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Fire gode vaner 

og seks ferdigheter               

- god kommunikasjon med 

ryggpasienten
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Plan for foredraget

• Fire gode vaner

– Kommunikasjonsprinsipper

– Treningsprogram

• Utvidet modell: 6 ferdigheter

• Kurset: God kommunikasjon i smerteklinikk

• Gjennomgå de 6 ferdighetene
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Hvorfor er kommunikasjon viktig? 

• God kommunikasjon kan bidra til

– Bedre tillit til behandler

– Økt pasienttilfredshet

– Økt etterlevelse

– Færre klagesaker

– Bedre behandlingsresultat

• Mindre engstelse og “distress”

• Mer innsikt

• Bedre mestring
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Hva er Fire gode vaner?

 Testet ut i Norge i et stort prosjekt på Ahus

 Prosjektleder: Pål Gulbrandsen

 Anvendt i flere sykehus

 Diakonhjemmet sykehus fra 2012

 Diakonhjemsmodellen

 Erfaingsutveksling

 Stadig flere sykehus med

 Firma som driver trening: SomSagt

 Kommunikasjonsprinsipper og                     

et treningsprogram

 Et konsept utviklet av Kaiser Permanente i 

USA – opprinnelig for leger

 Richard M. Frankel
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Fire gode vaner

• Fire gode vaner ble først testet ut i Norge i et stort 

prosjekt på Ahus 2007-10



Legenes atferdsendring etter trening

Alle Kjønn Alder Forventninger Trening 
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• Men for noen  pasienter er det behov for 

– å utvide utforskingen av pasientens 

perspektiv

– å følge opp pasientens perspektiv mer tydelig 



Pasientperspektivet spesielt viktig 

i arbeid med smertepasienten

• Emosjonell sårbarhet

– Smerteubehag som motor

• Kognitiv usikkerhet

– Innsnevring av tenkemåter

– Verstefallstenkning

• Kritisk faktor: smerteatferd og 

mestringsstrategi

– Unngå belønning av smerteatferd

– I stedet belønne mestringsatferd
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Utvidet variant av Fire gode vaner

• Expanded 4 Habits Model

• Variant av Fire gode vaner 

skreddersydd for pasienter med mye 

bekymring

• Doktoravhandling av Tonje Lundeby,

2015
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Lundeby T, Gulbrandsen P, Finset A. The Expanded Four Habits Model –

A Teachable Consultation Model for Encounters with Patients 

in Emotional Distress. Patient Educ Counsel 2015 ; 98: 598-603



Utvidet moell: 6 ferdigheter

• Utgangspunkt i pasientens perspktiv

• Utforske pasientperspektivet

– Emosjonelt

– Kognitivt

– Ressurser og mestring

• Følge opp på hver av disse områdene 

– Emosjonelt – vise empati

– Kognitivt – femme innsikt

– Ressurser og mestring – fremme mestring

15
Arnstein Finset: Kommunikasjon med smertepasienter 

i E.A. Fors og T. Stiles: Smertepsykologi. Oslo: 2017



Investér i
begynnelsen

Etabler kontakt
Kartlegge 

pasientens 
anlligende

Planlegge timen

Utforsk
pasient-

perspektivet

Utforske 
pasientens tanker, 

bekymringer og 
konsekvenser i 

hveradagen

Følg opp
følelser, tanker 

og mestring
Være åpen for 

pasientens følelser
Vise empati verbalt 

og nonverbalt

Investér
i av-

slutningen

Gi diagnostisk 
informasjon

Involvere pasienten 
i beslutninger

Avslutte samtalen

Fire gode vaner – utvidet modell

• Emosjonell  

fordypning

• Kognitiv 

fordypning

• Mestrings-

fordypning

Ferdighet 1
Utforsk 
bekym-
ringene

Ferdighet 3
Utforsk 

forståelsen

Ferdighet 5
Utforsk 

ressursene

Ferdighet 2
Følg opp 

bekymringer
empatisk

Ferdighet 4
Fremme 
innsikt

Ferdighet 6
Fremme 
mestring



17

0

1

2

3

4

5

6

Utforske
følelser

Vise empati Utforske
forståelse

Fremme
innsikt

Utforske
ressurser

Fremme
mestring

Før trening
17

Antall ganger hver ferdighet ble anvendt

Effekt av trening i Lundebys doktorarbeid
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Kommunikasjonskurset «God 

