Kompetens- och verksamhetsutveckling

Motiverande
samtal (MI)
Fördjupningsdag
Inbjudan till fördjupningsdag
Fredag 10 december 2021
kl. 09–16

INNEHÅLL
MI – fördjupningsdag
Fördjupningsdag för dig som tidigare gått en grundutbildning
och har behov av att fördjupa dina kunskaper samt få stöd i
de utmaningar och svårigheter som uppstår i det praktiska
arbetet.

Innehåll MI-fördjupningsdag
Grundutbildningens innehåll fördjupas utifrån deltagarnas
frågor och behov. Exempel på innehåll: praktiska
samtalsövningar för att hantera utmaningar i samtalen,
reflektion utifrån MI-kodningsexempel, fördjupning av de
verktyg man kan använda för att strukturera samtalen, för att
hantera ambivalens eller för att framkalla inre motivation.

Arbetsformer
Övningsbaserade föreläsningar där teori, övningar,
filmexempel, reflektion och erfarenhetsutbyte integreras.

Inför fördjupningsdagen förväntas deltagarna ha repeterat
innehållet i MI grundkurs samt reflekterat över ett par frågor
som följer med bekräftelsen. Deltagarna har även möjlighet
att maila önskemål om något de vill fördjupa sig i alternativt
diskutera under dagen.

Så påverkas kursen av Corona/covid-19
GR genomför alla utbildningar i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
evenemang och sammankomster. Denna utbildning
kan vid behov komma att ställas om till digital
distansutbildning.

MEDVERKANDE
Kursledare från Peak Vision. Medlem
i MINT (Motivational Interviewing
Network of Trainers).

TID OCH PLATS
Fredag 10 december 2021 kl 09–16.
Start med frukostfika 08.30.
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

AVGIFT
1 600 kr exkl moms för medlems
kommuner i Göteborgsregionen.
1 800 kr exkl moms för övriga.
I priset ingår fika och lunch samt
kursdokumentation.

ANMÄLAN
Anmälan görs direkt genom att
klicka här.
Vid frågor kring anmälan k
 ontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag:
11 november 2021.
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person.

UPPLYSNINGAR
Patrick Gruczkun, Göteborgsregionen,
tel. 031-335 51 82.
patrick.gruczkun@goteborgsregionen.se

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

www.goteborgsregionen.se

