
3-dages kursus 
d. 8., 9. og 10. januar 2018 i København 

Mange års forskning og praksis har vist, at det er muligt at hjælpe mennesker, der 
har paranoide forestillinger.  
På dette kursus vil du lære at hjælpe mennesker, der lider af paranoide forestillinger 
med at forstå og håndtere deres paranoia, så de kan leve det liv, de ønsker. 

Mennesker, der lider af paranoide forestillinger, kan i deres forsøg på at forsvare sig 
komme til at foretage handlinger, der udsætter medarbejdere for fare. 
Den bedste måde at øge sikkerheden i psykiatrien på er derfor at lære at hjælpe og 
forstå disse mennesker. 

Kurset tager udgangspunkt i Maastricht-interviewet, som er et arbejdsredskab, der er 
udviklet af Peter Bullimore og professor i psykiatri Marius Romme. Med dette 
redskab kan man arbejde metodisk og struktureret med at forstå den paranoides 
oplevelser og finde virksomme måder at hjælpe ham/hende til at få kontrol over sine 
paranoide forestillinger. 

Efter deltagerne har lært at kortlægge paranoide forestillinger, vil de blive 
præsenteret for forskellige terapeutiske handlemuligheder som f.eks. “inner child 
therapy”, “emotionsfokuseret terapi” samt “kortlægning af udløsende faktorer”, som 
kan hjælpe personen videre med sin recovery-proces. 

Undervisningsform 
Kurset er baseret på oplæg og praksislæring, da 
deltagerne selv skal lære at udføre et Maastricht-
interview. 
På kurset vil også være Kate Crawford og Shaun 
Hunt, som har lidt af paranoide forestillinger, som 
deltagerne skal samarbejde med. 

Paranoia 
ved Peter Bullimore

Lær at arbejde systematisk med

Peter Bullimore      
er en af verdens 
dygtigste og mest 
erfarne undervisere 
inden for paranoia 
og stemmehøring. 
Han har arbejdet 
som konsulent i 
mange lande og 
samarbejder med 
flere universiteter i 
England. Peter har 
selv lidt af paranoia 
og er kommet sig 
fra alvorlig psykisk 
sygdom, bl.a. vha. 
de metoder, som 
han vil præsentere 
på dette kursus. 

Undervisningen 
foregår på engelsk.  

Følg PsykoVision på 
Facebook 

PRIS 

Kr. 2.950,- eksl. moms 

Inkl. let frokost, frugt, 
kage, kaffe & te. 

STED 
Osramhuset 

Store sal 

Valhalsgade 4 
2200  København N 

Kl. 8:30-15.30 

TILMELDING 
www.psykovision.dk 

eller mail til 
mail@psykovision.dk 

Max. 30 deltagere 

Først til mølle…
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