
Välkommen till 3-dagars utbildning i
Motiverande samtal (MI)

Kursbeskrivning

Denna grundkurs i motiverande samtal
vänder sig till dig som arbetar med
människor inom socialtjänst, behandling,
utbildning, arbetsliv, hälso- och sjukvård
och andra verksamheter där du möter
människor som är i behov av att göra
förändringar i sina liv.

Motiverande samtal (MI) är ett
arbetssätt som visat sig vara effektivt, i
olika verksamheter, för att genom samtal
locka fram och stärka motivationen till
en positiv förändring för personen.

Innehåll

Du får genom kursen lära dig att
praktiskt genomföra motiverande samtal
(MI). På kursen varvas teoretiska
moment med praktiska övningar.

Målet är att du efter kursen ska ha
teoretiska kunskaper och praktiska
färdigheter för att självständigt kunna
tillämpa motiverande samtal i det
vardagliga arbetet. Kursen ger en grund
för hur man kan bibehålla och utveckla
sin kompetens i motiverande samtal
genom metodstöd.

Kursdagar

Onsdag-torsdag 29 och 30 mars samt
torsdag 4 maj.
Samtliga dagar kl. 08.30-16.00.

Plats

Kursen kommer att hållas i Karlstad.
Lokal meddelas veckan innan kursstart.

Kursavgift

Kursavgiften är 7 500 kr (inkl. moms) per
deltagare. I kursen ingår kurslitteratur,
åhörarkopior och kursmaterial, intyg, för-
och eftermiddagsfika samt lunch.
Minsta antalet deltagare är 15 personer
för genomförandet av kursen.

Särskilda önskemål ang. kost och
eventuella allergier anges i kursanmälan.

Kursanmälan skickas via mail till
kontakt@mwpsykologpraktik.se, ange
namn och e-post vid anmälan.
Sista anmälningsdagen 20 mars.

Kursavgift betalas via faktura i samband
med att en kursbekräftelse skickas till
deltagaren. Kursanmälan är bindande.
Vid avbokning återbetalas 80 % av
kursavgiften.

Eventuella frågor

Har du frågor kan du skicka dessa till:
maths.wensmark@mwpsykologpraktik.se

Utbildare

Maths Wensmark, leg. psykolog, leg.
psykoterapeut, utbildare i motiverande
samtal (MI) och medlem i MINT,
handledare och lärare i psykoterapi
(kbt).

Stefan Löwenborg, socionom, kbt-
terapeut, utbildare i motiverande samtal
(MI) och medlem i MINT. Arbetat i 25 år
inom socialtjänst främst inom
beroendevård. Arbetar nu som kurator
och kbt-terapeut inom primärvården.


