
Den motiverende samtale 

Kursus for mentorer - og andre der arbejder med mennesker 

Som mentor eller rådgiver står vi ofte i den situation, at vores mentee eller borger udtrykker et 

ønske om at ændre adfærd… fx gå i gang med en uddannelse eller et arbejde, motionere eller tabe 

sig, stoppe med at ryge, drikke eller ryge hash…! Men én ting er at udtrykke ønsket… noget andet er 

at igangsætte og gennemføre forandringen…!  Hvordan kan vi bedst hjælpe i den situation?   

 

Formålet   med kursusforløbet er at give deltagerne en forståelse for hvordan man arbejder 

motivationsfremmende.   

Målet   er at give deltagerne simple, konkrete værktøjer og træning i at: 

- kommunikere motiverende 

- håndtere modstand 

- skelne mellem status quo- og forandringsudsagn 

- fremdrage forandringsudsagn 

- få en forståelse for ånden i en personcentreret samtaleform 

- få en forståelse for motivationsfaktorer og forandringsprocesser 

 

Indholdet   består af oplæg og praktisk træning i de grundlæggende værktøjer 

- Den motiverende samtale – baggrund, forskning og evidens 
- De 4 centrale processer i Den motiverende samtale 
- Personcentreret samtale m åbne/lukkede spørgsmål og refleksion 
- Løsningsfokus frem for problemfokus 
- Inspiration til at overføre læringen til egen hverdag / eget arbejde 

 

Tilrettelæggelsen   er 2 enkelte kursusdage med en kombination af teoretiske oplæg, praktiske 

øvelser, færdighedstræning, diskussioner og videoklip. Kursusdagene er med et par ugers 

mellemrum så der er mulighed for øve i mellem kursusdagene.  

Tid:  2 dage fra kl. 8.30 – 16.00 

Pris:  

Kursusledelse ved udviklingskonsulent og psykoterapeut William Husted, der gennem flere år har 

uddannet mentorer i Vejen, Haderslev, Varde og Aabenraa kommuner.   

 
 

Den motiverende samtale er en samtaleform, hvor det er det enkelte menneske, som skal argumentere 

for, hvorfor forandring overhovedet er nødvendigt og i sidste ende også for, hvordan forandringen kan 

ske. Teknikken baserer sig på den personcentrerede samtaleform (Aktiv lytning), men med det mål at 

fremdrage forandringsudsagn og støtte personen i at få formuleret, hvad der skal til for at iværksætte og 

gennemføre forandringen. Denne tilgang er på mange måder et paradigmeskifte, eller opgør med den 

mere traditionelle tilgang på sundheds-, misbrugs- og det sociale område. 


