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AnbefAlinger gitt av myndigheter og fag-
personer om egenaktivitet og kosthold, viser 
seg ofte å falle på stengrunn. Med dette som 
bakgrunn, forsøker stadig flere innen helse- 
og omsorgssektoren å tenke nytt i møtet 
med pasienter som vil oppnå helsegevinst 
ved livsstilsendring. En av metodene som 
benyttes, er Motiverende Intervju (MI).

– Kunnskap og informasjon er ikke nok. 
Folk vil bestemme selv, og føler seg ikke 
særlig dedikerte til oppgaven når andre for-
teller dem hva de skal gjøre. Motivasjonen 
blir mye mer forpliktende når den kommer 
innenfra, fremfor å bli påført utenfra, sier 
Anne Høiby, høgskolelektor ved Fakultet 
for samfunnsvitenskap, Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA).

Ved bruk av MI, forsøker behandleren å 
lokke frem såkalt endringssnakk, gjennom å 
utforske hva pasienten tenker om sin egen 
situasjon. Målet er at pasienten selv skal 
argumentere for hvorfor det er lurt å gjøre 
endringer, og komme med ideer til hvordan 
endringene best kan gjennomføres. 

HiOA tilbyr Motiverende Intervju (MI) 
som emne trinn en og to, henholdsvis 10 og 
15 studiepoeng. 

– Hovedinnretningen med MI, er å lete 
etter det som bor av motivasjon og en-
dringsvilje i den personen det gjelder. Man-
ge behandlere forsøker å påføre motivasjon 
gjennom å fortelle om de dårlige konsekven-
sene av ikke å endre vaner. Hvis pasienten 
har motstridende tanker og følelser knyttet 
til det aktuelle problemet, kan slike råd pa-
radoksalt nok gjøre situasjonen verre: Pasi-
entene setter inn motkrefter når de føler at 
noen forsøker å overta kontrollen. Det er 
derfor MI som metode er så opptatt av å ha 
respekt for, og alliere seg med, pasienten. 

Selvbestemmelse er en svært viktig del av 
å bygge opp sin egen motivasjon, forklarer 
Høiby.

Svingende motivasjon
Motiverende intervju (MI) oppsto på 
1980-tallet, som en reaksjon mot mer kon-
fronterende metodikker innen endringspsy-
kologi, som viste seg lite effektive. MI er i 
dag godt dokumentert gjennom forskning, 
og benyttes over hele verden. 

– MI som metodikk har en grunnleg-
gende tro på at alle mennesker bærer i seg 
ressurser og vilje til å ville det beste for seg 
selv, men at motivasjonen er svingende, sier 
Høiby.

Det viktigste redskapet i MI, er å innta 
en respektfull holdning. I undervisningen 
terper man på teknikker for å oppnå gode 
kommunikasjonsferdigheter, men det legges 
like stor vekt på hvilke holdninger studen-
tene skal møte pasientene med. Ifølge Høiby, 
kan det ikke kalles MI uten den grunnleg-
gende aksepten og respekten for individet.

– Jo mer du lytter og forsøker å forstå den 
andres perspektiv, jo nærmere kommer du 
MI. Jo mer du tenker på hva du skal gjøre og 
foreslå som ekspert, jo mer fjerner du deg. 
Det betyr ikke at man skal slutte å være fag-
person, men mottakeren skal ikke føle seg 

uvitende og uten kompetanse på sin egen 
situasjon. Hele poenget er at pasienten skal 
ta ansvar for sitt eget liv. Innen hverdagsre-
habilitering sier man at pasienten skal gå fra 
å være passiv mottaker til aktiv deltaker. Det 
er et motto jeg liker godt, sier Høiby.

I Norge brukes MI blant annet innen rus-
omsorgen, i behandling av spiseforstyrrelser 
og ved røykestopp. I senere tid har NAV 
skolert sine ansatte i metoden, og den har i 
flere år vært anbefalt i aktivitetsboka for fy-
sioterapeuter. Blant fysioterapeuter blir MI 
for det meste benyttet ved frisklivssentraler, 
der Helsedirektoratet har bestemt at tilbudet 
skal bygge på denne metoden.

