
                 Sexologi 

           för familjerådgivare  

och andra samtalsterapeuter 

 

 

Sexualmedicin och Relationell samtalsterapi 

Nu startar vår utbildning i sexologi för familjerådgivare och andra 

samtalsterapeuter. Ett samarbete mellan Essinge Psykoterapi AB, Iréne Lainio och 

Ehres Psykoterapi AB, Ulrica Ehres.  

Kursen innefattar teori, handledning och fokuserade gruppsamtal utifrån tema som 

till exempel; EFT, sexologi, sexualmedicin och sexualitet i psykoterapi, anknytning 

och sexuell anamnesupptagning, parterapi och sensualitetsträning, infertilitet, 

samkönade relationer och den nya familjebildningen, hypersexualitet och 

sexualisering, trauma och sexualitet, perversioner, neuropsykiatriska 

funktionshinder och sexualitet samt sexualitet i kulturen och genus, mm. 

Kursen kommer att ges centralt i Stockholm vid 15 tillfällen fördelat på två 

terminer, heldagar, 11 fredagar och fyra torsdagar under 2019.  

Kursen motsvarar 15 Högskolepoäng 

Grundläggande förkunskaper, utbildning i psykoterapi motsvarande minst steg 1 

nivå eller likvärdig kompetens. Vårt mål är att skapa lust och glädje, undvika 

prestationstankar men att tillföra kunskaper. Allt för en god parallellprocess till 

arbetet med sexualitet i samtalsterapi. Upplägget förutsätter 80% närvaro för 

utfärdande av intyg. 

Kostnad 15 500 kr exkl. moms/termin 

Sista ansökningsdag 15 december 2018, anmälan är bindande.  

Iréne Lainio    Ulrica Ehres                         
Essinge psykoterapi AB   Ehres Psykoterapi AB                                                                                       
Ensittarvägen 3       Vikstensvägen 48                                                                                                                   
112 64  Stockholm   121 56 Johanneshov 
irene.lainio@tele2.se    ulre64@gmail.com 

www.esps.se 

mailto:irene.lainio@tele2.se


Vid eventuella frågor ring till Iréne Lainio på 073-985 87 45 eller Ulrica Ehres på 
070-626 18 70 

 

Schemats innehåll är inte helt klart men fastställs senast december 

2018, datumen är klara. 

 

SCHEMA 

Vårterminen 2019 

11/1     Sexologi, sexualmedicin och sexualitet i psykoterapi. Anknytning och 

anamnesupptagnig 

7/2 och 8/2 , EFT och sensualitetsträning,  

8/3  Infertilitet, samkönade relationer och den nya familjebildningen. 

5/4  Genus och sexualitet 

2/5 och 3/5  Trauma och sexualitet , sex som självskadebeteende           

16/6  

 

Höstterminen 2019 

23/8 Hypersexualitet – sexualisering 

29/9 Perversioner/parafili/sexuellt avvikande intresse. 

17/10 och 18/10   Neuropsykiatriska funktionshinder och sexualitet samt Migration och         

 integration kopplat till sexualitet. 

15/11 Mentala och fysiska funktionsnedsättningar och sexualitet.  

12/12 och 13/12  Mansrollen och kvinnorollen i kulturen och i samtalsterapi. Att vara 

 aktiv/passiv, offer/förövare.   

              

 

 


