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Ulike tilnærminger, metoder og strategier å ha i 
den terapeutiske verktøykassa 

- Motivational Interviewing (MI) 
- Kognitiv terapi 
- Tilbakefalls-forebygging 



Øvelse: samtale om endring (1) 

• Gå sammen to og to. En forteller og en intervjuer.  
– Forteller skal fortelle om noe som hun/han kanskje kunne tenke 

seg endre på.  
– Intervjuer skal lytte.  

 
• Etter ca 2 min skal intervjuer forsøke å overbevise forteller 

om å gjøre endringen. Vis gjerne til din kliniske erfaring, 
kunnskap som helsearbeider, logiske argumenter eller 
hvordan du selv eller andre har taklet lignende problemer 
før.  
– ”Forskning viser at…” 
– ”Min erfaring tilsier at…” 
– ”Jeg har opplevd akkurat det samme, og da…” 

 

 



Øvelse: samtale om endring (2) 

• Forteller skal fortsette å snakke om den 
samme endringen han/hun vurderer å gjøre. 

• Intervjuer skal denne gangen unngå å komme 
med råd/anbefalinger, og heller bruke 
spørsmål som:  
– ”Hva er de viktigste grunnene til at du ønsker å 

gjøre denne endringen?” 
– ”Hvis du skulle gjøre denne endringen, hvordan 

kan du gå frem?” 
– ”Hvordan ville du føle deg hvis du gjorde denne 

endringen?” 

 



Ambivalens 

• Å ville flere ting på en 
gang 

• Finnes hos de fleste som 
tenker på endring 

• Kan motivere til endring 
men kan også virke 
handlingslammende 

• Ubehagelig: Skyld, skam, 
selvforrakt, forvirring 

• Atferd som skaper 
problemer har ofte gode 
og dårlige sider. 
 



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  

 

 



Motiverende samtale 

• Motivational Interviewing – samtalestil utviklet i 
rusfeltet, men overført til en rekke andre 
områder.  
– På norsk: Motiverende samtale, Endringsfokusert 

rådgivning eller motiverende intervju.   
– Reaksjon på amerikansk konfrontativ 

misbruksbehandling 
– Røtter i humanistisk/eksistensialistisk behandling (Carl 

Rogers) 
– Første publikasjon Behavioral Psychotherapy 1983 
– Over 200 RCTer 
– MINT, TNT og ICMI 

 
 
 



Definisjon 

A collaborative, person-centered for of guiding 
to elicit and strenghten motivation for change. 

 

En samarbeidende, personsentrert, form for 
guiding for å vekke og styrke motivasjon for 
endring.  

 



MI verdier 

• Autonomi - Mennesker bestemmer selv i sitt 
liv, og har ansvar for sine valg.  

• Samarbeid - Samtalepartene er likeverdige, 
men har ulike roller 

• Utforsking - Det som klienten kommer frem til 
selv har mye større effekt enn råd og 
meninger som kommer utenfra.  

 



Kommunikasjonsstil 

 Åpne spørsmål (lukkede spørsmål) 
 Oppsummeringer 
 Refleksjoner 
 Bekreftelser 
 
 ”be om lov” 
 understreke autonomi 
 Ikke konfrontere, instruere, korrigere (Det betyr ikke 

at en unnviker vanskelige temaer).  
 
 



Lukkede spørsmål 

 Kan ofte besvares med ja / nei 

 Egner seg til å få frem detaljerte fakta, eller å bekrefte / 
avkrefte noe 

 Kan virke som veisperringer for åpen kommunikasjon, gir 
dårlig flyt i samtalen 

 ”Spørsmål – svar” fellen 

 Begynner ofte med et verb 

 
Har du rust deg i det siste? Har du noen problemer med søvn?  Er du bekymret over kostholdet 

ditt? 



Åpne spørsmål 

 Et spørsmål som vanskelig kan besvares med ja/nei.  
 Begynner ofte med spørreordene: Hva, hvem, hvordan, 

hvorfor, hvilke.  
 Innbyr til lengre utforsking av klientens opplevelser.  
 Legger ikke føring på svaret (klientsentrert). 
 Mindre motstand.  
 

Hva er ditt forhold til cannabis? 

Hvordan vil du at jeg skal hjelpe deg? 