På mine premisser
– Dette intervjuet er langt utenfor min 
komfortsone, konstaterer Hilde Magnussen 
Huse (50).

Hun sitter ved et bord i Stangehallen, et-
ter å ha gjennomført ei treningsøkt sammen 
med de andre deltakerne i frisklivsgruppa.

Første gang hun tok kontakt med 

frisklivssentralen, var rett over påske i 2015. 
Da hadde hun fått stilt diagnosen kronisk 
kols. Hun var stor og tung, slet med sosial 
angst, og følte seg innestengt i hjemmet. 

– Da tenkte jeg: Skal jeg være der for barn 
og barnebarn fremover, så må jeg gjøre noe. 

rePortASje

Fysioterapeuter må i større grad ta 
hensyn til hodet som sitter øverst på 
den kroppen som prøver å komme i 
bedre form.

Endringskoden
situasjonen er kjent for de fleste. Fysioterapeuten gir pasienten oppskriften på 
en vellykket opptrening, men ved neste konsultasjon er det tydelig at rådene 
ikke blir fulgt. Hvorfor er det så vanskelig å motivere til endring?

teKSt og foto tone elise eng Galåen 
fysioterapeuten@fysio.no
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Av venner fikk jeg vite om frisklivssentralen. 
Jeg tok kontakt, og fortalte at målet mitt var 
å bygge fysisk form og selvtillit, sier Huse.

Huse forteller at hun ikke hadde det godt 
på barne- og ungdomsskolen. Hun har i fle-
re år vært uføretrygdet etter en ryggskade, 
og beskriver seg selv som en person med 
«mye bagasje». På frisklivssentralen ble hun 
møtt med respekt og omtanke.

– Jeg føler meg ikke til bry. Alle er imø-
tekommende og blide. All trening skjer på 
mine premisser, og det er ikke skummelt å 
si at noe er vanskelig. For første gang i mitt 
liv føler jeg ikke hele tiden skam over å være 
utrent, eller alt det andre jeg sliter med, sier 
Huse. 

Hun fortsatte å trene på frisklivssentra-
len. Kroppen kom gradvis i bedre form, 

selvtilliten var på vei opp. Samtidig var hun 
til vurdering på Granheim Lungesykehus 
med tanke på et mulig opphold som kolspa-
sient. Hun var i flytsonen inntil lille julaften. 
Da fikk hun vite at hun hadde lungekreft 
med spredning til lymfene.

– Etter det, gikk det slag i slag med strå-
ling og cellegift i nesten ett år. Dette er min 
første uke tilbake på trening etter kreftbe-

FORMSTIGNING - Når det gjelder Sissel, var det først og fremst fysisk aktivitet hun ønsket å komme i gang med, forteller fysioterapeut Wenche Røset ved 
Frisklivssentralen i Elverum. Ottesen er forkjølet, og har nettopp kuttet ned på betablokkene hun tar, men gjennomfører likevel submaksimal tredemølletest 
med bedre resultat enn forrige gang.
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handlingen. Jeg kjenner at jeg ikke klarer 
tempoet, men føler meg ikke liten for det. 
Trenerne pusher, men jeg føler meg ikke 
presset, sier Huse. 

interessert i hele mennesket
Fysioterapeut Gunvor Linneberg Maagaard 
ved Frisklivssentralen på Stange i Hedmark, 
benytter MI i sitt møte med brukerne. Både 
årsak og motivasjon varierer blant de som 
oppsøker frisklivssentralen. Noen står plut-
selig i døra, mens andre har fått rekvisisjon 
fra lege. Mange har sammensatte problemer, 
og må ha hjelp til å sortere ut det viktigste. 

Før den første samtalen, fyller nye bru-
kere ut et skjema hvor de skalerer seg selv 
fra én til ti, blant annet på fysisk funksjon og 
følelsesmessige problemer, fysisk aktivitet, 
kosthold, og tobakk og alkohol. 

