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Utbildningar
Utbildningen till Diplomerad Samtalsterapeut är en 2-årig utbildning för dem som vill arbeta 
som samtalsterapeut. Utbildningen passar även HR-ansvariga, chefer, kuratorer, socionomer och 
rektorer som vill kunna coacha sin personal. Utbildningen är lärarledd fyra gånger à två dagar per 
termin. Dessemellan sker självstudier. 
Avancerad transaktionsanalytisk utbildning som leder till CTA (Certified Transactional Analyst,
internationell examen) är en fortgående utbildning för dem som arbetar med TA. Utbildningen är 
lärarledd fyra gånger à två dagar per termin. Dessemellan sker självstudier. För mer information om
båda dessa utbildningar kontakta någon av oss på SITA. 

Grundkurser i TA, 101
23 – 24 mars med Eleonore Lind PTSTA i Göteborg, kontakta eleonore.lind@telia.com
21 – 22 september med Berit Fahlén i Skövde, kontakta berit@kulabodan.se
19 – 20 oktober med Lasse Åhnby i Göteborg, kontakta lasse.ahnby@telia.com
16 – 17 november med Eleonore Lind i Göteborg, kontakta eleonore.lind@telia.com

Work-shops och föreläsningar
Karpmans Dramatriangel Upprepar du förlegade mönster som inte längre gagnar dig? En work-
shop om hur vi kan använda Dramatriangeln för att ta reda på våra mönster och hur vi kan göra för 
att stiga av och använda modellen för att må bättre. Med Berit Fahlén PTSTA-p och Eleonore Lind 
PTSTA-p. Tid: tisdagen den 21 mars kl 17.30 – 19.30. Detta är ett kostnadsfritt arrangemang. 

TA för chefer och ledare Som ledare är det viktigt att kunna vara tydlig i sina budskap till 
medarbetare och att kunna förstå vad andra menar. Vi presenterar en kommunikationsmodell som 
minskar missförstånd på arbetsplatsen. Work-shop med Berit Fahlén och Eleonore Lind. 
Tid:  onsdagen den 14 juni, kl 17.30 – 19.30. Detta är ett kostnadsfritt arrangemang. 

Överdrivet datoranvändande – hur kan vi finna balans med de nya teknikerna?
Vi presenterar en metod för att arbeta med överdrivet datoranvändande från transaktionsanalysen. 
Med Berit Fahlén och Eleonore Lind. 
Tid: onsdagen den 24 maj, kl. 14.00 – 17.00. 
Kostnad: 750:- + moms (350:- + moms privat), max 16 deltagare. 

Föreläsningar och utbildningar, ovan, hålls på Prästgårdsängen 5, 412 71 Göteborg 

Workshop i TA – Transaktionsanalys, förbättra din kommunikation
Den 7 maj 16.45 – 18.15. Plats: Garaget Lönngatan 30 Malmö (OBS i Malmö)
Anmälan: annamper@hotmail.com eller taipuab@gmail.com

Kontakta Eleonore Lind 0709 94 74 35 eleonore.lind@telia.com

Facebook: Scandinavian Institute for Transactional Analysis   
  Hemsida: www.transaktionsanalys.nu

Hjärtligt välkomna!                                                                            
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