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1 Förord 
Rapporten är en beställning av Region Sörmland i samverkan med Forskning och Utveckling i 
Sörmland utifrån grundtanken att bibehålla, öka och utveckla vidmakthållandet av motiverande 
samtal (MI) som metod inom yrkesrelaterade samtal inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
vid olika arbetsinriktningar i Sörmland. Underlaget skall betraktas som ett förslag till framtida 
organisation och genomförande av MI i Sörmland. Rapporten kan bifogas som bilaga vid 
förberedande ärendeberedning inför framtida prioritering av utbildningar och planering av budget 
för MI-insatser i Sörmland som kan genomföras i samverkan med ansvarig enhet vid Region 
Sörmland och Forskning och Utveckling i Sörmland, (FoUiS). 

Rapporten har kunnat genomföras i samverkan med beställare och utsedd arbetsgrupp med 
representanter från Region Sörmland och Forskning och Utveckling i Sörmland. Arbetet har även 
förankrats med medlemmar av MINT, HR-representant vid Region Sörmland och tidigare 
verksamhetschef och utbildningssamordnare vid Region Västmanland. 

Riktar ett speciellt stort tack till arbetsgruppen bestående av Birgitta Bergman, medlem av MINT 
och MI-samordnare Region Sörmland. Elisabeth Björk Andersson, Utvecklingsledare vid Forskning 
och Utveckling (FoU) i Sörmland samt uppdragsgivare Maria Vejdal, Verksamhetschef Välfärd och 
folkhälsa, Region Sörmland, och Marina Arkkukangas, FoU-chef vid Forskning och Utveckling i 
Sörmland.  
 
Speciellt tack för värdefull kompetens och synpunkter inom specifika områden till leg. psykolog 
Liria Ortiz, medlem av MINT, utbildare inom MI. Distriktsläkare, specialist allmän medicin. Mats 
Hogmark, medlem av MINT, MI-samordnare Region Dalarna.  Specifikt tack med inriktning på 
ledarutbildningar till Johan Lindberg, Utbildningssamordnare för chef- och ledarutveckling vid 
Region Sörmland samt för rådgivande samtal med tidigare verksamhetschef Christina Hjulström 
samt tidigare utbildningssamordnare Birgitta Mörk Kjellsson vid dåvarande Lärcentrum, Region 
Västmanland. 
 
Uppdraget har verkligen varit hedersamt och inspirerande att genomföra. Förhoppningsvis kan 
underlaget vara ett värdefullt inslag för framtida MI-satsningar inom utbildningar och stödjande 
insatser för att om möjligt säkerställa vidmakthållande av motiverande samtal som metod och 
förhållningssätt inom organisationer inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete och bidra till att 
kvalitetssäkra MI-utbildningar utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of 
Trainers. 
 
 
Bästa hälsningar 
 

 
Staffan Hultgren, medlem av MINT, San Diego 2010. 
Januari 2021  
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2 Inledning 

2.1 Motiverande samtal i samverkan 
Uppdraget ”Motiverande samtal i samverkan”, syftar till att få fram ett välgrundat förslag om 
fortsatt upplägg för utbildningar i samtalsmetodik med inriktning på implementering av 
motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod som 
rekommenderas av socialstyrelsen i nationella riktlinjer av sjukdomsförebyggande metoder samt 
riktlinjerna för vård och stöd inom missbruk och beroende (Socialstyrelsen 2011).  
 
Motiverande samtal är en samarbetsinriktad och personcentrerad form av vägledning för att locka 
fram och stärka motivation till förändring. MI är en evidensbaserad samtalsmetod (Miller & 
Rollnick, 2013) som har visat bättre resultat än traditionell rådgivning vid att förebygga ohälsa 
relaterad till levnadsvanor (Hettema, Steele, & Miller, 2005; Lundahl, Kunz, Brownell, Tollefson, & 
Burke, 2010; Rubak, Sandbaek, Lauritzen, & Christensen, 2005). 
 
Region Sörmland och FoU i Sörmland har genomfört fristående utbildningar i motiverande samtal 
utifrån socialstyrelsens riktlinjer med inriktning mot olika målgrupper inom regionen och 
kommunal verksamhet. Erfarenheter från insatserna har utmynnat i förslag att samordna 
utbildningsinsatserna för att kunna kvalitetssäkra utbildningens innehåll och effekterna av 
utbildningar på arbetsenheter samt för att säkerställa patientsäkerhet vid behandling, vård och 
omsorg. Uppdraget innebär en möjlighet att utveckla en samverkansmodell mellan Region 
Sörmland och FoU i Sörmland samt att säkerställa evidensbaserad kommunikation mellan kollegor 
samt vid samtal med patienter och anhöriga vilket även kan bidra till mindre avvikelser inom 
vården, där kommunikation ofta anges vara en betydande faktor för uppkomna vårdskador. 

Uppdraget avser att presentera en nulägesrapport med betoning på organisationsmodell, 
huvudman för utbildningar, målgrupper samt utbildningsstruktur. Principer för kvalitetssäkring och 
evidenssäkring för genomförande och implementering av motiverande samtal inom regionen och 
kommunernas verksamhet. Nulägesbeskrivning som utmynnar i förslag på framtida upplägg med 
inriktning organisationsmodell, finansiering, metodbeskrivning av utbildningens innehåll och 
genomförande utifrån ambitionsnivå och förväntande uppnåbara effekter 

Uppdraget genomförs av MI Trainer Staffan Hultgren som är medlem av Motivational Interviewing 
Network of Trainers, MINT, San Diego, 2010. Uppdragsgivare är region Sörmland, enheten för 
Välfärd och Folkhälsa samt Forskning och Utveckling i Sörmland, FoUiS. 
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3 Bakgrund 
Motiverande samtal har en internationell spridning genom organisationen Motivational 
Interviewing Newtwork of Trainers, MINT. (https://motivationalinterviewing.org). Motivational 
Interviewing är skapad och utvecklad av William R Miller och Steve Rollnick och organisationen 
verkar för att utveckla, förstärka evidensen och sprida metoden internationellt. Organisationen 
MINT erbjuder varje år en internationell TNT utbildning, Training of New Trainers, 
(www.motivationalinterviewing.org<http://www.motivationalinterviewing.org).  

TNT kan även genomföras nationellt på delegation av MINT. Internationellt består organisationen 
av medlemmar från 35 länder där 20 olika språk är representerade. 

För att bli medlem i MINT krävs en ansökan som ska innehålla beskrivning av MI erfarenheter, 
skickligheter, referenser och inspelande samtal som kodas. Vid godkänd kurs blir deltagarna 
medlemmar i MINT och processen avser bland annat att kvalitetssäkra spridningen av MI vid 
samtal, kurser, utbildningar, implementering inom organisationer. Varje år genomförs 
konferensen MINT Forum där deltagare från hela världen träffas för att ta del av erfarenheter, 
forskning, kompetensförsörjning och fortsatt utveckling av metoden. MINT har även 
organisationer som på delegation har uppgiften att kvalitetssäkra verksamheten nationellt. MINT 
har en styrelse samt verksamma arbetsgrupper med olika yrkesinriktningar. MINT Nordic 
genomför konferenser och TNT utbildningar med syftet att säkerställa spridningen av MI inom 
Norden.  

MIC Lab är Sveriges kompetenscentrum för kvalitetssäkring av MI genom kodning av samtal. Syftet 
är att främja tillämpningen av MI, genomföra kompetenshöjande utbildningar samt stödja 
forskning om MI, (https://front.miclab.se/miclab_index.html). Idag finns även MIQA-gruppen, 
(Motivational Interviewing Quality Assurance), och är en del av Centrum för psykiatriforskning som 
sker i samverkan mellan Karolinska institutet och region Stockholm. MIQA-gruppen arbetar med 
kvalitetssäkring av MI genom kodning och återkoppling av inspelade samtal. Kodning innebär att 
samtalsledaren och/eller klientens analyseras enligt standardiserade och validerade mallar. 
Kodningen medför svar på hur MI används i samtalet utifrån kvalité och omfattning i samtalet och 
återkopplingen har fokus på hur utövaren av MI kan utveckla MI skickligheter och färdigheter, 
www.miqagruppen.se. 

Kodningen används för att säkerställa att utövare verkligen använder MI, att utbildare har gedigna 
skickligheter i MI. Kodningen mäter även effekter av utbildningar samt är ett konkret verktyg för 
att validera MI samtalet i forskningsstudier. Kodningen är evidensbaserad och genomförs av 
utbildade kodare som har tillförlitlighet (reliabilitet) som kontinuerligt kontrolleras i kombination 
med regelbunden träning. Alla samtal kan därmed bedömas enligt standardiserade mallar och är 
kvalitetssäkrad oberoende på vem som genomför kodningen inom MIQA-gruppen. 
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3.1 Region Dalarna 
Motiverande samtal vid Region Dalarna utgår från Avdelningen för hälsofrämjande och hållbar 
utveckling som administreras under Hälso- och sjukvårdsenheten. Landstinget Dalarna beslutade 
2015 att arbeta med personcentrerad vård (PVC) som en del i målet om en hälsofrämjande och 
jämlik vård. Motiverande samtal är prioriterad som samtalsmetod i samband med hälsofrämjande 
åtgärden inom sjukvården samt i utveckling av personcentrerad vård inom region Dalarna. 
Regionen har genomfört MI utbildningar över 10 år med cirka 700 kursdeltagare och cirka 1000 
övriga deltagare som erhållit information om MI och dess tillämpningar. Regionen har en 
utbildargrupp som består av 14 personer. Gruppen är knuten till Avdelningen för hälsofrämjande 
och hållbar utveckling och består av kliniskt verksamma från olika vårdområden. Fyra är 
internationellt utbildade och medlemmar i MINT. MI samordnaren är anställd på 30% för att 
samordna och leda arbetet. 

3.1.1 Utbildningsmodell 

 

 

 
1. ALL personal som träffar patienter går en grundkurs i MI 2+1 dag. Alla har fördel av att 

bemöta patienter och kollegor enligt MI-andan som grund för ett personcentrerat 
förhållningssätt. 

2. Ett antal går fördjupningskurs för att öva färdigheter i att hålla kvalificerat rådgivande 
samtal eller återkommande samtal enligt MI. Dessa kodar samtal årligen. De kan även 
vara inspiratörer som påminner och stöttar de som genomgått grundutbildning. 

3. Några få på arbetsplatsen utvecklas till MI-coacher för att handleda de som gått steg 1 
och 2. Dessa får stöd av de MI-utbildare som finns i regionens MI-utbildargrupp. 

MI utbildningen vid Region Dalarna är integrerad med personcentrerad vård. Modellen för 
kompetensutbildning i MI visar på en progression med grundutbildning 2+1 dag, fördjupning 1+1 
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dag med möjlighet till handledarutbildning på 2 dagar. I grundkursen är det fokus på 
grundläggande MI färdigheter såsom BÖRS, Bekräfta, Öppna frågor, Reflektioner, 
Sammanfattningar. Personcentrerat förhållningssätt och enklare rådgivande samtal. Efter 
grundkursen finns möjlighet för kompishandledning, 1 gång per månad alternativt 
grupphandledning 1 ggr/månad. Fördjupningskursen möjliggör att deltagaren kan agera som MI 
inspiratör, fortsatt kompishandledning samt möjlighet med kodning av samtal. Vid nivå 4 ska 
deltagarna inneha pedagogiska färdigheter i MI samt vidmakthålla och utveckla kompetens genom 
möjligheten att delta i MI-utbildargrupp, kontinuerligt metodstöd och fortlöpande fortbildning. 
Utbildningsmodellen genomsyras av personcentrerad vård. MI är det konkreta verktyget för att 
genomföra och tillämpa personcentrerad vård. 

Region Dalarna har ett strävansmål att alla ska ha kännedom om MI med betoning på grundsyn 
och förhållningssätt. Några personer på respektive arbetsplats bör få möjlighet till MI 
grundutbildning varav några går vidare till att bli handledare för att säkerställa implementering 
och kvalitetssäkring. Kontinuerlig uppföljning, återkoppling och handledning är en förutsättning 
för en utveckling och fortsatt tillämpning av MI inom personcentrerad vård. Utbildningsmodellen 
har som syfte att bidra till solida och varaktiga MI kunskaper och möjlighet att kvalitetssäkra att MI 
samtal verkligen kommer patienter till godo. Det finns en signifikant evidens att uppföljande 
träning, handledning och återkoppling krävs för att kvalitetssäkra tillämpningen av motiverande 
samtal. (Motiverande samtal i personcentrerad vård, region Dalarna 2019-02-15) 

 

3.1.2 Pilotprojekt 
Ovanstående implementeringsmodell har provats och utvärderats genom ett pilotprojekt vid en 
vårdcentral som tidigare beslutat att utbilda samtlig personal i MI som en del i arbetet med 
personcentrerad vård. Pilotprojektet avser att tillämpa MI som förhållningssätt och metod för att 
uppnå ökad delaktighet, partnerskap samt förmedla skickligheter i att lyssna in patienternas 
berättelser. Projektet utvärderas i samverkan med Högskolan Dalarnas forskning om konceptet 
personcentrerad vård. Utvärderingen genomfördes genom enkät som utgår från den nationella 
patientenkäten som utvecklats för att mäta patienternas upplevelse av personcentrering i vården. 
 
All personal deltog i grundutbildningen varav några följde hela utbildningsmodellen med 
fördjupningskurs, handledning, återkoppling och inspirationsdagar. Utbildningsinsatserna 
utvärderades med en personalenkät. 
 