På hvilken måte bekymrer overvekten deg? 

Hva er det som har fått deg til å komme hit i dag? 

   
 



Hva vil vi med åpne spørsmål 

 Et virkemiddel for å utforske og forstå 

 Hjelpe pasienten å uttrykke ambivalens 

 Klargjøre grunner til forandring 

 Oppfordre pasienten til å snakke mest 

 Åpne opp slik at pasienten får uttrykke sitt 
ståsted 



Refleksjoner 

 En refleksjon er en gjentagelse eller reformulering av 
noe som nylig er sagt. Speile/kaste tilbake 

 Refleksjoner er IKKE spørsmål, tonefallet går ned på 
slutten. Stoler på at klienten korrigerer. 
 

Eksempel:  
P: Hvis jeg klarer å trappe ned, tror jeg selvbildet blir mye 

bedre.. 
T: selvbildet blir bedre.... 
P: Ja…Du vet, det er noe med å føle seg sterk og litt 

sta…vite at jeg får til noe… 



Refleksjoner 

 Bruk av refleksjoner gjør at:  

 Klienten snakker mer  

 Klienten mer tilfreds med behandlingen 

 Behandler oppleves som empatisk 

 Færre unødige konflikter, mindre 
behandlerslitasje 

 Større sjanse for atferdsendring 

 



Refleksjoner 

K: «Røyking er ikke noe problem for meg" 
 
Enkel  
En gjentagelse av noe klienten sier, eller reformulering med samme 
meningsinnhold. 
 
T: «Røyking er ikke noe problem...” 

 
Enkle refleksjoner signaliserer først og fremst at en har hørt det klienten sier, og 
er en oppfordring til å fortelle mer. 
 
Kompleks 
Komplekse refleksjoner handler om det klienten har sagt, men bringer inn nye 
momenter av underliggende tanker/mening/følelser. 
 
T: «Du misliker at noen skal komme å fortelle hvordan du skal leve livet ditt..." 
 
Komplekse refleksjoner gir ett nytt perspektiv på det som er sagt, og kan gi 
klienten nye måter å forstå sin situasjon på. 

 
 



Oppsummeringer 

 En oppsummering er: 
 - En sammenfatning av to eller flere momenter av det klienten har sagt 

 - Et kortfattet ”referat” av tema man har vært innom 
 - NB! En oppsummering trenger ikke å være lang 

 Funksjon 
 - En måte å kontrollere at man har forstått riktig 

 - En mulighet for pasienten å korrigere / gi utfyllende informasjon 
 - En måte å ta vare på eller forsterke tendenser til endring 
 - En måte å styre samtaler på. Skifte tema/lukke eller avslutte 



Oppsummeringer 

 Introduksjon til oppsummeringer: 

 - ” du har nevnt flere ting…” 

 - ”for å oppsummere…” 

  - ”så du...” 

 - ”hvis jeg har forstått deg riktig så er det sånn at…” 

 

 



Bekreftelser 

 Legge merke til innsats, vilje til å gjøre endring. 

 Respekt og beundring for klienten 

 Legge merke til det unike ved hver klient 

 

 Bekrefte ikke det samme som å være enig i noe 
klienten sier 

 Bekrefte ikke det samme som å gi ros for 
spesifikke planer 



Endringsprat 

 

• Endringssnakk er utsagn som går i retning av endring:  

• Ønsker, grunner, behov for endring 

• Evne til endring 

• Beslutningstaking 

 

• I MI lytter man etter endringssnakk, og gir det tilbake til 
klienten i form av refleksjoner og oppsummeringer.  

 

 

 



Endringsprat 

• Terapeuten skal få fram, og forsterke, 
endringsprat 

• Det gjør vi blant annet med 

– Åpne spørsmål 

– Refleksjoner 

– Oppsummeringer 

• Ikke press for mye, hold igjen, elaborer  



Endringsprat, eksempel 

• Pasient 

– ”Jeg tror selvbildet mitt ville blitt bedre hvis jeg 
klarte å trappe ned på pillene” 

• Terapeut:  

– ”Ja, det kommer til å gjøre underverker for 
selvbildet ditt, bare vent!” 