Kommunikasjon i smerteklinikk»
• 2-dagerskurs, gjennomført i 2016-17 i fire 

smerteklinikker

• Mål: å løfte fram noen nyttige kommunikasjonsverktøy 

for arbeid med smertepasienter

• Innholdet: utvidet Fire gode vaner-modell med seks 

spesifiserte ferdigheter

• Veksling mellom plenum og smågrupper

• Hver ferdighet gjennomgås for seg

– Kort forelesning

– Rikelig tid i trening i smågrupper

– Oppsummering i plenum for hver ferdighet

• Avslutning med vekt på hva hver enkelt opplever som 

nyttig for seg



Resultat av trening

• Spørreskjema til deltakerne før og 

umiddelbart etter kurs

• 12 spørsmål om egen mestringstillit for de 

seks ferdighetene

– Fra 0 til 10
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I bunnen av verktøykassa:

de instrumentelle ferdighetene

• De seks ferdighetene skal anvendes i en 

kontekst:

– Legens anamneseopptak og undersøkelse

– Fysioterapeutens kartlegging øg øvelser

– Etc.
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Fra det generelle til det spesielle

• Fire gode vaner

– Aktuell i alle konsultasjoner

• «God kommunikasjon i smerteklinikk» (X4H)

– Spesielt designet for smertepasienter

– Bruke kommunikasjon som terapeutisk strategi

• Spesielle grep og behandlingsmetoder

– Motiverende interjvu, CBT, ACT etc.
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Vekt på ferdigheter, men også på 

relasjonen til pasienten

• Bevissthet på bruk av de seks ferdighetene

• Samtidig fremme gjensidighet i samtalen og 

en god relasjon
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Ferdighet 1:

UTFORSKE BEKYMRINGENE
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Hvorfor starte med følelser?

• Følelser og bekymringer hos 

smertepasienter:

– Viktig for å skape tillit

– Mange pasienter har negative erfaringer

– Negative emosjoner kan forsterke 

smerteubehaget

• Også en utfordring for behandleren

– Vi må lære å håndtere våre egne følelser



Være åpen for pasientens følelser:

hint og bekymringer

• Informasjon som ligger i pasientrapporterte data 

(spørreskjemaer)

• Lytte etter verbale og nonverbale hint

Eksempler på hint om at pasienten kan være 

redd:
– Usikkerhet - Jeg lurer veldig på hvordan det går

– Forbehold - Jo, det går vel i og for seg greit kanskje

– Metaforer - Batteriet mitt er utlada

– Gjentakelser - Som jeg sa, jeg har mye vondt i magen

– Hendelser - Faren min døde av kreft i magen

• Senke tempoet!

• Være åpen for at det er lov å snakke om følelser
– ta pasienten på  alvor



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Pasienten sier to ting på en gang

Jeg har smerter… …som nesten er uutholdelige

Utsagn om
et symptom

Hint

Fokus på tilstand
Fokus på pasientens 

perspektiv

To tanker i hodet på en gang!



Følg opp hintene med pauser 
og småord

 stillhet, kort pause

 nonverbale signaler og oppmuntringer

 god blikk-kontakt

 småord som viser at du følger med

 oppmuntre  pasienten til å uttrykke seg

 parafrasering, reformulering (men ikke

mekanisk gjentakelse)

 reflektere eller speile følelser 

 sammenfatte, oppsummere og så 

spørre



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

To måter å forholde seg

til pasientens følelser på

• Den avventende måten:

– Lytte etter pasientens hint

• Den proaktive måten: noen ganger spørre 

direkte om bekymringer

– «Kan du si litt om hva som bekymrer deg?»
• Avhengig av hvor mye tid vi har

• Avhengig av formålet med samtalen

• Utfordringen er hva du skal gjøre når du har 

bekymringen på bordet



Take home message

• Viktig å etablere tillit og ta bekymringene på 

alvor

• Lytt etter hint

• Senk tempoet, bruk pauser og småord

• Utforsk bekymringene



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Ferdighet 2:

