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Inbjudan:

Motiverande samtal 21 november 2017
Uppföljning/Fördjupningsdag
För dig som tidigare genomgått 2 eller 3 dagars grundutbildning i MI
Syfte med uppföljnings/fördjupningsdag
Att ge deltagarna inspiration, repetition och fördjupning av sina kunskaper i MI som ger en ökad trygghet
att använda MI i det dagliga arbetet. Att träna de färdigheter som deltagarna själva känner att de behöver
träna på. Att deltagarna får tips och råd och att utveckla sina kunskaper i MI.
Målgrupp: Personal som arbetar inom hälso och sjukvård, äldreomsorg, tandvård, skola, socialtjänst,
arbetsförmedling, försäkringskassa, rehab, habilitering, psykiatri, chefsutveckling m fl. områden
Medverkande: Yvonne Bergmark Bröske, leg sjuksköterska, MI-lärare (MINT) och utbildare av
Diplomerade Tobaksavvänjare.

Tid:

21 november klockan 09:00-16:00

Plats:

Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad

Kostnad:

1800kr exklusive moms

Anmälan:

görs på Region Hallands webbsida senast 23 oktober. Bekräftelse mejlas ut efter sista
anmälningsdag. Om du inte har fått bekräftelse en vecka före kursstart, kontakta
utbildningsocheventservice@regionhalland.se

Avanmälan är avgiftsfri fram till och med 23 oktober. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften
faktureras. Ge gärna platsen till en kollega om du får förhinder. Avanmälan görs via e-post till
utbildningsocheventservice@regionhalland.se
Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Siv Agerhem,
telefon 035-17 98 31, e-post siv.agerhem@regionhalland.se
Frågor om innehållet besvaras av Yvonne Bergmark Bröske, telefon 070-554 85 68
e-post y.bergmark.broske@telia.com
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Innehåll Uppföljning/Fördjupningsdag
Förmiddag



Deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter av sin MI. Under denna rubrik kommer även viss
repetition och fördjupning av MI att ske.
Deltagarna uppmanas ha med sig fallbeskrivningar till utbildningen. Dessa fallbeskrivningar
kommer att diskuteras och användas i övningar senare. (Fallbeskrivningar på svårigheter med
MI)

Eftermiddag





Motstånd – Kognitiva svårigheter - fördjupning
Träning i grupp – deltagarna får möjlighet att med hjälp av sina kolleger på ett pedagogiskt sätt ta
sig an de reella fallbeskrivningar de beskrivit som ”svåra” eller de samtal som de förväntar sig bli
”svåra” i sin profession.
Feed back och diskussion
Utdelning av intyg

Föreläsarens presentationsbilder kommer att delas ut under dagen
Rekommenderas att ta med din bok som ingick i grundkursen

