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Den motiverende samtale og 
hverdagsrehabilitering 
 
Skanderborg kommune, 27. januar 2016 
Ved Gregers Rosdahl, cand. mag. i filosofi og medlem af MINT 

REDSKABER TIL AT MOTIVERE MENNESKER TIL FORANDRING 
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Program  

 

•  Hvad er rehabilitering? Kendetegn ved 
den tilgang 

•  Hvad er MI? Og hvordan passer den 
metode til rehabilitering 

•  Konkrete eksempler og inspiration til jeres 
rehabiliteringsarbejde 
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En definition af rehabilitering 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt 
samarbejdsproces mellem en borger, pårørende 

og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller 
er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin 
fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, 

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
Rehabilitering baseres på borgerens hele 

livssituation og beslutninger og består af en 
koordineret, sammenhængende og vidensbaseret 

indsats.”  
(Hvidbog om rehabilitering, s. 16) 
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En definition af rehabilitering – hvad er væsentligt? 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt 
samarbejdsproces mellem en borger, pårørende 
og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller 
er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin 
fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, 

opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. 
Rehabilitering baseres på borgerens hele 

livssituation og beslutninger og består af en 
koordineret, sammenhængende og 

vidensbaseret indsats.”  
(Hvidbog om rehabilitering, s. 16) 
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Fem ting den motiverende samtale er  

  

En metode 
rettet mod at  

afklare en persons  
ambivalens 

1 

2 

3 

4 

5 

 Har fokus på at skabe  
en samarbejdende  

og empatisk  
relation 

Styrer mod  
et mål og 

et bestemt sprog 

Kan tilpasses 
forskellige personer,  

kulturer og  
områder 

Er relativ kort 
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Ånden i den motiverende samtale (MI spirit) 

AcceptOmsorg

Samarbejde

Frembringe

MI

spirit
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De fire motivationsprocesser som den professionelle ofte 
veksler imellem 

Planlæg 

 Frembring 

 Fokuser  

Opbyg relationen 
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De fire personcentrerede værktøjer 

Bekræfter og anerkender 
personens værdier, idéer, 
styrker og handlinger 

Spejler det, personen siger. 
Demonstrerer at man lytter og 
forstår (empatisk lytning) 

Fungerer som en genfortælling 
og samler vigtige pointer ift. 
personens mål om forandring 

Åbner for personens 
perspektiver, tanker, følelser, 
værdier og handlinger 

Åbne spørgsmål Bekræftende udsagn 

Refleksioner Opsummering 
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En case – den motiverende samtale i rehabiliterende ergoterapi 
Læs casen og tal sammen to og to om disse spørgsmål: 

Hvad gør ergoterapeuten for at 

•  Involvere borgeren i samtalen og i rehabiliteringsforløbet? 

•  Samarbejde med borgeren om mål og indsatser? 

•  Tage udgangspunkt i det der er meningsfuldt for borgeren?  

Notér gerne jeres pointer her: 
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Et par pointer: 
Ergoterapeuten har i samtalens indledende fase primært arbejdet på at skabe en 
samarbejdende relation til borgeren ved at få borgeren til at italesætte sine ønsker og 
behov for rehabiliteringsindsatsen. Samarbejdet fremmes blandt andet ved at 
ergoterapeuten beder om borgerens accept til samtalens dagsorden (linje 1) ligesom 
åbne spørgsmål der spørger ind til borgerens ønsker (linje 5 og 9) fremmer samarbejdet. 
Ergoterapeuten anvender mange refleksioner, der udviser empati overfor borgerens 
ønsker og følelser (linje 11, 13) og bekræfter borgeren i hendes store indsats (linje 15), 
og støtter samtidig borgeren i at det er helt normalt at have brug for hjælp (linje 17, 27). 
Ergoterapeuten anvender flere gange refleksioner og opsummeringer til at styre 
samtalens fokus (linje 3, 7, 19, 21).  Borgeren nævner flere af de overordnede mål hun 
har for rehabiliteringsprocessen: ”det er jo det hele” (linje 10), ”indkøb” (linje 21), ”at 
kunne være i lejligheden” (linje 22), ”at komme op om morgenen” (linje 22), ”lave 
morgenmad og spise den” (linje 22). Ergoterapeuten ønsker nu at blive lidt mere konkret i 
forhold til hvad samtalen skal fokusere på og styrer derfor samtalen ind i anden 
motivationsproces:   
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Samarbejde – At skabe en jævnbyrdig relation 
Eksempler 
 
