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Den motiverende samtale Barbro Holm Ivarsson Hent PDF Forlaget skriver: Den motiverende samtale er en
samtalemetode, som passer i alle sammenhænge, hvor man vil stimulere borgere eller patienter til at ændre
vaner eller livsstil. Metoden er evidensbaseret og vinder for tiden indpas på hele livsstilsområdet og i

sundhedsvæsenet generelt.

I denne praktiske håndbog beskrives metoden på en letlæst og pædagogisk måde. Bogen har en klar struktur,
og der er mange praktiske eksempler, som viser, hvordan man især kan gribe samtaler med ældre borgere og

patienter an. Den dækker emner såsom hverdag, visitation, handleplan, livsstil, demens, vejledning,
pårørende, måltider, hygiejne, aktiviteter, hjerneskade, medicin og vold.Bogens idé er at give læseren en god

grundlæggende forståelse af metoden og at vise, hvordan man direkte bruger metoden i praksis.

Målgruppen er sygeplejersker, jordemødre, radiografer, kostvejledere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social-
og sundhedsassistenter og alle andre faggrupper i sundhedsvæsenet, som har direkte kontakt med borgere og

patienter. 
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