– Oppstartmøtet går i hovedsak ut på å 
etablere en god atmosfære, og å kartlegge 
hvilke behov som egentlig skal dekkes. I de 
tilfellene hvor vi vurderer at brukeren vil 
få et bedre tilbud andre steder, henviser vi 
videre. Men vi passer alltid på å ønske vel-
kommen tilbake, forteller Maagaard.

I MI er det helt avgjørende å møte del-
takeren med respekt og empati, og å vise 
interesse for situasjonen vedkommende er i. 
Behandlerens oppgave blir ofte å speile det 
brukeren forteller gjennom refleksjon og 
oppsummering. 

– Det handler om å lytte oppmerksomt, 
for så å gjenta det deltakeren har sagt. Du 
kan gi det tilbake i form av en enkel reflek-
sjon, eller du bruker andre ord på en empa-
tisk måte. Dette gir deltakeren mulighet til å 
korrigere. Målet er å føre brukeren inn i en 
diskusjon med seg selv for å lokke frem den 
indre motivasjonen som trengs for å gjen-
nomføre endringer, sier Maagaard. 

legger opp til refleksjon
Gjennom speiling får deltakerne et bilde 
av hvordan de lever sine liv, sammenlignet 
med det livet de ønsker å oppnå. Sammen 
med behandleren utforsker de veien mel-
lom disse to ytterpunktene. For å utvikle 
diskrepans, ledes brukerne til å argumentere 
for fordeler og ulemper ved situasjonen slik 
den er nå, og slik de vil at den skal være i 
fremtiden. Etter hvert som motsetningene 
øker mellom det å fortsette i samme spor, 
kontra det livet man faktisk ønsker, opplever 
deltakeren motstridene krefter som drar i 
forskjellige retninger.

Maagaard hjelper deltakeren fremover 

gjennom refleksjon. Det er viktig å huske på 
at løsningen alltid ligger hos brukeren som 
har problemet. 

– For fysioterapeuter kan det være en 
stor omstilling å tenke på en slik måte, fordi 
vi som fagpersoner er opplært til å servere 
løsningen fiks ferdig. Ofte har også deltake-
ren denne forventningen til oss. Det er be-
friende å tenke at vi som behandlere heller 
skal hjelpe deltakeren til å finne sin indre 
motivasjon til forandring. Hvis jeg ønsker å 
gi informasjon om et tema, spør jeg først om 
det er greit. Hvis deltakeren svarer bekref-
tende, vil han lytte på en annen måte. Dette 
gir også mulighet til å utforske den kunnska-
pen brukeren eventuelt sitter inne med, sier 
Maagaaard.

For å styrke deltakerens tro på å lykkes, 
er det viktig å vise optimisme og forsterke 
deltakerens sterke sider. Maagaard benytter 
et skaleringsskjema med forskjellige delmål 
på veien mot hovedmålet, og ber deltakerne 

UTEN SKAM Målet til Hilde Magnussen Huse, er å bygge fysisk form og selvtillit. På frisklivssentralen i 
Stange føler hun seg respektert som den hun er, og kan selv bestemme tempoet. 

LYTTER – Fysioterapeuter må være åpne for at 
god helse består av mange ting, sier fysiotera-
peut Gunvor Linneberg Maagaard. Hun bruker MI i 
møtet med alle brukerne av frisklivssentralen. 



Fysioterapeuten  8/16     41

skalere seg selv med hensyn til troen på å 
gjennomføre.

