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Den motiverende samtale (Motivational Interviewing – MI) er en effektiv metode til at støtte forandring.
Denne nye udgave af bogen tager udgangspunkt i den nye MI-model, som omfatter fire delprocesser:
engagering, fokusering, fremkaldelse og planlægning. William R. Miller og Stephen Rollnick demonstrerer,
hvordan disse delprocesser udfoldes i praksis, beskriver en lang række praktiske anvendelser for tilgangen og
gennemgår det voksende evidensgrundlag. Bogen er gennemsyret af respekt for og medfølelse med klienterne
og indledes med en grundig gennemgang af ånden og metoden i MI. I afsnit om de fire delprocesser får
læseren konkret vejledning i, hvordan man trin for trin opbygger en stærk arbejdsrelation, udvikler et klart
fokus og en entydig retning, fremkalder og styrker klientens motivation for forandring og formulerer en
konkret handleplan. De centrale kommunikationsfærdigheder, der indgår i MI, forklares; vignetter og uddrag
af samtaler illustrerer levende, hvad der henholdsvis kan fremme og hindre et vellykket forløb i forskellige
sammenhænge. Det diskuteres, hvordan man opnår kompetence i MI, integrerer metoden med andre tilgange
og vurderer behandlingsintegritet. En oversigt over hovedpunkter som afslutning på de enkelte kapitler styrker
bogens anvendelighed i forbindelse med uddannelse og faglig udvikling. Bogen afspejler vigtige fremskridt
inden for forståelsen af og uddannelsen i MI og er centralt læsestof for behandlere inden for både fysisk og
psykisk sundhed, herunder misbrugsspecialister, kliniske psykologer, psykiatere, familieterapeuter, vejledere,
sygeplejersker og sundhedsvejledere og for studerende inden for disse områder.
Bliv inspireret af Gregers Rosdahls bøger om den motiverende samtale og få anbefalinger til anden litteratur

om emnet: Den Motiverende Samtale. Bli med på nettkurs i MI – motiverende samtale. Velkommen til et
nytt MI nettkurs med Kjersti Fjærestad onsdag 2. Den læringsmålstyrede undervisning tager udgangspunkt i
et systematisk arbejde med læringsmål. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde anonym, ambulant behandling af
stofmisbrug til personer, der har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale
problemer, hvortil der ydes hjælp e … METODER - Løsningsfoksueret. Absolute Liquid Solutions has
developed SafeFix, which is a medical container for safe and fast tissue handling and transport. Bli med på
nettkurs i MI – motiverende samtale. Den Motiverende Samtale (også kaldet Motivationssamtalen) er en
evidensbaseret samtaleteknik, der, ved at hjælpe en person til at blive afklaret omkring sine værdier og livsstil,
søger at skabe indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Som medlem får du mulighed
for samtidig at pleje både din løbeform og dit professionelle netværk. Læringsmålene er mål for det, eleverne
skal lære, og er styrende for lærerens valg af undervisningens indhold, forløb og aktiviteter. Lær en
kommunikationsstil, der kan bruges i enhver sammenhæng, også indenfor psykiatri og rehabilitering, hvor det
drejer sig om at motivere til forandring. §101 a. dk 5 Baggrund Din adfærd er din naturlige (spontane)
reaktion på udefra kommende impulser, altså den måde din hjerne er Sykefraværet i Norge regnes som høyt.
dk www.
'Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan
oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Vi er klar.
Kurset passer for deg som: Jevnlig har samtaler med mennesker i ditt yrke, gjerne rundt krevende temaer.
Kurset passer for deg som: Jevnlig har samtaler med mennesker i ditt yrke, gjerne rundt krevende temaer.
§101 a. Absolute Liquid Solutions.

