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Specialistkurs i Motiverande samtal (MI)  

för psykologer 

Göteborg/distans 
 mars 2022 

 

Kurskod: AKO508 
Kursen är ackrediterad som 2 av 6 specialistkurser; som 2 fördjupningskurser inom hälsopsykologi, klinisk 
vuxenpsykologi, psykologisk behandling/psykoterapi samt missbrukspsykologi. 

Kursen kan godkännas för en enskild STP-psykolog som genomgår andra specialiseringar, detta utifrån 
individuell bedömning av övriga meriter. 

 

Välkomna till Psykologpartners specialistkurs i motiverande samtal och implementering. Motiverande 
samtal (Motivational Interviewing, MI) är ett övergripande förhållningssätt och en samtalsmetod som visat 
sig vara användbar när klienter inte själva övervägt att göra en hälsofrämjande förändring eller är 
ambivalenta till förändring. Förhållningssättet syftar till att öka klientens egen motivation och delaktighet i 
sin förändring. Det görs bland annat genom att hjälpa klienten formulera sina egna skäl till varför en 
förändring är viktig, samt ta tillvara på klientens inneboende styrkor och idéer om hur förändringen skulle 
kunna gå till. 

MI har utvecklats under de senaste 30 åren till att bli en spridd och välanvänd samtalsmetod som i dagsläget 
tillämpas inom ett flertal områden som till exempel beroendevård, kriminalvård, socialtjänst och klinisk 
psykologi. Inom ramarna för psykologisk behandling kan MI användas både för att öka motivationen inför 
att påbörja behandling samt för att stärka engagemang och följsamhet under behandlingens gång. Under 
utbildningens andra del kommer ett stort fokus ligga på hur och när MI kan kombineras med psykologisk 
behandling samt vilka överväganden som då kan behöva göras.   

Då en metods effekt inte bara påverkas av den enskilda utövarens skicklighet, utan i hög grad även styrs av 
verksamhetens förutsättningar att understödja användandet av metoden, har implementering av MI i 
verksamheten ansetts viktigare den senaste tiden. Utbildningens tredje del kommer att beröra detta.  

Kursens syfte 
Kursen syftar till att ge deltagaren både grundläggande och fördjupade kunskaper i MI, när det gäller teori 
såväl som praktisk tillämpning och hur metoden kan kombineras med psykologisk behandling. Möjligheten 
till att öva samt få återkoppling på sitt MI-utövande är centralt för att utvecklas i metoden, så ett 
genomgående fokus handlar om att öva på centrala färdigheter samt kodning av egna MI-samtal. Kursen 
syftar även till att ge en grundläggande kunskap om vilka faktorer som påverkar implementeringen av MI i 
en verksamhet och vilka förutsättningar som är viktiga att beakta för att lyckas med denna process.  
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Om kursen 
Kursen omfattar totalt sju dagars undervisning inklusive examinerande seminarium på momentet 
implementering inom hälso-och sjukvård.  

Kursen är uppdelad i tre delar. Del ett består av en grundutbildning i MI inklusive en examination som 
består av inspelning av eget MI-samtal samt kodning med godkänt resultat.  Den andra delen innefattar en 
fördjupningsutbildning med fokus på att kombinera MI med psykologisk behandling. Den tredje delen 
belyser vilka faktorer som är viktiga att överväga när metoden ska implementeras i en verksamhet. 

Lärandemålen för grund- och fördjupningsutbildningarna har ett fokus på praktisk tillämpning av MI vilket 
bäst lärs in genom övning.  

Om kodning 
Under utbildningen görs kodning av en ljudinspelning från ett samtal. Kodningen utförs av Miqagruppen, 
som kodar samtalet utifrån MITI-4 manualen. Kodningen är examinerande för grundutbildningen. Under 
fördjupningsdelen ges kunskaper i kodning och dess principer tillämpas sedan när ett eget samtal skall kodas 
enligt förenklad modell av deltagarna själva. 

Förkunskapskrav  
Kursen vänder sig till legitimerade psykologer. Även psykologer som inte genomgår specialisering är 
välkomna att söka. 

