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Välkommen att ansöka till Nordisk TNT,  
Training New Trainers – utbildning,  
Grenå, Danmark 26 - 29 november 2018  
 
MINT Nordic arrangerar i samarbete med Enheden för Klinisk Alkoholforskning vid 
Syddansk Universitet, Danmark en 4 dagars Training New Trainers workshop i 
Grenå, Danmark.  
 
Syftet med en Trainer New Trainers - utbildning är att erbjuda erfarna och 
kompetenta MI-praktiker en utbildning i att förmedla MI till andra. Deltagande i en 
TNT ger möjlighet att bli medlem i MINT, Motivational Interviewing Network of 
Trainers, där du kan bli medlem både i den internationella föreningen MINT Inc.  
och MINT Nordic som är en nordisk underavdelning till MINT. 
 
Denna TNT sträcker sig över 4 dagar, och är därmed en dag längre och fylligare än 
Internationella TNTs, og giver adgang til at man bliver medlem af MINT Inc. TNT 
trainingen udføres af nordiske trænere fra Danmark, Norge og Sverige og man kan 
derfor selvfølgelig tale sit eget sprog på denne TNT.  
 
Huvudtränare: Helene Foss, Danmark och Nina Elin Andresen, Norge  
Co-trainers: Solveig Storbaekken, Norge och Tobias Sandberg, Sverige 
 
Vi kan ta emot 40 deltagare och den plats vi valt för den Nordiska TNTn är 
Kystvejens Konferencecenter, Grenå in Denmark, https://www.kysthotellet.dk/ . 

Ansökan till TNTn består av 3 delar.  
För att vi ska kunna bedöma din ansökan behöver den vara komplett med  
samtliga 3 delar. Bedömning av ansökningarna följer samma kriterier som vid 
ansökan till en internationell TNT.  
 
Ansökan/ansøgning kan skrivas på ditt eget nordiska språk.  
 
Seneste ansøgningsfrist er 1. November 2018.  
Bemærk dog, var uppmärksam på, at TNTn fyldes op efter ”først-til-mølle’/först  
till kvarn-princippet. 
 
 
 
 
 

https://www.kysthotellet.dk/
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Del 1 i ansökan består av en beskrivning av dina erfarenheter av MI.  
  
Del 1A: Namn och e-postadress. 
All kommunikation med dig kommer att ske via din e-postadress.  
 
Del 1B: 
En beskrivning av dine erfaringer med MI, utbildning, tillämpning i praxis,  
supervision/handledning, kodning, och evt förmedling av MI till andra.    
 
Beskrivningen behöver/skal möta följande frågeställningar/spørgsmål: 
 

a. Beskriv hur du lärt MI, vilka MI-utbildningar du deltagit i. Beskriv omfattning, 

format och nivå. Beskriv kort om det handlat om Introduktion till MI, MI-grund, 

MI Påbyggnad/fördjupning. Beskriv särskilt om det ingått hemuppgifter i form 

av inspelade samtal med analys/kodning och feedback. Vilka har varit dina MI-

utbildare? Har dina utbildare varit medlemmar i MINT?   

 

b. Beskriv hur du har utvecklat dina MI-färdigheter på andra sätt än genom att 

delta i MI-utbildningar. Beskriv särskilt dina erfarenheter av att själv bli 

observerad och få feedback, supervision/handledning, coaching baserad på 

direkt observation eller inspelning av ditt arbete. Beskriv också om du fått 

feedback baserad på kodning med något kodningsinstrument. Beskriv om du 

deltagit i MI-coaching-grupper, metodstödsträffar eller liknande. 

 

c. Beskriv ditt praktiska arbete med att tillämpa MI, med vilka målgrupper och  
i vilken kontext, i vilka sammanhang?   
Under hur många år har du tillämpat, arbetat med MI i praxis? 
Beskriv vilka speciella utmaningar som finns i arbetet med just dessa 
målgrupper och i dessa situationer och på vilket sätt du funnit MI hjälpsamt.  
Beskriv ett exempel på hur din användning av MI bidragit till förbättrad effekt  
i arbetet med personer eller grupper i dessa sammanhang.  
                  

d. Har du redan erfarenhet av att förmedla MI till andra? Utbildat? Genomfört  

MI-träning? Till vilken målgrupp? I vilka sammanhang? Eller planerar du inom 

kort göra detta? Beskriv både de genomförda och de den närmaste tiden 

planerade. 

 

e. Egen kompetensutvecklingsplan/ Din TNT inlärnings/utvecklingsplan. 

Var och en som antas till en TNT förväntas skapa en individuell 

kompetensutvecklingsplan när det gäller MI, både kunskap och färdigheter.  

För att starta upp denna process, ber vi dig identifiera 2 -3 utvecklingsmål 

(learning goals) som du siktar på att uppnå under denna TNT. Vi ber dig 

uppmärksamma att dessa utvecklingsmål handlar om färdigheter som du 

önskar utveckla i MI-utbildar/tränar-rollen och inte i rollen som MI-praktiker. 



