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MI Definition 1 

 
”MI är en form av rådgivning som innebär att 

samarbeta med en person för att stärka 
hans eller hennes egen motivation och 
åtagande till förändring.”  

 
      William R. Miller & Stephen Rollnick 
 



MI Definition 2 

”MI är en personcentrerad rådgivningsstil för 
att ta itu med det vanliga problemet med 
ambivalens till förändring”.  

       
 
 
 

William R. Miller & Stephen Rollnick 
 



MI-anda, MI-spirit 

 Empati Medkänsla, acceptans. Lyssnaren anstränger sig att se 
och förstå saker ur personens perspektiv. 
 

 Locka fram, framkalla Befintlig motivation. Personens egna 
tankar, känslor, funderingar & kunskaper i ämnet. 
 

 Samarbete Klienten är en jämlik samarbetspartner. 
 

 Autonomi & acceptans Betonar och visar respekt för 
personens egna val, även om icke-förändring. 

 
 



MI – 
förhållningssätt 
 Lyssnande 
 Intresse 
 Empati 
 Acceptans  
 Värderingsfrihet 
 Respekt 
 Självbestämmande 
 Optimism  
 Förmedla hopp 
 
 
 

Det bygger på att du alltid 
utgår från patienten och 
hennes bild av situationen,  
oavsett vad du själv tycker. 
Modellen kallas därför 
patientcentrerad. 



Fyra överlappande Processer i MI 

Engagera 
Skapa 
samarbete 
Försöka förstå 
Klientens/Pat 
dilemma 
Empati 
Meny 

Fokusera 
Klientens/Pat 
förväntningar 
Vill det bästa för 
klient/Pat 
Utforska mot mål  
Bedöm 
beredskap 
tillförändring 
Skalor 

Framkalla 
Framkalla 
förändringsprat 
Stöd självtillit 
Diskrepans 
Ambivalens 
Motivationsfaktor 

 
 
 

Planera 
Stimulera till 
beslut 
Utarbeta plan 
Utforskande 
frågor 

 



Laboratorie… 

…att lyssna noggrant och följa instruktioner 
för att få fram vissa effekter… 
  



Övning 
2 & 2. En berättar, en lyssnar.  
 
En berättar i 2 min om relationen med ett syskon, 

avsaknad av syskon, längtan efter syskon... 
 
Lyssnaren sitter tyst och lyssnar. 
 
Jag skramlar när det är dags för lyssnaren att 

under 1 min ge tillbaka ett sammandrag. 
 
 

 
 

 



• Hur var det för dig som berättade att höra 
sammanfattningen? 
 

• Vad gjorde det med dig när du hörde 
sammanfattningen av din berättelse? 
 

• Hur var det för dig som lyssnade att veta 
att du skulle återge en sammanfattning av 
det som berättats? 



Byt roller! 
Berättaren berättar i 5 min om 

sin relation med ett syskon,  
önskan om ett syskon …  

 
Lyssnaren lyssnar och 

stoppar in korta 
sammanfattningar på 
vägen.  

 
Jag skramlar när det är dags 

för lyssnaren att ge en 
större sammanfattning på 
slutet. 

 



 
 Vad hände i samtalet när du som berättade fick  

korta sammanfattningar på vägen och en längre i 
slutet? 
 

 Hur var det för dig som lyssnade att komma in med 
dina korta sammanfattningar? 
 

 Vad händer när någon lyssnar så noga och återger 
en sammanfattning? 
 

 Hur vet du att någon verkligen har lyssnat? 
 
 
 



    OARS      =    BÖRS  
  

 
O pen Questions 
A ffirmations 
R eflecions 
S ummaries 

 
B ekräftelse 
Ö ppna frågor 
R eflektioner 
S ammanfattningar 



Övning 

 2 & 2 
 
 En person informerar om något som den 

är bekväm i att informera om / brukar 
informera om i sin kliniska vardag. 

 Den andra personen lyssnar enbart! 
     
 



Att informera i dialog, UEU 

1. Be om lov att få informera 
 ” Är det ok att jag berättar lite om …?” 

2. Utforska vad patienten redan vet 
 ”Vad har du hört/ läst/ vet redan om…?”  

3. Erbjud ytterligare information 
      ”Det är vanligt att man undrar ; senaste forskningen har      
 visat…”  

4. Utforska vad patienten tänker/känner om det 
du berättat 

 ”Vad tänker du när du hör det här?” 



Verktyg i MI 



Meny/Agenda 



Utbildning i 
Motiverande samtal Region Skåne 

”Vårdgivare i Skåne” 
 

 Lund 22-23/9 + 21/10 
 Kristianstad 28-29/9 + 2/11 
 Ängelholm 6-7/10 + 4711 
Malmö 12-13/11 + 10/12 

 
 



 Med varmt tack till  
Christina Näsholm samt  

MINT kollegor & MI-inspiratörer. 



tack! 
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