 
Kursdatum 2022 

Utbildningens upplägg 
Del 1: Grundutbildning i MI inklusive kodning av samtal 

7-8 mars och den 4:e april 2022 kl 09:00-16:00 

Grundutbildningen i motiverande samtal omfattar tre heldagar och kodning med individuell återkoppling. 
Utbildningsdagarna är till stor del upplevelsebaserade, fokus ligger på färdighetsträning och ger en teoretisk 
och praktisk grund i MI. Utöver arbetet under utbildningsdagarna ska deltagarna spela in ett samtal i sitt 
dagliga arbete där de praktiserar det de lärt sig. Samtalet kodas utifrån MITI-4 och deltagarna får individuell 
skriftlig återkoppling från MIQA-gruppen. Kodning och återkoppling har visat sig vara en viktig del av 
utbildningar i motiverande samtal och ger stora möjligheter för deltagarna att arbeta med sina egna 
samtalsfärdigheter. Utifrån ovanstående upplägg uppmuntrar vi stor acceptans för varandras arbetssätt. 
Resultatet av kodningen är examinerande. 

 

Del 2: Fördjupningsutbildning - att kombinera MI med psykologisk behandling  

25-26 april kl 09:00-16:00 och 27:e april 2022 kl 09:00-12:00 

Fördjupningsutbildningen omfattar 2,5 dagar och har fokus på hur och när MI kan kombineras med 
psykologisk behandling för att öka effekten av denna. Liksom grundutbildningen innehåller även 
fördjupningsdelen en stor del färdighetsträning. Deltagarna kommer även få viss grundläggande kunskap 
om kodning vilken kommer ett erhållas genom undervisning, egen övning och examinationsuppgift.  
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Del 3:  Att införa nya metoder inom hälso-och sjukvården 

9:e maj kl 09:00-16:00 samt 8:e juni 2022 09:00-12:00 alternativt 13:00-16:00 

Specialistpsykologen kan utifrån sin generalist- och specialistkunskap ha en särskilt viktig roll i 
verksamheten när det gäller införandet av en evidensbaserad metod.  Den sista delen av utbildningen ägnas 
därför åt olika aspekter av implementering. Såväl individuella som organisatoriska förutsättningar för 
framgångsrik implementering gås igenom, samt specifika tillämpningar när det gäller införandet av MI.  

Examination 
Examinationen består av tre delar. Den grundläggande MI-delen examineras genom ett eget inspelat samtal 
som kodas av MIQA-gruppen, med godkänt resultat.  

Fördjupningsdelen examineras genom ett inspelat samtal som transkriberas och kodas av deltagaren utifrån 
en förenklad modell. Ett utdrag av transkribering och kodning lämnas in tillsammans med en skriftlig 
examinationsuppgift innehållandes en kortare reflekterande text kring det genomförda MI-samtalet. I denna 
skriftliga uppgift ska deltagaren även besvara en frågeställning som berör hur och när MI kan kombineras 
med psykologisk behandling för att öka följsamhet och utfall.  

Implementeringsdelen examineras genom deltagande i ett halvdagsseminarium där varje deltagare har 
förberett en presentation som rör ett tänkt införande av MI.  

Betyg godkänt, komplettering eller underkänt kan ges. 

På den grundläggande MI-delen där eget samtal ska kodas ges betyget godkänt eller underkänt.  På 
fördjupningsdelen med egen kodning samt inlämning av skriftlig examinationsuppgift ges betygen 
underkänd, godkänd eller komplettering. På implementeringsdelen krävs medverkande i examinerande 
seminarium enligt vad som finns beskrivet ovan och presentation av implementeringsuppgift. Närvaro på 
minst 80% krävs under utbildningen. Eventuell överstigande frånvaro kompletteras med skriftliga 
uppgifter, dock inte med mer än att 60% närvaro uppnås. 

EBPP 
MI utvecklades ursprungligen för att användas inom arbetet med substansberoende och har sedan dess fått 
stor spridning när det gäller att hjälpa människor att göra olika hälsofrämjande beteendeförändringar såsom 
att sluta röka, börja motionera, förebygga sexuellt riskbeteende med mera. Forskning har på senare tid ökat 
även när det gäller att förstå hur MI bäst kan kombineras med psykologisk behandling för att öka följsamhet 
och effekt av denna. I dag används MI som stödmetod vid en rad tillstånd så som vid ångestsyndrom, 
depression, spelberoende, ätstörningar, våld i nära relationer samt bemöta och hantera suicidalitet för att 
nämna några.  

