
 
Psykopater går att bota
VÄLKOMMEN TILL EN FÖRDJUPNINGSDAG FRÅN EXPO MEDICA

2 APRIL STOCKHOLM

Anmäl dig redan idag!
www.expomedica.se

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

        En ny

 inbjudan 

        frå
n

2 april kl: 09.00–16.00 Registrering från kl: 08.30

Målgrupp: 

Tid:        

Plats:          7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 Stockholm

Socialtjänsten, hvb- hem med fokus på missbruk, kriminalvården, rättspsykiatrin, 

psykiatrin.

2 495 kr exkl. momsPris:        

Enklast anmäler du dig på 
www.expomedica.se!

Den här kursen visar på förståelse av psykopati 
som hittills är nästan helt okänd i Sverige. En del av 
denna har inte förmedlats skriftligt eftersom man 
har fruktat att informationen skulle kunna komma 
att användas för att manipulera behandlare och 
behandlingssystem. 

Det som förmedlas bygger inte på forskning, utan 
endast på kliniska erfarenheter och nästan allt är 
praktiskt inriktat, konkret och direkt användbart i 
behandlingen.

Ur Kursinnehållet:
- Antisocial personlighetsstörning enligt DSM V 

- Ett annat sätt att se på problemet
  -Jagtillstånd – en fenomenologisk personlighetsteori
  -Primära psykopater, är ovanliga och mycket 
svårbehandlade
  - sekundära psykopater, är vanliga och lättare att 
behandla.

- Utvecklingspsykologisk bakgrund till problemen

- Psykopatens världsbild
 

 
- WOLF game ett omedvetet manipulativt system som 
lurar de flesta. WOLF står för Watch Out Liers Fool you. 
Att förstå denna sekvens är en avgörande fördel när man 
arbetar med primära psykopater.

- Kommunikation med psykopater, betydelse för 
anknytning

- Behandling
  -Typiska myter som man måste konfrontera
  - Fällor i behandlingen
  - Charmiga manipulatörer Hur bemöter man, får 
kontakt, behandlar och vad ska man verkligen undvika?
  - Anknytningsarbete Vem knyter psykopaten an till 
och varför, och när är det riktig anknytning och inte 
manipulation.

F Ö R E L Ä S A R E

Stefan Sandström. leg 
psykolog och författare 
med 35 års erfarenhet 
av denna klientgrupp, 
mycket genom arbete med 
missbruksproblematik. 
Mera information om 
honom kan fås på hans 
hemsida: www.spfab.se

 
Gå hela 
teamet!

Gå 5 betala för 
4, gäller hela 

perioden.



Ur kursinnehållet:

- Antisocial personlighetsstörning 
enligt DSM V
 
- Ett annat sätt att se på problemet
  - jagtillstånd – en fenomenologisk 
personlighetsteori
  - Primära psykopater, är ovanliga och 
mycket svårbehandlade
  - Sekundära psykopater, är vanliga 
och lättare att behandla.
  - Psykopati utifrån avvikande 
normsystem, Till skillnad från primära 
och sekundära behöver dessa inte ha 
brister i anknytningssystemet. De kan 
ha avvikande normsystem av olika 
skäl, såsom att komma från andra 
kulturer.
 - Utvecklingspsykologisk bakgrund till 
problemen
 
 - Psykopatens världsbild 
 
 - WOLF game ett omedvetet 
manipulativt system som lurar de 
flesta. WOLF står för Watch Out Liers 
Fool you. Att förstå denna sekvens är 
en avgörande fördel när man arbetar 
med primära psykopater.

 - Kommunikation med psykopater, 
betydelse för anknytning
 
- Behandling
  - Typiska myter som man måste 
konfrontera
  - Fällor i behandlingen
  - Charmiga manipulatörer Hur 
bemöter man, får kontakt, behandlar 
och vad ska man verkligen undvika?
  - Anknytningsarbete Vem knyter 
psykopaten an till och varför, och 
när är det riktig anknytning och inte 
manipulation.

08.30–09.00 Registrering

09.00 – 10.15 Föreläsning

10.15–10.45 Förmiddagsfika

10.45–12.00 Föreläsning

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.15 Föreläsning

14.15–15.00 Eftermiddagsfika

15.00–16.00 Föreläsning

16.00 Dagen avslutas, kursintyg delas 
ut

P R O G R A M P U N K T E R       H Å L L T I D E R  F Ö R  D A G E N

Kurs:      Psykopater går att bota

TID: 09.00-16.00, registrering från 
08.30 den 2 april 2019 
 
PLATS: 7A Odenplan, 
Norrtullsgatan 6, Stockholm  
 
PRIS: 2 495 kr exkl. moms, ingår 
för- och eftermiddagsfika, lunch 
samt kursintyg. Gå 5 betala för 4!  
 
MÅLGRUPP: Socialtjänsten, 
hvb- hem med fokus på missbruk, 
kriminalvården, rättspsykiatrin, 
psykiatrin.

I N F O R M A T I O N



Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Titel/yrke

E-post

Företag/organisation

Postnummer             Ort

Kontaktperson/beställare

Företag/organisation

Postnummer             Ort

Ev. kostnadsställe/inköpsnummer

Adress

Organisationsnummer

E-post

Adress

Organisationsnummer

Fakturareferens

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

E-post

FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? 
KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

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 behan-
dling 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.

Specialkost eller övrig information

FEM ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Västmannagatan 15, 111 24 Stockholm

Expo Medica skickar information om 
nya kurser via e-post. 
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.

I KURSAVGIFTEN INGÅR: lunch, förmiddags- och eftermiddagsfika samt kursintyg. 

Ja tack! Jag anmäler mig till Psykopater går att bota den 2 april, 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6,  Stock-
holm kl 09.00–16.00. Registrering från 08.30. 

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Kursavgift: 2 495 kr per person exkl moms.  
Gå 5 betala för 4!

Enklast anmäler du dig på www.expomedica.se!