Sammanfattning av personalenkät. 
MI bidrog till ett förändrat bemötande, tydlig struktur i mötet med patienter och fler verktyg i 
genomförande av samtal. Tillämpningen av MI i praktiken medförde en förändrad syn på 
patientmötet där patienten blev mer delaktig. Många uppgav att de sparade tid eftersom de 
förstod patienten på ett tidigare stadium i samtalet. Personalen ställde mer frågor med eftertanke, 
lyssnade, sammanfattade och återkopplade vilket ökade känslan av att arbeta med 
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personcentrerad vård med ökad delaktighet i samtalet och i den aktuella vårdsituationen. 
Kunskapen om patienterna ökade markant. Utbildningen uppgavs påverka arbetssituationen 
positivt genom ökad kompetens i samtalsmetodik och möjligheten att reflektera över arbetssätt 
och framförallt upplevd personlig och yrkesmässig kompetensutveckling. 
 
Pilotprojektet var väl förankrat hos vårdcentralens ledning med kontinuerlig återkoppling. 
Framgångsfaktorerna är enligt ledningen att värdegrundsarbetet genomfördes innan projektet 
som sedan kunde följas upp under pilotprojektet. Vid varje ledningsgruppsmöte och 
arbetsplatsmöte är MI och PVC en återkommande punkt på agendan. Det var även av betydelse 
att avsätta tid för kursdatum och handledningstider. Att alla verkligen får en möjlighet att delta i 
utbildningen. Handledningstiden uppfattades som extra betydelsefull för att vidmakthålla 
tillämpningen av MI vid personcentrerad vård. Ledningens stöd och fortsatta stöd är betydande 
framgångsfaktor. 
 
Vårdcentralens fortsatta arbete med MI och personcentrerad vård innebär att ny personal ska 
genomgå MI grundkurs och att även övrig personal får en specifik anpassad utbildning vid 
bemötande med patientkontakt såsom reception, kundmottagning, telefonrådgivning etc. Vidare 
att nyanställda läkare går MI kurs och att även ledningsgruppen får tillgång till handledning. 
 
Slutsats från MI gruppen är att utbildningsmodellen fungerar vilket stärker ett strukturerat 
arbetssätt. Kopplingen mellan MI och personcentrerad vård är en betydande framgångsfaktor för 
att öka intresse och tillämpningen hos personalen. Pilotprojektet stärker bilden av en 
hälsofrämjande och jämlik vård som är ett tydligt mål inom Region Dalarna. Avslutningsvis betonar 
gruppen vikten att involvera chefer inom kunskapsområdet MI och personcentrerad vård i det 
vardagliga ledningsarbetet samt att MI genomsyrar chefsutbildning och ledningsarbete. Gruppen 
poängterar att det krävs ett kontinuerligt stöd och aktivitet från vårdcentralernas ledning genom 
utbildning av nyanställda, erbjuda fortbildning och ordna uppföljning för deltagare som genomgått 
MI grundutbildning. (Motiverande samtal i personcentrerad vård, Region Dalarna 2019-02-15) 
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3.2 Region Västmanland 
Region Västmanland har haft en kontinuerlig och långsiktig insats av utbildningar i motiverande 
samtal. MI utbildningarna påbörjades 2008 genom kurser för fysioterapeuter inom Ordination av 
Fysisk Aktivitet, OFA, som utgår från Fysisk aktivitet på recept, FaR. Utbildningarna organiserades 
av samordnare inom OFA och kurserna genomfördes lokalt inom regionens kommuner. 
Utbildningarna utvecklades och strukturerades i samverkan med kompetenscentrum för hälsa och 
Lärcentrum vid Region Västmanland. Lärcentrum har planerat, upphandlat och genomfört 
utbildningar sedan 2012. Utbildningarna har genomförts av medlem av MINT och anlitad genom 
upphandling som senare följdes upp med tjänst som samordnare för MI utbildningar, 
kommunikation och bemötande. 

Lärcentrum har i och med omorganisationen 2020 ändrat namn till Utbildningsenhet och är en del 
av Centrum för innovation, forskning och utbildning. Verksamheten inom MI som redovisas avser 
2019 och tidigare. Under 2018/2019 har 597 kursdeltagare genomfört MI inom regionen. 

248 deltagare har genomgått MI basutbildning, 2+2 dagar med möjlighet till uppföljande 
handledningsdag. 29 deltagare har deltagit i MI handledning. 85 deltagare har gått en två dagars 
grundkurs i motiverande samtal för medarbetare inom socialpsykiatrins gruppboende och därefter 
följt upp med fortsättningskurs. 180 deltagare har genomfört fortsättningskurs inom social 
psykiatrins gruppboende. Det har även varit en speciell kursinriktning på MI och MET 
(Motivational Enhancement Therapy), med 55 deltagare. MET kursen har haft en speciell inriktning 
på kommunernas behov av utbildning inom beroendeproblematik och behandling. 

 
3.2.1 Kurser och stödjande strategier 
Kurserna är planerade utifrån riktlinjer av MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers. 
Upplägget för MI baskursen var inledningsvis 2+2+1 dag som sedan utvecklades till 2+2 dagar med 
mellanliggande träningsperiod. Kursdagarna kompletteras med kontinuerliga 
handledningstillfällen i mindre grupper som deltagare kan anmäla sig utifrån behov och 
möjligheter. Generellt genomfördes 6 till 8 kurser på en årlig basis. Inom området kommunikation 
och bemötande så fanns det även möjlighet att boka arbetsplatsförlagda besök för att ta upp 
aktuella situationer utifrån enhetens behov. Motiverande samtal, kommunikation och bemötande 
integrerades även med patientsäkerhet och den internationella rapportmetoden SBAR, Situation, 
Bakgrund, Aktuell situation, Rekommendation. I avvikelserapporter påtalas ofta brister i 
kommunikation som en vanlig anledning till uppkomna skador inom vården.  

De arbetsplatsförlagda besöken avsåg möten på avdelningar inom Västerås sjukhus exempelvis 
ortopedi, lungmottagning, dialys, tandvård, logopedmottagning, blodcentral, klinisk lab., 
mödrahälsovård, barnhälsovård, patientnämnden, kundmottagningar, telefonrådgivning samt vid 
externa förfrågningar såsom folktandvård, primärvård, vårdcentraler, hjälpmedelscentral, 
arbetsrehabilitering, asyl- och integrationshälsan, rättspsykiatri samt avdelningar vid lokala 
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sjukhus inom regionen. I samband med arbetsplatsförlagda utbildningar har två samtalsmanualer 
tagits fram för kundmottagning vid bemötande och samtal vid gruppboenden. 

MI kursernas syfte 
Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupande kunskaper och goda färdigheter i MI som metod samt 
kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett 
beteendevetenskapligt perspektiv. Kurserna tar upp grundläggande principer med betoning på 
förhållningssätt och skickligheter inom MI utifrån beteendevetenskapliga teorier och tillämpningar med 
inriktning på vård och behandling vid patientmöten, samtal med anhöriga, möten med barn och ungdomar 
samt arbetsplatsens kommunikation. 
 
Kurslitteratur: Holm, Barbro., Motiverande samtal i sjukvården, (Göteborg; Gothia, 2016) 112 sid. 
Referenslitteratur; Farbring, C-Å., MI för praktiker, (Stockholm; Natur och Kultur 2015), 346 s. 
Farbring, C-Å., Handbok i motiverande samtal (Stockholm: Natur och Kultur, 2014), 320 s.  
Rollnick, S., Miller,W., Motiverande samtal, (Stockholm; Natur och Kultur, 2013), 515 s.  
 
 
Innehåll 
MI-samtalets bakgrund och teori, samtalets faser och struktur. beteendevetenskapliga 
grundprinciper, reflekterande lyssnande, MI som förhållningssätt och de fyra processerna, 
livsstilsförändringar och motivation, grundläggande samtalsträning enligt BÖRS, enkla och 
komplexa reflektioner, strategier vid låg, medel och hög beredskap till förändring, 
förändringsmodellen och beteendemönster, bemötande och förhållningssätt, motstånd och 
vidmakthållande, ambivalens och självtillit, träning av strategier vid samtal, observation och 
pedagogisk kodning av samtal samt uppföljning av genomförda samtal. 
 
Fortsättningsdagar 
Dagarna avser att träna strategier som leder samtalet mot handling och genomförande utifrån 
beslut, vilja och önskan med utgångspunkt från beteendevetenskapliga modeller. Deltagarna ska 
kunna erhålla ökad skicklighet i att använda MI vid professionella samtal och vidareutveckla 
färdigheter i att tillämpa Motiverande samtal utifrån verksamhetsförlagda fallbeskrivningar. 
 
Exempel på innehåll: Erfarenhetsutbyte utifrån fallbeskrivningar, strategier att komma vidare i MI-
samtalet, utforska självtillit, förstärk beslutsamhet till handling, stimulera och bekräfta 
förändringsprat, utveckla skickligheter i komplexa reflektioner som leder samtalet framåt. 
(Sammanfattning Lärcentrum 2019-12-16) 
 
Inom området Nära Vård som består av primärvård, socialpsykiatri och habilitering genomfördes 
en omfattande MI utbildning för medarbetare inom socialpsykiatrins gruppboenden som även 
kunde kompletteras med en MET utbildning för en direkt tillämpning inom beroendeområdet. 
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MET (Motivational Enhancement Therapy), är en behandlingsform som består av 
motivationshöjande samtal vilka utgår från strukturerade intervjuer enligt designade manualer. 
Behandlingsmanualerna genomsyras av MI som metod vid klientsamtal. MET är en 
motivationshöjande behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till 
förändring av alkoholkonsumtion hos personer med alkoholproblematik, skadligt bruk eller 
beroendeproblematik. Behandlingen består av regelbundna behandlande samtal under tre 
månader. Området har uppmärksammats inom vårdcentraler som erbjuder MET vid samsjuklighet 
i samband med beroendeproblematik. Motiverande samtal rekommenderas av de Nationella 
riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder 2011 och som samtalsmetod i Nationella riktlinjer 
för missbruk-och beroendevård 2015 i samband med MET (Motivational Enhancement Theraphy). 
 
Exempel på intyg efter genomförd och godkänd grundkurs, (4–5 dagar) 
Utbildningen syftar till att ge deltagarna fördjupande kunskaper och goda färdigheter i MI som 
metod enligt riktlinjer från MINT samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt vid professionella 
samtal och bemötanden utifrån ett hälsofrämjande beteendevetenskapligt perspektiv. 

Innehåll 

§ MI-samtalets bakgrund och teori 
§ Samtalets faser och struktur 
§ Beteendevetenskapliga grundprinciper 
§ Reflekterande lyssnande 
§ MI som förhållningssätt och de fyra processerna 
§ Livsstilsförändringar och motivation 
§ Grundläggande samtalsträning enligt BÖRS 
§ Enkla och komplexa reflektioner 
§ Strategier vid låg, medel och hög beredskap till förändring 
§ Förändringsmodellen och beteendemönster 
§ Motstånd och vidmakthållande 
§ Ambivalens och självtillit 
§ Träning av strategier vid samtal 
§ Uppföljning och handledning av genomförda samtal 
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3.3 Region Värmland 
Beskrivning av MI vid Region Värmland är ett exempel på beskrivning 
från hemsidan, https://www.regionvarmland.se/jobb-utbildning-och-
forskning/Utbildning-och-praktik/Kliniskt-traningscentrum-
KTC/Motiverande-samtal---MI/.  

VÄLKOMMEN TILL  
FÖRDJUPNINGSDAGEN 2020 
ÖNSKAR KARLSTADS KOMMUN I SAMARBETE MED REGION VÄRMLAND 

------------------------------------- 
MOTIVERANDE SAMTAL 

 

Utbildningar i MI vid Region Värmland är organiserade genom enheten Klinisk Tränings Centrum, 
KTC, som kontinuerligt erbjuder kompetensutveckling för medarbetare genom att kombinera 
teoretisk utbildning med praktisk träning utifrån evidens och beprövad erfarenhet i en verklighets-
förankrat arbetsmiljö. KTC är organiserad under området vårdkvalité inom Hälso- och sjukvård. 
Inom samma område finns även chefsläkarfunktionen, centrum för klinisk forskning, klinisk 
kunskapsstyrningsenhet, läkemedelsenheten, patientsäkerhetsenhet och sjukhusbibliotek. 
Området vårdkvalitet omfattar verksamhetsområdena patientsäkerhetscentrum och 
kunskapscentrum och ingår i hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp. 

Klinisk Tränings Centrum omfattar utbildningsområdena hjärt- och lungräddning, 
kommunikationsträning, individuell färdighetsträning, teamträning i simulerad miljö och 
motiverande samtal.  

 

3.3.1 Utbildningsprogram 

Region Värmland erbjuder genom KTC en tre-dagars grundkurs i motiverande samtal till 
medarbetare inom hälso- och sjukvården. Samverkanspartners i kommunerna som till exempel 
socialtjänsten och skolpersonal erbjuds att delta i utbildningarna. Målgrupp för utbildningarna är 
medarbetare och chefer som önskar utveckla skickligheter inom det professionella samtalet och är 
intresserade av att stödja människor till förändring på deras egna villkor. Utbildningen består av 
teori, övningar och demonstrationer utifrån deltagarnas arbetssituationer. Deltagarna får en 
möjlighet att utveckla egen praktisk kompetens för en kortare tillämpning av MI. I kursen ingår 
kurslitteratur. Anställda inom hälso- och sjukvården i region Värmland samt deltagare som är 
anslutna till Vårdvalet utgår ingen kursavgift. 
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Grundkursen består av 2+1 dag som kan följas upp med en fördjupningsdag som har en betoning 
på svåra samtal med MI som verktyg. Under uppföljningsdagen redovisas även en hemuppgift från 
grundkursen.  

