Grundutbildning i ASI
Vårterminen 2019

Studieort:

Inom ramen för avtalet mellan Högskolan Dalarna
och länets kommuner och landsting kan vi
erbjuda grundutbildning i ASI.
ASI (Addiction Severity Index) är en utrednings- och
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14:e januari
15:e januari
18:e februari
22:a augusti

bedömningsmetod inom missbruks- och beroendevården.

Kl: 09.00-17.00
Genom strukturerad utredning, behandlingsplanering, uppföljning och
systematik ökar möjligheterna till positiva och långvariga
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delaktig på så sätt att han eller hon själv skattar sin oro och sitt
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hjälpbehov utifrån standardiserade skalor. Intervjuaren skattar

Antal platser:

därefter hjälpbehoven utifrån klientens svar och dessa presenteras i

16 platser

en obligatorisk återkoppling. Intervjun leder till en vårdplan.

Målgrupp

behandlingseffekter, men också förutsättningarna för bättre
livskvalitet för berörda klienter inom missbruksvården. Klienten är

På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt
arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken, samt återkoppling
till klient.

Utbildningen vänder sig främst till personal
inom dalarnas kommuner och landsting som
möter personer med missbruksproblematik.
Utbildningen är för dessa kostnadsfri. Övriga
aktörer är välkomna i mån av plats, till en
kostnad om 6 000 kr (exkl
moms)/utbildningsplats.

Förberedelser
Under perioden mellan dag 2 och dag 3 skall kursdeltagaren göra en
egen ASI-intervju + återkoppling och skicka dessa till utbildaren för
bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en
klient i god tid innan utbildningen
Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett
kursintyg.

Anmälan/anmälningskod:
Ansökan/anmälan via mail till Högskolan
Dalarna/Ulf Kassfeldt ukf@du.se. Ansökan
skall vara förankrad hos chef.
Urval görs av högskolan. Urvalet tar hänsyn
till den geografiska spridningen av de
sökande.
Anmälan senas 30:e november 2018.

Grundutbildningen i ASI hålls på Högskolan Dalarna I Falun.
Lunch och fika finns att köpa på och i anslutning till Högskolan.

Information:
Närmare info lämnas av:
Ulf Kassfeldt 023-77 86 46
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ukf@du.se

