ACRA Sverige bjuder in till fortbildning den 9 november

Den nya (A)CRA manualen och ACC
Är du (A)CRA-behandlare och vill uppdatera dig i den nya
officiella manualen, lära dig de A-CRA specifika delarna i
programmet eller få en introduktion i eftervårdsprogrammet ACC? Då är du välkommen på Zoomutbildning den 9 november.
A-CRA och CRA är manualbaserade program. Men eftersom
det inte har funnits en heltäckande officiell manual så har vi
som jobbar med programmen utbildats i och använt olika
material. Detta har lett till att det blivit svårt att
implementera och kvalitetssäkra programmen på ett korrekt
sätt.
Men nu har det har det blivit ändring på det! Sedan en tid
tillbaka finns nämligen de senaste officiella manualerna
översatta till svenska. De innehåller alla procedurer som ingår
i både A-CRA, CRA och ACA. Manualerna är skapade av
Chestnut Health Systems i Illinois som idag är ledande när det
gäller forskning och utveckling av båda programmen. Det är
också de som har utvecklat det evidensbaserade
eftervårdsprogrammet ACC som också rekommenderas i
Socialstyrelsens riktlinjer. De här två manualerna gör det
möjligt för oss som jobbar med programmen att utvecklas
och kvalitetssäkra våra verksamheter på ett helt nytt sätt.
För att du ska få ta del av denna utveckling bjuder ACRA
Sverige in till denna utbildningsdag som är indelad i två block.
Du kan välja att delta i endast ett eller båda två.

Programmet för dagen ser ut enligt följande:
Förmiddag Den nya manualen och A-CRA
08.45-09.00
Uppkoppling och registrering
09.00-09.30
Översikt den nya manualen
09.30-10.00
Procedurer och genomförande
10.15-12.00
Genomgång och rollspel: A-CRA
specifika procedurer
12.00-13.00

Lunch

Eftermiddag ACC-manualen
13.00-13.15
Uppkoppling och registrering
13.15-15.00
Genomgång av ACC-manualen
15.15-16.00
Arbetssätt och användning
16.00-16.30
Avslutande diskussion
Praktisk information
Utbildningsdagen arrangeras på distans den 9 november.
Kursavgiften är 1495 kr exkl. moms per halvdag. I kursavgiften
ingår den manual som du utbildas i. Deltar du i hela dagen får
du 30 procents rabatt. Anmälan är bindande men platsen kan
överlåtas.
Anmälan och mer information
Anmälan och frågor om utbildningarna sker via hemsidan eller
till katarina@acrasverige.se.
Varmt välkomna!
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