 
Motiverande samtal ingår även som en del av en rad behandlingsprotokoll med gott forskningsstöd och 
som rekommenderas av Socialstyrelsen. Vidare är MET (Motivational Enhancement Therapy) som bygger 
på MI den psykosociala behandlingsmetod som har högsta prioritering vid alkoholberoende enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer.  
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Utbildare 
Linnéa Helfrich, leg. psykolog under specialisering och medlem i MINT. Arbetar på Psykologpartners 
med klinisk och digital psykologi samt har mångårig erfarenhet av att utbilda och handleda i MI inom 
flertalet olika verksamheter. 

Viktor Brune, leg psykolog under specialisering och medlem i MINT. Arbetar på Psykologpartners med 
handledning, utbildning och behandling och har många års erfarenhet av att utbilda och handleda utifrån 
MI i en mängd olika verksamheter.  

Jenny Katalinic, leg psykolog och leg psykoterapeut med över 20 års erfarenhet av psykologisk behandling. 
Arbetar sedan 2013 specifikt med internetbaserad behandling där hon även utbildar och handleder i 
metoden. Jenny har vidareutbildat sig inom området implementering och varit delaktig i flera 
implementeringsprocesser av internetbaserad behandling inom både offentlig och privat verksamhet runt 
om i Sverige. 

Examinator 
Cecilia Gustavsson, leg. psykolog, specialist i klinisk psykologi, medlem i MINT, handledarutbildad. 

Förväntade studieresultat/kursmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 

• Uppvisa tillämpad kompetens genom godkänt kodat MI-samtal. 
• Identifiera de viktigaste elementen i ett transkriberat MI-samtal. 
• Förstå centrala principer och begrepp inom MI. 
• Förstå MI:s syfte och den principiella uppbyggnaden av ett MI-samtal. 
• Ha god kännedom om de viktigaste interventionerna inom MI. 
• Göra överväganden kring när det är hjälpsamt att kombinera MI med psykologisk behandling 
• Uppvisa kännedom om vilka faktorer som är viktiga att beakta för framgångsrik implementering 

av MI i en verksamhet 

Kostnad 
Kursen kostar 28 000 kr exklusive moms. 

I denna kostnad ingår kodning på MIC-lab samt artiklar och manualer samt fika.  
Vid anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. 

 
Plats 
Utbildningen genomförs fysiskt på plats i centrala Göteborg. Utbildningslokal meddelas i god tid innan 
kursstart. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och utbildningen kan därför komma att ställas om till distans 
om restriktionerna så kräver. Innan utbildningsstart kommer du få ytterligare information och 
instruktioner via mail.  



 
 
 
 

 
 

www.psykologpartners.se 5 

Kurslitteratur 
Grundutbildning 

Miller, W. R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Att hjälpa människor till förändring. Natur & 
Kultur.  

Fortsättningskurs 

Naar, Sylvie & Safren, Steven A. (2019). Motiverande Samtal och KBT. Att kombinera metoder för att uppnå 
förändring. Natur & Kultur.  
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Arkowitz, H., Miller, W. R. & Rollnick, S. (red.) (2015). Motivational Interviewing in the Treatment of Psychological 
Problems. Guilford Press.  

Guldbrandsson, K. (2017). Från nyhet till vardagsnytta - Implementeringens mödosamma konst. En 
rapport om implementering av metoder inom folkhälsoområdet, version 2.0 Folkhälsomyndigheten.   

Beckman, M., Forsberg, L., Lindqvist, H., Diez, M., Persson, E. J. &  Ghaderi, A. (2017). The dissemination 
of motivational interviewing in Swedish county councils: Results of a randomized controlled trial. PLOS 
ONE 

Observera att fler artiklar att läsa kan tillkomma under kursens gång. 

Anmälan 
Anmälan görs på Psykologpartners:  
Specialistkurs i Motiverande samtal (MI) för psykologer  

 

Observera att anmälan är bindande. 

 


