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MIN AGENDA

¢ En rask introduktion; återfallsprevention och 
motiverande samtal på vardera 5 minuter

¢ Styrkor och begränsningar av ÅP utifrån KBT
¢ Styrkor och begränsningar av MI
¢ Och hur metoderna inte bara kompletterar utan 

faktiskt förstärker varandra
¢ Några exempel på hur det kan låta när MI 

används som en behandlarstil, integrerad i 
återfallsprevention

¢ Och så sammanfattar vi; vad har vi med oss?
¢ Men jag börjar med ett boklotteri! 



DU KAN VINNA DEN HÄR BOKEN!
¢ Skriv ditt namn  på en 

lapp, och lägg i lådan 
som går runt

¢ Vid 11.25 drar vi två 
vinstlotter!



ÅTERFALLSPREVENTION ERBJUDER
FÄRDIGHETER FÖR SVÅRA LÄGEN…
¢ Att utmana och vinna 

över tankar om 
drickandets eller 
drogandet fördelar

¢ Att komma förbi suget 
efter alkohol eller 
droger

¢ Att bli ännu bättre på 
att tacka nej

¢ Att bli 
uppmärksammare på 
risksituationer

¢ Eller att se över vilka 
man umgås med. Vilka 
hjälper? Vilka stjälper?



DEN FUNKTIONELLA ANALYSEN I KBT 
¢ S--------------------R----------------K1--------------K2

¢ Ältande oro      Dricker ”Tyst”      Återfall

¢ Nöjd Dricker Vågar      
Återfall

¢ FA ett sätt att förstå funktionen av alkohol och 
narkotika ännu mer, att normalisera, men också 
att kunna identifiera risksituationer, och börja 
hitta alternativ



MOTIVERANDE SAMTAL – ATT HJÄLPA ATT
HITTA SKÄL TILL, OCH TILLTRO TILL
FÖRMÅGAN

Beredskap till förändring 
= motivation

Vikten av 
förändring

Tilltro till egen förmåga

0

10

10



Ej beredd Ambivalent Beredd

Röra sig mot att bli beredd till en 
positiv förändring 

Bedöm beredskap till förändring!



DEN FÖRSTA LÄROBOKEN PÅ SVENSKA
KOM 2004, OCH NU HAR DEN ANDRA
KOMMIT



ÅTERFALLSPREVENTION UTIFRÅN KBT OCH MI 
– VID PROBLEM MED ALKOHOL OCH NARKOTIKA

¢ Lärobokens behandlingsmanual omfattar tio 
lektioner, och är en komplettering och 
uppdatering utifrån de senaste årens teori- och 
metodutveckling

¢ Manualen är en basmanual

¢ Framlyfta inslag är bland annat att ändra 
nätverket, att hantera även ”sensisiterat sug”, 
och att utifrån funktionell analys hitta 
alternativa förstärkare

¢ Och manualen har MI som samtalsstil 



LEKTIONERNA

¢ Risker/Hjärnan/PAA
¢ Sug
¢ Tankar
¢ Problem
¢ Säga nej
¢ Nätverket
¢ Det goda livet
¢ Nödlägen
¢ Varningssignaler
¢ Handlingsplan



STYRKOR OCH BEGRÄNSNINGAR
MED KBT

¢ Styrkor med KBT: Ger verktyg till klienten, 
konkret och pedagogisk utformad. 

¢ Inriktad mot förändring, här och nu, 
stärker tilltro till den egna förmågan, 
effektivt. 

¢ Begränsningar med KBT: Uppmärksammar 
inte särskilt motivation och motstånd. 

¢ Förutsätter att klienten är redo att 
lära sig färdigheter och använda dem. 



STYRKOR OCH BEGRÄNSNINGAR
MED MI

¢ Styrkor med MI: Tydliggör och förstärker 
motivation, målinriktad, motstånd 
normaliseras och hanteras: den uppstår i 
eller förstärks i relationen, effektiv.  

¢ Begränsningar med MI: Förutsätter 
färdigheter/resurser hos klienten. 

¢ Ger inga verktyg eller nya kunskaper för 
att klienten ska kunna genomföra 
förändringen.  Svarar inte på frågan ”HUR 
gör jag?”



