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Föreläsning med Susanne Bejerot  

 

Tvångssyndrom/OCD 
 

Fredag 9 november 2018 kl. 9–16, Södertälje stadshus, Södertälje 
 

 
Deltagarna får en grundlig genomgång av ämnet 
tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna och 
dess relevans vid autismspektrumtillstånd, tics och 
personlighetsstörningar. Dagen berör teman som: Vad 
är tvångssyndrom? Vad orsakar tvångssyndrom? Hur 
går en utredning till? Tvång och ritualer vid 
utvecklingsstörning, förhållningssätt, KBT-metoder och 
kort om medicinska behandlingsmetoder.  

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och 
docent vid Karolinska Institutet samt professor vid 
Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med 
patienter med OCD, ADHD, autismspektrumtillstånd  

och utvecklingsstörning. Hennes nuvarande forskning 
handlar om immunologiska faktorer som kan förklara 
psykisk sjukdom. Hon har också fördjupat sig i 
mekanismer som leder till mobbning och intresserat 
sig för motorikens betydelse. Susanne har författat tre 
böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk 
diagnostik och en bok om hur man arbetar som 
boendestödjare med personer med autism 
(tillsammans med Anna Sjölund). Hon har också 
tillsammans med medarbetare utarbetat 
Almametoden, en gruppterapi för vuxna med 
autismspektrumtillstånd. 

 

Målgrupp: Personal inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, verksamheter med mellanvårdsstöd, HVB-hem, skola, 
gruppbostäder, daglig verksamhet m.fl. Personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.  

Kostnad: Personal: 1300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen.  
Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.  

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.   

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för 
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar). 

Välkomna! 

Vid frågor skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se eller ring 08-410 441 28 
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Anmälan till föreläsning om 

Tvångssyndrom/OCD 
 
Fredag 9 november 2018 kl. 9–16, Södertälje stadshus, Södertälje 

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. 
Bekräftelse skickas med e-post. Anmäl genom att skicka uppgifterna nedan via e-post eller genom att fylla i och skicka 
anmälningsformuläret på hemsidan/föreläsningar & utbildningar.  Det går bra att anmäla fram till datum för 
föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).  

OBS! Ange korrekt fakturaadress.  Om fakturaadressen inte är korrekt så registreras inte anmälan. 

DELTAGARE eller KONTAKTPERSON VID GRUPPANMÄLAN:  

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

TOTALT ANTAL DELTAGARE (vid gruppanmälan): ______________________________________________________ 

MOBILTELEFON KONTAKTPERSON: _________________________________________________________________  

E-POSTADRESS FÖR BEKRÄFTELSE: ___________________________@____________________________________  

FAKTURAADRESS (skriv alltid fakturaadress och tänk på att uppge rätt fakturaadress med referensnummer och 
liknande fakturauppgifter): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ORGANISATIONSNUMMER: _______________________________________________________________________  

E-POSTADRESS FÖR FAKTURA (om ingen e-postadress anges skickas fakturan med post): 

__________________________________@_________________________________________________________  

¨ Anhörig/person med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms per person 

¨ Personal; yrke___________________________: 1300 kr exkl. moms per person (200 kr rabatt vid anmälan 
senast 3 veckor innan föreläsningen).  

Anmäl via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se/aktuella-forelasningar-utbildningar eller skriv av och e-posta 
anmälan till info@pedagogisktperspektiv.se  

Pedagogiskt Perspektiv AB, Tranebergsstrand 25, 167 40 Bromma 

info@pedagogisktperspektiv.se 

 


