Inbjudan
från GR

FÖR- G
IN
DJUPNG
STE

2

Motiverande Samtal, MI
Onsdag 16 maj 2018
GR bjuder in till en fördjupning, steg 2 i Motiverande samtal, MI.
Dagen vänder sig specifikt till dig som genomfört MI-grundkurs
(3-dagar eller fler) samt MI-fördjupning (en eller flera dagar alt haft
MI-handledning).
Kursdagen kräver att deltagarna är insatta i grunderna i MI och
tillämpar/övar på att tillämpa delar i MI i arbetet och samtal med
brukare, klienter, patienter, elever, anhöriga etc.

16 maj 2018.

Se baksida för kursinnehåll och anmälan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö
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INNEHÅLL

Tid och plats

Dagen inriktas mot handledning och kodning av samtal från deltagarnas professionella samtal. Syftet är att
deltagarna ska öka medvetenheten om vad de gör i
samtalen som är i linje med MI-anda och aktivt lyssnande, liksom vad de kan göra mer respektive mindre av för
att vara så MI-förenliga som möjligt.

Avgift

Inför dagen skall samtliga deltagare spela in och ta med
sig en ljudfil (10 min) av ett förändringsinriktat samtal (med klient eller annan person som samtycker till
inspelning) liksom en transkribering av de 5 minuter av
ljudfilen som de önskar få feedback på.
Två av deltagarna kommer även erbjudas (av de som
önskar) kodning av sina samtal via MI-kodningslabbet
på Karolinska Institutet. Kodningen sker enligt MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity Code) 4.2.1.
Läs mer om kodning på www.miqagruppen.org.
Ljudfilerna, transkriberingarna och underlaget från
MITI- kodningen ligger till grund för dagens arbete och
innehåll. Detta kommer arbetas med i mindre grupper/
storgrupp.
Medverkande
Karolina Edler driver utbildningsföretaget Peak
Vision och arbetar som MI-utbildare, handledare
och coach. Karolina är socionom med grundläggande psykoterapiutbildning – KBT (steg 1), Certificate
in Cognitive Psychological Coaching, utbildad MI-
tränare och MI-handledare. Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Författare
för böckerna: Motiverande samtal – handbok för
coacher och tränare inom idrotten (2015) och Motiverad till träning – med MI som metod (2017).

Onsdag 16 maj 2018 kl 9–16 i Göteborg.
Lokal meddelas i bekräftelse som skickas ut
ca 3 veckor innan kursstart.
1 800 kr exkl moms för medlemskommuner i
Göteborgsregionens kommunalförbund.
2 000 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 kontakta
GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag är 12 april 2018.
Begränsat antal platser.
Anmälan är bindande och vid återbud efter
sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan
person.
OBS! Deltagare som önskar MITI-kodning
skall ange det under övrigt vid anmälan.
Deltagare som erbjuds MITI-kodning kommer
att kontaktas i samband med sista anmälningsdag då samtalen behöver skickas in till
kodningslabbet i god tid innan kursstart.

Upplysningar

Nicholas Singleton, tel. 031-335 50 81,
nicholas.singleton@grkom.se.

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

