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Utbildningsinformation 
Fördjupningsdagen tar sin utgångspunkt i situationer där 
MI är extra utmanande. Vi kommer att ha två fokus -  
MI vid autism och ADHD och kombinationen av MI och KBT. 
 
Under dagen belyser vi särskilda utmaningar som kan uppstå 
i ett samtal. Vi kommer att öva på hur man då kan anpassa  
sina MI-färdigheter. 
 
Vi kommer att även belysa likheter och skillnader mellan MI  
och KBT. Vi kommer att göra praktiska övningar utifrån  
scenarion där MI inte alltid räcker till. 
 
Innehåll 

• Utmaningar i kommunikation vid autism och ADHD 
• Grundläggande KBT med fokus på förändring 
• Praktiska övningar 

 
Övergripande mål 
Efter dagen väntas deltagaren fått inspiration att utmana sig  
själv i användandet av MI, samt fått tips på extra verktyg när  
MI kanske inte räcker till. 
 
Kursintyg utfärdas efter fullständig närvaro och aktivt  
deltagande. 

Motivational Interviewing 
MI är en väl etablerad metod som används inom de flesta områden där man arbetar med människor. Metoden 
används för att arbeta med motivation. Under åren har metoden utvecklats och finslipats, men har än idag 
tydligt fokus på relation och kommunikation. 

Olika problem – olika målgrupper – räcker MI? 
Eftersom MI används inom olika verksamheter, behöver man ibland göra anpassningar utifrån de personer 
man möter. MI är alltid MI, men beroende på vilken målgrupp man arbetar med, kan man behöva tänka lite 
extra på hur man använder sina MI-färdigheter.  

En del personer du möter i samtal, kanske inte förstår språk på samma vis som du, andra har inte samma 
förmåga att tolka signaler som du och en del har svårt att abstrahera och förstå metaforer. Det finns kanske 
också tillfällen då MI inte räcker… 

Öva, öva och öva! 
Att fördjupa sina MI-färdigheter är inte alltid så lätt på egen hand, då man ofta slukas upp av arbetet eller 
kanske inte har möjligheten att få tillfällen att öva utanför den kliniska situationen. 

Genom träning stärker man sin tilltro till den egna förmågan, vågar testa, göra fel och lära mer. Därför bjuder 
vi in till denna fördjupningsdag – med möjlighet att öva, lära mer och träffa andra MI-utövare! 

Tid och plats 
Datum: 31 maj 
Plats:  Kronohuset  
  Christian IV:s gata 
  291 32 Kristianstad 
  Ingång Stora torg,  
  högra porten 
Tider:  08.30-16.00 
Pris: 1.595:-/person (exkl. moms) 
 
I priset ingår för-, eftermiddagsfika och 
lunch. 
 
Om ni vill ha hjälp med att ordna 
boende, meddela i samband med 
anmälan. 
 
Digitalt kursmaterial 
Allt kursmaterial finns tillgängligt via 
en materialbank på hemsidan. 
 
Inloggningsinformation ges ut i innan 
utbildningens start. 
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SMART Utbildningscentrum 
 
Med över 70 års samlad erfarenhet har vi sedan 2005 bedrivit terapi, utbildning, handledning, föreläsningar och 
arrangerat workshops konferenser i så väl den offentliga som den privata sektorn. 

Alla på SMART Utbildningscentrum är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 
 
Varje år arrangerar en uppskattad MI-konferens i Skåne. Vi driver även SMART Online, som är en del av vår 
verksamhet. Där erbjuder vi möjlighet att bl.a. delta i MI-konferensen online. Här erbjuder även MI-forum, där 
MI-utövare kan diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.  
 
 

Eva-Lott Jönsson, leg. psykolog 
Eva-Lott har arbetat över 25 år i kriminalvården som nationell samordnare, utbildare och 
handledare för Motivational Interviewing, MI och olika behandlingsprogram. Dessförinnan 
arbetade hon inom kommun och landsting. Eva-Lott har även arbetat som psykolog i 
specialistteam på Arbetsförmedlingen. Inom privat sektor har hon arbetat med KBT-terapi.  
Idag arbetar Eva-Lott inom kriminalvården med sexualbrottsdömda och leder MI-/KBT-
forum för personal. 

Eva-Lott är även medförfattare till en bok som heter Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i 
brott och missbruk. (2010). Studentlitteratur. ISBN: 9789144028422. 

Ola Hall, beteendevetare 
Ola har arbetat inom kriminalvården i 10 år som behandlare och personalutbildare och 10 år 
som projektledare inom Hässleholms kommun där han har drivit flera stora EU-projekt. 
Ola är numera anställd som projektledare på Folkuniversitetet.  
Den huvudsakliga inriktningen för Olas arbete genom åren haft fokus på motivations- och 
förändringsarbete i olika sammanhang. 

Tillsammans med Lunds universitet har Eva-Lott och Ola utvecklat en anpassad behandlingsmanual, 
Återfallsprevention för problematiskt dataspelande bland barn och unga. Eva-Lott och Ola har även utvecklat n 
ny behandlingsmanual för Återfallsprevention Påbyggnad. 

Läs mer om SMART Utbildningscentrum på vår hemsida: http://smartutbildning.se  

http://smartutbildning.se/
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Anmälan 
Anmäld plats garanteras efter inbetalning skett. Uppgifter som behövs i samband med anmälan; 
 

- För- och efternamn (var noga med stavning, då detta används till kursintyg) 
- Eventuella kostavvikelser och/eller behov av andra hjälpmedel 
- Betalande organisation/arbetsgivare (eller privatperson om deltagaren deltar i egen regi) 
- Fakturauppgifter (adress, eventuell märkning osv.) 

 
Observera att utbildningen sker under förutsättning att det blir tillräckligt många anmälda. 
Anmälan görs här: http://smartutbildning.se/kurser  

Inbetalning 
Inbetalning sker via faktura eller till bankgiro: 5345 – 1423 
Vi tar också emot betalning via Swish: 123 383 95 78 (uppge betalande organisation eller person i 
meddelandefältet). 
 
Kursavgift: 1.595:-/person (exkl. moms) 
I avgiften ingår för-, eftermiddagsfika och lunch. Det ingår även en inloggning till en materialbank (se 
http://smartutbildning.se/kunder). 

Avanmälan 
Sker avanmälan senare än tre veckor före kursstart kommer enbart halva avgiften att återbetalas. Vid 
oanmält uteblivande sker ingen återbetalning. 
 
Avanmälan ska ske via mail: info@smartutbildning.se 
Uppge vilken kurs det gäller och gärna skälet till avanmälan. 
 
Läs även vår avbokningspolicy här: http://smartutbildning.se/avbokningspolicy 

Kurslitteratur 
Under dagen använder vi ingen specifik kurslitteratur. 
Vi kommer däremot under dagen att ge tips på litteratur på ämnet. 
 
Om ni önskar tips på litteratur inför utbildningen, hör av er till nedan angiven e-postadress. Så kan vi 
rekommendera litteratur utifrån förkunskaper och den plats där ni kommer använda kunskaperna. 
Litteraturtips finns även på vår hemsida, under inspiration, länk: http://smartutbildning/inspiration 

Frågor om utbildningen 
Kontakta oss via mail: info@smartutbildning.se 
Eller ring Ola Hall, 0707 – 73 40 30  
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