
I anledning af Gregers Rosdahls nye bog ’Den moti-
verende samtale – praktisk håndbog til samtaler om 
rehabilitering’ afholdes et seminar med fokus på den 
motiverende samtale i rehabilitering. 

På seminaret vil Gregers Rosdahl fortælle hvordan den 
motiverende samtale kan anvendes inden for rehabili-
teringsområdet til at skabe et samarbejde med borge-
ren i udarbejdelse af mål og planer, og hvordan man 
sikrer at vedkommende involveres aktivt i gennem hele 
processen, så borgerens indre motivation bliver den 
drivende kraft i rehabiliteringsforløbet.  

På seminaret præsenteres en række konkrete værktø-
jer, der sikrer samarbejde og involvering og man får 
inspiration til succesfuld implementering af metoden 
i organisationen. Mødet afrundes med tid til erfarings-
udveksling over en bid mad. 

Den motiverende samtale (eng: Motivational Intervie-
wing) er en evidensbaseret metode, der anbefales af 
både Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen og mange 
kommuner og institutioner har implementeret metoden 
i det borger- og patientrettede arbejde.  

09.30 Velkomst 

 Den Motiverende Samtale i rehabilitering 
 Samtaler og dialog er en af de afgørende faktorer for en vellykket 

rehabiliteringsproces. Dette oplæg viser, hvordan den motiveren-
de samtale matcher de grundlæggende værdier i rehabilitering 
om et godt samarbejde, høj grad af involvering, meningsfuldhed i 
processen og ikke mindst at gøre borgeren/patienten til en central 
beslutningstager. Gennem eksempler og cases præsenteres du for 
en række værktøjer og samtaleteknikker til, hvordan den motive-
rende samtale rent praktisk kan anvendes i samtaler med borgere 
om rehabilitering. 

 V. Gregers Rosdahl

 Læring og implementering – 10 års erfaring med undervisning i MI
 Hvordan lærer professionelle egentlig den motiverende samtale? 

Hvordan lykkes man med at sikre at metoden implementeres i or-
ganisationens tilbud og praksis? I dette oplæg fortæller Gregers om 
sine 10 års erfaringer med undervisning i den motiverende samtale 
inden for rehabiliteringsområdet, og hvad der skal til for at lære me-
toden og lykkes med at implementere metoden i sin organisation.  

 V. Gregers Rosdahl

 Værktøjspræsentation 
 Demonstration af en række simple og konkrete værktøjer fra den mo-

tiverende samtale, der sikrer samarbejde, involvering og motivation.

12.00 Frokost og netværk

12.45	 Afslutning	på	officielt	program

TEMA: BORGEREN I CENTRUM FOR VELLYKKEDE REHABILITERINGSFORLØB

Den motiverende samtale 
i rehabilitering
SEMINAR DEN 16. SEPTEMBER - KØBENHAVN

DEN MOTIVERENDE SAMTALE      |     ARTIKLER - REDSKABER - KURSER - SAMTALER      |      WWW.DENMOTIVERENDESAMTALE.DK
EMAIL: GREGERS@DENMOTIVERENDESAMTALE.DK 
TELEFON: +45 3179 1080

OPLÆGSHOLDER

Gregers Rosdahl, Cand. mag. i filo-
sofi, konsulent og underviser med 
speciale i den motiverende sam-
tale og forfatter, medlem af MINT.

NY BOG OM REHABILITERING
’Den motiverende samtale – 
Praktisk håndbog til samtaler 
om rehabilitering’. Munksgaard 
2016. Bogen har samlet en mas-
se ideer og inspiration til gode 
rehabiliteringssamtaler. 

MÅLGRUPPE
Medarbejdere og ledere med ansvar for kompe-
tenceudvikling inden for rehabiliteringsområdet

TID OG STED
Den 16. september 2016 kl. 09.30-12.45 hos 
Bings Copenhagen, 
Vesterbrogade 149, 1620 København V

TILMELDING
Gregers@denmotiverendesamtale.dk

PRIS
Deltagelse i arrangementet koster: 
500,- kr. ekskl. moms.

LÆS MERE
Vil du vide mere om Den Motiverende Samtale, kan 
du læse mere på www.DenMotiverendeSamtale.dk. 

PROGRAM


