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

Personlighetssyndrom (tidigare kallat 
personlighetsstörning) förekommer hos 
ca 12 % av befolkningen och är således 
mycket vanligt. Det är därför mycket 
viktigt att förstå bakomliggande orsaker 
samt hur man närmar och förhåller sig 
till personer med denna problematik.

Oförmågan att relatera till andra och att skapa 
fungerande relationer leder till att PS medför 
ett asocialt liv med vanliga svårigheter att sköta 
arbete, utbildning, boende, barn och familj 
m.m. Verksamheter där man möter många 
med personlighetssyndrom är: socialtjänst, 
missbruksvård, psykiatri, HVB, kriminalvård, 
boenden m.fl.
   Utbildningsdagen vänder sig till personal 
som i sitt arbete möter människor med person
lighetssyndrom och visar upp ett sammanhål
let perspektiv på bakomliggande orsaker och 
fungerande behandling.

Dagens föreläsare Stefan Sandström är Legiti
merad psykolog och författare till ett flertal 
böcker. Han har mer än 40 års erfarenhet av 
att behandla människor med personlighets
syndrom. 

Under dagen kommer vi att titta närmare på:

• Översikt, demografi och olika kluster

• Gemensamma drag vid personlighets
syndrom

• Vanlig samsjuklighet

• Kommunikation vid personlighetssyndrom 
och multidiagnoser

• Latenta psykoser

• Det basala problemet – grundläggande tillit

• Relationsproblem

• Behandling: Anknytningsproblem och rela
tionsskapande

• Processmodell för anknytningsarbete

• Trauma som bakgrundsfaktor

• Utagerande som flashbacks, respektive 
gränslöshet

Varmt välkommen till en aktuell
och lärorik dag.

Plats & datum: centrala Umeå 16 mars 2023

Tid: 09.00–16.00

Pris: 2 850 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Stefan Sandström, legitimerad psykolog 
och författare till ett flertal böcker. Han har mer än 
40 års erfarenhet av att behandla människor med 
personlighetssyndrom. Mera information om Stefan 
finns på www.spfab.se

I kursavgiften ingår: för och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Anmäl dig idag på 

www.expomedica.se

!

Umeå 16 mars

Personlighets- 
syndrom

Målgrupp: personal verksam inom socialtjänst, missbruksvård, 
psykiatri, HVB boende, kriminalvård och andra som i sitt arbete 
kommer i kontakt med personkategorin.

Att arbeta med människor som lider av

Kursen ger dig 
värdefull kunskap 

för ditt dagliga 
arbete.

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



Jag anmäler mig till: Att arbeta med människor som lider av 
personlighetssyndrom.

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Titel/yrke

Epost

Företag/organisation

Postnummer Ort

Kontaktperson/beställare

Företag/organisation

Postnummer Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Adress

Organisationsnummer

Epost

Adress

Organisationsnummer

Fakturareferens

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

Epost

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

Specialkost eller övrig information

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Umeå 16 mars 2023, 2 850 kronor exkl moms. 

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

Om det på grund av pandemin inte går att genomföra kursen på plats 
kommer den att sändas via webben.

Göteborg 3 november, 
Stockholm 10 november 
2022

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
Epost: info@expomedica.se
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö 
Frågor? Ring 070859 37 52


