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INBJUDAN/ANMÄLAN ASI-UTBILDNING
ASI en systematisk intervjumetod för klienter med missbruksproblem
Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund erbjuder grundutbildning i ASI, ett
standardiserat bedömningsinstrument inom missbruk/beroendevården på uppdrag av
Socialstyrelsen/ SKL
Under utbildningsdagarna får deltagarna lära sig ASI-intervjuns förhållningssätt,
syftet med frågorna inom varje område samt hur dessa frågor bör ställas samt tillfälle
att öva själva. Utbildningen varvas med teori och praktiska övningar.
Mellan utbildningens andra och tredje dag har deltagarna till uppgift att genomföra en
övningsintervju som skickas till utbildaren för bedömning.
Efter genomförd och godkänd intervju erhåller deltagaren ett utbildningsbevis som
ger behörighet att använda metoden. Utbildaren meddelar aktuell chef om godkänd
behörighet.
Närvaro är obligatorisk alla utbildningsdagar.
Utbildare
Catherine Larsson, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och metodstödjare
för ASI/DOK. Utbildaren har många års erfarenhet av arbete med beroendeklienter
och ASI-intervjuer inom socialtjänsten. Av Socialstyrelsen och SKL godkänd
utbildare.
Målgrupp
Berörd personal som arbetar i behandlings/utredningsverksamheter och
missbruksvård inom socialtjänst, hälso- och sjukvård.

Tid och plats:

Plats:
Lokal:

Dag 1:
Dag 2:
Dag 3:
Dag 4:

20:e april
2016 kl 09.00--16.00
21:a april
2016 kl 09.00--16.00
1:a juni
2016 kl 09.00--15.30
21:a november 2016 kl. 09.00- ca 12.00

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås
Färgeriet
Hitta till oss!
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Avgift
För deltagare inom kommun, primärvård och sjukvård i Södra Älvsborg uttas en
kursavgift med 3.500:- exkl. moms/deltagare.
För externa deltagare uttas en kursavgift med 4.500:- exkl. moms/deltagare.
Priset inkluderar utbildningsmaterial samt förmiddags-, eftermiddagsfika och lunch
dag 1-3. Dag 4 inkluderar endast fm fika. Avgiften debiteras efter de första två
kursdagarna.
Min och max deltagare
Minsta antal deltagare för utbildningen är 10 personer och max 15 personer, vilket
kan innebära att utbildningen ställs in/senareläggs vid ev litet intresse.
Anmälan
Sker i bifogad länk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=3843dcf1a804
Sista anmälningsdag: 2016-04-01 därefter stängs länken!

Avanmälan
Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång uttas hel avgift.
Platsen kan överlåtas till kollega.
Bekräftelse
Bekräftelse om deltagande i utbildningen meddelas deltagaren via e-post efter
anmälningstidens utgång (20160401)

OBS! Utan bekräftelse = ingen plats!

Information
Catherine Larsson
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås
Tfn: 0708-85 38 37
Mail: Catherine.larsson@borasregionen.se