FØLGE OPP BEKYMRINGENE

PÅ EN EMPATISK MÅTE

Ferdighet 2
Empatisk
tilbake-
melding

http://www.google.no/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIuoDcqtL-xwIVyg8sCh0LbQmn&url=https://norsis.no/2014/03/krav-til-det-offentlige-om-styringssystem/&psig=AFQjCNHGHHMxUcKJpWkArJfQqaDbh4y3Hw&ust=1442599037594066
http://www.google.no/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIuoDcqtL-xwIVyg8sCh0LbQmn&url=https://norsis.no/2014/03/krav-til-det-offentlige-om-styringssystem/&psig=AFQjCNHGHHMxUcKJpWkArJfQqaDbh4y3Hw&ust=1442599037594066


Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Empati

Tre elementer i empati:

• registrere at den annen part faktisk formidler 
følelser

• selv å bli berørt av disse følelsene

• respondere i forhold til den annen parts 
følelser

– formidle at budskapet er mottatt
• si fra hvis man blir berørt

– formidle akseptering, respekt og støtte

– noen ganger reflektere og utdype 
budskapet



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Hvorfor vise empati?

• Skape en god relasjon

• Bidra til at negative emosjoner skal være med 

på å forverre smertene 



Vis empati nonverbalt

• Øyenkontakt

• Kroppsholdning

• Ansiktsuttrykk

• Stemme

• Aktivt uttrykk for oppmerksomhet

• Relasjonen bygges både gjennom hva du 

sier og hvem du er i møtet med pasienten



Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Gi et tydelig og eksplisitt anerkjennende 
svar når følelsene uttrykkes!

• Anerkjennelse - Nei, det kan ikke være lett

• Speiling - Fortvilet, sier du

• Påpekning - Jeg ser at dette går inn på deg

• Legitimering - Det er jo svært forståelig at…

• Støtte - Dette vil jeg hjelpe deg med

• Partnerskap - La oss se om vi sammen…

• Ros - Jeg synes du takler det fint



Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Gi et tydelig og eksplisitt anerkjennende 
svar når følelsene uttrykkes!

• Anerkjennelse - Nei, det kan ikke være lett

• Speiling - Fortvilet, sier du

• Påpekning - Jeg ser at dette går inn på deg

• Legitimering - Det er jo svært forståelig at…

• Støtte - Dette vil jeg hjelpe deg med

• Partnerskap - La oss se om vi sammen…
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Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Være bevisst på hvor mye rom 
man gir rom for å gå videre

• Noen ganger gå litt videre på temaet

• Noen ganger ta en positiv vri

• Avrunde temaet på en god måte
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Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Take home message

• Bidra til at negative emosjoner skal være med 

på å forverre smertene 

• Ikke en mekanisk ferdighet – bygg en god 

relasjon

• Gi et tydelig og eksplisitt anerkjennende svar 

når følelsene uttrykkes!

• Avrunde på en god måte



Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Ferdighet 3:
UTFORSKE FORSTÅELSE

Ferdighet 3
Utforsk 

forståelsen
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Forskjellig forståelse hos ulike 

pasienter

• Tanker om årsak

– Fiks ide om årsak?

– På leiting etter biologisk forklaring?

– Statisk medisinsk sykdomsmodell?

– Motstand mot psykologiske faktorer

• Kognitive faktorer som innebærer 

uhensiktsmessig forståelse og opprettholder 

smerte

– Oppmerksomhet rettet mot smerten

– Negative forventninger

– Verstefallstenkning



Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Grep for å utforske forståelsen

• «Hvilke tanker har du selv om dette?»

• «Lytt – fortell – lytt!»

• Hva slags tanker kan pasienten ha om 

symptomer, plager, mangel på bedring?

46



Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Balansegang

47

• Viktig

– Å kartlegge smerte

– Å la pasienten fortelle hva han/hun har på hjertet

– Å hjelpe pasienten til en god forståelse av smerte 

• Samtidig

– Vi ønsker å hjelpe pasienten til å ta 

oppmerksomheten bort fra smerten 



Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Take home message

• Kartlegg aktivt hvordan pasienten selv tenker 

om sin tilstand

• «Lytt-fortell-lytt!»



