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Motiverande samtal - MI

Grundutbildning MI - 2000:- exkl. moms

MI är en samtalsmetod och ett förhållningssätt med dokumenterad effekt på motivationsdelen av en förändringsprocess. MI används i många olika sammanhang där
det handlar om att hjälpa människor till en förändring på deras egna villkor. Det är
en empatisk och följsam samtalsstil med mål att stärka personens egen motivation att
uppnå förändring.

Alternativ 1 - Grundutbildning 1+1 dag

MI upplevs ofta som hjälpsamt både av personal och patient/klient/elev.
MI rekommenderas i nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.
MI ger förutsättningar för att skapa delaktighet.
MI hjälper att se möjligheter i svåra situationer.
MI kan fungera som ett verktyg när klienter behöver hjälp att finna motivation att:
följa ett behandlingsprogram, göra en livsstilsförändring eller ta ansvar för sin livssituation.
Vem passar denna utbildning för?
För dig som jobbar med människor och vill utöka din kommunikativa förmåga och
hjälpa andra att hitta sin egen motivation till förändring.

Utbildningen omfattar 1+1 dag och du behöver inte ha några förkunskaper om MI för
denna utbildning. I utbildningen får du en grundläggande orientering om MI-teorier
och du får tillfälle att öva dina nya färdigheter på ett sådant sätt att du redan efter
dag 1 av utbildningen kan praktisera MI i ditt arbete. Mellan dag 1 och dag 2 gör du
en hemuppgift som blir en viktig del av dag 2. Efter utbildningen kan du praktisera MI
på en grundläggande nivå.
Alternativ 2 - Grundutbildning 3 dagar
Utbildningen omfattar 3 dagar med start efter lunch dag 1. Du behöver inte har några
förkunskaper om MI för denna utbildning. I utbildningen får du en grundläggande
orientering om MI teori och du får tillfälle att öva dina nya färdigheter på ett sådant
sätt att du redan under dag två kan börja praktisera MI som samtalsmetod. Under
utbildningen så gör du en samtalsuppgift som blir en viktig del av den avslutande dagen. Efter utbildningen kan du praktisera MI på en grundläggande nivå.

Påbyggnadsutbildning MI - 2000:- exkl. moms
Utbildare

Alternativ 1 - Påbyggnadsutbildning 1+1 dag

Petter Tideström
Petter arbetar som kurator på Ålsta folkhögskola och är utbildad MI-tränare och
medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Mail petter.tidestrom@alsta.nu

|

Telefon 076-104 99 51

Utbildningen omfattar 1+1 dag och kräver att du har förkunskaper motsvarande
grundutbildningen. I denna påbyggnadsutbildning får du tillfälle att fördjupa dina
teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre skall kunna
utöva MI i ditt arbete. Mellan dag 1 och dag 2 gör du en hemuppgift som innebär att
du praktiskt övar dina MI-färdigheter och dag 2 använder du hemuppgiften för att
träna feedback.

Johannes Dock
Johannes arbetar som folkhälsoplanerare på Region Västernorrland och är utbildad
MI-tränare och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Mail johannes.dock@rvn.se

|

Telefon 070-560 60 54

Annika Henriksson
Annika arbetar som leg. fysioterapeut på Region Västernorrland och är utbildad
MI-tränare och medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Mail annika.henriksson@rvn.se

|

Alternativ 2 - Påbyggnadsutbildning 3 dagar
Utbildningen omfattar 3 dagar med start efter lunch dag 1. Påbyggnadsutbildningen
kräver att du har förkunskaper motsvarande grundutbildningen. I denna påbyggnadsutbildning får du tillfälle att fördjupa dina teoretiska kunskaper om MI och träna samtalsfärdigheter för att du bättre skall kunna utöva MI i ditt arbete. Under utbildningen
så gör du en samtalsuppgift som innebär att du praktiskt övar dina MI-färdigheter och
dag 3 använder du uppgiften för att träna feedback.

Telefon 060-14 56 00
Fördjupad information hittar du på www.ålsta.nu

KURSLITTERATUR
INGÅR

Utbildningsdatum hösten 2020
SUNDSVALL 1+1 DAG
Datum

Kurstyp

ÖRNSKÖLDSVIK 1+1 DAG
Kurskod

Datum

Kurstyp

Kurskod

2/9 + 16/9

Grund

20-06

24/9 + 8/10

Grund

20-08

9/9 + 23/9

Grund

20-07

5/11 + 19/11

Grund

20-15

30/9 + 14/10

Grund

20-09

7/10 + 21/10

Grund

20-12

4/11 + 18/11

Påbyggnad

20-14

11/11 + 25/11

Grund

20-16

SOLLEFTEÅ 1+1 DAG
Datum

Kurstyp

Kurskod

6/10 + 20/10

Grund

20-11

SUNDSVALL 3 DAGAR
Datum

Kurstyp

Kurskod

30/9 - 2/10

Grund

20-10

14/10 - 16/10

Grund

20-13

11/11 - 13/11

Påbyggnad

20-17

25/11 - 27/11

Grund

20-18

Anmäl dig till någon av
utbildningstillfällena
direkt med QR-koden!
Vänligen observera att sista anmälningdag är 1 vecka
innan utbildningens startdatum. Ej avbokad plats debiteras med hela deltagaravgiften.

Har du frågor och funderingar kring utbildningarna,
kontakta petter.tidestrom@alsta.nu

ålsta
folkhögskola

Utbildningarna anordnas av Ålsta folkhögskola i samarbete med Region Västernorrland

