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Telefonlinjer och hemsidor 
Äldretelefonen 020-22 22 33 – tele-

fonlinje för äldre med psykisk 
ohälsa. Även anhöriga kan ringa

Alkohollinjen 020-84 44 48 – telefon-
linje för alla som har behov av 
att samtala om alkohol

Sluta-röka-linjen 020-84 00 00 – tele-
fonlinje för rökare och snusare, 
och för professionella som vill 
stödja andra till tobaksstopp, 
www.slutarokalinjen.org

Nationella Hjälplinjen 020-22 00 60 – 
kris- och stödsamtal och psyko-
logisk hjälp, www.hjalplinjen.se

Jourhavande medmänniska  
08-702 16 80

Jourhavande präst 112

Hemsidor för professionella
www.1177.se – Sjukvårdsrådgivningen.
www.socialstyrelsen.se/aldreguiden 

– på Socialstyrelsens hemsida 
Äldreguiden kan man jämföra 
kommunernas äldreomsorg och 
olika hemtjänstverksamheter, 
äldreboenden och dagverksam-
heter. Äldreguiden bidrar med 
information om verksamheterna 
och kan utgöra ett stöd vid val 
av exempelvis hemtjänst. 

www.fhi.se/mi – Statens folkhälso-
instituts hemsida om MI. 
Innehåller en manual om MI, 
information om utbildningar, 
litteratur, material, hemsidor, 
kvalitetssäkring, vetenskaplig 
evidens, en webbaserad utbild-
ning i MI samt utbildningsfilmer.

www.motiverandesamtal.org
www.mi-utbildarna.se
www.liriaortiz.com – är hemsidor om 

MI där man bland annat kan 
hitta utbildare i MI-metoden.
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Utbildning och handledning
En grundutbildning i MI bör vara 
2–4 dagar. Därefter är det viktigt att 
utveckla och vidmakthålla kunska-
perna genom träning och handledning. 
Man bör helst se till att få personlig 
feedback på egna inspelade samtal. 
Detta kan ske genom att man spelar 
in MI-samtal som skickas in till kod-
ning på det särskilda MI-labb som 
finns på Karolinska Institutet, se info 
på www.miclab.org. Man kan också 
få feedback per telefonhandledning 
från labbets personal. Forskning har 
visat att utan feedback på egna samtal 
 återgår samtalet lätt till det gamla.
 Många landsting och kommuner 
anordnar utbildningar i MI. Svenska 
utbildade lärare som tillhör det inter-
nationella nätverket Motivational 
 Interviewing Network of Trainers, 
MINT, finns på den nordiska MI-hem-
sidan www.motiverandesamtal.org,  
på www.mi-utbildarna.se och på 
www.liriaortiz.com.
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