Avdeling for medisinsk atferdsforskningAvdeling for medisinsk atferdsforskning

Ferdighet 4:
FREMME INNSIKT

Ferdighet 4
Fremme 
innsikt
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Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Fremme innsikt

• Gi informasjon

– Tilbakemelding fra undersøkelser

• Bidra til forståelse av sammenhenger

• Utfordre pasientens forståelse

– Kjent prinsipp fra kognitiv terapi

• Bidra til å skape en positiv forventning om 

smertelindring eller annen endring
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Informasjon til pasienten 
ved sammensatte lidelser

• Unngå å si 

– «Jeg har ikke funnet noe» 

– «Jeg vet ikke hva dette er»

– «Vi har ingen forklaring på smertene dine»

• Hvordan gi en tilbakemelding om negative 

funn?
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Finne de riktige ordene

• Sammensatte lidelser er et godt ord

• Unngå psykiatrisering
– Somatisering

– Funksjonelle lidelser

• Bruke et språk som 

– Fremmer pasientens forståelse

– Som vi samtidig kan stå for medisinsk



Generelle prinsipper om å informere 
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• Forberedelse Forbered konsultasjonen, 

prioriter hva du vil si

• Lytting Sjekk hva pasienten vet og 

tenker, eventuelt føler

• Informasjonsformidling Gi informasjon rett fram med 

et enkelt språk

• Tilpasning Tilpass informasjon til pasienten, 

porsjonér informasjonen

• To-veisprosess Følg med på reaksjoner, anerkjenn

følelser, involvér pasienten 

• Informasjonsforståelse Sjekk at pasienten har forstått

• God avslutning Avslutt på en god måte



Lytt – fortell - lytt
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• Forberedelse Forbered konsultasjonen, 

prioriter hva du vil si

• Lytting Sjekk hva pasienten vet og 

tenker

• Informasjonsformidling Gi informasjon rett fram med 

et enkelt språk

• Tilpasning Tilpass informasjon til pasienten, 

porsjonér informasjonen

• To-veisprosess Følg med på reaksjoner, anerkjenn

følelser, involvér pasienten 

• Informasjonsforståelse Sjekk at pasienten har forstått

• God avslutning Avslutt på en god måte

LYTT

FORTELL

LYTT       FORTELL

LYTT       FORTELL

LYTT       FORTELL



Fremme innsikt

• Ta utgangspunkt i pasientens egen 

forståelse utforsket i ferdighet 3

• Prøv å gi en god biologisk forståelse før du 

går videre

– Tegne og fortelle

• Hjelpe pasienten til å se sammenhenger

– Vonde sirkler

– Aktivitetsregulering

• Legg hele tida vekt på dialogen med 

pasienten



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Bruk av illustrasjoner

• 2 eksempler på «frihåndstegning»

– Modell for smertemekanismer: transmisjon og 

modulering

– Onde sirkler

• Ofte det beste å tegne der og da
– Men NBRR på Diakonhjemmet sykehus har laget et lite hefte 

med tegninger av ulike modeller



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Her kjenner du 

at det gjør vondt

Her skjer det en 

aktivitet i hjernen 

som gjør at det kjennes 

vondt

Her skjer det noe som

påvirker signalet nedover

Den grønne pila kan øke 

eller stenge av for signalene

til hjernen

Hvordan kan vi påvirke

den grønne pila?

Her går

signalene 

opp til

hjernen

Tegning av mekanismer



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Her skjer det noe som

påvirker signalet nedover

Den grønne pila kan øke 

eller stenge av for signalene

til hjernen

Hvordan kan vi påvirke

den grønne pila?

Formidle prinsippet om modulering

Positive forventinger

kan faktisk

bidra til

smerte-

lindring,

jfr.

placebo-

effekten



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Får ikke sove

Stress 

på jobben

Vondt hele tida

Kona blir sur

Smerte

Orker ikke trene

Eksempel på frihåndstegning  
av onde sirkler



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Får ikke sove

Stress 

på jobben

Vondt hele tida

Kona blir sur

Smerte

Orker ikke trene

Samtale om den onde sirkelen

• Det er viktig å  bygge på pasientens egne ord:

• «Er det noe av dette du kunne gjøre noe med?»

• «Må det være slik? Kan vi tenke litt annerledes?»

• «Hvor kan vi starte?»

Da nærmer vi oss ferdighet 5 og 6!