• Terapeut: 

– På hvilken måte ville det påvirke selvbildet ditt, 
tror du” (åpent spm) 

– “Selvbildet ditt vil bli bedre…” (refl) 

 



Eksempler endringssnakk:  
 

• Ønske    «Jeg har lyst til å være mer aktiv» 

• Evne     «Jeg kan klare det hvis jeg vil» 

• Grunn   «Kanskje helsen ville bli bedre hvis…» 

• Behov    «Jeg kan ikke fortsette som før» 

• Forpliktelse    «Jeg har bestemt meg, jeg skal 
     slutte» 

• Aktivering  «Jeg kommer nok til å ta opp igjen 
     fotballen en eller annen gang» 

• Tar steg      «Jeg har trappet litt ned på snusen» 

 



Hvordan få frem endringssnakk? 

• Stille åpne spørsmål:  

– Hva er de viktigste grunnene til å gjøre en 
endring?  

– Hva er ulempene med å holde på som nå?  

– Hvordan ville livet ditt se ut om du klarte å få til 
denne endringen?  

– Hvis du en gang skulle bestemme deg for å gjøre 
noe med dette, hva tror du vil være grunnene til 
det? 

 



Motstand 

• Det motsatte av endringsprat 

• Oppstår i relasjon 

• Motstand og motivasjon er ofte tilstede 
samtidig 

• Det er vanskelig å forestille seg endring uten 
motstand 



Relasjonsmotstand og saksmotstand 

• Saksmotstand: Når klienten uttrykker motvilje 
mot å gjøre endring. En naturlig del av en 
endringsprosess. Sustain talk/vedlikeholdsprat 
«Men jeg aner ikke hva jeg skal gjøre når angsten kommer, hvis jeg ikke 
har pillene…» 

• Relasjonsmotstand: Når klienten uttrykker 
motvilje mot behandlingen 
«Du forstår ikke hvor vanskelig det her er for meg!» 



Eksempler på relasjonsmotstand 
• Krangler 

• Avbryter 

• Benekter 

• Bortforklarer 

• Bagatelliserer 

• Ignorerer 

• Møter ikke til avtaler 

• Sier ja, men gjør noe annet 



Hvordan ikke møte motstand 

• Argumenterer mot 
– P: «Jeg er usikker på om jeg kommer til å klare dette» 
– T: «Jo da, dette får du til! Det er bare å ta seg sammen!» 
– P: «Nei, sier jeg. Dette er kjempevanskelig for meg!» 

• Rette-refleksen 
– P: «Cannabis er helt naturlig. Det er ikke farlig for hjernen!» 
– T: «Ja, det er naturlig. Men at noe er naturlig betyr ikke at det 

ikke er farlig. Opium er også naturlig, og i høyeste grad farlig. 
Dessuten har det kommet mye forskning de senere år som 
viser at cannabis øker risikoen for både angstlidelser og 
psykose...» 

• Opptrer lite klientsentrert 
• Argumentasjon vekker mer motstand 



Hvordan møte motstand med MI 

• Refleksjon 

• Betone personlig kontroll 

• Skifte fokus  

• Bekrefte pasienten vansker 

• Vise interesse og respekt for pasientens 

  ståsted 

 

 

 



Rulle med motstanden 

• Unngår konflikter 

• Skaper en rolig stemning i behandlingen. 

• Behandler venter på et utsagn som 
signaliserer ambivalens eller vilje til endring. 

• Eks.  

– pasient: jeg vil ikke slutte å røyke!  

– behandler: røyking er viktig for deg. 

 



Rulle med motstanden 

«Jeg er ikke interessert i å snakke om røyking» 

«Ok. Du er ikke interessert i å snakke om røyking» (Enkel refl) 

«Det er andre ting som er viktigere for deg» (Kompleks refl) 

«Ok. Så bra at du kan være tydelig på hvor dine grenser går. Du 
kjenner deg selv best, og vet hva du trenger og ikke trenger. 
Det hjelper også meg» (Bekreftelse, Autonomifokus) 

«Hva ønsker du å bruke timen på i dag?» (Åpent spm) 

 

 



Gi informasjon i dialog 

• Elicit – provide – elicit 

• Hent ut – tilfør – hent ut 

 

Eksempel:  
T: «Hva vet du fra før om…» 

P: …forteller det han/hun vet. 

T: Refleksjon evt også bekreftelse. Tilfør litt informasjon. Elicit.  