Grundkursen och fördjupningsdag medför en möjlighet att deltaga i MI-metodstödjarkurs som 
riktar sig till deltagare som kommer att arbeta med metodstöd i motiverande samtal på den egna 
arbetsplatsen. För att delta i kursen behöver även varje kursdeltagare stöd från chef att starta en 
träningsgrupp med avsatt tid på den egna arbetsplatsen. Vidare kräver kursen ett inspelat 
avidentifierat samtal där ljudupptagningen tas med till kursstarten. Inspelningen av samtalet 
används under kursen för att träna på hur man lyssnar och ger återkoppling i träningsgruppen. 
Rekommendationen är att det är en fördel om det är två från samma arbetsplats som kan 
samverka i det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen. I kursen får man kunskap om 
metodstödjande insatser, hur man kan arbeta med metodstöd samt erfarenheter om olika 
arbetsplatsers förutsättningar och förväntningar. 

Klinisk Tränings Centrum erbjuder även kortare utbildningar för träningsgrupper i motiverande 
samtal. Specifik designad utbildning som kan genomföras där tre till sju deltagare medarbetare 
från arbetsplatsen har deltagit i MI grundkurs. Genomförandet består av regelbundna möten var 
fjortonde dag som sedan övergår till en gång i månaden. Vid kurstillfällena lyssnar gruppen på 
inspelade samtal, delger erfarenheter, återkoppling och tränar på MI skickligheter med inriktning 
på samtalsstrategier.  

Utöver beskrivna utbildningar så erbjuder KTC en årlig fortbildningsdag för deltagare som 
genomgått grundkursen.  Fortbildningsdagen är en heldags workshop med teori kompletterad 
med övningar och träning av MI skickligheter. Extern inbjuden föreläsare inom området 
medverkar utifrån ett aktuellt ämne. Utöver beskrivna utbildningar finns även en 
riskbruksverkstad vid KTC som är en interaktiv fortbildning med fokus på alkohol och 
beroendeproblematik. Metoden inom riskbruksverkstad är utvecklad för läkares fortbildning som 
även är öppen för andra personalkategorier. 

Utbildare och handledare är fyra medlemmar från MINT, Motivational Interviewing Network of 
Trainers, HR Strateg från HR staben och arbetsterapeut. 

 

3.3.1.1 Metodstödjargrupper 
Inom Värmlandsregionen finns även ett nätverk av metodstödjare som avser att stimulera fortsatt 
träning av MI-skickligheter och utveckla kompetens hos deltagare som genomgått MI utbildningar. 
Metodstödjarna har grundutbildning i MI samt genomförd metodstödjarutbildning. Nätverket 
består av deltagare från Region Värmland och kommuner inom regionen. Verksamheten med 
utbildning av metodstödjare har genomförts av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen vid 
Karlstad kommun. 
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Metodstödjarutbildningen består av två dagar med 6 veckors mellanrum som kan kompletteras 
med påbyggnadsutbildning. Deltagare som genomfört grundutbildning i MI har möjligheten att 
söka kursen för att bli metodstödjare. Metodstödjarutbildningen fokuserar på att utveckla egna 
skickligheter i motiverande samtal samt hur man kan stödja kollegor i att använda och utveckla MI 
skickligheter i det vardagliga arbetet. Nätverket har regelbundna träffar med inriktning på 
erfarenhetsutveckling och kompetensutveckling. Metodstödjarna erbjuds regelbunden 
påbyggnadsutbildning.   
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3.4 Region Sörmland 
Verksamhetsberättelser från Region Sörmland och FoU i Sörmland tar upp behovet och betydelsen 
kommunikativa insatser som bidrar till att förbättra och kvalitetssäkrar kompetens utifrån 
delaktighet och nära vård i personsamverkan inom olika vårdsektorer. FoU i Sörmland (FoUiS) 
uppdrag är att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik (EBP) inom kommuner och 
regionen med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga 
kunskap. Region Sörmland har som ett mål att främja och utveckla former för delaktighet som 
stärker personcentrering inom vård- och omsorg. Verksamhetsberättelsen från välfärd och 
folkhälsa, Region Sörmland, tar specifikt upp motiverande samtal där en dialog har initierats med 
HR och FoU med inriktning på effektivisering, samverkan och kvalitetssäkring. Enhetens 
verksamhetsberättelse stämmer väl överens med Region Sörmlands övergripande mål med hållbar 
utveckling i kombination kvalitetssäkring. Hållbar regional utveckling arbetar för ett förbyggande 
och hälsofrämjande arbetssätt. (Verksamhetsberättelse 2019). 
 

3.4.1 Utbildning vid Region Sörmland 
Region Sörmland har gedigna erfarenheter av MI-utbildningar genom egna utbildningar i 
regionens regi och erfarenheter från utbildningar genomförda av Forskning och Utveckling i 
Sörmland, FoUiS. Under 2019 har Region Sörmland genomfört fem grundkurser i motiverande 
samtal med totalt 107 deltagare. Habiliteringen har genomfört en egen grundkurs med 20 
deltagare. Deltagare på de ordinarie kurserna kommer från olika enheter inom Region Sörmland 
såsom sjuksköterskor och distriktssköterskor som har varit 24 deltagare. Övriga deltagare har varit 
12 undersköterskor, 10 kuratorer, 8 arbetsterapeuter, 7 fysioterapeuter samt 5 skötare, 5 
specialpedagoger, 4 dietister, 3 ST läkare, 2 psykologer, 2 vårdenhetschefer och 1 distriktsläkare. 
12 personer har under 2019 fullföljt med påbyggnadsutbildning. 4 deltagare har deltagit i en 
speciell designad kurs om MI som förhållningssätt. Totalt 31 personer har vid två kursen deltagit i 
MI introduktion för ledare och chefer. 

Inom regionen finns även 42 hälsokoordinatorer som har uppgiften att kvalitetssäkra 
verksamhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Verksamhetschefen för respektive 
vårdcentral har uppgiften att utse hälsokoordinator samt ansvariga inom områdena fysisk 
aktivitet, matvanor, tobak, alkohol och psykisk hälsa med inriktning på sömn och stress. 
Hälsokoordinator och ansvarig inom levnadsvanor bildar ett gemensamt team där även varje 
deltagare ska kunna agera som hälsoinspiratör. Teamet har mandat och avsatt tid för att stödja 
patienter som önskar förändra levnadsvanor. Kompetenskravet är att hälsokoordinator ska 
genomföra grundutbildning i motiverande samtal inom ett år samt om möjligt även 
påbyggnadsdagar. Övrig personal på aktuell vårdcentral erbjuds även utbildning i motiverande 
samtal med syftet att öka kompetensen i gemensamt förhållningssätt och samtalsstil gentemot 
patienter.  

 



Motiverande samtal Sörmland 2021 19(50) 

Hälsokoordinatorskonceptet är en möjlighet att kvalitetssäkra verksamhetens hälsofrämjande och 
förebyggande arbete. Konceptet innebär att verksamhetschefen på respektive vårdcentral utser, 
inom personalgruppen, ansvarig hälsokoordinator samt ansvarig med inriktning på alkohol. fysisk 
aktivitet, matvanor, tobak och psykisk hälsa såsom sömn och stress. (Hälsokoordinatorkoncept 
20200217, Välfärd och folkhälsa). 
 

Insatserna med hälsokoordinator rekommenderades att kompletteras med regelbundna lokala 
och nationella nätverksträffar för att stärka arbetet med folkhälsofrågor. Det nationella nätverket 
för hälsofrämjande hälso- och sjukvård uppgavs som en tillgänglig resurs för hälsokoordinatorerna 
och hälsoinspiratörer, (http://www.hfsnatverket.se).  

 Nätverket erbjuder en möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. På nätverkets 
hemsida finns information och korta utbildningsfilmer i hälsofrämjande samtal, personcentrerad 
vård och delaktighet i vården. Hemsidan avser att vara ett redskap och verktyg som kan användas 
som ett komplement vid arbetsplatsförlagda möten med betoning på erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling. 

 

3.4.2 Utbildning FoU i Sörmland, FoUiS 
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och 
regionen. Verksamheten ingår i uppbyggande av att stärka långsiktiga regionala strukturer för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i 
Sörmland. (Verksamhetsplan FoUiS 2019).  
 
FoUiS har en omfattande verksamhet inom metodutbildningar och har totalt utbildat 237 
deltagare inom olika ämnesområden med deltagare från olika yrkesgrupper inom kommuner och  
Region Sörmland. Utbildningarna har utgått från den nationella satsningen Kunskap till praktik 
(KTP) (2008 – 2014) samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer om metodstöd. Kunskap till praktik 
avsåg att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 
samt stödja kommunernas insatser för en ökad användning av rekommenderade metoder. 
Insatsen utvärderades nationellt av Socialstyrelsen 2015 som konstaterade att de nationella 
riktlinjerna för missbruk och beroendevård har genom KTP medfört ett bra genomslag och att 
följsamheten av riktlinjerna har ökat. Resultaten visar på en ökad tillämpning av rekommenderade 
metoder.  
 
Kommunernas behov av kompetensförsörjning har utgått från nationella riktlinjer och den 
nationella satsningen Kunskap till praktik. Kommunernas behov avser personalgrupper inom 
individ och familj, arbete och sysselsättning t.ex. inom äldreomsorg, hemsjukvård, hemtjänst, 
funktionshinder, boendestöd, gruppboende. FoU i Sörmland utgår från kommunernas behov av 
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kompetensförsörjning och är en stödfunktion och resurs för länets 9 kommuner. Verksamhetens 
baseras på forskning, beprövad erfarenhet med betoning på praktisk tillämpning.  
 
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende innehåller rekommendationer 
om bedömningsinstrument, medicinska test, läkemedelsbehandling, psykologisk och psykosocial 
behandling, psykosociala stödinsatser, behandling vid samsjuklighet och behandling av ungdomar. 
(Socialstyrelsen 2019). 
 
MI utbildningar vid FoU i Sörmland vänder sig till kommuners behov och har sedan hösten 2017 
genomförts med externt anlitad föreläsare. I det tidigare arbetet inom satsningen Kunskap till praktik,  
fanns ett system med utbildade instruktörer vilka genomförde regionala och lokala MI-utbildningar. 
Under 2018 har framförallt deltagare från Individ och familjeomsorg vid socialförvaltningar, (IFO), 
deltagit i genomförda utbildningar. Andra grupper som har medverkat är sjuksköterskor vid 
hemsjukvården, sjuksköterskor, skötare, kuratorer och personal från kommunhälsa. De största 
deltagargrupperna från kommunerna är från Eskilstuna och Nyköping. I övrigt har det varit 
deltagare från Strängnäs, Flen, Katrineholm, Oxelösund, Trosa, Vingåker, Gnesta. Under 2018 
genomfördes två grundkurser samt en fördjupningskurs och 2019 genomfördes en kurs i 
motiverande samtal. FoU i Sörmland har erfarenheter av samverkan med kommuner och 
genomför olika insatser i samverkan med kommunernas behov av utbildning och forskning. 
 
 
3.4.3 Kurser Region Sörmland 
Kurser i motiverande samtal administreras och genomförs av Enheten för välfärd och folkhälsa. 
Grundkursen i motiverande samtal består av 3 dagar med mellanliggande träningsperioder. Kursen 
syfte är att deltagarna förväntas ha kunskap om MI och skicklighet i färdigheter i korta 
tillämpningar av MI. Avsikten är vidare att skapa en kunskapsgrund för att deltagare i det 
långsiktiga perspektivet ska kunna använda MI i vardagliga arbetssituationer.  

Målgrupp är personal som har yrkesmässig patient och klientkontakt. Kursen består av 1+1+1 
heldag som innehåller kortare föreläsningar kompletterat med demonstrationer och praktisk 
träning. Mellan varje kurstillfälle ingår hemuppgifter. Inför dag 3 ska deltagarna spela in en ljudfil 
på cirka 20 minuter och transkribera ett MI-samtal. Under dag 3 erhåller deltagarna handledning i 
grupp utifrån inspelade samtal. 
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Exempel på intyg efter genomförd godkänd grundkurs i motiverande samtal. 
 
Grundkurs Kortare tillämpningar av Motiverande Samtal 
(MI – Motivational Interviewing) 
   
Program  
Teoretisk genomgång av Motiverande samtal  
Praktiska övningar 
Praktiska illustrationer 
Inspelning och transkribering av MI-samtal 
Handledning eget samtal 
Omfattning:  
Tre dagar med intervaller för praktisk tillämpning inom sin egen verksamhet 
 
Påbyggnadskursen består av 1+1 dag med mellanliggande hemuppgift som beräknas till 4 timmars 
arbete för kursdeltagaren. Syftet är att träna MI-samtal och fördjupa kunskaper och färdigheter i 
samtalsmetoden. Kursen riktar sig till deltagare som genomgått grundkursen i motiverande 
samtal. Innehållet i kursen består till stor del av praktisk träning av MI-skickligheter kompletterat 
med kortare teoripass. Under dag 1 introduceras hemuppgiften som består av att spela in ett MI-
samtal cirka 20 min varav kursdeltagaren väljer ut 10 min från samtalet som transkriberas. Inspelat 
samtal och utskrivet samtal tas med till dag 2 för genomgång och grupphandledning.  

Påbyggnadskursen innehåller momenten MI som förhållningssätt, framkallande frågor, övningar 
att hantera motstånd, förändringsbenägenhet, skickligheter i att utforska tankar om förändring, 
vägleda mot ett mål/handlingsplan samt grupphandledning av inspelade transkriberade samtal. 

