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Agenda för idag

•Transdiagnostisk 
förhållningssätt 
•Motiverande samtal vid 
autism och adhd, 
samsjuklighet och 
psykisk ohälsa
•Övningar i grupp
•Filmer 
•Summering



Transdiagnostisk = 
diagnosöverskridande 

Transdiagnostisk förhållningssätt och 
Motiverande samtal. HUR? 



•Ur boken: Unified 
protocol. 
Diagnosöverskridande 
psykologisk behandling 
av David H. Barlow m.f., 
2013, Natur & Kultur. 

Transdiagnostisk = 
diagnosöverskridande



Transdiagnostisk = 
diagnosöverskridande interventioner

•Diagnosöverskridande interventioner 
för diagnoser som har gemensamma 
drag och som svarar på liknande 
interventioner.

•HUR? Fokuserar på den röda tråden 
som går genom flera olika tillstånd, 
de gemensamma svårigheter för 
diagnoserna: exempelvis tankar, 
känslor, beteende



Transdiagnostisk =
diagnosöverskridande

•En fördjupad kunskap om psykologiska 
syndrom visar att många grupper av liknande 
syndrom har viktiga gemensamma orsaker och 
påminner mycket om varandra i fråga om:

•beteendemässiga problem och 

•hjärnfunktion 

Syndrom: Flera samtidigt uppträdande fenomen, 
vilka sammantagna ger en bild av ett 
bakomliggande förhållande eller förlopp



•Autism +

•ADHD +

•Svagbegåvning +

•Missbruk +

•Psykisk ohälsa +

•Samsjuklighet = komorbiditet 
(beroende + psykisk ohälsa) +

Transdiagnostisk =
diagnosöverskridande interventioner



Vad ska du göra? 
NYCKELBETEENDEN

Konkretisera!!! Det jag menar med avslag 
är att… Använd konkreta ord, enkel språk… 
Korta meningar
- När personen använder sig av    
abstrakta ord: Hur är det för dig?

- OBS! Känslor- tankar eller-

beteendespråk?

- Pictogrambilder. www.pictogram.se

- Papper och penna

- Telefon? Digitala medel? Annat?

http://www.pictogram.se/


Frågor för att fånga upp det gemensamma

• Välkommen hit! Jag arbetar på XXXX och här arbetar vi 
med XXXX. 

• Ibland har man det svårt att uttrycka sig eller säga det man 
vill. Om det skulle vara så för dig. Hur kan vi hjälpas åt? 

• Vad vet du om varför din kontaktperson ville att vi träffas? 

• Upplever du att det uppstår problem för dig i och med att 
andra tycker att (konkretisera) det är ett problem?

• Vad är det du gör när det blir för mycket? Hur blir det för 
dig då? 

• I vissa fall får andra svårt att sova, de blir irriterade eller 
tappar lusten att äta, och så vidare. Är det något som du 
också upplever? 

• I vilka situationer blir det jobbigt för dig? Kan du ge mig ett 
exempel? / Använda sociala berättelser?

• Är det okej att jag skriver/ritar? 



Frågor för att fånga upp det gemensamma

• Hur dina olika diagnoser påverkar din vardag? 

• Hur märker du att du mår dåligt/bra? 

• Vilka känslor verkar gå hand i hand med dina symtom? 
Rädsla? Ångest? Nedstämdhet? 

• Vad har du för svårigheter/Vad fungerar i din 
vardag? Exempelvis när du skulle komma hit idag. 
Var det några svårigheter du stötte på? 

Tidslinje av en vanlig dag för att kunna konkretisera. 
Beskriv de olika momenten. Förklara varför du frågar. 
Ge exempel vid specifika situationer. Kartläggning 

Svårigheter? Vad fungerar? Vad behöver 

göras?



Varför MI?

•På svenska: Motiverande samtal 

•På engelska Motivational Interviewing, 
därför förkortning MI. 



Motiverande samtal

•Det är en SAMTALSMETOD! Inte terapeutisk 
metod. Syfte: öka motivation till något. 

•Metoden baseras på forskning och praktisk 
erfarenhet

•Det handlar om att hitta sin egen vilja och 
motivation till förändring

•Motivation och motstånd är skiftande, 
växlande och påverkbar



Vad är Motivational Interviewing- MI?

•Miller och Rollnick har definierat MI 2012

”en samarbetsinriktad kommunikation- och 
samtalsmetod som syftar till att stärka en 
persons egen motivation och åtagande till 

förändring” 

Målet är förändring! Målbeteende! Fokus!



OBS! Metod för kommunikation

•Kommunikation består också att 
kroppsspråk och tonläge 

•Verbalt och icke-verbalt beteende 
påverkar personens upplevelse av 
bemötande. 

•En god KONTAKT etableras snabbt 
och påverka OCKSÅ upplevelse av 
BEMÖTANDE

•Kom ihåg vardagssamtal! Fånga 
tillfället i akt! 



Att använda MI med personer med 
funktionsskillnader till exempel pga. 

- neuropsykiatriska funktionshinder

- låg begåvning/inlärningssvårigheter   

- språkliga svårigheter 

- psykisk ohälsa

- samsjuklighet 

- tolk



På vilket sätt kan MI användas med personer 
med autism, adhd eller psykisk ohälsa?

