NY VIKTIG KURS FRÅN EXPO MEDICA

Att behandla trauma
hos krigsflyktingar
Stockholm 19–20 september + 11–12 oktober 2022
Målgrupper: socialförvaltning, flyktinghälsa, elevhälsa, bup,
psykiatri, HVB-hem, kyrka och andra som kommer i kontakt med
flyktingar och migranter.

Under den närmaste tiden får Sverige räkna med att ta emot ett stort
antal krigsflyktingar från Ukraina. Många av dem har svåra traumatiska upplevelser som hindrar dem från att leva ett normalt liv och ha
normala relationer till sin omgivning. Det är av största vikt att vi inte
gör om misstagen från 2015, då Sverige tog emot många flyktingar utan
att kunna erbjuda dem traumabehandling. Effekterna på integration
och ackulturering har varit mycket negativa.
Kursen syftar till att under fyra dagar ge deltagare tillräckliga
kunskaper för att behandla alla förekommande trauman.
Metoderna som lärs ut representerar den nya generationens
traumabehandlingar (som ännu inte är evidensbaserade),
men som ändå har ett starkt forskningsstöd.
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Fördelar med metoderna är att…
man inte riskerar farliga biverkningar, vilket annars är en risk vid
exponeringsbehandlingar…
stora personalgrupper som inte har extensiv psykologisk kunskap
kan utbildas utan medföljande risker…
man inte måste prata samma språk som den man behandlar…
även spädbarn kan behandlas…
behandlingen är snabb, enkel och ger stabila resultat…

KURSLEDARE
▶ STEFAN SANDSTRÖM
Legitimerad psykolog med 40 års erfarenhet av traumabehandling.
Har bland annat skrivit boken »Missbruk – trauma och medberoende«.
▶ GUNILLA HAMNE
Traumaterapeut och författare till boken »Traumatapping technique«.
Internationell erfarenhet av att bota trauman och lära ut traumabehandling i över 20 länder. Verksam med flyktingar, konfliktöverlevare,
fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld.
▶ ULF SANDSTRÖM
Stress och traumakonsult och författare till boken »Traumatapping
technique«, verksam i över 20 länder med flyktingar, konfliktöverlevare,
fängelser, barnsoldater och kvinnor utsatta för sexuellt våld.
Både Gunilla och Ulf har fått internationella priser för sitt arbete med
trauman och förestår ett internationellt nätverk.

Deltagare ges efter utbildningen möjlighet till internationell
certifiering i två traumabehandlingsmetoder genom ett kunskapsprov (både praktik och teori).

Kursen är på 2+2 dagar med tre veckor emellan så deltagare kan prova
på teknikerna och därefter ta upp sina erfarenheter tillsammans.
Dag 1 och 3 är teori och dag 2 och 4 är praktisk tillämpning, för fullt
kursschema, se www.expomedica.se.

Plats: centrala Stockholm
Datum: 19–20 september + 11–12 oktober 2022
Tid: kl 09.00–16.00 alla dagar
Pris: 11 875 kr/pers + moms
I kursavgiften ingår: för- och eftermiddagsfika, lunch,
kursdokumentation. Efter fullföljd kurs utfärdas intyg.

Avsändare:
Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö

Jag anmäler mig till: Att behandla trauma hos krigsflyktingar
Fyradagarskurs (2+2) 19–20 september + 11–12 oktober 2022
centrala Stockholm, 11 875 kronor/pers exkl moms.

!

Enklast anmäler du dig
på www.expomedica.se
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08-23 73 10
Post: Expo Medica, Krusegatan 19 A, 212 25 Malmö
Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören
organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes
personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar
själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så
påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.
se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reserverar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

