
TEMADAG
BUS-FÖRENINGEN BJUDER IN TILL

Eslöv, Stockholm, Göteborg

Eslöv - 15 november

Stockholm - 22 november

Göteborg - 28 november

ÄMNEN:

MI - Motiverande samtal
&

Sucidprevention



Torsdag 15 november 2018, kl 9.00 - 16.30, lunch 12.00 - 13.00 (förbokad)

Medborgarhuset, Kyrkogatan 1, Eslöv

Torsdag 22 november 2018, kl 9.00 - 17.00, lunch 12.00 - 13.30 (valfri restaurang)

Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Onsdag 28 november 2018, kl 9.00 - 17.00, lunch 12.00 - 13.30 (valfri restaurang)

Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, Göteborg

Kostnadsfritt för BUS-föreningens medlemmar
För icke-medlem 1 000 kr

Bekostas av deltagaren själv

Senast 2 november 2018. Anmäl dig på www.busforeningen.se. Anmälan är bin-
dande. Vid avbokning senare än 2 veckor innan temadagen utgår en avbokningsav-
gift om 500 kr. 

BUS-föreningens temadag 

Välkommen!

Eslöv

Tid:

Plats:

Stockholm

Tid:

Plats:

Göteborg

Tid:
 

Plats:

Pris:

Lunch:

Anmälan:

BUS-föreningen bjuder in till temadagar på tre olika ställen i landet, Eslöv, Stockholm och Göte-
borg, men med samma innehåll. På förmiddagen får vi information om suicidprevention och efter 
lunch får vi en introduktion till MI - Motiverande samtal. Temadagarna är kostnadsfria för BUS-för-
eningens medlemmar.

Praktisk information

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och 
ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Meto-
den bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra 
sitt beteende har varierande förutsättningar och vilja till förändring.

CHRISTINA NÄSHOLM är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psy-
kologi. Utbildar och handleder inom Motiverande samtal (MI) och är medlem i MINT. 
Christina är en visionär föregångare och en av landets mest erfarna när det gäller att 
utbilda praktiker och utbildare i MI.

I föreläsningen om suicidprevention får du kunskap om självmord generellt, om vilka 
faktorer som påverkar om någon tar sitt liv och hur man kan prata med någon som kan 
vara suicidnära. Presentationen kommer att växla mellan föreläsning, kortare övningar 
och reflektion kring självmordsfrågan.

LUDMILLA ROSENGREN är läkare och steg 1 KBT-terapeut. Hon miste sin 14-åriga 
dotter i självmord år 2008. Efter den traumatiska upplevelsen har Ludmilla valt att ägna 
en del av sitt liv till suicidprevention på olika sätt. Hon är bland andra en av initiativta-
garna till den ideella organisationen Suicide Zero. Hon har även skrivit böcker i ämnet.

Allmän information, gäller alla orter