Inom området bemötande och kommunikation erbjuds även en fortbildningsdag med inriktning på 
MI som förhållningssätt. Avsikten är att ta upp hur man genom MI som förhållningssätt kan 
hantera konfrontation, konflikter, svåra samtal, samt öka skickligheten att förstå andra och locka 
fram motivation. Fortbildningsdagen vänder sig till personal med patientkontakt som inte har en 
behandlande roll. Dagen kan även betraktas som en introduktions- och informationsdag om 
förhållningssätt i motiverande samtal som ger inblick i motiverande samtal som metod. Dagen 
avser att ge kunskaper i förhållningssättet med tillhörande samtalsverktyg. Under dagen 
presenteras MI-andan och 4 nyckelkomponenter som relaterar till varandra: 
Samarbete/Partnerskap, Acceptans, Medkänsla och Locka fram motivation, (Framkalla). 
Genomförandet består av kortare föreläsningar som varvas med demonstrationer och praktisk 
träning.  
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Utöver grundkurs, påbyggnadsutbildning och MI som förhållningssätt erbjuds även en 
introduktionsdag för chefer. Introduktionsdagen vänder sig till chefer som har en ledande 
befattning. Syftet är att chefer och ledare ska erhålla inblick i motiverande samtal samt erhålla 
verktyg för att skapa engagemang och motivation hos medarbetare samt erhålla verktyg som ett 
stöd i samtal med personal. 

”MI är en samtalsstil som hjälper dig att relatera till dina medarbetare på ett nytt sätt och handlar 
om att skapa resultat tillsammans.” 

Innehåll 

• Engagera och skapa allians och samarbete 

• Reflektivt lyssnande 

• Förstärka delaktighet och tillit till förmågor och skickligheter 

• Locka fram förändringsprat 

• Skickligheter i att hantera svåra samtal. 

Teori varvas med praktisk tillämpning och demonstrationsfilmer. 

Enheten för Välfärd och Folkhälsa har även varit delaktig i att sprida MI inom regionen genom 
förfrågningar om MI-föreläsningar för olika grupper, handledning, sjuksköterskedagar, utformat 
samtalsmanual, samverkat med RF SISU Sörmland angående Fysisk Aktivitet på Recept, FaR, samt 
medverkat studien utvärdering av motiverande samtal, (Karolinska Institutet - Utvärdering och 
utveckling av utbildningar i Motiverande samtal inom hälso- och sjukvården. Forskningsrapport 
november 2014) 
 

3.4.4 Kurser Forskning och Utveckling i Sörmland 
FoU i Sörmland arrangerar kurser till all personal inom Sörmlands kommuner och Region Sörmland 
samt personal som arbetar med livsstilsförändringar. Utbildningsdagarna omfattar föreläsningar 
och praktiska övningar för träning av MI skickligheter. Extern utbildare anlitas, medlem av MINT, 
som har tagit fram programbeskrivningar och genomfört kurserna. 

Text från utbildningsbeskrivning FoUiS  
(https://www.fou.sormland.se/vi-jobbar-med/missbruk-och-beroende/metodutbildningar/) 

 

Motiverande Samtal (Motivational Interviewing - MI) 
Motiverande Samtal är både ett förhållningssätt och en samtalsmetod.  
Motiverande Samtal (MI) är en på samarbete grundad, personcentrerad form 
av vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring. 
MI har utvecklats inom missbruksvården och används i dag inom en rad olika områden där 
förändring är önskvärd eller nödvändig, t ex diabetesvård, rökavvänjning, kriminalvård mm. 
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Motiverande Samtal I - heldag 
En introduktion till MI:s förhållningssätt och verktyg. Under dagen kommer deltagarna att få 
en fördjupad förståelse för MI som förhållningssätt, ökad kunskap om motivationsprocessen 
samt övning i användning av några basverktyg såsom ambivalenskorset, förändringslinjalen, 
bekräftelse, öppna frågor, reflektivt lyssnande och sammanfattningar. 
 
Motiverande Samtal II - heldag 
Tyngdpunkten ligger på att identifiera och hantera motstånd med hjälp av MI strategier. 
Träning av MI-skickligheter genom praktiska övningar, samt identifiera och framkalla 
förändringsprat. 
 
Motiverande Samtal III - heldag 
Dagens arbete fokuserar på att underlätta och förstärka beslut om förändring. En del av 
dagen ägnas åt att träna och erhålla färdigheter att hjälpa klienten/patienten utforska och 
utveckla diskrepansen mellan nuvarande och önskvärd situation. Utveckling av en förändringsplan 
i samverkan med klient/patient. 
 
Några exempel på rekommendationer från kursdeltagare efter genomförd kurs för att bibehålla 
och utveckla fortsatta MI skickligheter;  Erhålla mandat från chef att bilda MI-grupper för att träna 
och utbyta erfarenheter under arbetstid. Avsätta tid varje vecka/månad för att öva med kollegor. 
 
 
Exempel på utvärderingar av genomförda kurser. 
Generellt erhåller utbildningar i MI vid FoU i Sörmland mycket goda utvärderingar som öppnar för 
intresse, engagemang och en önskan att vilja lära sig mer samt en önskan för kontinuerlig 
uppföljning och handledning. Utvärderingarna vid FoUiS har hög svarsfrekvens. 
 
Utvärdering av MI Fördjupning 2018, (gradering från 0–10). 
1.Dagens pedagogiska kvalité (9–10)         
2.Dagens innehåll (8–10)   
3.Dagens relevans för mitt arbete (8–10)   
4.Begriplighet (9–10)  
                   
”Gruppen har olika bakgrund och kompetens från grundutbildningen med varierande kompetens 
och erfarenheter från olika innehåll. Mycket bra dag, värdefull och professionellt genomförd. 
Uppföljning behövs lika mycket som fördjupning.” 
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Erfarenheter från kursledaren; 
”Det var en utmaning att hitta rätt balans mellan ’fördjupning’ och ’uppföljning’ eftersom det var 
en stor spridning av MI-kunskaper i gruppen. Jag blir mer och mer övertygad om att mycket mer 
skulle kunna göras när det gäller implementering/bibehållande av MI kunskaper på hemmaplan 
direkt efter en grundutbildning.” 
 
Idéer från kursdeltagare ”brainstorming” med gruppen: 
Få mandat från chefen att bilda MI-övningsgrupper under arbetstid. Skicka ett inspelat samtal till 
www.miqagruppen.se, Karolinska Institutet. Kolla Internet, inkl. MINT, Youtube, t.ex. 
www.learningtransfer.se. Månadsuppdatering tillsammans med en MI-coach. Nätverksträffar med 
andra kollegor som använder MI. Reflektera själv efter ett samtal – vad har jag använt för MI 
verktyg mm. Feedback från en kollega om man har varit två under samtal – bra och mindre bra. 
Rollspel med kollegor framför en kamera. Att arbeta med mig själv med tanke på att MI är ett 
förhållningssätt. Ett verktyg i taget. Plugga lite eller VÄLDIGT MYCKET. Kolla filmer – Internet. 
Handledning. Diskussion om implementering levande i arbetsgruppen – att börja med att 
diskutera MI:s värdegrund. Öva, öva, öva, tills man börjar känna sig bekväm med materialet. 
 
Kommentarer från kursdeltagare 
En mycket lärorik dag i MI och en bra kursledare. Tack så mycket! 
Det var länge sedan jag gick MI-utbildning. Men intressant och bra att få höra igen. Nu är det 
övning och läsa på material. 
 
Mycket intensivt. Hade velat fördjupa mig mer i vissa områden men ont om tid.  Bra att börja med 
en kort genomgång av MI. Mycket relevant för mitt arbete men tror inte att det räcker med en 
dag. Mer konkreta exempel. 
Mycket intensivt. Hade velat fördjupa mig mer i vissa områden men ont om tid… Bra att börja med 
en kort genomgång av MI. Mycket relevant för mitt arbete men tror inte att det räcker med en 
dag. Mer konkreta exempel. 
Behöver summera dagen i huvudet och tänka lite. Nöjd, men fylld av tankebanor. 
Bra med övningar för att få chansen och prova själv. 
Kommer ha stor nytta av detta i mitt arbete med ungdomar. Jättebra dag! 
Perfekt upplägg. Intressanta berättelser. Jag vill verkligen ta till mig denna metod. 
 
Även idag var det lika lärorikt som igår. Denna utbildning fick mig att tänka tio gånger mer innan 
hur jag skulle bete mig/agera i utsatta lägen i mitt yrke och framför allt i mitt privata liv. Ser fram 
emot tredje dagen! 
Jättebra att få öva på samtal. Jag kommer kunna använda detta i mitt arbete i skolan. Det känns 
som ett viktigt professionellt stöd att lära sig MI. Man kommer kunna jobba professionellt efter 
denna utbildning. Bra att få rannsaka hur man har haft samtal tidigare och skönt att få verktyg till 
att förbättra sina samtal i framtiden. 
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Det här är inte bara en kurs. Detta borde vara en filosofi. Om man behandlar människor efter MI:s 
tankesätt så skulle världen bli ljusare. Genuin uppskattning till de som behöver de gör skillnad. 
Jag ser fram emot att öva MI på jobbet och lära mig mer. 
 
Hoppas det kommer att anordnas en ”återförening” så att man kan följa upp hur det går för 
gruppen. Mycket bra undervisat!! Intressant, rolig & positivt. Lärorikt. 
Jag kommer definitivt använda din sida för att kunna få verktyg till bra samtal. En givande kurs. 
Tack!! Samtal är viktigt. Tråkigt att det redan är slut. Ha en riktigt trevlig sommar. 
Bland de bästa utbildningar jag varit på! Engagerande, mycket humor, värdefullt förhållningssätt 
både i det professionella och i det privata. Vill och kommer att lära mig mer! 
 
Jag skulle gärna ha en fortsättningskurs i MI efter att jag har prövat att använda MI i mitt arbete 
under en tid. Tack för tre tankeväckande och roliga dagar som ger mersmak! 
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3.5 Exempel på utbildning vid högskola 
 
Utbildningar vid högskolan har uppdraget att förmedla kunskap och forskning som bidrar till 
samhällsutvecklingen både generellt och specifikt inom olika yrkesgrupper. Fristående kurser är en 
möjlighet att utifrån det omgivande samhället bidra med kurser som har en tydlig profilering inom 
olika kompetensområden. Universitet och högskolor utgår från tilldelade ekonomiska resurser för 
att kunna planera och genomföra utbildningsinsatser. Utbildningarna har urvalskriterier såsom 
allmän behörighet för grundutbildning, (grundnivå), och specifik behörighet för avancerad 
utbildning, (avancerad nivå). Särskild behörighet kan specificeras vid speciellt riktade kurser inom 
grundutbildning såsom utbildning om minst 90 högskolepoäng med inriktning på specifikt angivna 
ämnesområden inom akademisk utbildning eller motsvarande. Behörigheten utgår från godkända 
högskolepoäng, yrkeserfarenhet och motsvarande kompetens. 
 
Fristående kurser utgår från en utförlig kursplan som är godkänd av utsedd nämnd som har 
uppdraget att integrera forskning och utbildning med en väl vetenskaplig förankring av 
kursinnehållet. Kursen ska utgå från forskningsbaserad litteratur och kursen ska beskrivas med 
tydliga kunskapsmål om vad deltagare ska uppnå i de olika kursmomenten. Godkända poäng 
registreras av kursledaren och godkänns av utsedd examinator. Kurserna kvalitetssäkras med 
validerade utvärderingar och kursanalyser genomförda av ansvariga kursledare. Genomförda 
kurser följs upp genom aktuell utbildningsnämnd som därefter planerar för kommande kurser 
utifrån tilldelade medel för utbildning. 
 
Kursplaner i fristående kurser utgår från en beslutad kursplanemall. Rubrikerna som ska beskrivas 
är ofta behörighet, lärandemål, innehåll, progression, examinationsformer, betygskriterier, 
kursvärdering och studentinflytande, undervisningsform och litteratur. Nedan presenteras innehåll 
från kursplaner i Motiverande samtal från högskolan i Stockholm, GIH, som har utvecklat och 
genomfört högskolekurser i motiverande samtal från 2006. Under innevarande år 2020 genomförs 
MI grundkurs, MI fortsättningskurs samt sommarkursen Motiverande samtal i skolan.  
Länk till fristående kurser i motiverande samtal; https://gih.se/kurswebb/program-och-
kurser?q=motiverande%20samtal&terms=20211,20202&type=course&orderby=alphaI 
 
Fristående MI kurser vid högskola och universitet har en speciell karaktär som kan vara svårt att 
genomföra utanför högskolan beroende på tillgängliga resurser och ekonomiska möjligheter. 
Erfarenheter och moment av utbildningarna kan dock vara tillämpbara inom offentlig verksamhet 
med tanke på vetenskaplig förankring av evidensbaserade tillämpningar av metoder inom 
förebyggande arbete och hälsofrämjande verksamhet inom hälso- och sjukvård och närliggande 
områden. 
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3.5.1 Exempel på kursplan för Motiverande samtal 7,5 högskolepoäng. 
 
Lärandemål 
Deltagaren ska efter genomförd kurs; 

o Kunna redogöra för vetenskapliga principer vid beteendeförändringar och 
beteendemönster, 

o kunna beskriva teorier och modeller utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv, 
o redogöra för teoretiska grunder bakom samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing), 
o tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv, 
o visa på färdigheter i utförande av motiverande samtal vid beteendeförändringar, 
o tillämpa ett reflekterande förhållningssätt vid lärandeprocesser, 
o genomföra enkel kodning av MI samtal, 
o söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar,  
o kunna genomföra motiverande samtal. 