3 
 

 
Forts. ANSÖKAN till Nordisk TNT 2018  

 
 

f. MINT lägger särskild vikt vid att vara en internationell organisation som på olika  
sätt stödjer kontinuerligt lärande och utveckling bland sina medlemmar. Bland 
annat genom att generöst dela information, träningsresurser och 
träningserfarenheter. Inom MINT värderas delningskulturen högt och ett 
exempel på denna värdering finns i uttrycket “ge tillbaka mer än du får från 
MINT”. Det kan handla om att generöst bidra till andras utveckling, bidra med 
utbildning ”pro bono” eller annat volontärarbete för att bidra till spridning av MI 
med hög kvalité inom och utanför MINT. Beskriv hur det kommer sig /dina 
grunner/ skäl till varför du önskar bli en del av MINTs organisation. Beskriv på 
vilket sätt/hvordan du kommer att efterleva dessa värderingar som MINT-
medlem framöver.  

 
g. Referenser. Ange namn och kontaktuppgifter till 2 MI-tränare eller handledare 

(vejledere, supervisere) som direkt observerat din MI-praxis i samband med  
(i forbindelse med) utbildning, handledning/supervision, feedback, coaching 
etc, och som kan beskriva dina färdigheter i att tillämpa MI.  Dessa referenter 
behöver ha kännedom om dina MI-färdigheter i praxis, inte enbart sett dig en 
utbildningssituation. Ange om denna person är medlem i MINT, vilket är att 
föredra men ej nödvändigt.  Vi vill inte ha några rekommendationsbrev utan vi 
kommer eventuellt att kontakta de referenter du anger för ytterligare 
information. Du bör därför i förväg be dem om lov att få använda dem som 
referenter, och att få uppge deras namn och kontaktuppgifter.  
 

 

Del 2 i ansökan, ett praxisexempel 

Ett transkriberat praxis-exempel, dvs en udskrift av ett MI-samtal som du haft med en 
klient, patient, brukare, borgere eller annan person. Det ska vara ett äkta samtal, 
inget rollspel, om en äkta ”sak” som handlar om motivation och förändring.   
Samtalen skal være af 20 minutters varighed. Bemærk, at du kan vælge et 20-
minutters udsnit af samtalen, hvis den oprindelige samtale varede længere tid. Vælg 
så vidt muligt en relativt ny samtale, så samtalen viser din aktuelle MI-rutine, og 
vælge gerne en MI-samtale, som illustrerer, at du behersker alle eller de fleste 
elementer i MI. Transskriber også gerne samtalen selv. Processen med at 
transskribere giver god indsigt i egen praksis.  
 

Del 3 i ansökan, en analys/kodning av ditt praxisexempel 
 
Del 3:  En kodning enligt MITI 4.2 af dit praksiseksempel ovenfor. Kodningen skal 
være foretaget/genomförts af et godkendt kodningslab/godkendt koder. De 
godkendte kodere og kodningslabs er de samme, som anvendes ved de 
internationale TNTs og fremgår af listen på nästa sida.  
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Lista över godkända kodare: 
 
Norge:  http://korusbergen.no/index.php/rusbehandling/mi-analyse/  

(se for nærmere instruktion) 
 

Danmark:  www.denmotiverendesamtale.dk  

                   Kontakt gregers@denmotiverendesamtale.dk.  

Danmark:  www.haren.dk. Kontakt tina@haren.dk,  

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ucar.  

Kontakt: ansnielsen@health.sdu.dk  

Sverige:  MIC Lab               www.miclab.se (se for nærmere instruktion) 
MIQA-gruppen     www.miqagruppen.org (se for nærmere instruktion) 
 

Husk at gøre koderen/kodningslabbet opmærksom på, at du beder om en kodning til 
en ansøgning om deltagelse på TNT. Prisen for kodningen aftales med 
koderen/kodningslab’et og betales direkte til koderen/kodningslab’et. Bemærk, at hvis 
du ønsker feedback fra koderen til dig selv udover selve kodningen, så skal det 
aftales, og det vil formentlig have indflydelse på den pris, du skal betale koderen for 
kodningen.   
 

De 3 delarna i ansøgningen sänder du till  nordisktnt@gmail.com 
 
Husk: seneste ansøgningsfrist er 1. November 2018, eller indtil TNTn er fyldt op.  
 
Deltagaravgiften DKK 10 495 inkl moms (DKK  8 396 + moms  25 %  2099 = 10 
495) inkluderar: Undervisning 4 dagar och helpension/kost och logi.  Du får 
instruktion vdr/gällande betaling, når din ansøgning er godkendt. Når din betaling er 
modtaget, får du en bekräftelse på, att du optaget på kurset.  
 
Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, kontakt Tom Barth: 
tom.barth@allasso.no 
 
Har du spørgsmål til opholdet/vistelsen, logi på Kusthotellet i Grenå. 
Kontakt Anette Søgaard Nielsen: ansnielsen@health.sdu.dk 
 
Har du spørgsmål til indholdet på TNTn, kontakt Nina Andresen, 
nina.elin.andresen@bergensklinikkene.no, eller Helene Foss, 
foss@motivationipraksis.dk 
 

 Varmt välkommen med din ansökan/søknad! 
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