LIKHETER MELLAN MI OCH KBT
¢ Både eftersträvar att klienten ska 

vara delaktig och aktiv

¢ Båda är klientcentrerade samtidigt 
som de är målinriktade: arbetar 
mot tydliga mål

¢ Båda har väldefinierade begrepp 
och interventioner (som underlättar 
utvärdering och metodutveckling)



SÅ LÄGG IHOP METODERNA, 
OCH 1 + 1 = 3 

¢ MI och KBT är evidensbaserade metoder 
som har styrkor och begränsningar 

¢ Kombineras metoderna förstärker och 
kompletterar de varandra

¢ MI som tillägg till före eller under en 
behandling ökar effekten av interventionen 

Källa: Hettema, J., Steele, J, & Miller, W.R. (2005). 
Motivational Interviewing. Annual Review of
Clinical Psychology, 1, 91-111.



KBT UTIFRÅN MI IDAG EN ALLT MER
GENERELL BEHANDLINGSSTRATEGI
¢ Betydelsen av klientens 

engagemang genom hela 
den terapeutiska 
processen lyfts fram.

¢ Fallexempel med 
klienter som lider av 
depression, ångest- och 
beroende-tillstånd samt 
fetma illustrerar 
förhållnings-sättets 
bredd över diagnoser.

¢ Författarna belyser 
även situationer där 
behandlaren faktiskt 
behöver välja mellan MI 
och KBT. 



NÅGRA EXEMPEL PÅ HUR DET KAN GÖRAS I EN
KURS I ÅTERFALLSPREVENTION FÖR KLIENTER!

¢ Använd B:et i BÖRS 
på ett proaktivt sätt 
under kursen i 
återfallsprevention 
med en klient

¢ Undervisa inte, 
berätta i dialog, och ge 
plats, eller 
annorlunda uttryck, 
håll tillbaka ditt ego



BEKRÄFTELSER (B I BÖRS) – I SKUGGAN
LÄNGE, MEN…

¢ Men har fått en berättigad uppmärksamhet på 
senare tid!

¢ Bekräftelser fungerar som en genväg till en 
empatisk relation till människor

¢ Och är det behandlarbeteende som bäst predicerar 
beteendeförändring hos klienter



BEKRÄFTELSER (B I BÖRS)

Man kan bekräfta en person genom:
Allusioner – att positivt kommentera något som 

sagts eller gjorts.
Du har en förmåga att berätta som jag att saker och ting 

blir tydliga!                              
Du har många bra idéer!

Attributioner – att tillskriva personen en positiv / 
intressant egenskap.

Du är en modig person. Du säger vad du tänker och vill! 

Du är en sådan där envis person som vägrar att ge upp!  



BEKRÄFTELSER (B I BÖRS)

Försvarsinställd förvrängning (Defensiv 
bias)

¢ Ett problem vid rådgivning och i behandling är 
att många klienter känner sig utsatta i 
situationen

¢ Försvarsinställd förvrängning innebär att de 
reagerar med att nedvärdera och inte ta till sig 
allvaret i informationen

¢ Det har setts hos rökare, vid alkoholproblem och 
hos personer med sexuellt risktagande 
beteenden

¢ Försvarsinställd förvrängning blir ett hinder för 
att samtala om skillnanden mellan hur det är 
och hur det borde vara



BEKRÄFTELSER (B I BÖRS)

¢ Ett sätt att minska risken för defensiv bias är 
att förbättra klientens självbild

¢ Lika med att förstärka sitt psykologiska 
immunförsvar

¢ En kognitiv balans uppstår

¢ Klienten ”blir” inte bara problemet utan något 
”mer”



VIKTIGT - KUNNA

Beredskap till förändring 
= motivation
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BEKRÄFTELSER (B I BÖRS)

¢Bekräftelser är som salt –
lite gör att saker och ting smakar godare; 
men för mycket är svårt att svälja. 



VAD HAR DU MED DIG? 
VAD VILL DU PRÖVA ATT ANVÄNDA?



OCH SÅ TILL VÅRT LOTTERI!
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