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Kognitiv terapi

• Ferdighet 4 kan videreføres i ulike varianter av 

kognitiv terapi



Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Benytte anledningen til å fremme 

innsikt når vi snakker om behandling

• Viktig å fremme etterlevelse

– gi informasjon om begrunnelsen for 

behandling

– Sikre at pasienten forstår

• Involver pasienten

• Nyttig kunnskap fra placeboeffekt-forskningen:

– Skap en positiv forventning

– Informer med en viss overbevisningskraft
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Take home message

• Ta utgangspunkt i pasientens forståelse

• Etterstreb en god dialog, ikke ensidig formidling

– «Lytt-fortell-lytt»

• Hjelp pasienten til å se sammenhenger

• Bruk gjerne illustrasjoner

• Åpne for å tenke på en annen måte

• Involver pasienten i beslutninger

• Skap en positiv forventning hos pasienten
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Ferdighet 5:
UTFORSKE RESSURSER

Ferdighet 5
Utforsk 

ressursene
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Utgangspunkt: forståelse

• Bygge på forståelsen fra ferdighet 3 og 4
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Hva er ressurser?

• Pasientens helse og fysiske egenskaper

• Pasientens personlige egenskaper 

• Pasientens verdier og preferanser

• Pasientens interesser, kunnskaper og 

ferdigheter

• Yrke, tilknytning til arbeidslivet

• Familie, sosialt nettverk, sosial tilhørighet

• Fysiske ressurser, ting



Hvorfor er ressurser relevant?

• Vi må vite hvilke ressurser vi skal bygge på 

hvis vi skal bidra til å fremme mestring

– For å komme inn i positive atferdsmønstre

– Omsette innsikten i praksis
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Kartlegge ressurser

• Unntaksspørsmålet

– «Hvordan er det på en god dag?»

• Hva er det pasienten liker å gjøre?

• Hva er viktige verdier og preferanser?

• Hva er det pasienten får til?

• Hva kan vi bygge på i pasientens arbeid med å 

tenke og handle alternativt?

• Ressurser kan også kartlegges ved observasjon 

av hvordan pasienten fungerer
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Take home message

• Finne ut pasientens verdier og preferanser

• Finne ut hva pasienten kan og er god på, som 

han eller hun kan bygge videre på i egen 

mestring
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Ferdighet 6:
FREMME MESTRING

Ferdighet 6
Fremme 
mestring
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Utgangspunkt 1: Ressurser

• Pasientens mestringsressurser slik de er kartlagt i 

ferdighet 5



Utgangspunkt 2: Innsikt

• Men du må kanskje også trekke med deg 

pasientens forståelse av smerteplagene fra 

ferdighet 4:

– Hva tenker du om smertene?

– Hva er konsekvensene i dagliglivet?

• Hva kan du gjøre med det?

– Hva kan du akseptere?

– Hva vil du forandre på?
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Avdeling for medisinsk atferdsforskning

Får ikke sove

Stress 

på jobben

Vondt hele tida

Kona blir sur

Smerte

Orker ikke trene

Gjensyn med den vonde sirkelen



Men det er også mulig å tenke

i gode sirkler

Smerte

Mindre vondt

hvis jeg kan

ta pauser når

jeg selv vil

På en god dag

liker jeg å …

Mindre smerte



Får ikke sove

Stress 

på jobben

Vondt hele tida

Kona blir sur

Orker ikke trene

Gode og onde sirkler satt sammen

Smerte

Mindre vondt

hvis jeg kan

ta pauser når

jeg selv vil

Mindre smerte

På en god dag

liker jeg å …

Godt utgangspunkt for en samtale om mestring



Betydningen av endringsmotivasjon

• Forsikre deg om at pasienten er motivert for 

endring

– Hvis ikke er ambivalenshåndtering nødvendig:

• Rull med motstanden! –

– Fremme motivasjon stort tema: 

• Motiverende intervju
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Mestringssamtalen

• Gjør mestring til et konkret tema

• Velge et område for mestring

– F. eks. med utgangspunkt i vonde og gode sirkler

• Legg en plan sammen med pasienten

– Formulere konkrete og realistiske mål

• Oppfølging over tid 

– Hjemmelekser

• Belønne god atferd, avbetinge smerteatferd

– Unngå å belønne smerteatferd

– Gi oppmuntring og ros 77
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Take home message

• Bygg på pasientens innsikt om plagene og 

forståelse av egne ressurser, verdier og 

preferanser

• Sjekk pasientens motivasjon for endring

• Gjør mestring til et tema, snakk med pasienten 

om konkrete mål

• Følg opp med hjemmelekser

• Gi oppmuntring og ros



Takk for oppmerksomheten!
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