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Program

• Holdning og prinsipper i MI

– Ekspertrolle versus utforskerrolle

– Problemfokus eller ressursfokus

• Kommunikasjonsferdigheter

• Forandringsprat og fortsette-som-nå-prat

• Samtalens forløp

• Strategier

2Anne Høiby 27.04.2018



Fra passiv mottaker 

til aktiv deltaker
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Hjelperoller og samtalestil

• Ekspertrollen – kartlegger problemet, 

vurderer, informerer, gir råd, anbefalinger 

og foreskriver løsning  

• Utforskerrollen - utforsker brukerens 

perspektiv, synspunkter og meninger om 

eget liv, om endring er ønskelig og mulig, 

eventuelle fremgangsmåter, hva som skal 

til for endring og eventuelt når endringen 

skal skje.
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Ambivalens

• Finnes hos de fleste som 
tenker på endring

• Å ville flere ting på en gang

• Atferd som skaper 
problemer har ofte gode og 
dårlige sider

• Kan motivere til endring 
men kan også virke 
handlingslammende

• Komitè av stemmer
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Korreksjonsrefleksen
(miller & Rollnick, 2012, Hohman,2012)) 

• I et forsøk på å være hjelpsom, vil ofte 

profesjonelle hjelpere argumentere for:

• Hvorfor endring er viktig

• Hvordan gå frem for å gjøre 

endringer
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Hvordan være til hjelp?

• Forsøk på å gi råd, 

forklare, overtale eller 

konfrontere har ofte 

liten effekt og vekker 

motstand 

– Folk vil bestemme selv 

(”trass”)

– Skam og skyld
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Hva virker jfr forskning?

• Empati - ikke konfrontering

• MI-forenlig tilnærming/atferd

forandringsprat 

• Forandringsprat  atferdsendring 

(Amrhein, 2003)
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Selvmotivasjon

•Folk blir vanligvis mest overbevist av 

løsninger og argumenter de selv har funnet, 

enn av andres
• Blaise Pascal (filosof, matematiker og naturforsker 1623-1662)
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Definisjon av MI 

MI er en samarbeidende samtalestil 

som skal styrke en persons 

motivasjon og forpliktelse for endring
(Miller og Rollnick, 2012)
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Mi prinsipper 

• R – Resist the righting reflex

• U – Understand the clients motivation

• L – Listen to your client

• E – Empower your client
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Ressursmodellen

• Grunnprinsippet er at personen har det 

som skal til av ressurser og motivasjon for å 

gjøre endringer 

• Den profesjonelles oppgave er å lokke 

frem det som allerede er der 
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Ressursorientert

Det du fokuserer på blir det mere av!!

• Hva trenger du?

• Hva er viktig for deg?

• Hva er viktig for at du skal mestre dette?

• Hvordan skulle du ønske å ha det?

• Hva skal til for å komme dit?
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MI

• Grunnleggende holdning (MI spirit)

– Samarbeid, autonomi, altruisme, lokke frem

• Kommunikasjonsferdigheter

– Åpne spørsmål, refleksjoner og 

oppsummeringer

• Strategier

– U-T-U, ambivalensutforskning, styre mot 

endringsmålet
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Personen i fokus

• Forsøke å se verden fra den andres 

perspektiv 

• Sette personen i sentrum for samtalen 

med fokus på personens tanker og følelser 

– lag god plass til den andre!

• Lytt og utforsk – vis ikke-dømmende 

interesse

• Anerkjenn den andres tanker som 

utgangspunkt for det som videre skjer
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Personsentrert og praktikerstyrt

• Etterstrebe samarbeid i en aksepterende og 

anerkjennende atmosfære

• Prøve å forstå den andres opplevelse og 

perspektiv

• Utkrystallisere et mål, og styrke motivasjon og 

forpliktelse overfor dette målet

• Lokke frem og utforske personens egne 

argumenter for forandring og forslag til løsning

• Nedtoning av  argumenter for å fortsette som nå
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Ulike typer «prat»

• Forandringsprat

– Utsagn fra den andre som argumentere for endring

• «dette må jeg gjøre noe med…»

• Status-quo-prat

– Utsagn som argumenterer for å fortsette som nå

• «Dette er ikke noe problem for meg»

• Disharmoni

– Skurr i relasjonen

• «Du forstår ikke hvor vanskelig dette er for meg»
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Video

• Killen i baren
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Lytteøvelse for oppsummering 

• To roller; lytter og forteller

• Tenk på en forandring du kanskje skulle gjort 

med deg selv

• Fortell hva forandringen handler om, hvorfor du 

tenker å gjøre dette, hvordan du vil gå frem og 

hva som vil bli annerledes, til den som sitter ved 

siden av

• Lytteren lytter, og bare lytter til det du sier

• Etter ca 2 min. skal lytteren sammenfatte det 

som fortelleren har fortalt
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Hensikten med 

oppsummeringer
• Forutsetter lytting

• Holde fokus

• Sjekke om du har forstått

• Tydeliggjøring

• Forståelse og empati

• Korrigering

• Binde sammen 
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Modell for reflekterende lytting
(Thomas Gordon 1970)

1. Hva jeg 
mener

2. Hva jeg 
sier

3. Hva den 
andre hører

4. Hva den 
andre tror 
det betyr

5. 
Refleksjon 
for å sjekke
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Hensikt med reflekterende lytting

• Sette den andre i sentrum

• Den andre får høre hva han/hun selv sier og 

får 

• en klarere forståelse av sin egen 

situasjon

• utdypet sin indre opplevelse eller mening

• høre sine argumenter for endring

• forsterket sin tiltro til mestring
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Reflekterende lytting – hvordan?

