
Dissociation en okänd problematik
en halvdags föreläsning. För behandlare och vårdpersonal.

Området har under de senaste åren väckt ett allt större intresse både i Sverige och

utomlands. Att kunskapen ökar om dissociation är viktigt, dels för att problematiken

är betydligt vanligare än man tidigare förstått, dels för att de drabbade ska få rätt

hjälp.

Personerna kan uppleva en djup identitetsproblematik och osäkerhet om vem de

är. De kan plötsligt växla medvetandetillstånd vilket gör att de skiftar i sitt sätt att

vara, vilket är skrämmande för dem själva och andra. Många lever med ett inre

kaos, förvirring och osäkerhet. De har ofta svårt att ta beslut om sina liv eftersom

deras inre värld är splittrad i olika viljor. Dissociation kan också visa sig genom

minnesluckor, overklighetskänslor eller upplevelse av att de själva eller omvärlden

förändras.

Eftersom begreppet dissociation inte är allmänt känt varken bland allmänheten,

inom skolan eller sjukvården står de drabbade inför ett dubbelt problem; de saknar

ord för att berätta om sin problematik och personalen har inte alltid tillräcklig

kunskap för att förstå klientens problembild. De söker inte hjälp för att de lider av

dissociation utan söker för t.ex ångest och nedstämdhet. Problematiken tycks inte

gå över utan rätt behandling och många personer har lidit svårt under många år

innan de söker hjälp. Med rätt behandling är prognosen mycket god och klienterna

kan bli helt återställda.

Deltagarna kommer att få lära sig

• vad dissociation är

• hur man upptäcker det hos personer man möter i sitt arbete

• vad forskningen visar är orsaken

• vad man kan göra när en person uppvisar dessa symptom

För vem

Kursen riktar sig till alla inom vården som möter människor med psykisk ohälsa.

Möjlighet att delta i fördjupad kurs kommer att finnas senare under året.

Tid: 13.15-16.15

Datum: 10 mars

Plats: Bryggargatan 10, 

Stockholm

Pris: 1300 kr + moms

10 % rabatt vid anmälan 

innan årsskiftet eller minst 3 

från samma arbetsplats.

Några platser vigs åt 

studenter. Hör av dig för 

pris.

Anmälan och info: 

info@kbtgruppen.se, 08- 20 00 28

www.kbtgruppen.se

Föreläsare: Ulrika Romare, leg.

psykolog, leg. psykoterapeut,

specialist i klinisk psykologi,

certifierad EMDR-terapeut,

certifierad DBT-terapeut,

handledare och har flerårig

utbildning inom dissociation av

Ellert Nijenhuis.

Ulrika har lång erfarenhet att arbeta

med klienter med trauma, komplex

problematik och dissociativa

problem både inom psykiatrin och

på privata mottagningar.

Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start.

mailto:info@kbtgruppen.se
http://www.kbtgruppen.se/

