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Motiverende intervju (MI) er 
en målrettet og klientsentrert 
samtaleform som kan brukes 
når man ønsker å utforske og 
styrke en klients indre 
motivasjon for endring.

Prochaska & DiClemente 1983







Sykemelding

Innen 4 uker
Arbeidsgiver 
initiativ til 
oppfølgingsplan

Innen 7 uker
Dialogmøte 1 
med arbeidsgiver

Innen 6 måneder
Dialogmøte 2 med 
arbeidsgiver, NAV 
og vet sykmelder

Dialogmøte 3?

8 uker:
Inklusjon 

14 og 16 uker:
Samtaler



Inklusjonskriterier:
• 18-62 år
• Sykmeldt 50-100% i mer enn 7 uker
• Tilhørende NAV Falkenborg (Trondheim)
• Alle diagnoser

Eksklusjonskriterier:
• Uten arbeidsgiver
• Graviditet

Primære endepunkt:
• Totalt antall sykefraværsdager i løpet av 12 måneder oppfølging



• Energimangel

• Tap av normalt liv

• På leting etter en løsning



Energimangel

• Kombinasjon av helseutfordringer og stress på jobb og hjemme

• Problem å fungere på begge arenaer

• Symptomer som smerter, fatigue, svimmelhet og 
konsentrasjonsvansker

• Sykefravær opplevdes nødvendig for å ha nok energi

F 39: ‘. . . this time I’m on leave to a larger degree 
because of my daughter, who is struggling with 
mental illness, [. . .] I’ve arranged with my GP 
that I can use a [burnout] diagnosis to be able to 
be home.’



Tap av normalt liv

• Sykefravær utfordret identiteten

• Tap av jobb som sosial arena

• Vanskelig når sykdommen ikke var synlig eller manglet 
diagnose

• Isolasjon for å unngå spørsmål

F 58: ‘I have friends that have asked how long I’m going to be on sick 
leave. And I tell them I don’t know but the doctors say it could be 2– 3 
months [. . .]. Then they get surprised because I look just fine and when I 
talk to them I sound fine. What they don’t see is when I’ve spent an hour 
or two with friends or some other small task, I’m stuck in my reclining 
chair for a couple of hours. They don’t see that.’



Opplevde god og 
støttende relasjon til 
NAV-veilederne

Samtalene var med 
å legitimere det å 
være sykmeldt, 
reduserte skam og 
skyldfølelse

Informasjon, støtte og 
tilbakemeldinger på 
oppfølgingsplan gjorde at 
samtalene opplevdes 
nyttig og ga økt 
mestringstro på retur til 
arbeid



• Fokusgruppeintervju NAV ansatte
• Fidelity målinger av MI-samtaler
• Spørreskjema deltakere

• Adoption
• Implementation
• Maintenance



Adoption

• MI nyttig, men vanskelig å beherske

• Opplevdes nyttig å møte de sykmeldte på dette tidspunktet

• Opplevde utvikling og økt selvtillit som fagperson

• De sykmeldte fornøyd med samtalene



Implementation

• Ekstra arbeidsbelastning

• Manglende støtte fra ledelsen

• Rollekonflikter

• Varierende skår på MI-fidelity

We felt that we should be in the MI-spirit in 
order to explore the sick-listed workers’ 
motivation to move forward, while also being 
gatekeepers of sickness benefits […].



Maintenance

• Manglende muligheter for å utvikle og bruke MI-ferdighetene 
utenfor samtalene og månedlig supervisjon.

• Opplevde motstand blant kolleger

• Bruksområde? Til vanlig få en-til-en samtaler
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