– Vi forsøker å finne ut hva som skal til 
for å styrke tilliten til egen mestring. Hvis 
deltakeren skårer seg selv til en sekser, spør 
jeg hvorfor hun ikke valgte en firer. Dette 
kan fremkalle gode mestringsargumenter, 
og ende med at deltakeren snakker seg selv 
opp. Det ligger ingen forventning om at alle 
forandringene skal skje med det samme, sier 
hun.

rulle med motstand
Det er helt naturlig at behandleren møter 
motstand i løpet av en MI-samtale. Menin-
gen er å utfordre deltakerens grenser og ten-
kemåte, og alle forsøk på å forandre status 
quo kan virke truende. Motstand er en del 
av dynamikken i samtalen, og kan møtes 
på flere måter. Det vanligste er å «rulle med 
motstanden», hvor behandleren bekrefter 
og aksepterer det som blir sagt. Behandleren 
stiller åpne spørsmål for å få vite mer, og lar 
brukeren kjenne kontroll i situasjonen. 

– En deltaker fortalte at hun ikke kunne 
spise grønnsaker fordi det var for dyrt i inn-
kjøp. Senere kom det frem at hun kjøpte 
lunsj i butikken hver dag. Mot slutten av 
samtalen, ga jeg dette tilbake til henne i 
en oppsummering: «Du synes grønnsaker 
er for dyrt, samtidig som du kjøper lunsj 
i butikken hver dag. Fortell meg mer om 
hvordan du tenker rundt dette». Da ruller 
jeg med motstanden, og får henne til å re-
flektere. Resultatet ble at hun ville begynne å 
smøre matpakke. Det kan være begynnelsen 
på at hun får i seg mer grønnsaker på sikt, 
sier Maagaard.

Maagaard beskriver MI som en veldig gi-
vende måte å jobbe på. Med deltakeren i fø-
rersetet blir man godt kjent etter hvert, noe 
som også kan være utfordrende.

– Det kan være fristende å riste i pasien-
tene, og fortelle dem at de må ta tak i livet 
sitt. Men det hjelper ikke. Fysioterapeuter 
må i større grad ta hensyn til hodet som 
sitter øverst på den kroppen som prøver å 
komme i bedre form. Vi må også være åpne 
for at god helse består av mange ting, og at 
det ofte ikke er store forandringer som skal 
til for å bedre situasjonen, sier Maagaard.

ble langtidssykemeldt
– Jeg gikk på en skikkelig smell, sier Sissel 
Ottesen.

Hun er 65 år og jobber som bioingeniør 
på Elverum sykehus. Høsten 2014 ble hun 

100 prosent sykmeldt etter en intens periode 
på jobb med mye overtid, samtidig som det 
ble tøft privat da et av barna opplevde et 
samlivsbrudd. 

– Det ble rett og slett for mye på toppen 
av alt det andre, sier hun.

Ottesen har slitt mye med helsa. For tre år 
siden fikk hun konstatert kols, hun er ope-
rert for tarmslyng tre ganger, og har hatt en 
ryggoperasjon, for å nevne noe. 

– Jeg trente mye i mine yngre dager, helt 
til jeg var i underkant av 50 år. Deretter har 
treningen bestått av å gå tur med hunden, 
sier hun, og kikker bort på dvergschnauze-

ren Roy. Han sørger for at hun kommer seg 
ut tre ganger om dagen, uansett vær. 

For omring ett år siden, kom Ottesen 
tilbake på jobb i 50 prosent stilling. En dag 
måtte hun ta tak i en stol for å komme seg 
opp etter å ha sittet på huk. En kollega fore-
slo frisklivssentralen.

– Jeg forsto at jeg måtte trene styrke. 
Kondisjonen var også så som så på grunn av 
kolsen. Jeg tok kontakt med frisklivssentra-
len, og før jeg visste ordet av det, var jeg med 
på treningsgrupper på tirsdager og torsda-
ger, og en kolsgruppe på onsdager, sier hun. 

GIKK PÅ EN SMELL – Det kan være vanskelig å finne motivasjon til trening når livet butter imot, sier 
Sissel Ottesen. Hun er ikke glad i å trene alene. På frisklivssentralen i Elerum får hun organisert trening 
på sine egne premisser. 

Det kan være fristende å riste i pasien-
tene, og fortelle dem at de må ta tak i 
livet sitt. Men det hjelper ikke.
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fritt for prestasjonspress
Tidligere hadde Ottesen gjort et forsøk på å 
trene regelmessig ved et treningssenter. Det 
gikk ikke så bra. Hun følte seg utenfor, og 
mistet fort interessen.