 
Innehåll 
Vetenskapliga grundprinciper och teoretiska förklaringsmodeller inkluderat begrepp och 
modeller samt tillämpningar, 
Motiverande samtal, grader av förändringsbenägenhet, samtalsstrategier, principer och tekniker, 
Färdighetsträning, kodning av MI-samtal, förhållningssätt och reflekterande processer 
samt principer om konsekvenser och sammanhang, 
Förändring av livsstil och levnadsvanor genom fallbeskrivningar och erfarenhetsutbyte 
av genomförda samtal, 
Vetenskaplig dokumentation inklusive sökning och presentation av vetenskapliga 
artiklar inom MI. 
 
Progression 
Kursen är en fördjupning och uppföljning av tidigare genomförda högskolestudier enligt 
förkunskapskraven, vilket innebär att den specifika tidigare yrkesutbildningen kompletteras med 
kunskaper och färdigheter att arbeta med motiverande samtal med inriktning på livsstilsrelaterade 
samtal. Inom kursen sker ämnes- och professionsprogressionen genom att grundläggande 
beteendevetenskapliga teorier tillämpas inom det egna yrkesområdet. Tillämpning av 
motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet. Kursen tar upp beteendevetenskapliga teorier 
och MI samtalet som metod kopplat till praktiska tillämpningar. Innehåller begrepp, 
förändringsmodeller, påverkansfaktorer, samtalsstrategier utifrån principer och tekniker inom MI. 
Samtalsträning, artikelsökning, sammanfattning av artiklar, litteraturseminarium. Den 
vetenskapliga progressionen sker genom att kursinnehållet bygger på beprövad erfarenhet och 
vetenskapliga studier inom ämnesdisciplinerna folkhälsovetenskap och beteendevetenskap. 
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Undervisningsform 
Kursen är en fristående kurs, distans- och campusförlagd distributionsform. Seminarieträffar 
genomförs med mellanliggande instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, 
seminarier, färdighetsträning, litteraturuppgifter, presentationer och erfarenhetsutbyte. Teori 
kompletteras med praktiska tillämpningar och reflektioner. Kursen följer MI-strukturen där 
teorier, färdigheter och övningar baseras på konceptet Motivational Interviewing utifrån, 
Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT. 
 
Examination – kurskrav 
Seminarietillfällena är obligatoriska som vid specifika undantag kan kompletteras med 
inlämningsuppgifter. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter och sammanfattning av artiklar 
är obligatoriska. Inlämningsuppgifter skall inlämnas under pågående kurs. 
 
Följande examinationsformer gäller i kursen; 

- Litteraturuppgifter genom inlämningsuppgift, 
- Litteraturseminarium, 
- Genomförande, transkribering och kodning, av motiverande samtal samt seminarium kring 

dessa. 
 

3.5.2 MI Fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng, exempel på kursplan 
Lärande mål 
Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna; 

o bedöma vetenskaplig evidens om motiverande samtal vid levnadsvanor och 
livsstilsförändringar, 

o visa på färdigheter i utförande av samtal om motivation vid beteendeförändringar, leda 
samtalsövningar, 

o söka och sammanfatta vetenskapliga artiklar inom kommunikation, inklusive motiverande 
samtal, 

o bedöma och återkoppla yrkesinriktade motiverande samtal. 
 

Innehåll 
o Designa kursprogram vid arbetsplatsförlagda utbildningar med inriktning på 

kommunikation med betoning på motiverande samtal om livsstil och levnadsvanor, 
o Redogöra för grundläggande principer vid implementering av arbetsplatsens värdegrund 

vid kommunikation inom organisationer, 
o Demonstrera olika former av strategier vid samtal med klienter enligt grundläggande 

beteendevetenskapliga principer, 
o Tillämpa ett reflekterande förhållningssätt vid lärandeprocesser, 
o Fördjupade kunskaper gällande att koda och analysera transkriberande samtal. 
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Progression 
Kursen är en fortsättning och uppföljning av tidigare genomförda studier vid kommunikation 
inom motiverande samtal. Progressionen består av kunskaper och färdigheter om 
samtalsprocesser vid implementering av kommunikationsprinciper inom organisationer.  
Den specifika yrkesinriktningen tydliggörs genom samtalsträning med inriktning på individ och 
grupp integrerat med det egna specifika yrkesutövandet. Yrkesprofessionen utvecklas genom 
kompetensutveckling inom det specifika yrket. Kursen tar upp grundläggande pedagogiska 
principer vid vuxnas lärande integrerat med motiverande samtal som metod. Den vetenskapliga 
progressionen sker genom att kursinnehållet baseras på beprövad pedagogisk erfarenhet och 
vetenskapliga studier inom vuxnas lärande och beteendevetenskap. 
 
Undervisningsform 
Kursen är en fristående kurs, distansutbildning, som genomförs i kombination med 
seminarieträffar. Seminarieträffar är obligatoriska och genomförs med mellanliggande 
instuderingsperioder. Seminarieträffarna består av föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, 
litteraturredovisningar, presentationer och erfarenhetsutbyte. Teori kompletteras med praktiska 
tillämpningar och reflektioner. Kursen följer pedagogiska grundprinciper för vuxnas lärande. 
Färdighetsträning och övningar i kommunikation baseras på grundläggande kommunikativa 
principer och motiverande samtal enligt riktlinjer från Motivational Interviewing Network of 
Trainers, MINT. 
 
 
Examination – kurskrav - kurslitteratur 
Seminarietillfällena är obligatoriska som vid specifika undantag kan kompletteras med 
inlämningsuppgifter. Litteraturseminarier, inlämningsuppgifter och sammanfattning av artiklar 
är obligatoriska samt självvärdering av tillämpade skickligheter inom MI. 
 
Farbring, C-A, Rollnick, S. (2015). MI för praktiker. Stockholm: Natur och Kultur. 
Farbring, Carl Åke. (2014). Handbok i motiverande samtal - MI: teori, praktik och implementering: 
samtalsguider, övningar, coachningsprotokoll.  Stockholm: Natur & Kultur. 
Rollnick, S., Miller,W. (2013). Motiverande samtal. Stockholm; Natur och Kultur.  
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3.6 Forskningsrapport av utbildningar i Motiverande samtal 
Rapporten Utvärdering och utveckling av utbildningar i motiverande samtal inom hälso- och 
sjukvården publicerades 14 november 2014, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska 
institutet. Studien initierades av Statens folkhälsoinstitut (Folkhälsomyndigheten) i samband med 
Riskbruksprojektet som avsåg att utbilda och sprida kompetens om motiverande samtal. Studien 
fick ekonomiskt stöd för Socialstyrelsen. Kodning av samtal genomfördes av MIC lab, 
kompetenscentrum för kvalitetssäkring av MI – Motiverande samtal. Kodning av samtal är en 
evidensbaserad metod som säkerställer mätning av relevanta komponenter i MI på ett tillförlitligt 
sätt. MIQA-gruppen, (Motivational	Interviewing	Quality	Assurance),	är en del av Centrum för 
psykiatriforskning i samverkan mellan Karolinska institutet och Region Stockholm, 
www.miqagruppen.se. 
 
MIQA-gruppen uppger att studier visar att enstaka utbildningsdagar i MI inte är tillräckligt för att 
få långsiktiga effekter av tillämpning av MI. Utbildning med lärande effekter behöver ske under en 
längre tid med stöd av fortlöpande återkoppling och handledning. En möjlighet till återkoppling är 
kodning av samtal som även bidrar med att kvalitetssäkra tillämpningen av MI. Studien som 
rapporterades 2014 genomfördes genom samarbete med utbildningssamordnare från dåvarande 
landsting i Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland och Västernorrland. Deltagare som medverkade 
i studien rekryterades av Socialstyrelsen. Utbildningssamordnarna från respektive landsting 
(region) har bidragit genom att förse studien med information om MI utbildningar samt 
deltagarlistor med kontaktuppgifter. 1 165 kursdeltagare från de olika regionerna var tillfrågade 
varav endast 14,9 % tackade ja att delta i studien. I Region Skåne var dock antal deltagare i studien 
cirka 50%. Totalt blir urvalet selektivt och resultatet kan därmed inte generaliseras till övrig 
utbildad personal i motiverande samtal. Studien visar dock på några slutsatser om kriterier för 
riktlinjer vid utbildningar i MI för att om möjligt uppnå framgångsrika resultat. 
 
Kriterier som analyserades vid kodning av genomförda samtal bestod av 12 variabler enligt 
dåvarande kodningsinstrument MITI 3.1. Kodningsvariabler som utvärderades var empati, locka 
fram yttranden, samarbetsfrämjande uttalanden, autonomistöd, styrning, information, yttranden 
förenligt MI, yttranden oförenligt med MI, slutna frågor, öppna frågor, enkla och komplexa 
reflektioner. 
 
Studien visade på att hela studiegruppen efter genomgående grundutbildning har utvecklat sin 
empatiska förmåga och förbättrad tillämpning av MI som förhållningssätt. Resultatet blev vidare 
mindre antal oförenliga yttrande samt fler reflektioner i förhållande till frågor. Det blev dock ingen 
ökning av komplexa reflektioner, öppna frågor. Resultatet visade även på en försämring i färre 
förenliga yttranden. En slutsats från studien är att generellt grupper av deltagare blir skickliga i 
utförandet av MI och även visar entusiasm och engagemang för fortsatt träning och lärande av MI. 
Det totala resultatet visar dock på att en mindre procentandel av deltagarna erhåller godkända MI 
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samtal enligt MITI-manualen efter 6 månader och vid uppföljning. Studier från tidigare forskning, 
(Miller et al., 2004), betonar att grundutbildning i MI bör följas upp med handledning och 
återkoppling på genomförda samtal för att möjligt erhålla goda effekter av genomförd utbildning. 
Kursdeltagare som fick 6 tillfällen med återkoppling baserad på MITI-kodning ökade MI 
kompetensen jämfört med deltagare i kontrollgruppen som enbart tagit del av arbetsplatsens 
stödjande MI verksamhet. Resultaten visar vidare att det var få som uppnådde godkänd nivå på 
genomförda samtal enligt MITI-manualen vilket visar på vikten av pedagogikens utformning vid 
genomförande av grundutbildningar. Tidigare forskning har visat att en god MI kompetens hos 
utövaren leder till klientpåverkan. (Miller et al., 2004; Amrhein et al., 2003; Moyers et al., 2009). 

Grundutbildningarna vid deltagande regioner skilde sig något åt i utformning av innehåll, antal 
dagar, transkribering av samtal, kodning av samtal och återkoppling på samtal. Samtliga 
utbildningar visade dock på en ökad generell MI kompetens vilket troligen enligt studien beror på 
skickliga MI tränare som utgår från riktlinjer och övningar från organisationen MINT och TNT-
utbildning. (Training New Trainers). Generella slutsatser är att utbildning i motiverande samtal bör 
genomföras under en längre tid samt följas upp med kontinuerlig uppföljning genom handledning 
och återkoppling på genomförda samtal. Den pedagogiska utformningen av genomförandet är av 
betydelse för att skapa en lärande miljö som stärker kunskaper och skickligheter i motiverande 
samtal. MITI kodningsmanual är idag utvecklad till ett bättre instrument med väl definierade 
variabler och val av variabler. (Motivational Interviewing Treatment Integrity, 4.2.1. ) 

Läkartidningens artikel från 2006 anger att det finns stöd för att motiverande samtal lönar sig i 
jämförelse med traditionell rådgivning vilket skapar möjligheter till stora förbättringar inom 
sjukvården. (Läkartidningen nr 42 2006 volym 103). I artikeln hänvisar författarna till en publicerad 
metaanalys av totalt 72 studier som jämför motiverande samtal med traditionell rådgivning. Enligt 
analysen är användning av motiverande samtal till stor hjälp för patienter vid behandling av 
sjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter, astma, behandling av bulimi, 
beteendeproblem som skadlig alkoholkonsumtion, användning av droger samt vid ökad fysisk 
aktivitet och ändrade mat och tobaksvanor. Det finns ett väl uttalat vetenskapligt stöd att 
motiverande samtal får effekter jämfört med traditionell rådgivning även när metoden används 
vid enstaka tillfällen. Ett enda samtal ger större effekter än traditionell rådgivning som genomförs 
vid ett flertal tillfällen. MI-samtal som omfattar 20 minuter eller mindre, leder ofta till signifikanta 
effekter vid beteendeförändringar jämfört med traditionell rådgivning. (Rubak S, Sandbaek A, 
Lauritzen T, Christensen B. Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. Br J 
Gen Pract. 2005;55:305-12.) 
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3.7 Slutsatser 
Miller, Moyers (2007) hänvisar till 8 steg för att lära och träna skickligheter i motiverande samtal. 
Författarna konstaterar att två dagars utbildning inte är tillräcklig för att få tillräckligt goda 
effekter av att tillämpa MI. Genom en förändrad progression i utbildningen kombinerat med 
uppföljande handledning utifrån klientsamtal blir effekterna av en god tillämpning betydligt 
bättre. Tidigare studie av Miller, Mount (2001) bekräftar att två dagars träning ökar inte 
deltagarnas skickligheter i någon signifikant skillnad. Vid kompletterade ljudupptagningar av 
klientsamtal innan och efter utbildning kunde man konstatera några statiska signifikanta 
förändringar av MI skickligheter, dock inte i den utsträckning att skickligheten påverkade effekter 
hos klienten. Generellt kan dock enstaka framgångar vara lyckosamma. Författarna konstaterar att 
ljudupptagning, transkribering och individuell handledning ökar deltagarnas MI-skickligheter 
signifikant i kombination med en två dagars utbildning. (Miller, William R. and Moyers, Theresa 
B.(2007) 'Eight Stages in Learning Motivational Interviewing', Journal of Teaching in the Addictions, 
5: 1, 3 — 17) 

Miller, Moyers rekommenderar 8 steg som en tydlig struktur vid MI-kurser för att lära MI 
skickligheter. Progressionen med 8 steg har syftet att utveckla samtalskompetens som blir 
avgörande för att tillämpa tekniker inom motiverande samtal.  