P: …kommer med sin mening/reaksjon/følelser 

T: Refleksjon evt også bekreftelse. Tilfør litt til. Elicit. 

Osv 

 

 



Kilder til mer læring 

• Nettsider 

– www.motivationalinterviewing.org 

– www.motiverende.no 

• Gode artikler å begynne med 
– L Forsberg. Motiverande samtal – bättre enn råd. Läkartidningen nr. 

42, 2006, volym 103. 

– WR Miller and GB Rose. Toward a theory of motivational interviewing. 
Am Psychol. 2009 September; 64(6): 527-537. 

– S Rollnick and WR Miller. What is motivational interviewing? 
Behavioral and Cognitive Psychotherapy. 1995; 23,325-334. 

 

http://www.motivationalinterviewing.org/
http://www.motiverende.no/


Kognitiv terapi 

• Sammenhengen mellom tanker, følelser og 
atferd 

• Identifisere grunnantagelser (core beliefs)  
(«Jeg er verdiløs»)  

• Identifisere rusantagelser  
(«Når jeg ruser meg føler jeg meg al right – ikke verdiløs») 

• Russug/rustrang (craving/urge) – hva skjer i 
forkant av tanker, følelser og atferd (stimuli) 
 

 Cognitive Therapy of Substance Abuse (Beck et al., 1993)  



Grunnantagelser 

Tanker om oss selv, andre mennesker og verden 
 
Jeg er en al right person, andre mennesker er stort 
sett til å stole på, og verden er et ok sted 
 
Jeg er en taper. Andre mennesker er stort sett ute 
etter å dolke meg i ryggen, så det er best å ha 
guarden høyt oppe. Verden kan når som helst rase 
sammen rundt meg, det har den gjort mange 
ganger før. 



Kognitiv terapi 

• Utfordre de dysfunksjonelle tankene som fører 
til russug 

• Etablere nye mestringsstrategier  

• Undevisning og hjemmelekser 

Cognitive Therapy of Substance Abuse (Beck et al., 1993)  

     Handlinger 
 
 
 
 
  Tanker Følelser 

 



NAV-utbetaling kom ikke til tiden Rusinntak 

Jeg behandles som en dritt 

NAV-konsulenten ser ned på meg 

Jeg kommer meg aldri videre i livet 

Jeg er en dritt 

Jeg kan like gjerne gi opp 

Det må ha skjedd en feil 

Jeg kan påvirke dette 



Eksempel på hjemmelekse 
rivotril 1.april-19. mai

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Serie1x



Tilbakefallsforebygging 

• Tilbakefall er en naturlig del av en 
endringsprosess 

• Forebygger tilbakefall ved å undersøke  
risikofaktorer for tilbakefall 

• Mål: å gjøre periodene uten rus så langvarige 
som mulige, og tilbakefallene så kortvarige og 
lite skadelige som mulig 

 

Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors (Marlatt  & Donovan, 
2005) 



Tilbakefallsforebygging 

• Bruker tilbakefall terapeutisk som en kilde til 
læring 

• ”The abstinence violation effect”  

• ”Problem of Immediate Gratification – PIG”  
 

 

Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors (Marlatt  & Donovan, 
2005) 



Kognitiv-atferdsmodell for tilbakefall 
(Marlatt) 

 

Risiko- 
situasjon 

Effektiv 
mestrinsgs- 
respons 

Ineffektiv 
mestrings- 
respons 

Økt 
self- 
efficacy 

Redusert 
sannsynlighet  
for tilbakefall 

Redusert 
self-efficacy 
+ 
Positive  
forventninger 
til utfall 

Starter  
å bruke 
rus- 
middel 

Abstinence  
violation 
effect 
+ 
Opplevd 
effekt 
av 
rusmiddel 

Økt 
sannsynlighet 
for  
tilbakefall 

Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors (Marlatt  & Donovan, 
2005) 



Håndtering av tilbakefall 

• Grunnlag: trygg relasjon hvor pasienten tør 
fortelle 

• Din jobb: 

– Åpent utforske tilbakefallet 

– Redusere skam, normalisere 

– Påpeke mestring, redefinere, gi håp 



 

 

Bare ta kontakt hvis dere lurer på noe! 

 
e.b.rognli@medisin.uio.no 