– Jeg er ikke flink til å trene på egen-
hånd. Jeg må ha noe å gå til, noe organisert. 
På frisklivssentralen får jeg hjelp til å trene, 
samtidig som jeg bestemmer tempoet selv. 
Det stilles ingen krav til meg. I andre sam-
menhenger er det flaut å alltid være siste-
mann opp bakken. På frisklivssentralen er 
det helt greit, sier hun.

Gjennom samtalene hun hadde med fy-
sioterapeut Wenche Røset, følte hun seg sett. 

– Vi snakket om ting som har hendt i li-
vet, og hva det var som kanskje gjorde at det 
kræsja litt for to år siden. Målet var å komme 
i bedre fysisk form, og det viser testene at jeg 
har klart, sier Ottesen.

Det er lenge siden hun var ferdig med de 
tolv ukene som frisklivssentralene i utgangs-
punktet tilbyr deltakerne. Nå ligger hun lavt, 
og blir med videre så lenge hun kan.

– Jeg vet jo av tidligere erfaring at hvis 
man trener, så føler man seg bedre. Likevel 
kan det være vanskelig å finne motivasjon 
til å trene når livet ellers butter litt imot. På 
friklivssentralen er det helt fritt for presta-
sjonspress. Det var riktig for meg i min si-
tuasjon, sier Ottesen.

Mi i klinisk praksis
Fysioterapeut Anne Grete Sandbakken job-
ber i et 60 prosent driftstilskudd på Røros. I 
tillegg er hun ansatt i kommunen som fol-
kehelsekoordinator (20 prosent), og innen 
forbyggende fysioterapi for barn og unge 
(20 prosent).

Sandbakken har brukt Motiverende In-
tervju (MI) i behandlingen av sine pasienter 
siden 2011. Med tanke på en rolle i frisklivs-
sentralen, ble hun introdusert for metoden 
gjennom et kurs i regi av Kompetansesenter 
rus (KoRus). 

– Stillingen i frisklivssentralen falt på 
en annen fysioterapeut enn meg. Men jeg 
hadde tilegnet meg metoden, og begynte å 
ta anamnese på en helt annen måte enn før, 
forteller Sandbakken.

I sitt arbeid med rehabilitering av kreft-
pasienter og funksjonshemmede barn og 
unge, ser hun på MI som et av sine viktigste 
verktøy.

– Ved hjelp av prinsippene i MI, er det 
mye enklere å få i gang endringstanker hos 

pasienten. Jeg kan mene akkurat så mye jeg 
vil ut ifra mitt faglige ståsted, men har jeg 
ikke pasienten med på laget, kommer vi in-
gen vei. I MI er endringssnakk viktig. Det 
er pasienten som eier problemet, og det er 
pasienten som må finne motivasjonen til 
endring, sier Sandbakken. 

Gjennom kurset fikk hun en bevisst hold-
ning til hvordan hun kommuniserte med 
pasienten. Tidligere tok hun anamnese ut 
ifra de faktaopplysningene hun hadde fra 
rekvisisjonen, ofte sentrert rundt diagnosen. 
Nå stiller hun åpne spørsmål, lytter mer enn 
før, og sier ikke lenger: Du må!

– Det er selvfølgelig viktig å vite hvilken 
diagnose pasienten har, men det er som of-
test helt andre ting som står i veien for en 
vellykket opptrening. En bevisst holdning til 
hvordan du stiller spørsmål, utgjør en stor 
forskjell. Hvis du nærmer deg pasienten ved 
hjelp av MI, får du en klarere tanke rundt 
oppdraget, og hvordan du som fysioterapeut 
kan bistå pasienten i å nå målet. Hvilke fak-
torer i pasientens liv står i veien for en vel-
lykket endring? Jeg har nytte av MI, uansett 
hvilket ståsted pasienten har, sier Sandbak-
ken.

