
–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Det är vanligt med trauma bland flykting-
ungdomar, men det är inte den enda 
gruppen som är traumatiserad. 

Andra vanliga grupper med trauma är barn till 
missbrukare, psykiskt sjuka och kriminella, samt 
de barn som själva har påbörjat missbruk eller 
kriminalitet.
   Om man inte har grundläggande kunskap om 
trauman kan man heller inte förstå dessa elever, 
vilket leder till ständiga konflikter, oro i klassrum 
och på skolgård och utagerande beteenden. På 
elevvårdskonferenser riskerar man att ta felaktiga 
och mycket negativa beslut. Detta är sådant som 
förbättras av att man har en grundläggande 
förståelse för hur trauma fungerar. 
   Syftet med dagen är att bidra till en traumainfor
merad skola.

P R O G R A M  F Ö R  D A G E N

• Vanliga reaktioner på trauman – beteenden och 
känslor

• Definitioner

• Posttraumatiskt stressyndrom – och andra 
trauman

• Flashbacks – att sugas tillbaka till den 
traumatiska situationen

• Traumats biologi, och varför den är viktig i skolan

• Komplexa trauman och utvecklingstrauman – 
samt hur de påverkar hjärnan biologiskt

• Utagerande – att agera på asociala impulser utan 
hämningar och eftertanke

• Dramatiskt utagerande är vanligen en flashback.

• Utagerande våld – och hur det kan förutsägas 
genom beteendesignaler.

• Anknytning – grunden för våra relationer

• Effekten av att inte ha någon fungerande 
anknytning

• Identitetsbildningen: tonårens utvecklings
psykologiska uppgift, och hur den påverkas av 
trauma

• Asocial eller Social: Ett vägval i 
identitetsskapandet.

Plats & datum: Malmö 22 februari, Stockholm 
1 mars 2021. Om det på grund av pandemin inte går 
att genomföra kursen på plats kommer den att sändas 
via webben.

Tid: 09.00–16.00

Pris: 3 100 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Stefan Sandström, Legitimerad psykolog 
och författare som har arbetat med trauma i mer än 
35 år, bland annat med flyktingbarn, våldsoffer och 
missbrukare. Han har också handlett HVB med 
ensamkommande flyktingbarn under flera år liksom 
HVB med missbrukare i Sverige och Finland. 

I kursavgiften ingår: för och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Anmäl dig idag på 

www.expomedica.se

!

Malmö 22 februari / alternativt WEBB* 
Stockholm 1 mars 2021 / alternativt WEBB*

Hur man ser och förstår trauma 
hos barn och ungdomar

Trauma i skolans värld

E N  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

Målgrupp: lärare, specialpedagoger, rektorer, skolsköterskor, 
kuratorer och andra speciellt intresserade.

* Om det på grund av pandemin 
inte går att genomföra kursen 
på plats kommer den att 
sändas via webben.



Jag anmäler mig till: Trauma i skolans värld I KURSAVGIFTEN INGÅR: för och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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Specialkost eller övrig information

FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
Epost: info@expomedica.se
Tel: 08 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Malmö 22 februari 2021, 3 100 kronor exkl moms. 

Stockholm 1 mars 2021, 3 100 kronor exkl moms.

Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

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

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 reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.

Om det på grund av pandemin inte går att genomföra 
kursen på plats kommer den att sändas via webben.