• Du hører først etter hva den andre sier – verbalt 

og nonverbalt

• Deretter formulerer du med egne ord og med 

hele ditt kroppsspråk det som du oppfatter at 

den andre har sagt

• Lytte etter endringsprat, tvil og mestringstiltro

• Tydeliggjøre og forsterke mestring og 

endringsprat

• Den andre er fasit
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Refleksjoner

• Nøkkelferdighetene i MI

• Gjengi det klienten har formidlet og 

«underteksten»

• Utsagn, «statements», hypoteser, ikke 

spørsmål

• Tonefallet

• Du-språk

• Og samtidig/samtidig som
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Refleksjoner på ulike nivåer

• Enkle refleksjoner:

– Tilnærmet gjentagelse av det den andre har 

sagt (papegøye)

– Gjentagelse med bruk av synonym

• Komplekse refleksjon, det som kan ligge 

bak det den andre sier «underteksten»

– Underliggende mening, følelse og 

dobbeltsidig 
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Refleksjonsnivåer Jeg prøver å spise regelmessig for å 

holde blodsukkeret stabilt, men det er 

vanskelig….

Enkle 
(Gjentagelse/synony

m)

…spise regelmessig….

Det er vanskelig

Du strever med holde blodsukkeret 

stabilt

Komplek

se (tilføre noe 

nytt og 

dobbeltsidige)

Du trenger å finne bedre rutiner for å 

stabilisere blodsukkeret

Det er viktig for deg å leve regelmessig..

Til tross for at det er vanskelig, jobber du 

med saken

Helsa er viktig for deg…
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Speilingsnivåer Jeg er lei av at andre skal fortelle 

meg hva jeg skal gjøre…..

Enkle 
(Gjentagelse/synony

m)

Komplek

se (tilføre noe 

nytt og 

dobbeltsidige)
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Refleksjon versus spørsmål

• En refleksjon kan være en hypotese om 

personens mening, holdning, følelser, 

tanker, opplevelse

• Refleksjon viser forståelse og aksept og

skaper flyt i samtalen

• Et spørsmål indikerer tvil – krever et svar 

«Helsen din er viktig for deg»

«Helsen din er viktig for deg?»
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Følelser varierer – gjelder å 

finne riktig nivå

«Jeg ble såååå forbanna….»

Du følte deg litt irritert…

Du ble skikkelig sinna…

«Sjefen irriterer meg med alt pratet!»

Du hater sjefen

Det ergrer deg virkelig…
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Refleksjonsøvelse

• Respondere på utsagn fra egen 

arbeidshverdag
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• Hva tenker du om MI 

så langt?

Spørreord: 

hva..hvordan..hvorfor

• Aktivere forteller

• Gir fyldige svar

• Brukerperspektiv

• Igangsetter prosess

• Forteller har kontroll

• Har du forstått hva MI 

er?

• Begynner med verb: 

kan du…, har du…

• Forteller blir passiv

• Kan besvares med 

ja/nei/vet ikke

• Hjelpers perspektiv

• Hjelper har kontroll
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Åpne og lukkete spørsmål
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Spørsmålsøvelse

To og to, fortell om en endring du tenker å 

gjøre:

• Den andre spør først kun med lukkete 

spørsmål

• Så med kun åpne spørsmål

Bytt roller
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Hensikten med åpne spørsmål

• Forsterker arbeidsallianse og engasjement

• Øker aktivitet og deltakelse 

• Understreker samarbeidsperspektivet

• Inviterer den andre til å tenke selv

• Kan styre mot ulike temaer
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Samtalens forløp 

Planlegge
Beslutning og 

forpliktelse

Fremkalle
Lokke frem 

endringsutsagn 

og motivasjon

Fokusere
Avklare mål

Engasjere
Skape kontakt
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Engasjere

• Lytt og let etter skjulte suksesser / 

mestring og unntak

• Utforsk hva som er viktig i personens liv

• Stol på at det finnes ressurser

• Utforsk dem i detalj – kan de brukes for å 

skape forandring?

• Ikke trekk for raske slutninger
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Utforske endringsvilje og 

motivasjon
• Finne frem til personens egne tanker, 

følelser og ønsker om å gjøre endringer

• Finne drømmen 

• Hvordan vil du ha det i fremtiden?

• Hva er viktig for deg i livet?