Ansvarliggjøring av pasienten
Når en kreftpasient er utsatt for de mest in-
tensive periodene med cellegift og stråling, 
er det viktig å dele opp rehabiliteringen i 
små tiltak som pasienten kan mestre. Det 
kan være helt enkle ting som å spise litt mer 
eller gå en kort tur. 

– For den som skal gjennomføre en end-
ring i tilværelsen, er det lett å avskrive seg 
selv ethvert ansvar og legge skylden på ytre 
omstendigheter når man kommer til kort. 
Ansvarliggjøring og selvbestemmelse be-
visstgjør pasienten, sier hun.

Når kreftbehandlingen er over og pasi-
enten skal tilbake til arbeidslivet, er fysio-
terapeuten viktig. Ikke bare når det gjelder 
opptrening og fysisk behandling, men også 
med tanke på å bearbeide følelsene rundt 
det å være kreftpasient. 

– Det er tungt å endre seg når man er 
nedstemt. Spørsmålet å stille er: Hva er vik-
tig for deg nå? Ved å lytte til det pasienten 
forteller, blir det enklere for fysioterapeuten 
å stille åpne spørsmål som kan få tankene 
over i et mer konstruktivt spor. For å få tak 
i pasientens indre motivasjon, må vi snakke 
om det som ligger pasientene på hjertet, sier 
Sandbakken. 

Sandbakken benytter også MI i behand-
lingen av funksjonshemmede barn. 

– Selv i arbeidet med barn som ikke kan 
uttrykke seg verbalt, bruker jeg MI som et 
hjelpemiddel til å bevisstgjøre meg selv i de-
res situasjon. Ved å ta hensyn til det psyko-
sosiale mennesket, oppnår jeg bedre kom-
munikasjon. Som fysioterapeut kommer 
man ikke lenger enn dit pasienten selv vil, 
sier Sandbakken.

– Krever praksisendring
– Jeg mener at fysioterapeuter i klinisk prak-
sis i større grad bør benytte seg av MI for å få 
mer kunnskap om pasienten, sier førsteama-
nuensis ved Institutt for fysioterapi, HiOA, 
Hilde Sylliaas.

Hun tror at pasienten ofte har en forvent-
ning om at passiv behandling vil gjøre dem 
friske, og overlater behandlingen til fysiote-
rapeuten uten å selv være deltakende.

– Fysioterapeuter er handlende, og bru-
ker kanskje ikke så mye tid på å sette seg ned 
å snakke med pasienten. MI er en systema-
tisk metode. Den kan gjøre det enklere å ta 
opp vanskelige spørsmål som står i veien for 
endring, og gjør pasienten mer deltakende i 
egen målsetting, sier hun.

Fysioterapiutdanningen jobber i retning 
av å se hele mennesket. Det legges vekt på 
viktigheten av å få kunnskap om pasienten 
gjennom samtaler. Fysioterapistudentene 
har MI på pensumlisten, og noen av dem 
møter metoden ute i praksis.

– Det krever en praksisendring for å ta i 
bruk et verktøy som MI. Men jeg tror da-
gens studenter ser at man ofte kommer til 
kort med tradisjonelle metoder når målet er 
å endre atferd, sier Sylliaas.

Stumpet røyken
Tilbake i Stangehallen, sitter Hilde Magnus-
sen Huse og har håp for fremtiden. Mål-
settingen er å leve et godt liv så lenge som 
mulig. Kjenne at kroppen fungerer, og være 
positivt innstilt til omverdenen. Og røyken, 
den har hun stumpet for godt. 

I regi av frisklivssentralen, ble hun mot-
villig med på et røykestoppkurs. Etter noen 
uker, var hun nede i kun én sigarett om da-
gen. En av de andre deltakerne på kurset sa: 
Kan du ikke bare lure deg selv til å tro at du 
allerede har tatt den røyken? 

– Å veit du, det gjorde je – å sea har je itte 
røkt, utbryter Hilde på klingende Stange-
dialekt og ler så kroppen rister. n


