Välkommen till MI-konferens i Skåne 17/5-18/5
2022 äger den fjärde MI-konferensen i Skåne rum, denna gång i Kristianstad!
Vi träffas under två dagar för att dela med oss av erfarenheter, tips, idéer och inspireras i mötet med
nya och gamla bekantskaper. Precis som tidigare är konferensen öppen för alla!
Vi är tacksamma för att återigen ha intressanta och spännande föreläsare som vill ställa upp!

Tid och plats
Datum: 17/5-18/5
Plats:
Kronohuset
Christian IV:s gata 5
291 32 Kristianstad
Tider:

Konferenslokalen är belägen vid Stora Torg, mitt i Kristianstad,
Ca 3 minuters gångväg från centralstationen. I närheten finns
Flera hotell, varav vi reserverat ett antal (se nedan).

17/5 | 09.00-17.00
18/5 | 08.30-16.00

Har du frågor, kontakta Ola Hall.
Mail (bäst): ola@smartutbildning.se
Mobil: +46 (0)707 – 73 40 30

Priser/person (inkl moms)
Konferensavgift*: 1.900:- för MINT-medlemmar / 1.400:- för icke MINT-medlemmar
Middag och mingel 17/5: 250:I konferensavgiften ingår fika och lunch båda dagarna.
Ett begränsat antal förbokade rum i nära anslutning till konferenslokalen, finns att tillgå om så
önskas. Dessa bokas i samband med anmälan och betalas vid ankomst till hotellet.
*Konferensen är öppen för MINT-medlemmar dag 1 från kl. 09.30. För icke MINT-medlemmar öppnar
konferensen kl 14.30 första dagen. Mer information finns via anmälningslänken.

Anmälan
Sista anmälan sker senast 2022-04-24
Inbetalning kan göras via bankgiro, Swish eller faktura (elektronisk, brev eller e-post).
Inbetalning sker med 30 dagar netto.
Observera att antalet rum för övernattning är begränsade, så var gärna ute i så god tid som möjligt
om ni önskar nyttja något av våra förbokade rum. Anmälan görs via länken nedan.
https://smartutbildning.se/mi-konferensen-2022/

Digitalt material
Nytt för i år är vår medlemsarena! Genom en personlig inloggning, kommer allt material som
används under dagarna att finnas tillgängligt under och efter konferensen. Tillgång till
medlemsarenan ges efter erlagd konferensavgift.
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Program
Dag 1 – 17 maj
Öppet för MINT-medlemmar
09.00

Registrering och förmiddagsfika

09.30

PASS 1 – Meny/Agenda
Vi sätter tillsammans ihop innehållet av förmiddagen, så fundera på vad du vill lyfta!
Vi delar med oss av tips, råd, tankar och idéer i samma anda som vi brukar.

10.45

Paus

11.00

PASS 2 – Enligt överenskommen Agenda

12.00

Lunch

13.00

PASS 3 – Enligt överenskommen Agenda

14.00

Paus

Öppet för alla
14.30

Registrering och eftermiddagsfika

15.00

Introduktion
Vi startar eftermiddagen på MI-vis!

15.30

Effektiva behandlare/Therapist Interpersonal Skills | Engelska via länk
Theresa B. Moyers Ph. D.

16.45

Sammanfattning och avslutning av dagen

17.30

Mingel

20.00

Gemensam middag

OBS!
Middag och mingel förbokas i samband med anmälan
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Program
Dag 2 – 18 maj
Öppet för alla
08.30

Registrering och fika

09.00

MI för praktiker
Carl Åke Farbring

10.00

Öppen dialog och fika

10.30

Motiverande samtal med kodning som verktyg | Via länk
Sophie Dixelius & Linda Ljunggren

