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, 

ohälsosamma matvanor och riskbruk av alkohol är ett stort problem i Sverige och kan leda till 

flertalet följdsjukdomar som kan förebyggas genom livsstilsförändringar. I landstinget finns 

livsstilsmottagningar där MI-modellen kan användas som ett verktyg för att motivera 

patienten till förändring.  

Problem: Forskning visar att regelbunden repetition och utbildning om MI-modellen endast 

erbjuds 26 % av distriktssköterskor. Regelbunden repetition är en förutsättning för att 

säkerställa kvaliteten i användandet av modellen.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta enligt 

MI- modellen vid livsstilsförändringar, samt klargöra deras syn på behovet av mer utbildning 

och repetition av metoden. 

Genomförande: Telefonintervjuer på cirka 15 minuter under April år 2015 för 

distriktsköterskor i Primärvården som arbetar med MI-modellen vid livsstilsförändringar inom 

områdena: Diabetes, KOL/Astma, Äldremottagning, Livsstilsmottagning och 

blodtrycksmottagning. Du ska ha grundutbildning i MI-modellen samt förstå och kunna skriva 

det svenska språket. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av ljudinspelningsteknik, det 

inspelade materialet destrueras direkt efter transkribering.  

 

Vår önskan är att distriktssköterskor som arbetar inom dessa områden ska delta i studien. 

Resultatet kommer att utmynna i en magisteruppsats som finns tillgänglig för allmänheten. 

All information kommer att behandlas strikt konfidentiellt och materialet kommer att 

avidentifieras och destrueras efter studien. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 

helst under studiens gång avbryta utan att delge anledning. 

 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Anna Kraft   ak222yx@student.lnu.se Mobilnr: 0709980218  

Caroline Heiding ch22ft@student.lnu.se Mobilnr: 0705666134 

Handledare: Kristina Schildmeijer, Lektor. Linneuniversitetet. Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap. Tel. nr: 0480-44 6762. 
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12.5 Bilaga: informationsbrev till informanter ursprunglig studie 
Hej, Tillfrågan om deltagande i forskningsstudie 

Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor så som tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet, 

ohälsosamma matvanor och riskbruk av alkohol är ett stort problem i Sverige och kan leda till 

flertalet följdsjukdomar som kan förebyggas genom livsstilsförändringar. I landstinget finns 

livsstilsmottagningar där MI-modellen kan användas som ett verktyg för att motivera 

patienten till förändring.  

Problem: Forskning visar att korta utbildningar i MI- modellen ej är tillräckligt utan repetition 

behövs kontinuerligt för att behålla kunskapen och få en djupare förståelse för modellens 

principer. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om distriktsköterskors/sjuksköterskors användande 

av MI-modellen påverkas efter en repetition av kunskap i form av ett informationshäfte om 

MI-modellen och i så fall på vilket sätt. 

Genomförande: Webbenkätundersökning under April år 2015 för distriktsköterskor och 

sjuksköterskor i Primärvården som arbetar med MI-modellen vid livsstilsförändringar inom 

områdena: Diabetes, KOL/Astma, äldremottagning, Livsstilsmottagning och 

blodtrycksmottagning. Du ska ha grundutbildning i MI-modellen samt förstå och kunna skriva 

det svenska språket. 

 

Vår önskan är att distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom dessa områden ska 

delta i studien. En webbenkät planeras att skickas ut två gånger med fyra veckors intervall. 

Däremellan kommer ett kortare informationshäfte om MI-modellen delges till deltagarna via 

mail. Enkäterna kommer ta ca 5 minuter i anspråk.  

Resultatet kommer att utmynna i en magisteruppsats som finns tillgänglig för allmänheten. 

All information kommer att behandlas strikt konfidentiellt och materialet kommer att 

avidentifieras och destrueras efter studien. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som 

helst under studiens gång avbryta utan att delge anledning. 

 

Vid frågor kontakta oss gärna! 

Anna Kraft  ak222yx@student.lnu.se Mobilnr: 0709980218 

Caroline Heiding  ch22ft@student.lnu.se   Mobilnr:0705666134 

Handledare: Kristina Schildmeijer, Lektor. Linneuniversitetet. Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap. Tel. nr: 0480-44 6762. 
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12.6 Bilaga: Egengranskning 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

Projekttitel: Motiverande samtal 

  
Projektledare: Caroline Heiding & Anna Kraft 

  

Handledare: Kristina Schildmeijer  

    Ja Tveksamt Nej  

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 

ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 

personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 

(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 

forskningen)? 

  X 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  X 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  X 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 

beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 

av försöksledaren)? 

  X 

 

 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det genomförs på 

forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional etikprövningsnämnd (EPN). 

 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när punkten är 

uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig ska i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

X   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

informanter när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

X   
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