•Sättet som man bemöter en person 
(MI förhållningssättet och de olika 
MI verktygen) ökar möjligheten och  
bidrar till att personen tar till sig de olika 
förslag, börjar med eller fullföljer olika 
åtgärder, använder 

hjälpmedel mm, och 
förebygger motstånd.



MI – Förhållningssätt
•Samarbetande- och utforskandestil. 
Vi utforskar hur personen ser på saken. 
Du är expert på saken, personen är 
expert på sig själv och sina behov 

•Accepterande hållning, betona 
autonomi

•Framkallande av personens egen 
motivation. Motivation ökas genom att 
stödja sig på personens egna behov, 
uppfattningar, mål och värderingar. 

•Välvilja (eng compassion).Vill den 
andres väl
.



Målbeteende /fokus för samtalet = 
ett beteende som personen kan förändra

• Städa/Tvätta/Handla/Börja träna/Duscha/Borsta 
tänderna/röra på sig/äta nyttigare/köpa mindre av något 

• Gå /fortsätta att gå till skolan/jobbet

• Påbörja en sysselsättning 

• Gå ut på en promenad/gå upp på morgonen/komma i säng i tid

• Betala räkningar i tid

• Göra olika saker (ringa, träffa folk/myndigheter mm) trots 
ångest pga. tvångssyndrom/social fobi mm. 

• Ta mediciner

• Komma ihåg att göra olika saker

• Delta i aktiviteter



Aktivt lyssnande

Bekräftelser

Öppna frågor

Reflektioner

Sammanfattningar
__________________________



Bekräftelse

•1. Beskriv det personen/ familjen/nätverket 
GÖR /INTENTION

•2. Beskriv personens STYRKOR

•3. Beskriv  KONSEKVENSERNA

•Bekräftelse ska vara genuin och återspegla 
vad vi ser eller hör 

•Rekommenderas! 
Allan Wade: Att tala om motstånd – Från 
hjälplöst offer till aktivt subjekt.



Öppna/Slutna frågor

Öppna frågor börjar ofta med frågeord
Vad..? Hur..?     På vilket sätt..?

Syfte: Berättelse, idéer 

Slutna frågor börjar ofta med verb
Har du..? Kan du..? Vet du..? Ska du..?

Syfte: ”Ja/Nej/Uppsala” 



Vad göra? MI i samtal med personer 
med autism eller adhd 

Öppna frågor kan behöva förenklas och göras 
precisa och konkreta. Undvik ”Varför” frågor 
(behövs abstrakt tänkande, se helheten).

Varför blev det så här hemma hos dina 
föräldrar? Berätta.

Fråga istället:

Hur gick det till på fredag kväll, när ni åt 
middag, du och dina föräldrar?



Vad göra? MI i samtal med personer med autism 
eller adhd

Man kan använda flervalsalternativ istället 
för öppna frågor

Vill du göra a, b eller c? 

Om personen har det svårt att ta beslut: 
Erbjud ett alternativt i taget och utforska 
det. 



Övning. Ställ anpassade frågor.
Vilka frågor brukar du ställa som 
kan ersättas med flervalsalternativ?

Öppna frågor börjar ofta med frågeord
Vad..? Hur..?     På vilket sätt..?

Syfte: Berättelse, idéer 

Slutna frågor börjar ofta med verb
Har du..? Kan du..? Vet du..? Ska du..?

Syfte: ”Ja/Nej/Uppsala” 



Enkla och komplexa  reflektioner 

Enkel reflektion

•Ingenting eller 
relativt lite läggs 
till i reflektionen

•Reflekterar det 
personen säger
genom
-upprepning
-omformulering   
med synonymer

Komplex reflektion

•Ett tillägg görs av 
innehåll eller 
betydelse, som ger en 
ny innebörd till det 
som personen 
sagt/visar 

•Ett försök att komma 
åt det som personen 
menar/tänker/
känner…



Vad göra? MI i samtal med personer med autism eller adhd 

Reflektioner kan användas men bör 
också anpassas – korta meningar, enkelt språk. 

Olika förslag: 

- Man kan tillägga i början ”Det jag själv tror att 
du menar är….”

- Man kan också ställa kontrollfrågor i slutet

”Har jag förstått dig rätt?”

- Reflektera inte bara det som sägs utan i hög 
grad även kroppsspråk och tonläge: ”Jag ser 
att du ler när vi pratar om det” 



Sammanfattningar kan göras 
både muntlig och i punktform 
exempelvis på block eller tavla

+ kontrollfråga: Stämmer det? 

Vad göra? MI i samtal med personer med autism eller adhd 



Övning

•Fråga hur personen 
vill sammanfatta 

•Sammanfatta med 
korta meningar



Ambivalensutforskning 



Vad göra? MI i samtal med personer med autism, 

adhd eller samsjuklighet  

Ambivalensutforskning är ofta ett effektivt sätt att öka 

följsamheten till utredning, behandling och/eller planering.

Ambivalensutforskning har förenklats: ”Dåligt med 

situationen idag– Bra om man förändras”

Man kan använda bilder, stenkulor i en ram som visar 

hur argumenten ser ut 



Dåligt                         Bra



Frågor?

E-mail: Liria.Ortiz@gmail.com

Hemsida: www.liriaortiz.com


