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INBJUDAN/ANMÄLAN
Grundkurs i Motiverande Intervju
( MI )
Motiverande samtal är en personcentrerad och guidande metod för
kommunikation med målet att tydliggöra och förstärka personens
egen motivation till en (positiv) förändring.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kan erbjuda en 3-dagars grundutbildning i Motiverande intervju (MI) för er som vill komma igång att arbeta med
denna evidensbaserade samtalsmetod.
Utbildningen är uppdelad på 2 sammanhängande dagar samt en senarelagd dag då
man haft tid att öva sig i metoden.
Utbildningen kommer att ge en grund för att komma igång med denna
samtalsteknik/metod.
Utbildningsbevis tilldelas alla kursdeltagare efter fullföljd utbildning och inlämnad
hemuppgift.
Målgrupp
Utbildningen riktar sig i första hand till berörd personal som arbetar inom riskbruk-,
missbruk- och beroendevården (socialtjänst, hälso- och sjukvård), men är lika
användbar inom andra yrkesgrupper.

Datum och tid
Dag 1:
14:e
Dag 2:
15:e
Dag 3:
11:e

November
November
December

2017
2017
2017

kl 09.00 -- 16.00
kl 09.00 -- 16.00
kl 09.00 -- 15.30

Plats
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, vån 2, Borås (i samma hus som Navet Sience Center)
Lokal: Färgeriet
HITTA TILL OSS!
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Avgift
För deltagare inom kommun, primärvård och sjukvård i Södra Älvsborg uttas en
kursavgift med 3 500: - exkl moms/deltagare.
För externa deltagare uttas en avgift med 4 500: - exkl. moms/deltagare
Priset inkluderar utbildningsmaterial, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.
Avgiften debiteras efter de två första kursdagarna.
Utbildare
Catherine Larsson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.
Godkänd utbildare genom SKL/Kunskap till praktik.
Anmälan
Sker på bifogad anmälningsblankett :
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=986adcdf27f3
Senaste anmälningsdag: 31:e oktober, därefter stängs anmälningslänken!
Avanmälan
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång uttas hel avgift. Platsen kan överlåtas
till annan kollega
Bekräftelse
Bekräftelse om deltagande i utbildningen meddelas deltagaren via e-post.
OBS! Utan bekräftelse = ingen plats!
Min och max deltagare
Minsta antal deltagare för utbildningen är 10 personer och max 20 personer, vilket
kan innebära att utbildningen ställs in/senareläggs utifrån intresse.
Kontakt
Catherine Larsson
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Telefon: 0708-853837
Mail: Catherine.larsson@borasregionen.se

