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Till
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd

Deltagande i Motivational Interviewing Network
of Trainers (MINT) utbildning och konferens i
Dublin i Irland

Förvaltningens förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att en (1) medarbetare från
stadsdelsförvaltningen deltar i Motivational Interviewing Network
of Trainers (MINT) utbildning och konferens; Training New
Trainers (TNT träning) och MINT forum, i Dublin i Irland under
oktober månad 2017.

Per Kjellander
Stadsdelsdirektör

Abdi-Nur Isse
Avdelningschef

Sammanfattning
Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) är ett
nätverk för professionella som arbetar med metoden motiverande
samtal (motivational interviewing, MI). Under oktober 2017 håller
MINT utbildning och konferens i Dublin, Irland. Syftet är att
utbilda utbildare i MI samt internationell kunskapsspridning om
bland annat senaste forskning och arbetssätt inom MI.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner deltagandet
i utbildning och konferens i Dublin i Irland under oktober 2017 för
en av förvaltningens medarbetare.
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Medarbetaren ska använda kunskaperna till att utbilda medarbetare
inom förvaltningen. På så sätt säkerställs användningen av
samtalsmetoden inom förvaltningen.
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Bakgrund
Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) är ett
nätverk för professionella som arbetar med metoden motiverande
samtal (motivational interviewing, MI). MI är en samtalsmetod som
används i rådgivning och behandling för att underlätta
förändringsprocesser. MI är den huvudsakliga samtalsmetoden
inom socialtjänsten.
Under 3-7 oktober hålls Training New Trainers, Pre- Forum
workshops och MINT Forum i Dublin i Irland. Detta utgör både
utbildning och konferens. Syftet med sammankomsten är att utbilda
utbildare i MI samt internationell kunskapsspridning om bland
annat senaste forskning och arbetssätt inom MI. MINTkonferensen är eftertraktad av de professionella och hålls sällan i
Europa.

Ärendet
En av förvaltningens medarbetare önskar delta i MINT utbildning
och konferens i Dublin i Irland under oktober månad 2017.
En av förvaltningens medarbetare har framgångsrikt ansökt om att
få utbilda sig till utbildare i MI samt att delta i efterföljande
konferens. För att få delta krävs ett antagningsprov i form av ett
kodat samtal som visar på goda färdigheter i MI. Medarbetarens
ansökan har accepteras. Medarbetaren har hittills utbildat cirka 200
medarbetare inom Stockholms stad; däribland Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning, Socialförvaltningen samt Östermalms
stadsdelsförvaltning. Medarbetaren har även handlett så kallade MIgrupper i samtalsmetoden.
Deltagande i utbildning och konferens, resa och uppehälle
uppskattas att uppgå till cirka 18500 SEK.
Syftet med deltagandet är att utbilda en medarbetare till att
vidareutbilda sig till utbildare i MI samt att inhämta senaste nytt
kring internationell forskning och arbetssätt om samtalsmetoden.
Medarbetaren ska använda kunskaperna till att utbilda medarbetare
inom förvaltningen. På så sätt säkerställs användningen av
samtalsmetoden inom förvaltningen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen analys och kvalitet i samråd
med enheten beroendevården inom individ och familj.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner deltagandet
i utbildning och konferens i Dublin i Irland under oktober 2017 för
en av förvaltningen medarbetare.
Medarbetaren ska använda kunskaperna till att utbilda medarbetare
inom förvaltningen. På så sätt säkerställs användningen av
samtalsmetoden inom förvaltningen.
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