11.45

Öppen dialog

12.00

Lunch

13.00

MI(n) tid

13.15

Kollegial handledning för rehab-koordinatorer/REKO
Anne Claesson

14.15

Öppen dialog och fika

15.00

MI(n) tid

15.30

Sammanfattning

16.00

Avslutning
Denna symbol betyder att passet kommer att vara tillgängligt online

Vad betyder öppen dialog?
Öppen dialog är något vi myntat inför MI-konferensen. Det innebär att tiden är fri för dig att
användas som du bäst behagar. Du kan använda tiden till att ta rast om du känner att du behöver.
Men Du kan också använda den till att diskutera dina intryck tillsammans med någon.
Under den öppna dialogen kommer föreläsaren finnas kvar på plats, så om du känner för det kan du
diskutera någonting med föreläsaren.
Öppen dialog är helt enkelt tid till dig som deltagare att fritt disponera som du vill, där det finns
möjlighet att prata med någon av de andra deltagarna eller föreläsaren.
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Föreläsare
Ph. D. Theresa B. Moyers
Effektiva behandlare, Dag 1 kl. 15.30-16.45 (engelska, via länk)
Dr. Moyers forskning har fokuserat på de aktiva ingredienserna i empiriskt stödda
behandlingar för missbruksbehandlingar, särskilt Motivational Interviewing. Hon har
också en aktiv forskningslinje kring terapeutiska egenskaper som stöder gynnsamma
klientresultat. Hennes föreläsning kommer att fokusera på den vetenskapliga grunden för
terapeuters påverkan i behandling och specifika beteenden som är förknippade med bättre klientresultat.

Carl Åke Farbring
MI för praktiker, Dag 2 kl. 09.00-10.00
Carl Åke Farbring är en förgrundsgestalt inom MI i Sverige och har under många år
arbetat med, undervisat i och utvecklat metoden. Han har genomfört den hittills största
implegrering av MI i en organisation. Han har översatt flera böcker av Miller & Rollnick,
grundarna till MI. Han är även författare till vetenskapligt ackrediterade MI-baserade
program i kriminalvården och publicerade forskningsartiklar. Carl Åke kommer att berätta om lätt MI för
praktiker med tyngdpunkt på strategier i samtalet. Föreläsningen kommer också handla om alliansens betydelse
och affirmationsteori, feedbackstrategier och hans alliansinstrument. Föreläsningen kommer även beröra
forskning och implegreringar i Sverige och Litauen.

Linda Ljunggren
Motiverande samtal med kodning som verktyg, Dag 2 kl. 10.30-11.45 (via länk)
Linda Ljunggren är utbildad samtalsterapeut, medlem i MINT och MINT Certifierad MItränare. Idag jobbar hon med att utbilda och handleda i Motiverande samtal i egen regi
(Merami AB) och har även under de senaste 10 åren arbetat i nära samarbete med MIQAgruppen. Linda är tillsammans med Sophie Dixelius författare till boken Motiverande
samtal med kodning som verktyg vilket även är temat för föreläsningen.

Sophie Dixelius
Motiverande samtal med kodning som verktyg, Dag 2 kl. 10.30-11.45 (via länk)
Sophie Dixelius har en fil.kand. inom psykologi och är medlem MINT. Sedan 2013 har
Sophie arbetat på MIQA-gruppen/Karolinska institutet. Sophie är tillsammans med Linda
Ljunggren författare till boken Motiverande samtal med kodning som verktyg vilket även
är det som föreläsningen kommer att handla om. Den huvudsakliga inriktningen blir hur
kodning kan verka som pedagogiskt stöd under utbildning och framför allt handledning.

Anne Claesson
Kollegial handledning för rehab-koordinatorer/REKO, Dag 2 kl. 13.15-14.15
Anne Claesson är medlem i MINT, leg. sjukgymnast vilket hon arbetat som i 15 år innan
hon 2015 började att utbilda och handleda i MI på Akademiskt primärvårdscentrum, APC
i Stockholm.
Anne kommer berätta om ett avslutat utvecklingsprojekt om kollegial handling i MI som
pågick januari 2019-juni 2021 för primärvården i Region Stockholm. Projektet vände sig till rehab-koordinatorer
som är en relativt nybildad yrkesgrupp och som stöttar patienter, med risk för långtidssjukskrivning, i syfte att
återgå i arbete.
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