1. MI som förhållningssätt. 

2. BÖRS. Klientcentrerade skickligheter att tillämpa Bekräftelser, Öppna frågor, Reflektioner och 
Sammanfattningar. 

3. Förändringsprat. Skickligheter att identifiera, känna igen och bekräfta förändringsprat. 

4. Framkallande och förstärkande av förändringsprat. 

5. Följa och hantera meningsskiljaktighet, (motstånd). 

6. Utveckla i samarbete en plan för förändring. 

7. Befästa och stärka engagemang 

8. Växla mellan MI och rådgivande samtal. 

(Miller, William R. and Moyers, Theresa B.(2007) 'Eight Stages in Learning Motivational 
Interviewing', Journal of Teaching in the Addictions, 5: 1, 3 — 17) 

Motiverande samtal är från början en metod att framförallt vägleda klienter till ökad motivation 
från omedvetenhet till medvetenhet om att det kan vara bra att göra något. Utifrån den teoretiska 
modellen om förändringsstadier kan samtalsledaren vägleda klienter från begrundade stadium till 
förberedelsestadium (Stage of change”, Prochaska & DiClemente, 1984). Emellertid uppger 
författarna att det kan vara frustrerande i steg 8 att växla metoder både för klinten och 
samtalsledaren genom att tillämpa olika metoder beroende på var klienten befinner sig i olika 
förändringsstadier. MI som förhållningssätt är dock tillämpbart oavsett vilket metod som används. 
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MI består av att utforska grader av motivation till förändring såsom låg, medelhög och hög 
beredskap till förändring där samtalsledaren ska slussa klienten genom de olika faserna med MI 
som förhållningssätt och metod.  

Vid planering av MI utbildningar bör beskrivna 8 steg ingå integrerat i utbildningen i en tydlig 
progression samt integreras med de fyra processerna Engagera, Fokusera, Framkalla, Planera. 
Engagera har syftet att skapa tillit och vara relationsbyggande med tillämpning av aktivt lyssnade 
och MI som förhållningssätt. Fokus att samtalet har fokus på klintens behov och klientens 
målbeteende vilket kan vara något annat än omgivningens önskan. Framkalla innebär skickligheter 
av att klienten utvecklar och förstärker förändringsprat som kan leda till åtaganden av att vilja 
göra någon förändring. Enligt Miller/Rollnick så är den fjärde processen planering en bonus dvs det 
är inte alltid säkert att man genom MI samtal kommer fram till en planering av förändringar utan 
det vanligaste i MI samtal är att väcka tankar om förändringar. MI är en samtalsmetod som avser 
att öka motivationen hos klienten och skiljer sig från terapeutiska samtal. 

Utifrån beprövad erfarenhet, utvärderingar och forskning blir det tydligt vad ett 
utbildningsprogram bör innehålla genom kursplanbeskrivningar samt hur utbildningen kan 
planeras och genomföras i en kombination av olika stödinsatser. MI-utbildning bör utgå från en 
tydlig syftesbeskrivning med väl definierade effekter såsom ökade skickligheter i MI som 
eftersträvar en ökad förändringsbenägenhet hos klienter. Det bör även finnas litteraturreferenser 
och kurslitteratur som utgår från evidens och kvalitetssäkrar utbildningens innehåll. Två dagar 
med kompletterande stödinsatser är inte tillräcklig för att uppnå god MI-kompetens hos 
kursdeltagarna. Grundutbildning bör bestå av minst 3 dagar. Uppdelat på två plus en dag samt 
helst en fjärde uppföljningsdag. Kursen kan inledas med ett diagnostiskt prov som utgår från 
vanliga klientyttrande och hur deltagarna responderar på respektive uttalande. Efter kursen kan 
man därmed omgående erhålla en direkt återkoppling genom att återigen besvara det inledande 
diagnostiska provet. Jämförelsen mellan respons innan kursen och respons efter kursen ger en 
direkt återkoppling på utveckling av MI skickligheter och empatisk förmåga. 

Kursens innehåll ska baseras på direktiv från MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers 
och får därmed även en progression som utgår från artiklar inom MI med betoning på de 8 stegen 
och de fyra processerna. Den pedagogiska utbildningsformen bör även utgå från grundläggande 
principer vid vuxenpedagogik med kompetens om vuxnas lärande vilket väl överensstämmer med 
MI som förhållningssätt. 

Stödinsatser som förstärker vuxnas lärande och vidmakthåller nyvunna MI-skickligheter kan vara 
stödjande handledningsgrupper, individuell handledning, transkribering av samtal med 
återkoppling samt möjlighet till kodning av samtal. Artiklar påvisar betydelsen av kontinuerlig 
handledning, fortsättnings- och fördjupningsdagar, workshop med fokus på träning av MI-
skickligheter. Deltagare som genomgått grundutbildning samt kompletterande stödinsatser kan bli 
utsedda metodstödjare som medverkar vid grundutbildning och har möjlighet att bidra med 
handledning på arbetsenheten och inom organisationen, individuellt och i grupper.  
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Efter godkänd grundkurs i MI kan deltagare erbjudas en möjlighet till transkribering av samtal med 
återkoppling och handledning. Inom ett år kan även deltagaren erhålla en möjlighet till kodning av 
samtal hos MIQA-gruppen. Ofta krävs 1 - 4 egna transkriberade samtal med återkoppling innan 
forskningsbaserad kodning av genomförda samtal genomförs. Handledning och återkoppling på 
transkriberade samtal kan även genomföras online genom av organisationen godkända 
internetverktyg. Grundkursen i MI kan även som ett alternativ genomföras online dock med ett 
annat upplägg genom att kursen fördelas på ett flertal tillfällen. Deltagaren ska kunna logga in på 
ett speciellt kursrum inom organisationens intranät. Inför varje tillfälle bör deltagare var väl 
förberedda genom att ta del av kursmaterial med videoföreläsningar, övningar, träningsmaterial, 
inlämningsuppgifter och länkar till litteratur, filmer och ljudfiler. Inom organisationen bör det 
finnas utsedd huvudtränare i MI som agerar som koordinator, utbildare, ansvarig för online kurser, 
handledare och samordnare för kurser och stödverksamhet som kompletteras med administrativa 
stödfunktioner. 
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4 Utbildningsmodell 
 

4.1 Idéskiss  
Idéskissen är en tankemodell om en möjlig utformning av strategier för att implementera och 
förstärka MI inom Sörmland. Modellen vänder sig till all personal inom Region Sörmland och 
personal från tillhörande kommuner. Speciellt designade MI-kurser för specifika yrkesinriktningar 
kan eventuellt komplettera strukturen. Utifrån tankemodellen kan kursdeltagare anmäla sig 
individuellt och i grupp från arbetsenheter med stöd från berörd chef. Arbetsenheter som helhet 
kan även beställa utbildning utifrån möjligheter, resurser och kostnader. 

 

 
Utbildningsmodell för MI i Sörmland. 

 

MI Grundutbildning är själva plattformen och uppskattningsvis kan 4 till 6 kurser genomföras på 
årsbasis. Introdagar kan planeras utifrån behov och möjligheter med syftet att sprida kännedom 
om MI och inspirera personal till att söka grundkursen. Fortsättningskursen riktar sig till deltagare 
som har genomgått grundkursen och troligtvis finns det underlag för 2 till 4 kurser per år. 
Fördjupningsdag kan planeras och genomföras när det finns deltagarunderlag för att genomföra 
kursen. MI-metodstödjare kan arrangeras när det finns ett underlag från 4 till 8 kurser. 
Metodstödjarutbildningen består av träning av MI-skickligheter i kombination med kompetens 
inom handledning och pedagogik med betoning på att leda grupper. 
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Inom ledarskapets mentorprogram och chefsutbildning kan MI finnas som ett inslag i ordinarie 
utbildningsverksamhet och mötesagenda för seniorledare som följer mentorprogrammet. Chefer 
och ledare från kommuner kan erbjudas samma möjlighet inom kommunernas ordinarie 
verksamhet. Syftet med insatserna är öka chefernas stöd till personal som genomgår MI-
utbildningar för att kunna tillämpa MI i en större utsträckning på arbetsplatserna.  

Befintliga hälsokoordinatorer och hälsoinformatörer som har genomgått utbildning kan verka som 
MI ambassadörer för spridning och tillämpning av MI på tillhörande arbetsenheter. Övriga 
stödjande insatser som handledning, grupphandledning, workshop och handledning online via 
intranät avser att säkerställa kursdeltagares vidmakthållande, tillämpning och fortsatt spridning av 
MI. Metodstödjarnas uppgift är att underhålla vidmakthållande av tillämpning av MI genom att 
medverka i träningsgrupper på olika arbetsenheter. Metodstödjarnas insatser koordineras av 
utsedd MI samordnare som även kan vara en resurs vid kurser inom utbildningsprogrammet. 

Stödjande insatser avser även att säkerställa omsättning av metodstödjare för att möjliggöra att 
strukturen blir självförsörjande på metodstödjare. Deltagare som blir metodstödjare ingår med 
automatik i regionens MI-grupp som kan träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och 
kompetensutveckling. Grundkursen Online är även en möjlighet att nå personal som inte har 
möjlighet att avsätta hela arbetsdagar och kan även vara en möjlighet som alternativ till den 
ordinarie grundkursen för deltagare som önskar arbeta med kompetensutveckling under en längre 
tid i kombination med pågående arbetsuppgifter. Deltagande i MI-programmet bör ha ett starkt 
stöd av ledningen både vid anmälan och vid tillämpning på arbetsenheten.  

 

Klientdialog och transkribering av samtal. 

Kurser och stödjande insatser kvalitetssäkras genom kurslitteratur, transkribering av samtal, 
kodning av samtal med tillhörande återkoppling. Transkribering av samtal sker stegvis genom att 
deltagare inledningsvis tar del av nedskrivna färdiga samtal, tränar kodning, uppmärksammar 
förändringsprat och därefter skriver ned en egen klientdialog för att sedan ta del av varandras 
nedskrivna dialoger med återkoppling. Erfarenheter av övningen klientdialog, är en grund för att 
sedan genomföra ett eget transkriberat samtal i en aktuell yrkessituation. Övningen genomförs 
individuellt med återkoppling av metodstödjare och grupphandledning. Erfarenheter och träning 
från samtalsövning och transkriberade samtal utgör en grund och möjlighet för en framtida 
kodning hos MIQA av eget genomfört samtal. (Liria Ortiz 2020) 
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4.2 Utbildningsprogram 
Utbildningsprogrammet utgår från beskrivningar av kursernas innehåll, omfattning och 
genomförande vilket kan säkerställas genom kursplaner som möjliggör för olika utbildare att 
genomföra kurserna utifrån befintlig kursbeskrivning. Utvärderingar bör ha en inriktning på 
deltagarnas lärande av MI-skickligheter och praktisk tillämpning inom det egna yrkesutövandet 
utifrån genomförd kurs.  

Evidensbaserad utbildning innebär att kurserna utgår från riktlinjer av MINT, hänvisning till 
referenslitteratur och att utvärderingar baseras från lärande kunskapsmål som anges i beskrivning 
av kurserna. Kurserna blir naturligtvis präglade av pedagogiska arbetsformer vid genomförande av 
kursen beroende på kursledarens kompetensprofil och yrkeserfarenhet.  

Övergripande syfte är att deltagarna skall kunna efter avklarade kurser verka som samtalsledare 
inom MI samt kunna genomföra kvalificerade rådgivande samtal enligt MI-principer, vilket även 
utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för kvalificerad rådgivning. 

 

4.2.1 Beskrivning av kurser 
 

4.2.1.1 MI grundkurs, 2+2 dagar 
Allmän behörighet, öppen kurs. 

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i MI (Motivational 
Interviewing) som metod enligt riktlinjer från MINT samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt 
vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. 

Exempel på innehåll 

MI som förhållningssätt, 

Grundläggande principer och färdigheter, 

Förändringsbenägenhet, grader av motivation, 

Utforska – Erbjud – Utforska, 

Reflekterande lyssnande, 

Bekräftelser, Öppna frågor, Reflektioner, Sammanfattningar,  

Enkla och komplexa reflektioner, 

Strategier vid låg, medel och hög beredskap till förändring, 

Bemötande av meningsskiljaktigheter, motstånd, 

Samtalsträning med observation och återkoppling. 
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Efter genomgången kurs skall deltagaren; 

- inneha goda insikter i grundläggande MI-principer, 

- kunna praktisera BÖRS i professionella samtal, 

- kunna beskriva samtalsmetoden MI (Motivational Interviewing), 
- visa på färdigheter inom motiverande samtal, 

- tillämpa motiverande samtal utifrån ett klientcentrerat perspektiv. 

 

Referenslitteratur; 

Farbring, C-Å. (2014). Handbok i motiverande samtal - MI: teori, praktik och implementering. 
Natur och Kultur.  

Holm Ivarsson, B. (2016). Motiverande samtal i hälso- och sjukvården. Gothia Fortbildning AB.  

Holm Ivarsson, B. Ortiz, L. Wirbing, P. (2016). Motiverande samtal i socialt arbete. Gothia  

Fortbildning AB. Rollnick, S., Miller, W. (2013). Motiverande samtal.  Natur och Kultur. 

 

4.2.1.2 MI fortsättningskurs, 2 dagar 
Behörighet; genomförd grundkurs i motiverande samtal, eller motsvarande. 

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i MI (Motivational 
Interviewing) som metod enligt riktlinjer från MINT samt kunna tillämpa MI som förhållningssätt 
vid professionella samtal och bemötanden utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. 

