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Arrangör:   Anmäl dig på www.traumadagen.se

1B   Stöd i akuta krissituationer, del 1 
- Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkul-
turell krishantering och i livsåskådning 
med fokus på familje- och relationsterapi

2B  Stöd i akuta krissituationer, del 2
- Ulf Lidman, magisterutbildning i tvärkul-
turell krishantering och i livsåskådning 
med fokus på familje- och relationsterapi
3B  Lyckas samhället rädda de mest utsatta?
- Martin Forster, leg psykolog, fil dr, 
Karolinska Institutet och Anna Mautner, 
leg psykolog, leg psykoterapeut, Akademi 
Magelungen

4B  Övergrepp i barndomen – kan tidiga 
insatser förebygga konsekvenser?
- Martin Forster, leg psykolog, fil dr
Karolinska Institutet

1C  Hur socialtjänsten kan identifiera, be-
möta och på bästa sätt konkret hantera 
föräldrar med narcissistisk/ psykopatisk 
problematik och hjälpa barnet/barnen som 
lever i dessa dysfunktionella familjesystem, 
del 1
- Helena Bingham, leg psykolog och Char-
lotta Donohue Lengstam, masterexamen i 
socialt arbete, fil kand i psykologi
2C  Hur socialtjänsten kan identifiera, be-
möta och på bästa sätt konkret hantera 
föräldrar med narcissistisk/ psykopatisk 
problematik och hjälpa barnet/barnen som 
lever i dessa dysfunktionella familjesystem, 
del 2
- Helena Bingham, leg psykolog och Char-
lotta Donohue Lengstam, masterexamen i 
socialt arbete, fil kand i psykologi

3C  Bakgrundsinfo om trauma/eller vikten 
av “rätt” bemötande när du möter olika 
människor i kris
- Charlotte Therup Svedenlöf, chef, leg 
psykolog, leg psykoterapeut, doktorand; 
Regionalt kunskapscentrum Kris- & 
katastrofpsykologi, Region Stockholm
4C  Erfarenheter/Lärdomar från terrordådet 
på Drottninggatan, vad hände den dagen 
i april?
- Petra Adebäck, leg psykolog, leg psykoter-
apeut, specialist i klinisk psykologi, dok-
torand, Regionalt kunskapscentrum Kris- & 
katastrofpsykologi, Region Stockholm

1A   Barn som har upplevt våld i nära rela-
tioner: Hur bemöter vi dem? Strategier för 
att stödja dessa barn på bästa sätt 
- Lisa Clefberg, leg psykolog och leg 
psykoterapeut
2A PTSD – Bemötande, stöd och behand-
ling utifrån EMDR 
- Anna Gerge, PhD, leg psykoterapeut, 
lärare och handledare i psykoterapeutiskt 
arbete
3A Praktiska interventioner i mötet med 
traumatiserade 
- Marja Onsjö, leg psykolog, handledare 
traumafokuserad KBT (TF-KBT)
4A Traumamedveten omsorg – ett 
förhållningssätt för bemötande barn och 
unga som varit med om trauma
- Lovisa Bonerfält, socionom och leg. 
Psykoterapeut, samt TMO-utbildare Rädda 
Barnen

08:00    Registrering 

09:00     Invigning

09:05  Plenumföreläsning 

09:50   Förmiddagskaffe

10:30   Seminariepass 1 

11:20     Bensträckare

11:30     Seminariepass 2

12:20     Lunch

13:20 Seminariepass 3

14:10 Eftermiddagsfika

   

14:40    Seminariepass 4 
 
15:30       Bensträckare

15:40     Plenumföreläsning

16.30 Dagen avslutas

SPÅR A SPÅR B SPÅR C


