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Til dig, der arbejder med unge og ønsker 
større viden og kompetence i at tilpasse 
Den Motiverende Samtale til samtaler med 
unge om forandringer.

Målgruppe
Kurset henvender sig til praktikere inden for sundheds- og 
forebyggelsesområdet, job- og beskæftigelsesområdet, 
alkohol- og misbrugsbehandling, mental sundhed og 
kriminalforsorg. Forudsætninger: Grunduddannelse i Den 
Motiverende Samtale.

Udbytte
Deltagere på dette kursus opnår forståelse for og prak-
tisk erfaring med, hvordan den motiverende samtale kan 
anvendes og tilpasses samtaler om forandring med unge. 
Fokus er rettet mod træning i praktiske værktøjer, der sikrer 
at deltagerne går hjem med en værktøjskasse, der direkte 
kan anvendes i arbejdet med unge hjemme i egen organi-
sation.

Når du kommer hjem, har du: 
•	 Fået en forståelse for unges udvikling og hvilken betyd- 
 ning dette har for anvendelsen af Den Motiverende  
 Samtale
•	 Fået en forståelse for hvordan Den Motiverende Samtale  
 tilpasses unge og hvad man skal være særligt opmærk- 
 som på
•	 Fået erfaring med hvordan åbne spørgsmål tilpasses unge
•	 Fået	erfaring	med	hvordan	reflekterende	lytning	tilpasses		
 unge
•	 Fået erfaring med hvordan bekræftende udsagn bruges  
 med unge
•	 Fået redskaber til at engagere unge i samtalen  
•	 Fået	redskaber	til	at	finde	et	mål	for	samtalen	sammen		
 med unge
•	 Fået redskaber til at afklare unges ambivalens
•	 Fået redskaber til at frembringe unges forandringsudsagn
•	 Fået redskaber til at håndtere unges status quo udsagn  
 og modstand
•	 Fået redskaber til at planlægge forandringen i sam- 
 arbejde med unge

•	 Fået indsigt i evidensen for Den Motiverende Samtale og  
 unge
•	 Fået inspiration og kompetence til at overføre læringen til  
 eget arbejde

Metode og pædagogik
Undervisningen har fokus på træning og læring, og veksler 
mellem forelæsninger og træning i grupper. Undervisningsfor-
men er involverende og bygger på høj grad af aktiv deltagelse. 

Inspiration
Læs mere om kurser og Den Motiverende Samtale på 
vores hjemmeside www.DenMotiverendeSamtale.dk

Web: DenMotiverendeSamtale.dk
Email: gregers@denmotiverendesamtale.dk
Telefon: +45 3179 1080

Tid
8. november 2016
Kl. 9:00-16:30

STed
Trinity, Fredericia

UnderviSer
Helene Foss Kjeldsen har en bag-
grund som sygeplejerske og alkohol-
behandler og godkendt træner i den 
motiverende Samtale og medlem af 
MINT. Helene har stor erfaring med 
undervisning i Den Motiverende 

Samtale inden for alkohol- og misbrugsbehandling, sund-
hed, beskæftigelse og forsorgsområdet. Helene formår med 
sin	solide	praksiserfaring	at	sammenflette	teori	og	praksis	i	
undervisningen.

PriS
Kr. 2.500,- ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning.

TiLMeLdinG OG SPØrGSMÅL
Kontakt Helene på email eller telefon.
Email: helene@denmotiverendesamtale.dk
Telefon: 5376 1080


