AKTUELL KURS FRÅN EXPO MEDICA

Förstå och behandla

PSYKOPATI
& antisocial personlighetsstörning
Stockholm 2 oktober 2020
MÅLGRUPP
• Missbruksbehandling, HVB m.fl.
• Kriminalvård, rättspsykiatri
• Socialtjänst
• Psykiatri
• Andra speciellt intresserade

Trots att antalet med antisocial personlighetsstörning/psykopati inte är större än 3 % av
männen och 1 % av kvinnorna, enligt en ofta
förekommande skattning, utgör denna grupp en
mycket större andel när det gäller kriminella och
missbrukare.
Förståelsen för hur problemet skapas och särskilt för
hur det behandlas tycks praktiskt taget lysa med sin
frånvaro i dagens Sverige. Den här utbildningsdagen
vill ge kursdeltagarna en rejäl uppgradering i båda
dessa hänseenden.
KURSINNEHÅLL
• Antisocial personlighetsstörning – diagnos
• Primära och sekundära psykopater är en viktig
distinktion där de primära psykopaterna är avsevärt
mera störda och svårbehandlade, men också
mycket ovanligare än de sekundära.

Plats: centrala Stockholm 2 oktober 2020
Tid: 09.30–16.00
Pris: 2 495 kronor exkl moms.
Kursledare: Legitimerad psykolog Stefan Sandström
har arbetat med behandling av missbruk i 35 år.
Han har utbildat om våld i arbetsmiljön för
kriminalvården i Sverige och utbildat och handlett
finska kriminalvårdsverkets drogfria avdelningar
under ca: 15 år. Stefan har skrivit flera böcker om
våld och missbruk, se hemsidan www.spfab.se
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagskaffe,
lunch och kursdokumentation. Efter kursen
utfärdas intyg.

• Avvikande normsystem kan skapa asocialitet. Man
kan komma från en kultur med mycket annorlunda
normsystem, eller tillhöra en kriminell subkultur
som t.ex. maffian.
• Vanlig samsjuklighet vid psykopati/antisocial
personlighetsstörning innefattar:
- Kriminalitet
- Missbruk
- Ångestproblematik
- Beteendestörningar
- Social fobi
- Trauma (PTSD, komplext trauma m.m.
• Hur grunderna för problemet uppstår i barndomen
- Anknytningsproblematik
- Andra utvecklingspsykologiska skäl
- Brister i mentaliseringsförmågan
• Den största svårigheten: Att få en trovärdig behandlingskontakt
• Psykopatens grundproblem – att kontrollera
människor då man inte kan lita på dem
• Wolf Game: ”Wolf” står för Watch Out Liers Fool
You, och är ett monster som använts mest av
avancerade primära psykopater för manipulation
och kontroll.
• Vanliga fällor i behandlingen
• 3 typer av antisociala/psykopater
– 3 olika behandlingsmetoder
- Hur man får kontakt
- Vad som är målområdet för arbetet
- Vad man måste undvika

!
Anmäl dig idag på
www.expomedica.se

– VI UTBILDAR VÅRDSVERIGE!

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

Anmälan

I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och
eftermiddagskaffe, lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas
intyg. Alla priser är exklusive moms.

Jag anmäler mig till: Förstå och behandla psykopati
& antisocial personlighetsstörning
Stockholm 2 oktober 2020, 2 495 kronor exkl moms

!

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se

KUNDUPPGIFTER
Företag/organisation

Adress

Postnummer

Organisationsnummer

Ort

Kontaktperson/beställare

E-post
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DELTAGARUPPGIFTER

Namn, deltagare 1 (Kontaktperson)

Namn, deltagare 2

Titel/yrke

Titel/yrke

E-post

E-post

Specialkost eller övrig information

Specialkost eller övrig information

FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö
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.

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

