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Att hantera 
motstånd 
Vad gör vi när patienten 
säger ”nej”? 

Tima Sheiakh, kurator 
Urologiska kliniken 
Universitetssjukhuset i Linköping 

tima.sheiakh@lio.se 

Motivation och motstånd 
�  två sidor av samma mynt 

� allt vi gör är ändamålsenligt 

�  ingen kan leva med ett vakuum 

Hjärnan och motivation 

�  limbiska systemet med 
bl.a. Amygdala som 
har betydelse för 
människans känsla av 
motivation. 

�  prefrontal cortex 
samordnar 
informationen och 
bestämmer om ett 
beteende ska utföras. 

�  dopamin 

Engagemang 

� Vilken specifik behandling som än 
förmedlas, så är patientens engagemang 
själva nyckeln. 

� Att engagera är processen där man 
etablerar en ömsesidigt förtroendefull och 
respektfull hjälpande relation. 

� Största hotet: frånvaro av ömsesidighet 

Engagemang 

�  ingen är omotiverad 

� när grundläggande behov är angelägna, 
kan människor ha svårt att tänka längre 
bort än idag eller imorgon. 

� att bygga en hållbar allians 
   hjälper dig att se patientens 
   ”dagsform”. 

�  Känner jag mig 
respekterad av den 
här sjukgymnasten? 

�  Lyssnar han/hon på 
mig och förstår mig? 

�  Litar jag på den här 
personen? 

�  Har jag något att 
säga till om? 

�  Blir jag erbjuden ett 
personligt val eller 
en standard-
behandling? 

En god allians… 
Vad tänker patienten? 
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Att lyssna 
”Så när du lyssnar på någon, helt och fullt, 
uppmärksamt, så lyssnar du inte bara till orden, 
utan också till den känsla som förmedlas, till 
helheten, inte bara en del av den.” 

- Jiddu Krishnamurti - 

Fallgropar 

� Expertfällan � Småpratsfällan 

Fallgropar 

� Rådgivaren 
”Oombedda råd är livets 
skräpmail” 

-  Ben Williams – 
 

Att erbjuda information 
och råd är ett 
tvåvägsutbyte av 
potentiellt rik komplexitet. 

När motivationen 
saknas… 

Hur får man en rund pinne i ett 
fyrkantigt hål? 

�  ”Manipulation”. 
Använd dina 
professionella förmågor 
inte för att slå in cirkeln 
i kvadraten utan för att 
få cirkeln mjuk och 
formbar av egen vilja. 

�  Beteendeanalys – att 
veta på förhand vart 
det är på väg. Hitta 
mönster i upprepade 
beteenden. 

Jag gör det inte 

Jag kan inte göra det 

Jag vill göra det 

Hur gör jag det? 

Jag gör ett försök 

Jag kan göra det 

Jag kommer att göra det 

Jag gjorde det! 

Motivationstrappan 
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Buffert för dagen 
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SMART-modellen 
�  Specifikt. Det ska vara tydligt vad som ska 

uppnås. 
 

�  Mätbart. Var överens om hur ni mäter att ni 
lyckats. Är det i kostnad, tid, kvalitét, meter etc. 

 

�  Accepterat. Den som ska uppfylla målet måste 
”vara med på tåget” och känna att det 
innebär någon form av vinst att uppnå. 

 

�  Realistiskt. Det ska vara faktisk möjligt att uppnå 
målet. Var lyhörd vid ev upplevt motstånd. 

 

�  Tidsbestämt. Det ska finnas en tydlig deadline 
och prioritering för målet. 

Olika typer av motstånd 

� affektivt motstånd – handlar om känslor. 
Kan vara kodade av tidigare erfarenheter 
eller vår buffert för dagen. 

� beteendemässigt motstånd – det okända 
skrämmer oss. Gamla hjulspår. 

� kognitivt motstånd – självförtroendet 
sviktar, ruptur i alliansen etc. 

KASAM  
- hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet 
 
 

 
� Känsla Av SAMmanhang 

– Aaron Antonovsky, prof. 
medicinsk sociologi, 

salutogenesens fader 

sjuk frisk 

En människa är aldrig helt frisk eller helt sjuk, graderna varierar 
hela tiden. 
 
Behandlar vi det sjuka eller uppmuntrar vi det friska? 
Patienten märker skillnaden… 

Att vara en mänsklig GPS 

�  Du sitter med kartan. 
�  Patienten sitter 

bakom ratten. 

�  Var vänlig gör en u-
sväng… 

�  Alternativ väg 
behöver 
kommuniceras. 

 
�  Du är patientens 

vikarierande hopp! 


