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Hva er spesielt for  
”Hverdagssamtalen”?

 Hovedfokus på:

 Spirit - (væremåte/verdigrunnlag)

 De personsentrerte 
kommunikasjonsferdighetene – Fem ulike 
samtaleverktøy

 Informasjon i dialog (UTU)
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Erfaringsrunde

 Hva vet du om MI?

 Hva har du bevisst brukt av MI siden 
sist?

 Hva synes du at du får til?

 Hva ønsker du å trene mer på?
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Meny for læring av MI

 Forstå kjernen i MI som er forutsetning for utøvelsen av 
MI

 Utvikle ferdigheter og kjenne seg bekvem med å bruke 
refleksjoner og de personsentrerte 
kommunikasjonsferdighetene

 Identifisere endringsmål som gir retning

 Utveksle informasjon og gi råd som er forenlig med MI

 Kunne kjenne igjen forandringsprat og status quo-prat.

 Framkalle forandringsprat

 Svare på endringsprat som styrker det

 Svare på status quo-prat og dissonans som ikke 
forsterker det
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Målet med dagen

 Forstå kjernen i MI 

 Videreutvikle praktiske MI- ferdigheter 
og tilføre noe nytt

Man trenger kunnskap og ferdigheter.
Kunnskap kan man få fra å lese en bok. 
Ferdigheter kan man ikke få fra en bok –
man må øve og øve igjen

Paul Ekman
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Hvordan vil du bli møtt?

 Hvis du er i en vanskelig livssituasjon 
og ønsker en å snakke med. . .

 Hvilke egenskaper bør denne 
samtalepartneren ha?



7Tom Arne Nilsen
Kriminalomsorgen region sør

MI spirit – grunnleggende holdninger og 4 

kjerneverdier som en forutsetning for MI

 Samarbeid - Likeverdig og aktivt samarbeid, 
personen er selv ekspert på eget liv, og 
sitter med løsningen for å få gjennomført 
endringen, el. ikke endring

 Utforske – leter etter personens egne grunner til
endring, løsningen ligger hos personen

 Medfølelse - ville den andre vel

 Aksept :
 absolutt verdi – respekt for og tro på hvert enkelts 

menneskes egenverdi og potensial 
 ekte empati - interesse for å se verden gjennom innsattes 

øyne og gi han/henne aksept for sitt perspektiv
 Bekreftelse – kommentere på styrker og anstrengelser
 Autonomistøtte – retten til å bestemme selv
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Endringssamtalens dynamikk

 Hva er det som gjør at du vurderer å 
foreta denne endringen

 Hva er dine tre beste grunner for å 
gjøre det?

 Hvordan tenker du å gå frem for å få 
det til?

 Lytteren oppsummerer

 + Så hva tror du at du vil gjøre?
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Relasjonsbygging - grunnmuren
(engagement)

Fokusering – hvor skal vi hen?

(Focusing)

Utforsking - A) lokke fram endringsprat

(Evocing)       - B) hvordan møte endringsprat

Planlegging – fra ord til handling

(Planning)

Fire prosesser i MI
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Fem ulike samtaleverktøy

 Åpne spørsmål og invitasjoner
 Refleksjoner

 Enkle refleksjoner 
 Komplekse refleksjoner

 Legge til noe nytt, hypoteser, dobbeltsidige

 Oppsummeringer – for å ta vare på viktige temaer 
og holde en rød tråd

 Bekreftelser – kommentere på noe positivt (styrker og 
anstrengelser)

To spesielle MI-ting: be om lov og støtte autonomien
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Åpne spørsmål og invitasjoner

 Hva……..

 Hvilke (n)…

 Hvordan…….

INVITASJONER:

 På hvilken måte……..

