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Barn i förskole- och skolåldern kan ha utsatts för traumatiska händelser, som t.ex.
en närståendes död, misshandel eller sexuella övergrepp.
Men barn kan även bli traumatiserade utan att själva vara direkt utsatta.
Det kan ske t.ex. genom att barnen bevittnar svåra händelser. Om långvariga problem ska kunna förebyggas
måste det finnas vuxna som ger barnen stöd för bearbetningen av det inträffade så att de kan bemöta, uttrycka
och integrera de svåra händelserna i sina liv.
Denna, reviderade upplaga av boken är ett hjälpmedel för vuxna i möten med barn som upplevt trauma.
Förutom att ge en introduktion i hur barn reagerar under och efter traumatiska situationer ger boken riktlinjer
och praktiska förslag på hur vuxna kan hjälpa barn så att långvariga problem kan förebyggas eller dämpas.
Nyskrivna avsnitt finns, speciellt om specifika arbetsmetoder, och boken avspeglar också all ny kunskap som
tillkommit efter bokens första upplaga.
Många praktiska exempel levandegör de åtgärder som föreslås. Författarens kännetecken är att det han skriver

lätt kan omsättas i konkret hjälp. Denna bok är inget undantag. Boken är avsedd för grund- och fortbildning av
lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolpsykologer, socionomer och personal inom barnhälsovården. Den
vänder sig också till föräldrar och andra vuxna som behöver kunskap om barns reaktioner i samband med
svåra upplevelser.
Rädda Barnens poddradioavsnitt om trauma och traumamedveten omsorg. Kris och trauma hos barn och
unga yHur reagerar barn i kris. Kontakt: anders. häftad, 2010. Barn och ungdomar med erfarenheter av flykt
och trauma – bemötande och insatser Projekt Nya grannar 2017-04-21 Ole Hultmann, leg.
En förutsättning för att man ska komma över sitt trauma är att möjligheten att kunna tala om sin upplevelse
med någon. Små barn och trauma Anna Norlén Verksamhetsledare Leg Psykolog Leg Psykoterapeut Rädda
Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer 1 Trauma En extremt påfrestande Trauma
och terapigruppen på Heleneborgsgatans psykoterapimottagning är liten men kan erbjuda. Barnpsykologen
Anna Norlén som arbetar med trauma- och krisbehandling av barn berättar om erfarenheter och forskning om
hur barn reagerar när de blivit utsatta för våld. fi. yHur förstår man att barnets reaktioner och beteenden
handlar om traumasymtom. en närståendes död, misshandel eller sexuella övergrepp. en närståendes död,
misshandel eller sexuella övergrepp. Karolinska Institutet tillsammans med Ericastiftelsen erbjuder i mars
2018 utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer
påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser. Köp boken Barn och trauma hos oss.
Den 16 mars höll Psykoterapicentrum en föreläsningsdag i Stockholm kring komplext trauma, mer specifikt
kliniskt arbete med barn- och ungdomars komplexa. FELTOLKNING. Fler och fler av dem som skrivs in på
barn- och ungdomspsykiatrin kommer. Fil. Vi arbetar både med individuell behandling och gruppbehandling.