Man kan eksempelvis fremme samarbejdet ved at: 
 
 
•  Forhandle dagsorden og mål for samtalen: ”Hvad er vigtigt for dig, at vi får 

berørt i dag?” 
•  Få borgerens accept til at tage emner op: ”Vil det være i orden med dig, at vi 

taler lidt mere om … ?” 
•  Udpege borgeren som ekspert: ”Det er jo dig der ved bedst, hvad der passer 

ind i din hverdag.” 
•  Fremhæve borgerens egne ressourcer: ”Du har virkelig gjort et kæmpe stykke 

arbejde de sidste to uger.” 
 

AcceptOmsorg

Samarbejde

Frembringe

MI

spirit
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Accept – At udvise interesse og respekt for borgerens perspektiv 
Eksempler 

 
Man kan eksempelvis udvise interesse og respekt ved at: 
 
 
•  Opmuntre borgeren til at tale: ”Sig lidt mere om det”, ”Hvordan oplever du 

det?” 
•  Vise at man lytter til borgeren: ”Det lyder som om, at det der er vigtigt for dig, 

er …”, ”Du synes ikke, at det er fair, at du ikke kan få mere hjemmehjælp.” 
•  Gennemgå de valgmuligheder borgeren har: ”Hvad tænker du om mulighed A, 

B og C?” 
•  Understrege borgerens autonomi: ”Det er op til dig, hvad du vælger at gøre. 

Ingen kan tvinge dig til noget, du ikke har lyst til eller ikke er parat til.” 
 

AcceptOmsorg

Samarbejde

Frembringe

MI

spirit
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Omsorg – At fokusere på forbedring af borgerens liv  
Eksempler 
 
Man kan eksempelvis udvise omsorg ved at  
 
 
•  Sige at man arbejder i borgerens interesse: ”Det der er vigtigt for mig, er at 

du får det bedre”. 
•  Fokusere på det der er til borgerens bedste: ”Jeg tænker, at det måske kunne 

være i din interesse, at vi taler om …, men kun hvis du synes, det kan være 
til gavn for dig.” 

•  Spørge, hvad borgeren har brug for: ”Hvad vil være til størst hjælp for dig, at 
vi får fokuseret på?” 

 

AcceptOmsorg

Samarbejde

Frembringe

MI

spirit
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Frembringe – At få borgeren til at tale for forandring 
Eksempler 
 
Man kan eksempelvis få borgeren til at tale for forandring ved at: 
 
 
•  Spørge til fordele ved forandring: ”Hvad vil du få ud af at ændre på tingene? 
•  Få borgeren til at fortælle om vigtigheden af forandring: ”Hvorfor er 

forandringen vigtig for dig?”  
•  Fokusere på borgerens ressourcer: ”Du er jo virkelig en fighter, der ligger så 

mange kræfter i dette.” 
•  Informere og spørge ”Den her træning kan virkelig øge din balanceevne på 

sigt. Hvad tænker du om det?” 
  