Exempel på innehåll 

Repetition av grundläggande principer, 

Träning av MI-färdigheter, 

Komplexa reflektioner, 

Erfarenhetsutbyte av genomförda samtal, 

Samtalsstrategier vid olika grader av förändringsbenägenhet, 

Tillämpning av de fyra processerna, 

Transkribering av klientdialog, 

Samtalsträning med observation och återkoppling, 

Fallbeskrivningar och demonstration av samtal, 

Samtalsträning. 

 



Motiverande samtal Sörmland 2021 39(50) 

Efter genomgången kurs skall deltagaren; 

- visa på skickligheter vid tillämpning av strategier inom MI, 

- kunna tillämpa de fyra processerna vid samtal, 

- genomföra transkribering av klientsamtal med kodning, 

- verka som samtalsledare inom motiverande samtal. 

- kunna genomföra kvalificerade rådgivande samtal enligt MI-principer. 

 

Referenslitteratur; 

Farbring, C-Å. (2014). Handbok i motiverande samtal - MI: teori, praktik och implementering. 
Natur och Kultur.  

Holm Ivarsson, B. (2016). Motiverande samtal i hälso- och sjukvården. Gothia Fortbildning AB.  

Holm Ivarsson, B. Ortiz, L. Wirbing, P. (2016). Motiverande samtal i socialt arbete. Gothia  

Fortbildning AB. Rollnick, S., Miller, W. (2013). Motiverande samtal.  Natur och Kultur. 

 

4.2.1.3 MI fördjupningsdag 
Behörighet; genomförd grundkurs i motiverande samtal, eller motsvarande. Kursdagen utgår från 
referenslitteratur vid MI grundkurs, fortsättningskurs och introduktionsdagar. 

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i MI (Motivational 
Interviewing) som metod enligt riktlinjer från MINT genom workshop med betoning på 
erfarenhetsutbyte, övningar och färdighetsträning och fallbeskrivningar inom MI. 

Innehåll 

Erfarenhetsutbyte, 

Demonstration, 

Träning av specifika färdigheter, 

Övningar utifrån fallbeskrivningar, 

Kompetensinventering inom MI. 

Efter genomgången kurs skall deltagaren; 

- inneha förbättrade färdigheter och kompetens inom MI, 

- verka för spridning och stödjande insatser, 
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Referenslitteratur;  

Ljunggren, L. Dixelius, S. (2019). Motiverande samtal med kodning som verktyg. Gothia 
Fortbildning AB 

 

 

4.2.1.4 MI metodstödjarutbildning 

 
Behörighet; Genomförd grundkurs och fortsättningskurs eller motsvarande. Kursen utgår från 
referenslitteratur från MI grundkurs, fortsättningskurs och introduktionsdagar. 

Kursens syfte är att ge deltagarna ge kunskaper och färdigheter som metodstödjare i MI 
(Motivational Interviewing) med betoning på att leda grupper inom MI stödja metodens spridning 
och tillämpning inom organisationen. 

Exempel på innehåll 

Erfarenheter av implementering av MI, 

Att verka som metodstödjare, 

Leda träningsgrupper inom MI, 

Principer vid implementering, 

Återkoppling på transkriberande samtal, 

Övningar för kompetensförstärkning av MI, 

Stödjande insatser. 

Efter genomgången kurs skall deltagaren; 

- kunna ge återkoppling på transkriberade samtal, 

- verka som resurs för träningsgrupper, 

- bidra med stödjande insatser, 

- kunna presentera information om MI. 

- kunna stödja tillämpning av kvalificerade rådgivande samtal enligt MI-principer. 

 

Referenslitteratur;  

Ljunggren, L. Dixelius, S. (2019). Motiverande samtal med kodning som verktyg. Gothia 
Fortbildning AB 
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4.2.1.5 MI introduktionsdag 
Allmän behörighet, öppen kurs. 

Kursens syfte är att ge deltagarna övergripande kunskaper och färdigheter i MI (Motivational 
Interviewing) som metod enligt riktlinjer från MINT samt möjlighet att prova tillämpningar inom 
motiverande samtal. 

Exempel på innehåll 

MI som förhållningssätt, 

Grundläggande principer, 

Demonstration av samtal, 

Exempel på tillämpningar av MI-samtal, 

Reflekterande lyssnande, 

Bekräftelser, öppna frågor, reflektioner och sammanfattningar, 

Prova på övningar. 

Efter genomgången kurs skall deltagaren; 

- inneha insikter i motiverande samtal som metod, 

- förståelse för olika tillämpningsområden, 

- verka för spridning av MI. 

 

Referenslitteratur; 

Barth, T, Näsholm, C. (2018). MI samtal och förhållningssätt. Lund; Studentlitteratur. 
Ortiz, L., Granström, C. (2017). Motivera Mera, men hur gör jag som chef och ledare. E-
boksutgivning; Type and Tell. 
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4.2.2 Utvärdering och kursanalys 
 

Exempel på utvärdering - Motiverande samtal grundkurs. 

UTVÄRDERING MOTIVERANDE SAMTAL GRUNDKURS 

Yrkesinriktade 
lärandemål 

Ökade färdigheter och kunskaper i motiverande samtal med 
tillämpning inom socialt arbete, hälso- och sjukvård utifrån ett 
folkhälsoperspektiv. Ökad insikt och skickligheter inom MI samt 
kompetens inom beteendevetenskapliga grundprinciper. Ökad 
kompetens i att tillämpa MI-skickligheter vid yrkesinriktade samtal.  

Examinationsuppgifter 
 

Obligatorisk närvaro med aktivt deltagande i övningar och träning av 
MI-skickligheter vid motiverande samtal. Deltagande i samtalsövningar 
med återkoppling. Möjlighet till transkribering av samtal. 

Övergripande innehåll Kursen tar upp grundläggande principer vid motiverande samtal och 
träning av MI skickligheter. Den evidensbaserade progressionen sker 
genom att kursen utgår från referenslitteratur och beprövad 
erfarenhet samt genom etablerade övningsuppgifter. 

Utbildningens 
lärandemål 

Yrkesinriktningen tydliggörs genom MI som metod med tillämpningar 
inom aktuellt yrkesområde. Yrkesprofessionen utvecklas genom 
specifik yrkestillämpning av MI inom det egna yrkesutövandet.  

 
Självskattning, skala 1-10 med kommentar 

  SKALA 1-10 KOMMENTAR 

1 Mitt engagemang och min 
delaktighet i utbildningen har 
varit hög. 

  

2 Informationen om utbildningen 
motsvarade utbildningens 
innehåll och genomförande. 

  

3 Jag skattar mina förkunskaper 
som väl anpassade till innehållet i 
utbildningen. 

  

4 Jag har erhållit ökad förståelse av 
kursens betydelse för min 
yrkesutövning. 

  

5 Utbildningen har givit mig 
färdigheter som gör att jag kan 
omsätta innehållet i min 
yrkesutövning. 
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  SKALA 1-10 KOMMENTAR 

6 Jag har ökat min förmåga att 
använda MI som förhållningssätt 
vid bemötande. 

  

7 Jag är så pass förtrogen med 
innehållet att jag kan tillämpa 
olika strategier vid samtal. 

  

8 Övningsuppgifterna gav mig 
ökade kunskaper i MI och insikter 
i egna samtalsskickligheter. 

  

9 Om du medverkat vid seminarier 
online. 
Värdering av online-seminarier. 

  

10 Utbildningens innehåll har varit 
anpassad till utbildningens syfte. 

  

11 Denna utbildning värderar jag 
som värdefull för mig i min 
profession. 

  

 
A) Nämn 1–3 saker du upplevt som värdefullt för dig personligen med utbildningen; 

 
B) Nämn 1–3 saker som du kommer att ha nytta av professionellt i ditt vardagliga 

yrkesutövande;  
 
 

C) Dina tankar om din förmåga att tillämpa MI vid professionella samtal efter kursens 
genomförande? 
 
 

D) Vad behöver du träna mer på för att utveckla din samtalsskicklighet inom motiverande 
samtal? 
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Exempel på kursanalys 
Kursanalys som sammanställs efter varje genomförd kurs. 
 
KURSLEDARE 

Namn:  
 

Datum:  
 

 
KURS 

Kurs 
 

Datum 
 

Anmälda 
 

Antal godkända 
 

Beskrivning av kursens genomförande; 
 
 

 
ÖVERGRIPANDE LÄRANDEMÅL 

Beskrivning av lärandemål 
 
 
 
 

Kommentar 
 

 
Exempel på lärandemål som behandlas i kursen 
K=Kunskap och förståelse; F= Färdighet och förmåga; B= Bemötande och förhållningssätt 
K:  
 
 
F:  
 
 
B:  
 
 

 
DELTAGARAKTIVITETER - ÖVNINGAR – ÅTERKOPPLING  

Kommentar; 
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4.3 Ledarskap och stödjande insatser 
Resultat och vidmakthållande av effekter vid utbildningar i motiverande samtal uppges från 
tidigare utvärderingar och erfarenheter vara helt beroende på stödjande insatser. Ledarskapet och 
chefsutbildningar anges generellt som en betydande faktor för att erhålla en hållbar, långsiktig 
implementering och tillämpning av motiverande samtal. Region Sörmland har ett väl definierbart 
utbildningsprogram för chefer och stödjande insatser för det aktiva ledarskapet. Länets kommuner 
har olika ledarskapsstrategier med strukturerade utbildningar och internt stödjande arbete för 
ledarskapets utveckling. Inom Region Sörmland kan MI integreras i pågående verksamhet inom 
ledarskap genom insatser som stödjer vidmakthållandet och tillämpning av MI inom olika 
arbetsenheter. Kommunerna har interna strukturer inom ledarskap och det som kan vara rimligt 
att uppnå är att chefer från kommunernas olika verksamheter erbjuds informationsdagar om MI 
som kan kombineras med information om MI vid olika ledarforum för chefer. 

  

4.3.1 Ledarskapsprogram inom kommuner 
Kommunerna har olika struktur vid ledarutbildningar för chefer. Inom samtliga utbildningar finns 
kommunikation som ett genomgående tema. Kommunerna använder sig av utbildningsprogram 
såsom Modiga chefer, Framtidens ledare, Klart ledarskap, chefsförsörjningsprogram och 
introduktionsprogram. Kommunerna har även inslag av stödjande mentorprogram. Framtidens 
ledare genomförs under 1,5 år med månadsvisa utbildningsdagar. För att delta i programmet krävs 
högskoleutbildning och minst fyra års arbetslivserfarenhet. Programmet innehåller personlig 
utveckling, ledarskap samt kunskaper inom kommunal verksamhet, organisation och styrning. Det 
högre chefsprogrammet kan sökas av enhetschefer som förberedelser till en högre 
chefsbefattning. Utbildningsprogrammet för högre chefer genomförs i samverkan med Region 
Sörmland. Generellt utbildas både medarbetare och chefer i ett gemensamt förhållningssätt med 
fokus på goda hållbara möten. 

Chefens huvudsakliga ansvarsområden är att leda och utveckla verksamheten, personalansvar, 
stödja medarbetare, ansvar för ekonomi och arbetsmiljö. Riktlinjer för chef- och ledarskap 
beskriver kvalifikationer för att verka som ledare. Begrepp som tillitsfull, lyhörd och engagerad 
består av att skapa förtroende för delegering av uppdrag till medarbetare med handlingsutrymme 
för att nå ett gemensamt resultat. Förhållningssättet har en betoning på lyhördhet och förmåga 
att lyssna till medarbetare i olika sammanhang. Chefen är bärare av organisationens värdegrund 
och kultur. Dialog och återkoppling är betydelsefulla inslag i utbildningsprogrammen för att lyckas 
med uppdraget att utveckla verksamheten.  

Medarbetarsamtalet är en dialog med personal med inriktning på arbetsmiljö, lärande i arbetet 
och kompetensutveckling. Chefen planerar, genomför och följer upp genomförda samtal. Samtalet 
är betydelsefullt för medarbetares kompetensutveckling och verksamhetens utveckling och ska 
resultera i en årlig medarbetaröverenskommelse. Medarbetarsamtalet är en strategisk möjlighet 
att leda och utveckla verksamheten. Inom kommunernas ledarskapsprogram finns många 
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möjligheter till implementering och förstärkning av MI genom stödjande insatser vilket MI i 
Sörmland kan erbjuda. 

 

4.3.2 Ledarskap Region Sörmland 
Region Sörmland har ett genuint program för utbildning och stödjande insatser för ledare och 
chefer. Praktiskt ledarskap vänder sig till ledare utan formellt personalansvar. Leda medarbetare 
vid yrkesspecifika situationer. Syftet med utbildningen är ledare ska bli skickliga på att skapa 
motivation hos medarbetare och utveckla ledarkvalitéer för att leda projekt, grupper och 
arbetslag. Utbildningen utgår från vuxnas lärande genom praktisk träning, övningar och 
tillämpningar. Kommunikation och återkoppling är betydande inslag i utbildningen.  

Ledarprogrammet omfattar åtta dagar med fyra moduler som vänder sig till både nya och erfarna 
chefer. Utbildningen har fokus på chefs-, ledar- och medarbetarrollen samt avser även att ge 
insikter om drivkrafter, styrkor, svagheter, kommunikation och gruppers utveckling. Programmet 
använder sig av Utvecklande ledarskap som även har en betoning på ledarbeteenden vilket avser 
att skapa trygghet i ledarskapet om kunskaper om egna kvalitéer och färdigheter. Utbildningen 
lyfter fram betydelsen av att skapa förutsättningar för motiverande medarbetare. Utbildningen 
syftar till ökad trygghet i ledarskapet samt att deltagarna ska erhålla praktiska verktyg för ett 
kommunikativt ledarskap. Utbildningen kräver 1 års erfarenheter som chef i ett aktivt ledarskap 
samt genomfört regionens grundutbildning i ledarskap eller motsvarande. 

