INBJUDAN

4 dagars utbildning i ASI (AddicƟon Serverity Index)
Den 14-15 mars, 13 april och 12 oktober 2018, på Odd Fellow, Eskilstuna
ASI är en standardiserad metod för aƩ kartlägga och
bedöma alkohol- och narkoƟkarelaterade problem. ASI
är en halvstrukturerad personlig intervju och eƩ hjälpmedel för aƩ dokumentera och systemaƟsera uppgiŌer
av relevans för utredning och uppföljning av klienter
med alkohol och narkoƟkarelaterade problem.
ASI finns i två varianter, ASI grund och ASI uppföljning och kan
därför användas både för bedömning av klientens hjälpbehov
och uppföljning av klientens SituaƟon. Läs mer om ASI metoden
på www.socialstyrelsen.se.

UPPLÄGG
2+1+1 dagars utbildning. Mellan dag 2 och 3 görs en egen ASI
på en klient som följs upp under dag 3. Dag 4 genomförs 6
månader eŌer dag 3. På ASI utbildingen för deltagarna lära sig
aƩ använda intervjun i siƩ arbete och ges möjlighet aƩ öva på
intervjuteknik. Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version
ASI Grund 2007.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig Ɵll dig som arbetar inom missbruks och beroendevården främst kommuner och landsƟng. I mån av plats
även andra aktörer.

FRÅGOR?

180122

Kontakta Åsa Edvardsson, metodstöd och utbildare ASI
asa.edvardsson@live.se eller 070-169 36 63.

P R A K T I S K I N F O R M AT I O N
Tid: 8.30-16.30
Plats: Odd Fellow, Eskilstuna >>Karta
Utbildare: Åsa Edvardsson, godkänd ASI-utbildare av
Socialstyrelsen
FörutsäƩningar: Kostnad för utbildningen är 4400 kr kr
för personal inom Sörmlands kommuner och LandsƟng,
övriga verksamheter 5 400 kr inklusive fika, manual och
annat material (inte lunch). Antalet platser är 12 vid
färre än 8 deltagare ställs utbildingen in.
Anmälan: Bindande anmälan (kan överlåtas Ɵll annan).
Anmäl senast den 2/3, via:
>>anmälningsformuläret på www.fou.sormland.se

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
•
•
•
•
•
•

IntrodukƟon av metoden och de olika momenten
Öva på metoden och genomgång av frågorna i
instrumentet
Kodning och skaƩning
KlientnyƩan
Användningsområden
Bedömning av vårdnivå