• Hvorfor er det viktig å gjøre endringer?
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Uballanse

• Ubalanse mellom liv og lære/ verdier og 

handling

• Utforske verste fall – beste fall

– Hvis det ikkje skjer en endring, hvordan vil 

livet ditt se ut om noen år?

– Hvis du gjør en endring, hvordan vil det da se 

ut?
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Utforske mestring og unntak

•Når opplever du at det går litt betre?

•Når er /var problemet mindre/helt borte?

•Hvordan har du mestret lignende situasjoner 

tidligere?

•Hva gjorde du da som fungerte bra for deg?

•Hvordan fikk du det til?

•Hva mer…..

Anne Høiby 3827.04.2018



• Brukeren presenterer ofte et problem

– Hva ønsker du i stedet?

– Hva skulle du ønske var annerledes?

• Sikre at målet eies av brukeren

• Hvor realistisk er målet?
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Lokke frem endringsprat

• Misfornøyd med nåsituasjonen

• Hva tenker du om situasjonen din?

• Grunner, ønsker, behov og vilje til endring

• Hva er viktig for deg? Hva vil bli bedre med 

endring?

• Beslutning om endring

• Hva skal til for at du bestemmer deg?

• Mestringsstrategier

• Hvis du skulle bestemme deg, hva ville du gjøre?

• Tiltro til egen mestring

• Hvor stor tro har du på å få det til?
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Endringsøvelse

Tenk på en viljestyrt endring du har 

gjennomført:

• Når ble endringen gjennomført?

• Når tok du beslutning om endringen?

• Når begynte du å tenke alvorlig på å gjøre 

denne endringen?

• Når ble frøet sådd?
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Prochaska og DiClementes modell for 

endringsprosessen

Føroverveielse

Overveielse/ 

ambivalens

ForberedelseHandling

Vedlikehold

Liten glipp, 

større 

glipp…….

Tilbakefall
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Beredskap  til endring 
(Prochaska & DeClimente 1998):Readiness to Change)

Viktighet

Motivasjon

Tiltro til egen mestring
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Skalaspørsmål

1 5 10

Hvor viktig er for deg å endre på…?

Hvor sikker er du på å lykkes dersom du         

prøver?

Nøkkelspørsmål:

Hvorfor skårer du ikke et lavere tall?
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Motivasjon

• Motivasjon = drivkrefter som setter i gang, 

gir retning og intensitet til og opprettholder 

atferd (tanker, følelser, motiver, ønsker, 

frykt, beslutninger, intensjoner, 

bekymringer mv)
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Motivasjon og ambivalens

• Ambivalens = å ville og ikke ville på 

samme tid/motivasjonskonflikter

• Ambivalens = dynamisk

• Motivasjon og ambivalens er påvirkelig
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Å snakke med tvileren

• Å få øye på ambivalens

• Å erkjenne at man er ambivalent

• Å utforske ambivalens

• Ambivalens og beslutninger

• OBS! Argumenterings fellen; - man blir 
mest påvirket av det en sier selv…
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Ambivalensvekt
(brukes hvis ingen problemerkjennelse)

1. Fordeler, gleder, 
gevinster med 
nåsituasjon  
(atferden/livsstil)

Hva mer….

2. Ulemper med 
nåsituasjonen (Hva liker 
du ikke fullt så godt ved 
nåsituasjon) 

Hva mer…..

Når du ser dette samlet, hva er 

det viktigste for deg?
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Ambivalensvektstang
(brukes hvis ønske om endring)

Arkimedes

1. Ulemper med 
nåsituasjonen
(atferden/livsstil)

Hva mer….

2. Fordeler med å endre

Hva mer…..

Når du ser dette samlet, hvor går 

veien videre?
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Informasjonsutveksling

• Utforske
• Hva vet du om …?

• Tilby
• Er du interessert i at jeg sier litt (mer) om…?

• Utforske
• Hva tenker du om dette?

• Hva var det i dette som har relevans for deg?
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Agenda meny og U-T-U

• Snusende mammaen
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Beslutning, forpliktelse og handling

• Utforske den andres beslutning om 

endring

– Det høres ut som du er i ferd med å ta en 

beslutning…..

– Hva skal til for at du skal ta en beslutning?

– Hvis du nå tar en beslutning, hva må du gjøre 

da?
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…Beslutning, forpliktelse og 

handling (forts)

• Hvor går veien videre nå?

• Hva er første skritt?

• Når skal du begynne?

NB!!! Handling skaper motivasjon
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Å påvirke til endring

• Betydningen av mål

• Avklare tvil/ambivalens

• Vise forståelse for vansker med å endre

• Forsterke det som går mot målet

• Følge – guide – styre

• MI er en dans og ikke en brytekamp
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Lese mer

• Schei, Edvin (2015): Lytt, legerolle og 

kommunikasjon, Fagbokforlaget

• Rosdahl, Gregers (2013): Den 

motiverende samtaler i teori og praksis, 

Munksgaard
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Kontaktinfo

Anne Høiby

• Ansatt ved OsloMet storbyuniversitetet

• Epost: annhoi@online.no

• Mobil: 917 05 519
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