Indirekt ledarskap riktar sig till ledare som leder genom andra ledare och är aktiva i 
ledningsgrupper och utövar ledarskap inom olika organisatoriska nivåer. Utbildningen har en 
strategisk inriktning och utgår från vuxnas lärande. Utbildningen avser att ge en ökad förståelse för 
ledarstrategier och dess påverkan på verksamheten samt att deltagaren skapar en strategisk 
utvecklingsplan för det egna ledarskapet. Genomgående för utbildningen är att innehållet varvas 
med teori, övningar, tillämpningar och reflektivt erfarenhetsutbyte.  

Utbildningsprogrammet Framtida ledare omfattar fem dagar och vänder sig till medarbetare som 
är intresserade av framtida chefsuppdrag inom Region Sörmland. Utbildningen ingår inom 
regionens strategi för chefsförsörjning. Syftet med utbildningen är att deltagaren får en genuin 
insikt och kunskap och chefsrollen, chefsuppdraget, ansvarsområdet och kompetens inom 
praktiskt ledarskap.  Samtliga utbildningsprogram utgår från vuxnas lärande och utveckling genom 
teori, övningar, tillämpningar och reflektivt erfarenhetsutbyte av att vara chef i en politiskt styrd 
organisation. Alla utbildningar är indelade i moduler med mellanliggande perioder för 
kompletterande studieuppgifter. Alla utbildningar har en deltagarkostnad som belastar ansvarig 
enhet som deltagaren tillhör. 

Mentorprogrammet är en möjlighet för erfarna chefer att inspirera andra chefer till att utveckla 
och förbättra det egna ledarskapet som även bidrar till organisationens verksamhetsutveckling. 
Urval av mentorer och adepter görs av ansvariga för programmet. Mentor innebär att deltagaren 



Motiverande samtal Sörmland 2021 47(50) 

under en begränsad tid som förebild vägleder ”adept” med rådgivning och stöd i situationer som 
uppstår inom chefsrollen. Mentorskapet ska präglas av gedigna erfarenheter, visdom, 
professionellt kunnande och grundläggande värderingar. Adept ansvarar för kontakten med 
utsedd mentor och programmet avser att utveckla den egna ledarrollen, erhålla erfarenhet och 
kompetens och växa i ledarrollen. Kärnan i programmet är mötet mellan mentor och adept. I 
programmet ingår några seminarier som kompletteras med egna planerade möten, uppföljning 
och återkoppling mellan mentor och adept. Seminarierna karakteriseras av föreläsningar med 
teman såsom samtalsmetodik, kommunikation, arbetsmiljö, ledarskap samt tid för reflektion och 
enskild mentorstid för mentor och adept. Mentorprogrammet skapar även utrymme för 
nätverksbyggande inför det fortsatta ledarskapet. Mentorprogrammet bygger på regelbundna 
samtal mellan adept och mentor. 

 

4.3.3 Stödjande insatser 
Ledarskapsprogram inom länets kommuner och Region Sörmland har en struktur som väl kan 
fungera som en betydande stödjande faktor för vidmakthållande av utveckling av MI och fortsatt 
implementering av MI i Sörmland. Ansvarig MI-samordnare och/eller utbildare kan verka som en 
tillgänglig resurs vid chefsutbildningar, ledarforum för chefer, mentorprogram och genom 
arbetsplatsmöten. Chefer bör stimulera och inspirera medarbetare till att följa 
utbildningsprogrammet i MI och framförallt stödja tillämpningen på den egna arbetsplatsen. 
Chefens stödjande insats inom MI är att styrka medarbetares framgångar, skapa förutsättningar 
för erfarenhetsutbyte och träningstillfällen samt följa upp tillämpning och kompetensutveckling av 
MI vid medarbetarsamtal. MI-utbildare kan i samverkan med aktuell chef medverka vid 
arbetsplatsmöten där temat kan vara kommunikation, bemötande, patientsäkerhet och aktuella 
situationer som uppstår på arbetsplatsen. Mi är en evidensbaserad metod som bidrar till att 
kvalitetssäkra medarbetarnas insatser i det dagliga arbetet. 

Chefer och ledare kan naturligtvis själva genomgå utbildningen i MI och även alternativt erhålla 
möjligheter att delta vid informationstillfällen med fokus på MI och ledarskap, eller boka 
informativa möten med MI-utbildningsledare/samordnare. Inom utbildningsprogrammen finns 
kommunikativa inslag som väl kan integreras med MI både som metod och förhållningssätt inom 
det aktiva ledarskapet. Inom mentorprogram, chefsmöten, ledarforum kan MI bidra med 
information, föreläsningar och evidensbaserade tillämpningar inom det praktiska ledarskapet. Den 
främsta stödjande insatser kan vara att MI ingår som en möjlighet i medarbetares 
kompetensutveckling som följs upp vid medarbetarsamtal och i den årliga uppföljningen. MI-
samordnare/utbildare som är verksam vid utbildningsprogrammet för MI i Sörmland bör utöver 
utbildningar och handledning erbjuda informativa insatser till chefer och ledare för länets 
kommuner och vid Region Sörmland. Inbjudan till chefer med inriktning på MI och ledarskap bör 
arrangeras vid två till fyra tillfällen varje år som arrangeras i samverkan med kommuner och 
Region Sörmland.  
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4.4 Organisation och finansiering 
 

4.4.1 Organisation 
Samordning av utbildningar i motiverande samtal i Sörmland som berör länets kommuner och 
regionens verksamhet kan genomföras av FoU i Sörmland i samverkan med ansvarig enhet vid 
Region Sörmland. Utbildningarna kan även fortsättningsvis arrangeras var för sig med olika 
målgrupper alternativt med en utsedd utbildningssamordnare för genomförande av gemensamma 
utbildningar med omgivande stödfunktioner. En möjlighet kan vara att Forskning och Utveckling i 
Sörmland får ett huvudansvar för planering och genomförande av utbildningar och att ansvarig 
enhet vid Region Sörmland samordnar stödjande insatser enligt utbildningsmodellen. FoU har en 
väl fungerande utbildningsportal och regionen har personella resurser för strategiskt stödjande 
insatser. 

 

 
 Idéskiss för organisationsmodell. 

 

I verksamhetsplanen för Region Sörmland anges att enheten för Välfärd och folkhälsa ska verka 
för en regional hållbar utveckling av förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. 

”MI är en evidensbaserad samtalsstil/förhållningssätt som används i arbetet med de nationella 
riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor och personcentrerat 
förhållningssätt. I hälsokoordinatorkonceptet och Sörmlands hälsoprogram ingår MI-kompetens 
som ett krav i uppdraget. I nuläget erbjuds grundutbildningar, påbyggnadsutbildningar, 
introduktionsdagar, föreläsningar samt handledning.” (Verksamhetsplan Välfärd och folkhälsa, 
2020).  
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Verksamhetsberättelsen från 2019 betonar utvecklingsmöjligheterna inom området och att en 
dialog har påbörjats med HR enheten inom Region Sörmland och Forskning och Utveckling i 
Sörmland om effektivisering, kvalitetssäkring och samverkan. Efterfrågan på utbildningar och 
stödjande insatser är fortsatt omfattande utifrån arbetsenheters behov inom regionen samt länets 
kommuner. Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), påtalar att samverkan mellan kommuner och 
regioner är bristfällig och behöver tydliggöras i en organisatorisk struktur för det systematiska 
förbättringsarbetet. Regionerna har ett övergripande medicinskt ansvar för att säkerställa 
kommunernas vård och omsorg. Corona pandemin 2020 har synliggjort organisatoriska brister 
som främjar en omställning till en god och nära vård. (https://www.ivo.se/tillsyn/). 

Genom att Forskning och Utveckling i Sörmland blir ett samordningscenter för MI Sörmland så blir 
verksamheten ett konkret exempel på ökad samverkan mellan kommuner och Region Sörmland 
inom ett specifikt område som främjar begreppet nära vård och förbättringsarbete. FoU i 
Sörmland har ett samverkansuppdrag och är en resurs för länets kommuner för kunskap och 
praktisk tillämpning inom forskning och utveckling. Ansvarig enhet inom Region Sörmland kan 
bidra med samordning och kompetens vid samverkan med FoU i Sörmland. 

 

4.4.2 Finansiering 
Grundprinciper vid finansiering utgår ofta från resurser, arbetsgivaransvar, beställarbehov och 
kompetensutveckling. Arbetsgivare har ett naturligt ansvar att utveckla kompetens och 
skickligheter som berör yrkesutövandet vilket kombineras med arbetsenhetens behov av 
kompetensutveckling beroende på aktuella arbetsuppgifter. MI är ett evidensbaserat verktyg som 
används vid livsstilsrelaterade sjukdomar utifrån omsorg, vård och behandling. Arbetsplatsen 
behov är även en önskan att minska antal avvikelseärenden som uppstår beroende på bristande 
kommunikation i kombination med att kvalitetssäkra patientsäkerheten. Kommunikation som 
avser att undvika missuppfattningar, vårdskador och bidrar till ett medmänskligt bemötande 
gentemot klienter, patienter, anhöriga och kollegor. Sjukvården och omkringliggande stödjande 
verksamheter ska vila på en evidensbaserad verksamhet vilket styrker behovet av MI som 
evidensbaserad metod vid kommunikation, omsorg, vård och behandling.  

Finansieringen utgår från verksamhetsberättelser och verksamhetsplan med tillhörande budget. 
MI i samverkan mellan Forskning och Utveckling i Sörmland och ansvarig enhet vid Region 
Sörmland, kan planeras utifrån beslutad budget. Verksamhetsplan för Region Sörmland och FoU i 
Sörmland bör samordnas vid planering av MI utbildning och MI insatser som sker i samverkan för 
regionens personal och utifrån kommunernas behov. Finansiering av kurserna kan ske genom 
årsvis stödjande finansiering från Region Sörmland i kombination med kursdeltagaravgifter som 
utfärdas av FoU i Sörmland. Finansieringsmodellen avser att stärka samverkan mellan regionen 
och kommunerna och pågående systematiskt förbättringsarbete. 

Syftet är att främja MI inom regionen och kommunernas verksamhet, vid livsstilsrelaterade 
sjukdomar, socialt arbete, behandling, bemötande och patientsäkerhet. Utbildningsverksamheten 
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finansieras genom avsatta medel enligt budget för att driva verksamheten vilket kan kompletteras 
med intäkter från arbetsenheter med ekonomiska resurser för yrkesinriktad kompetensutveckling. 
Kursavgiften kan vara reducerad i kombination med rådande övergripande budget enligt 
verksamhetsbeskrivning. Generellt visar kursavgifter ofta på en ökad följsamhet att genomföra 
utbildningen vilket skapar vidmakthållande kompetens och ett ökat ansvar för både kursdeltagare 
och stödjande chef vilket stimulerar implementering av MI på den aktuella arbetsplatsen. 

Tidigare genomförda MI utbildningar vid FoU i Sörmland under 2019 har medfört kostnader för 
anlitad utbildare, lokal, förtäring, administration och förvaltningskostnader. Förvaltningskostnaden 
avser enhetens övergripande verksamhetskostnader och kan variera från 18 - 46 % beroende på 
organisationens policy angående uppskattade tillhörande verksamhetskostnader. Utifrån beslutad 
organisationsmodell av MI i Sörmland kan finansiering beräknas och beredas inför beslut av 
budget vid framtagning av verksamhetsplan.  

Vid beräkning av kostnader bör man utgå från en fastställd lönekostnad för administration och 
samordning samt att verksamheten succesivt övergår från centralfinansiering till 
självkostnadsfinansiering. 

Beslutade medel inom Region Sörmland kan avsättas för MI-samordnare, administration, 
kursledning, administration och kursernas intäkter kan täcka övriga tillhörande kostnader. 
Anmälningsavgifterna för deltagarna kan vara reducerade i relation till beslutad budget. 
Utbildningar vid skattefinansierad verksamhet som genomförs till självkostnad utifrån beviljade 
medel och eventuell kursavgift ska anpassas utifrån att verksamheten är konkurrensneutral.  

Det bör finnas en definierbar budget för administration vid FoU i Sörmland som inkluderar 
kostnader för deltagare från Region Sörmland och länets kommuner. Ansvarig enhet vid Region 
Sörmland bör utforma en specificerad budget för administration, stödjande strategiska insatser 
samt ekonomiska resurser som tillfaller FoU utifrån beslutad organisationsstruktur av MI vid 
Region Sörmland. Fasta administrativa kostnader för respektive FoU och ansvarig enhet vid Region 
Sörmland bör bestå av lönekostnad för samordning och administration av MI-utbildningar samt 
stödjande insatser.  

Ansvar för stödjande insatser och samordning inom regionen för det interna arbetet bör vara 
anställd personal med kompetens inom MI. Utbildningsledare vid FoU kan vara anlitad konsult 
alternativt anställd meriterad MI-utbildare. Intern debitering genom anmälningsavgifter bör utgå 
utifrån beviljad budget. Reducerande anmälningsavgifter ska vara i överensstämmelse med 
beviljad budget inom respektive verksamhet. Rapporten MI i Sörmland bör kompletteras och 
specificeras internt inom regionen med finansieringsbeskrivning inför framtida beslutsunderlag. 

Rapporten med tillhörande sammanfattning, är ett underlag som kan bifogas som bilaga vid 
förberedande ekonomisk beredning av ärende inför framtida planering av budget för MI-insatser i 
Sörmland som genomförs i samverkan av ansvarig enhet vid Region Sörmland och Forskning och 
Utveckling i Sörmland.  


