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

Våld i nära relationer är ett stort samhälls
problem som orsakar ett omfattande 
lidande. Kvinnor är oftast offer för denna 
typ av våld och förövaren är nästan alltid 
en man. 

Övergreppen består i allt från subtila handlingar till 
grova våldsbrott och är ofta en kombination av 
psykiskt och fysiskt våld. Att våldet sker inom 
relationen med alla dess bindningar gör att det kan 
vara ett näst intill oöverstiligt hinder för offret att 
bryta sig ur den.
   Syftet med temadagen är att underlätta arbetet 
för dig som kommer i kontakt med denna typ av 
problematik genom ökad förståelse för:

• Kommunikationsmönster

• Misshandelsrelationen

• Trauman som resulterar av denna

• Hur man bemöter våldsoffret

KURSINNEHÅLL

• Mäns dödliga våld mot kvinnor  – en översikt

• Den ojämlika kommunikationen, och hur den 
relaterar till våld

• Misshandelsrelationen

• Sadistiskt konfliktmönster – makt och kontroll

• Hedersrelaterat våld – definitioner och drivkrafter

• Misshandlade kvinnor

• Faser i misshandelsrelationen

• Att komma loss ur en misshandelsrelation

• Trauma

• Definitioner

• PostTraumatiskt Stressyndrom (PTSD)

• Andra trauman

• Traumats biologi – och hur detta har praktisk 
betydelse

• Flashbacks och utagerande

• Bemötande av våldsoffret

• Parallellprocesser som bör undvikas

• Egenkontroll

• Relation, empati och överidentifikation

• Tre viktiga funktioner i samtalet

Plats & datum: Stockholm 25 januari, Malmö 25 
mars 2021. Om det på grund av pandemin inte går att 
genomföra kursen på plats kommer den att sändas via 
webben.

Tid: 09.00–16.00

Pris: 3 100 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Stefan Sandström, Legitimerad psykolog 
och författare. Stefan har många års erfarenhet av 
att arbeta med kvinnor i misshandelsrelationer och 
skyddade boenden, inte minst av traumabehandling, 
liksom av handledning av skyddade boenden, 
kriscentrum för kvinnor m.m.

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

www.expomedica.se

!

Stockholm 25 januari / alternativt WEBB*
Malmö 25 mars 2021 / alternativt WEBB*

– misshandlade kvinnor

VÅLD I NÄRA
RELATIONER 

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

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dem som genom sitt arbete, 
eller som volontärer, kommer i kontakt med kvinnor som lever i 
miss handels relationer, eller kvinnor som har flyttat till skyddat boende. 

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



Jag anmäler mig till: Våld i nära relationer 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

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                                                         

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

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Centrala Stockholm 25 januari 2021, 3 100 kronor exkl moms. 

Centrala Malmö 25 mars 2021, 3 100 kronor exkl moms. 

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

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 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.

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


