INBJUDAN

Fördjupning i MI, MoƟverande Samtal
ESKILSTUNA 12 APRIL 2018

MI är en klinisk metod som utgår från a klienten har resurser som
MI-terapeuten och klient/pa ent gemensamt ska försöka finna och
bygga vidare på. MI utgår från a klientens/pa entens problemsyn
och resurser ska framkallas, inte läras ut av en expert. MI bygger på
respekt för människors autonomi. Metoden är evidensbaserad och
har visat sig vara eﬀek v för a hjälpa en person ll förändring.

MÅLGRUPP
Utbildningen i moƟverande intervju (MI) vänder sig Ɵll personal inom Sörmlands kommuner och LandsƟnget, samt i mån av plats, övrig personal i verksamheter som redan har gåƩ MI-Grundutbildning.

OM UTBILDNINGEN

Utbildare: Steve Wicks, Beacon Stockholm
Steve Wicks, socionom och leg. psykolog, har använt moƟverande samtal sedan 1994 Ɵllsammans med sina klienter
/paƟenter. Han har gåƩ grundutbildning i MI samt prof.
William Millers utbildning för MI tränare och är medlem i
MoƟvaƟon Interviewer Network of Trainers (MINT). Steve
Wicks har bedrivit MI-utbildning i egen regi sedan 2002.

Plats: Vakteln, Elite Hotell, Eskilstuna >>Karta
Datum och Ɵd: 12/4 kl. 8.30 - 16.00

Fördjupning av metoden MI och den prakƟska användningen av verktyg och
strategier i specifika situaƟoner, uƟfrån deltagarnas egna erfarenheter. Deltagare uppmanas aƩ skicka aktuella frågeställningar, som önskas tas upp,
direkt Ɵll utbildare Steve Wicks senast 6/4.

kommuner och LandsƟng, övriga verksamheter 1 500 kr.
Fika ingår, men inte lunch.

FÖRDJUPNINGSDAGEN

Kontaktperson: Elisabeth Björk Andersson FoUiS

Dagen innehåller en kort repeƟƟon av grundläggande verktyg och strategier.
Kursdeltagarna har möjlighet aƩ före utbildningen skicka in önskemål om allt
från implementering av metoden Ɵll specifika frågeställningar om hur man
kan använda MI i olika samtalssituaƟoner. Dagen kommer aƩ innehålla flera
prakƟska övningar med syŌe aƩ fördjupa befintliga MI-kunskaper.

Välkommen!

180125

PRAKTISK INFORMATION

Kostnad: 1 300 kr för personal inom Sörmlands

elisabeth.b.andersson@fou.sormland.se

ANMÄLAN
Max 30 deltagare om antalet blir under 20 ställs utbildningen in. Bindande anmälan, platsen kan överlåtas Ɵll annan
person. Anmäl senast 27/3 2018, via
>> Anmälningsformulär på www.fou.sormland.se

