
Fyra heldagar
med start torsdag 
19 augusti 2021

Inbjudan till

ASI-utbildning
Addiction Severity Index

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Så påverkas kursen av Corona/covid-19
Beroende på utvecklingen av Covid 19 så kan even
tuellt de två första dagarna genomföras digitalt. 
 Besked kommer i god tid före sista anmälningsdagen. 



INNEHÅLL
ASI – Addiction Severity Index

TID OCH PLATS
Dag 1 och 2: 19-20 augusti 
kl. 08.30–16.00
Dag 3: 4 oktober kl. 08.30–16.00
Dag 4: 4 april 2022 kl. 09.00–15.00.

Dagarna planeras att genomföras 
hos Göteborgsregionen, Anders 
Personsgatan 8 i Göteborg, men blir inte 
situationen med Covid bättre så kan de 
två första dagarna bli digitala.

AVGIFT
7 950 kr exkl moms för 
 medlemskommuner i GR. 
Övriga 8 600 exkl moms.
Faktureras efter att de två första dagarna 
är genomförda. I avgiften ingår kurs-
dokumentation samt fika och lunch 
under samtliga dagar.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att klicka 
här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: 9 augusti 2021.
Maxantal: Kursen har 12 deltagare som 
ett maxantal!
Anmälan är bindande och vid återbud ef-
ter sista anmälningsdagen debiteras full 
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas 
till annan person inom förvaltningen.

UPPLYSNINGAR
Staffan Nyqvist tel: 031–335 53 10,
staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs 
registreras dina personuppgifter i våra 
administrativa program. 
Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i 
intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet. 
Metoden är ursprungligen framtagen i USA på 70-talet, men den är sedan 
länge översatt och anpassad efter svenska förhållanden av Socialstyrelsen, 
som även förvaltar och utvecklar den svenska versionen.

Idag använder närmare 90 procent av alla kommuner ASI och metoden har 
högsta rekommendation i Nationella Riktlinjer (2019).

Utbildningen sträcker sig över fyra heldagar. 

Dag 1 och 2, där grunderna för användandet gås igenom, är förlagda 
gemensamt. Därefter gör ni kurs deltagare en intervju med en klient, som 
sedan lämnas in för rättning innan dag 3. 

Dag 3 är förlagd sex veckor senare och där går vi igenom hur vi även kan 
använda oss av metoden för planering av vård. 

Dag 4 avslutar utbildningen ett halvår senare. Då går vi huvudsakligen 
 igenom hur vi kan använda metoden för att följa upp våra klienter samt 
delar ut diplom till kursdeltagarna.

MÅLGRUPP
Berörd personal som arbetar inom behandlings/utredningsverksamheter 
och missbruksvård inom socialtjänst, hälso-och sjukvård och privata 
aktörer.

MEDVERKANDE
Emil Wijk, Råbe & Kobberstad AB, som har många års erfarenhet som 
samordnare av ASI i Göteborgs Stad.

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11202

