
At FØRE
nogen rummer en risiko 
for at forføre!

På temadagen fokuserer vi på nogle af de etiske 
problemstillinger, der kan være knyttet til brugen 
af Den motiverende samtale. 

Tom Barth kommer omkring spørgsmålene:
• Hvordan tager vi fat i lige netop det udgangspunkt, hvor den anden er? 

• Hvordan udforsker vi den andens værdier samtidig med, at vi bliver 
 på egen banehalvdel? 

• Hvad ligger der i begrebet Compassion/Medfølelse? 

• Hvorfor kan det være vigtigt at have medfølelsesaspektet med som  
 værdi, når vi praktiserer Den motiverende samtale?

• Kan der være en modsætning mellem at fokusere på motiver og en  
 mere ”ren” mellemmenneskelig følelse?  Og kan det føre til at, vi giver  
 klienten ansvar for, at hun/han træffer dårlige valg eller udviser 
 sundhedsskadelig adfærd?

• Hvad hvis vi som fagprofessionelle ser et problem uden, at den anden 
 synes, at det er et problem?

Temadagen er praksisorienteret. Gennem oplæg, diskussioner og 
øvelser reflekterer vi over etiske problemstillinger, og hvordan vi kan 
arbejde med disse i MI–samtaler.

Når du går hjem, har du en dybere og mere nuanceret forståelse af det 
at arbejde med den motiverende samtale.

 *MI står for Motivational Interviewing

Oplægsholder - Tom Barth
Tom Barth, psykolog og forfatter til bøger om 
motivationssamtalen. Aktuelt bogen: MI - samtal och 
Förhållningssätt. Att framkalle, forädla och förankra 
motivation. Studenterlitteratur. Tom Barth, der er fra 
Bergen, har været med i det internationale netværk 
af undervisere i motivationssamtalen i 30 år.

Hvornår: 
Torsdag den 12. marts 2020 klokken 9.00 - 16.00

Hvor: 
Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11, 5700 Svendborg

Pris: 
Organisationer: kr. 1.200,-  ex. moms
Private:  kr. 1.200,-  inkl. moms
Prisen inkl. morgenbrød, kaffe/te, frokost buffet samt frugt & kage.

Tilmelding til: bente@dualog.dk
Tilmeldig sker efter ”først-til-mølle” princippet.
Betaling ved tilmelding til Fynske Bank reg.nr. 0815 
kontonummer 0000961256. mrk. MI samt navn. 
Tilmeldingen er bindende.

Arrangør: Dualog v/ Bente Malig Larsen, www.dualog.dk, MI-træner. Medlem af MINT Inq (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Følg os på Facebook & LinkedIn... 

  Temadag: Den Motiverende Samtale- MI*
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