
MI nätverket bjuder in till konferens
om Träning i motiverande samtal
med MITI 4.2.1, 22 September 2017

Träning i motiverande samtal
med MITI 4.2.1

Tid: 22 september 2017 
mellan kl. 10.00 och 16.00
Lokal: ABF-huset, Z-salen
Sveavägen 41, Stockholm

Avgift: 750 kr
  

Dr Denise Ernst lär oss om den senaste
versionen av MITI

(Motivational Interviewing Treatment
Integrity Code).

MITI utvecklades först av Dr Theresa Moyers
för 15 år sedan.

_____________

MI-Nätverket etablerades i september 2016 i
syfte att samla MI-utövare som vill följa vad som
händer inom MI-området och kunna träffa andra

Vänligen notera att vi har
begränsat antal platser på
seminariet och vi kommer
hantera anmälningar i
turordning.  
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utövare inom olika MI-områden t.ex.
arbetsförmedling, försäkringskassa, socialtjänst,
sjukvård, veterinär, miljöinspektör m.fl. 

MI-Nätverket bjuder in till heldag med Dr Denise
Ernst om hur inspelning av samtal med
efterföljande kodning enligt MITI 4.2.1 som är ett
snabbt och roligt sätt att lära sig MI. Det är
också ett sätt att vidmakthålla sin kompetens
och ett sätt att kunna utveckla den alltmer och
ett sätt att bekräfta kvaliteten i MI.  

Program

Träning i motiverande samtal med MITI 4.2.1
under ledning av Dr. Denise Ernst

9.00 -10.00 Fika och stationer med:

”Kodning i praktiken”: Kodare svarar på
frågor och demonstrerar formulär och hur
återkoppling görs
”Simulerad klient”: Skådespelare svarar på
frågor om att vara simulerad klient
”Posteruppsättning” utanför Z-salen
”Handledning baserad på kodning”:
Handledare svarar på frågor om hur
kodning används i handledning

10.00 – 12.00 Föreläsning Dr. Denis Ernst om
träning av motiverande samtal med MITI 4
12.00 – 13.00 Lunch + arbetslunch för
nätverksaktiva
13.00 – 14.30 Träning i grupp av kodning under
ledning av Dr. Denise Ernst
14.30 – 15.30 Fika och poster
15.30 – 16.30 Grupper för diskussion av
insända diskussionsunderlag med möjlighet att
ställa frågor till Dr. Denise Ernst
16.30 – 16.45 Avslutning



Skicka gärna in frågor att diskutera
tillsammans med Dr. Denise Ernst
(kontakt@minatverket.se)

Hur lär man sig MI bäst ?

Dr Denise Ernst ger oss en översikt över den
senaste kunskapen om MITI-kodning och om
hur MI lärs bäst. Vi får möjlighet till praktisk
övning.

MI är en vetenskapligt utvärderad metod för
beteendeförändring som är lika effektiv som
psykoterapi vid många tillstånd. Det används
över hela världen inom olika områden bl.a.
beroendevården.

MI-utbildning genomförs på ett par dagar istället
för som exempelvis psykoterapi som vanligen
tar ett år. Ny utveckling innebär att utbildning
delvis är it-baserad vilket minskar tiden då man
behöver lämna sin arbetsplats under utbildning.
Samtal spelas in via mobil telefon och
skickas krypterade över nätet för kodning och
telefonhandledning.

Utbildningen innebär att man får en bild av sin
kompetensnivå både under och efter
utbildningen. Det innebär att
också organisationen samlat kan säkerställa sin
kompetens inom området fortlöpande.

Har ni frågor om konferensen så vänd er till Tore
Karlsson, mobil: 070 – 556 18 60 eller Johan
Glimskog, mobil: 076-809 80 77 eller
via kontakt@minatverket.se.

Välkomna önskar MI nätverket

Johan Glimskog,  Lars Forsberg,  
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Stefan Borg,  Tore Karlsson

kontakt@minatverket.se
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