 

AcceptOmsorg

Samarbejde

Frembringe

MI

spirit
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MI bygger på to grundlæggende 
antagelser: 
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1: Personens sprog forudsiger personens adfærd 

Status quo  
udsagn 

Forandrings 
udsagn 

Kilder: 

Miller, Benefield & 
Tonigan, 1993 
Amrhein & Miller, 2003 
Magill et al., 2010 
Magill et al., 2014 
 
 

 
 Kilder: 

Amrhein & Miller, 2003 
Moyers & Martin, 2006 
Moyers et al., 2007 
Gaume et al., 2008 
Moyers et al., 2009 
Magill et al., 2010 

 

Ingen forandring 

Forandring 
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2: Den professionelles adfærd forudsiger personens sprog 

Kilder: 

Patterson & Forgatch 
1985 
Miller, Benefield & 
Tonigan 1993 
Apodaca, Longabough, 
2009 
Magill et al., 2014 
 
 
Kilder: 

Miller et al 1993 
Moyers & Martin 2006 
Moyers et al 2007 
Gaume et al 2007 
Gaume et al 2008 
Moyers et al 2009 

Konfronterende 
adfærd 

Motiverende samtale 

Status quo  
udsagn 

Forandrings 
udsagn 
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En forbindelseslinje mellem den professionelles adfærd,  
det personen siger, og det personen efterfølgende gør 
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Vi skal nu træne lidt J: 

- At genkende forandringsudsagn 
- At frembringe forandringsudsagn 



20 

Øvelse: At genkende forandringsudsagn 

Hvilke af disse udsagn er et forandringsudsagn? 
•  Jeg elsker at ryge 

•  Jeg hader at gøre rent 

•  Jeg vil gerne selv kunne klare rengøringen 

•  Jeg har fulgt træningsprogrammet de sidste 14 dage 

•  Jeg orker ikke mere træning 

•  Jeg får ikke så mange smerter, når jeg følger dine fif  

•  Alle de der hjælpemidler er så forbandet grimme 

•  Jeg har allerede fået det meget bedre og kan selv klare 
madlavningen 

•  Det ville være skønt på sigt, selv at kunne klare indkøbene 
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Øvelse: At frembringe forandringsudsagn 

Hvilke af disse spørgsmål vil frembringe 
forandringsudsagn? 
•  Hvordan er tingene blevet bedre siden sidst? 

•  Hvilke problemer forudser du, hvis du følger planen? 

•  Hvad kunne være den største gevinst ved at få en selvkørende 
støvsuger?  

•  Hvad er ulemperne ved at få disse hjælpemidler? 

•  Hvordan har du tidligere lykkes med at ændre ting i dit liv? 

•  Hvad skal der til for at du går i gang med det? 

•  Hvad er det aller værste, du har oplevet ved at ændre ting? 

•  Hvordan vil du foretrække, at vi griber det her an, så det kommer til 
at lykkes? 
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Ú Mere end 1700 videnskabelige artikler 

Ú Mere end 200 randomiserede kontrollerede forsøg 

Ú Flere metaanalyser 

Ú Sågar et par cost-benefit analyser 

Evidensgrundlaget – virker det? 
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Design: Randomiseret kontrolleret forsøg 

Land: England 

Udsnit: 411 voksne (61-78 år) efter blodprop i hjernen 

Kontrolgruppe: Standardbehandling (SB)  

Intervention: SB + 1-4 MI samtaler (30-60 min.) 

Follow-up: 12 måneder 

Mål: Reducere tilfælde af klinisk depression 

Watkins et al. 2011 
12-month effects of early MI after ucute stroke (Stroke 42) 
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Effekt: Watkins et al 2011 
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Vil du vide mere om den motiverende samtale –  
litteratur på dansk  

”Motivationssamtalen    
  i sundhedssektoren” 

Miller & Rollnick, 2008 

”Den motiverende samtale  
  - støtte til forandring” 

Miller og Rollnick, 2012 

”Den motiverende samtale  
  i teori og praksis” 

Gregers Rosdahl, 2013 

”Den motiverende samtale  
  Praktisk håndbog til 
samtaler om rehabilitering ” 

Gregers Rosdahl, 2016 
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Dansk hjemmeside om den motiverende samtale med masser af 
gratis inspiration, artikler og videoer 

 
 

www.denmotiverendesamtale.dk 


