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Den motiverende tilgang (MI) 
i forhold til spiseforstyrrelser og selvskade. 

Motivationel Interviewing (MI) er en guidende tilgang, der i internationale studier 

har vist positiv effekt i forhold til at øge paratheden til forandringer over for en 

uhensigtsmæssig adfærd som fx spiseforstyrrelse og selvskade. MI er målrettet si-

tuationer, hvor man skal rådgive eller være i dialog med et andet menneske om 

mulig ændring af adfærd eller livsstil. 

Vi er glade for at kunne præsentere denne temaeftermiddag i samarbejde med Landsforeningen mod spise-

forstyrrelser og selvskade (LMS) 

Indhold:                                                                                                                                                                            

Formålet med kurset er at give jer ny viden og værktøjer til at arbejde forandringsorienteret med menne-

sker, der er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade.  

Kurset giver deltagerne teoretisk og praktisk viden om at arbejde forandringsorienteret med  
mennesker, der har en spiseforstyrrelse eller selvskade. I vil således blive præsenteret for en stor del af den 
centrale viden, som Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade har om spiseforstyrrelser og selv-
skade via samtaler med mange tusinde børn og unge gennem snart 20 år. 
Der vil indgå redskaber til at fremme borgerens motivation til forandring via samtalemetoden MI. LMS vil 
fortælle om færdigheder i og til, at tænke samarbejde som et partnerskab. Du/I vil på kurset få en indsigt i, 
og forståelse for den adfærd, som er kendetegnende for borgere med spiseforstyrrelser og selvskade, og 
du/I vil få mulighed for at tilegne jer nye ideer og løsningsmuligheder. 
 
Underviser: 
Heidi Boserup Jønsson fra Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) er uddannet social-
rådgiver, Psykoterapeut MPF, mindfulnessinstruktør og supervisor. 
 
Tid og sted: 
Onsdag den 24. marts 2022 kl. 13.30 – 17.30, CESA, Odensevej 70, 5750 Ringe 
 
Målgruppe: 
Jer, der gennem jeres job møder mennesker, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller  selvskade. 
 
Pris: 
Kr. 475,- pr. person. For medlemmer af CESA er prisen kr. 400,- pr. person. Beløbet indsættes på CESAs 
konto 3234 0002258188. 
 

Tilmelding til dagen bedes ske på mail til: post@cesa.dk  senest mandag den 9. marts 2022 med deltager-

navn, profession og tlf. nummer. 
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