 Flere ting…………

 Fortell litt mer om…… 

 Hva mer……….
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Øvelse på enkle og komplekse 
refleksjoner

 Jeg tror ikke at jeg vil klare dette

 Dette vil aldri gå

 Jeg må gjøre noe med rusinga mi

 Jeg skjønner jo at jeg må gjøre noe

 Enkel:

 Kompleks:



13

Forandringsprat

 Ønske

 Evne forberedende forandringsprat

 Grunn

 Behov

--------------------------------------

 Forpliktelse

 Aktivering mobiliserende

 Tar steg forandringsprat
Tom Arne Nilsen  

Kriminalomsorgen region sør
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Øvelse selektive refleksjoner og 
forandringsprat komplekse refleksjoner

 Klient; Jeg vet jo at jeg må gjøre noe, 
men tror ikke at jeg noen gang vil 
klare å slutte å ruse meg

 Ansatt: Du vil aldri klare å slutte å 
ruse deg

 Klient: Jeg vet jo at jeg må gjøre noe, 
men tror ikke at jeg noen gang vil 
klare å slutte å ruse meg

 Ansatt: Du er ganske bestemt på at 
noe må gjøres



15

Ambivalens og motstand

 Hva er ambivalens?

 Hva er motstand? 
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Informere i dialog   U-T-U
 Utforske

 For å starte der innsatte befinner seg:

«Hva vet du om Hof /arbeidsdriften  fra før?»

 Tilføre

 Spør om lov – Tilpasset mengde:

«Kan jeg fortelle deg litt om?. . .»

” Er det greit at vi bruker litt tid på…”

 Utforske

 Utforske hva innsatte har fått med seg av info, og hva denne 
informasjonen gjør med ham:

«Hva tenker du om dette nå?»

«Hvordan kjennes det? «

«Hva betyr/innebærer dette for deg?» 

Tom Arne Nilsen
Kriminalomsorgen region sør
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U-T-U kjernespørsmål

 «FØRSTE U» :
 «Hva vet du om. . ?»

 «Hva ønsker du å vite om. . .?»

 «Hvilken info har du fått om. . . ?

 «Hva har du hørt eller lest om. . .?»

 «Noen form for informasjon jeg kan hjelpe deg med. .?»

 Be om lov

 Klargjøre informasjonsbehov og evt. mangel på 
kunnskap                                                Miller/Rollnick 2013

Tom Arne Nilsen
Kriminalomsorgen region sør
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U-T-U        forts.

 «Første T»:
 Kort, saklig  - skille mellom info og råd

 Tilpass mengden – max 1 minutt!!

 Spør deg selv; «Hva ønsker og trenger den innsatte å få 
info om? 

 Unngå sjargong og slang-uttrykk

 Vær tydelig

 Støtt autonomien (valgfriheten)

 Bestem ikke den innsattes svar!

Miller/Rollnick 2013

Tom Arne Nilsen
Kriminalomsorgen region sør
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U-T-U           forts.

 «Andre U»:
 Still åpne spørsmål

 Spør direkte om den innsattes tolkning og 
forståelse 

 Reflektere (speile) på de reaksjoner du ser:

«Dette høres fremmed ut for deg»                        U 

«Du opplever dette som interessant»              T

«Dette virker til å vekke din nysgjerrighet»      U

T

Gi den innsatte nok tid!                          

Gi prosessen nok tid!

Tom Arne Nilsen
Kriminalomsorgen region sør
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U-T-U      ØVELSE

 Gå sammen tre og tre

 En er nyinnsatt

 En informerer i dialog etter

«første møte»- (eller et senere møte)

 En er observatør

 Observatøren kommenterer hva vi fikk til av
U-T-U 

 Alle tre skal ha alle tre rollene

 10 min. på hver

Tom Arne Nilsen
Kriminalomsorgen region sør
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Hva er  MI- motiverende samtale?
Tre ulike definisjoner:1) lekmannsdefinisjon

 MI er en personsentrert og 
samarbeidsrettet kommunikasjonsstil 
som har til hensikt å styrke en 
persons egen motivasjon og 
forpliktelse til endring.

 Består av elementene:

 Verdigrunnlaget, metoden og 
ferdighetene
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Praktikerens definisjon

 Mi er en personsentrert 
kommunikasjonsstil som tar 
utgangspunkt i personens 
oppfatninger, tanker og opplevelser 
og som imøtekommer ambivalens til 
endring som en naturlig del av en 
endringsprosess
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Teknisk definisjon?

 Mi er en samarbeidende og målrettet 
kommunikasjonsstil som særlig 
fokuserer på endringsprat 
(forandringens språk). Hensikten er å 
styrke individets motivasjon for og 
bevegelse mot et spesifikt mål ved å 
fremme og utforske personens egne 
argumenter for endring innenfor en 
trygg og aksepterende atmosfære
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