
A K T U E L L  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dem som har människovårdande 
arbetsuppgifter, såsom arbete med socialtjänst, sjukvård, skolor, HVB-hem, 
arbetsförmedlingar m.m.

Stockholm 21 februari
Umeå 15 mars

Hot och våld mot anställda inom till 
exempel vård, omsorg och skola är tyvärr 
vanligt förekommande idag. Att ha en 
beredskap för hur man på bästa sätt 
hanterar hotfulla situationer och händelse-
förlopp är därför av största vikt. Med rätt 
kunskap och bemötande minimeras risker 
och skador, psykiska såväl som fysiska, för 
alla berörda. 

Dagen syftar till att ge kursdeltagarna konkreta 
verktyg för att handskas med personer som 
blir upprörda och aggressiva. Fokus ligger på:
 
• Förebyggande arbete 

• Bemötande i akuta situationer.

 
K UR SINNEH Å L L 

• Grundläggande tänkande utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv.

• Förebyggande arbete.

• Orsaker till aggressivitet.

• Lågaffektivt bemötande.

• Hur tänker den våldsbenägne?

• Akuta situationer – hur konfliktnivån 
trappas ner.

• Arbetsmiljölagstiftningen vid hot och våld i 
arbetsmiljön.

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se

!

i människovårdande arbete

VÅLD OCH HOT

Plats & datum: centrala Stockholm 21 februari, 
centrala Umeå 15 mars 2023

Tid: 09.00–16.00

Pris: 2 850 kronor exkl moms.

Föreläsare: Stefan Sandström, 
legitimerad psykolog och 
författare har utbildat om hot 
och våld i arbetslivet i mer än 
35 år. Han har skrivit böcker 
som Våld och hot i människo-
vårdande arbete (1996), 
Ungdomsvåld (2000) och Hot 
och våld i vård, omsorg och socialt arbete (2007). 
Mer info om honom finns på hans hemsida: www.
spfab.se

I kursavgiften ingår: för- och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen 
utfärdas intyg. 



Jag anmäler mig till: Våld och hot i människovårdande arbete

Anmälan
I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se

Stockholm 21 februari 2023, 2 850 kronor exkl moms. 

Umeå 15 mars 2023, 2 850 kronor exkl moms. 
Stockholm 9 maj 2019, 2 800 kronor exkl moms. 

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 0708-59 37 52

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar 
utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga 
medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. 
Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina 
kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för 
att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö 
Frågor? Ring 0708-59 37 52


