
Målgrupp: För dig som arbetar inom socialtjänsten, familjebehandling, 
skolväsendet eller rättsväsendet och som på olika sätt möter föräldrar 
som har personlighetsstörningsdrag ur det man brukar kalla för den 
mörka triaden – narcissism, psykopati och machiavellism.

Stockholm 23 mars, Göteborg 5 april, 
Malmö 4 maj, Umeå 10 maj

En kursdag om att växa upp i en toxisk miljö

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

Att växa upp med en narcissistisk/psykopa-
tisk förälder innebär att leva i skuggan av sin 
förälder där barnets behov får stå tillbaka på 
grund av förälderns problematik. 

Att leva i det osynliga våldet innebär också att 
barnets psykiska mående sätts på spel och att 
självbilden och självförtroendet hämmas istället för 
att mogna och utvecklas. Processen för att bli hel är 
ofta lång och komplex. Barn beskriver ofta i vuxen 
ålder hur samhällets naivitet och brist på kunskap om 
problematiken lade sten på börda och ledde till 
ytterligare traumatiska upplevelser.

Att som behandlare återkommande bli utsatt för 
ett utåtagerande och manipulativt beteende är svårt 
och påfrestande vilket ställer krav på den professio-
nella. Hur hanterar vi de känsloreaktioner som väcks 
inom oss själva? God självkännedom är en viktig 
faktor, likaså att stå ut med maktlösheten över att 
inte kunna agera konkret och direkt för att hjälpa 
familjen/barnen i den svåra situation de befinner sig. 

Så hur kan vi lära av berättelserna och upptäcka 
vad som pågår i dessa familjer och hur kan vi hjälpa 
barnen? Hur kan socialtjänsten identifiera och 
bemöta föräldrarna i en vårdnadstvist? Hur stöttar vi 
den andre föräldern? 

Dagen kommer att ge dig konkreta verktyg och 
ökad kunskap om denna problematik.

PROGRAM FÖR DAGEN

Pass 1
• Narcissistiska, psykopatiska och machiavelliska 

personlighetsdrag
• Diagnoskriterier
• Skillnader mellan narcissistisk och sund självbild
• Skillnader mellan män och kvinnor med dessa 

personlighetsdrag
• Riskfaktorer för att utveckla dessa drag
• Går psykopati och narcissism att behandla?

Pass 2
• Den narcissistiska/psykopatiska föräldern
• Den andre förälderns reaktioner och beteende-

mönster 
• Vad innebär det för ett barn att växa upp med 

självcentrerade och känslokalla föräldrar? Att leva i 
det osynliga våldet?

• Barnens känsloliv, reaktioner och beteendemönster 
• Ensambarn/syskon
• Finns det risk att barnet drabbas av 

PTSD och C-PTSD (komplex PTSD)?
• Processen att bli hel
• Återberättelser från klienter

Pass 3
• Hur bemöter vi barnet/barnen 

som lever i dessa dysfunktionella 
familjesystem?

• Hur upptäcker och bemöter vi 
föräldrar med dessa drag?

• Hur kan vi förstå och bemöta den 
andre förälderns reaktioner och 
beteendemönster?

• Vad säger lagen?

Pass 4
• Behandlarens egna reaktioner och vanmakt
• Självkännedom hos behandlaren en viktig faktor

Plats & datum: Stockholm 23 mars, Göteborg 5 april, 
Malmö 4 maj, Umeå 10 maj 2023

Tid: 09.15–15.30

Pris: 2 995 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Helena Bingham är legitimerad psykolog 
med både psykodynamisk (PDT) och kognitiv 
beteendeterapeutisk (KBT) inriktning samt speciali-
serad på djupgående terapeutisk behandling. Helena 
är också par- och relationsterapeut samt ledarskaps-
coach. Hon har mångårig erfarenhet inom rättspsyki-
atrin och av psykiatriskt behandlingsarbete samt är 
ofta anlitad som föreläsare om personlighetssyn-
drom med fokus på det känslokalla och utagerande 
spektrumet.

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

Anmäl dig idag på 
www.expomedica.se

!

N Y A  D A T U M  F Ö R  U P P S K A T T A D  K U R S

Mycket relevant 
och viktig kurs.

Kunnig och inspirerande  
föreläsare.

Sagt av tidigare
kursdeltagare

NARCISSISM & PSYKOPATI

Föreläsare
Helena Bingham



Jag anmäler mig till: En kursdag om att växa upp i en toxisk miljö 
        – narcissism & psykopati

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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Centrala Malmö 4 maj 2023, 2 995 kronor exkl moms. 

Centrala Umeå 10 maj 2023, 2 995 kronor exkl moms. 

Centrala Stockholm 23 mars 2023, 2 995 kronor exkl moms. 

Centrala Göteborg 5 april 2023, 2 995 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


