Kompetansesenter Rus (KoRus) vest Bergen,
Stiftelsen Bergensklinikken inviterer til:

SATSING PÅ IMPLEMENTERING AV MOTIVERENDE SAMTALE FOR
FAGPERSONER I KOMMUNEN I PERIODEN 2017-2018
Implementering av Motiverende samtale
KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene arbeider med Motiverende samtale lokalt,
regionalt og nasjonalt. MI er en samtalemetode, som er anbefalt i ulike nasjonale veiledere og
retningslinjer – se ROP retningslinjen. KoRus Bergen arbeider med denne innsatsen som er
finansiert av Helsedirektoratet.
Bakgrunn
Det har de siste årene vært flere satsinger knyttet til implementering av Motiverende samtale for
fagpersoner i ulike etater. Bakgrunnen for satsingen om å implementere Motiverende samtale i
praksis er knyttet til kunnskapen om innlæring av nye terapeutiske ferdigheter. Den
evidensbaserte ”best practice”-metoden for å oppnå kompetanse i Motiverende samtale, er å
kombinere faglige workshops i metoden, med strukturert og systematisk feedback og veiledning
på egen samtalepraksis.
Formål
Formålet med å invitere kommuner til å søke om deltakelse i utviklingsarbeidet er å gi fagpersoner
fra ulike etater i kommunen et strukturert og kvalitativt godt lærings- og treningsforløp for å
implementere MI som en av flere metoder i møte med brukere. Implementeringsarbeidet må
være forankret i kommunens ledelse, og hos lederne i den enkelte etat. Det vil bli inngått en
samarbeidsavtale i forkant av opplæringen.
Opplæringsforløpet vil bestå av tre dagers kurs i MI, feedback og veiledning på egen
samtalepraksis fra MI-analyse, samt påfølgende MI-veiledning i gruppe månedlig over 6 ganger.
Målgruppe:
Fagpersoner fra forskjellige tjenester som er i direkte klientkontakt.
Opplæringsforløp og innhold
KoRus Bergen tilbyr nå to opplæringsløp for to ulike kommuner med inntil 30 fagpersoner fra ulike
tjenester i kommunen i hvert opplæringsløp. Dersom kommunen ønsker tilbudet kan satsingen
tilrettelegges for interkommunalt samarbeid. Dersom det vurderes et interkommunalt samarbeid,
må dette fremgå av søknaden. Søknad om deltakelse må være forankret i kommunens ledelse, og
det må fremgå hvilke faggrupper/instanser kommunen ønsker skal delta.
Implementeringssatsingen i Motiverende samtale vil starte henholdsvis våren/høsten 2017.
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Opplæringen vil inneholde:
1. To dagers innføringskurs i Motiverende Samtale (MI)
2. Veiledning på egen samtalepraksis gjennom bruk av veiledningstjenesten MI-analyse,
samtaleinnlevering etter innføringskurset.
3. En dag oppfølgingsworkshop i MI
4. Veiledning i gruppe, 6 ganger, to timer hver gang
5. Veiledning på egen samtalepraksis gjennom bruk av veiledningstjenesten MI-analyse,
samtaleinnlevering i siste delt av veiledningsperioden

Kurslederne vil være erfarne fagpersoner i KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene som har
utdanning i Motiverende samtale. Implementeringsarbeidet vil bli evaluert og dokumentert og bli
tilgjengelig for kommunen.
Ut fra søkerne vil KoRus velge ut 2 kommuner som får tilbud om å delta i utviklingsarbeidet
Søknadsfrist: 20.februar 2017
Vedlagt søknadsskjema: Trykk her for å gå til søknadsskjemaet
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