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Tvådagars workshop: PTSD/trauma hos barn och 
ungdomar 

Datum: 16/10 och 17/10 
Tid: 09.00-16.00 
Plats: Södra Hamngatan 53, Göteborg 
Pris: 6000 kr/person exklusive moms. 10 % rabatt vid tre 

eller fler anmälda från samma arbetsplats 
Kursanmälan:  
utbildning@kbtgruppen.se 
08-20 00 28 

Sista anmälningsdatum: 26/9 

 
 

Om kursen 
Flyktingkrisen har gjort att det inom vården blir allt vanligare att vi möter personer som varit med om trauma. 

Många av dessa löper stor risk att utveckla PTSD, och många av dessa är barn. Under denna tvådagars workshop 

kommer du få grundläggande kunskaper i bemötande och behandling av barn och ungdomar som varit utsatta 

för trauma. Teori kommer blandas med praktiska övningar och diskussioner. 

Innehåll 

  

Deltagare 
Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn och ungdomar som kan ha blivit utsatta för trauma.  

Föreläsare 
Kursen hålls av leg. Psykolog och certifierad handledare Maria Kahlmeter. Maria har gedigen utbildning och 

erfarenhet inom området. Hon har startat upp och varit teamledare för PTSD-mottagning vid Södra Älvsborgs 

sjukhus där barn, ungdomar och vuxna har behandlats för PTSD. Maria har gått utbildningar för Anke Ehlers, 

Edna Foa, Onno van der Hart, Melanie Harned mfl samt har gått en ettårig utbildning i Psykotraumatologi vid 

Uppsala universitet. Maria är en populär och uppskattad föreläsare som har föreläst på flertalet grundläggande 

psykoterapiutbildningar samt psykoterapeututbildningar likväl som nationella kongresser inom området samt på 

psykologprogrammet. 

Anmälan är bindande. Kursen kan ställas in/flyttas fram vid för få anmälningar senast 15 dagar innan start. 

Dag 2: 

 Fördjupning av diagnosen PTSD 

 Åldersspecifika symtom 

 Teoretiska modeller av trauma och PTSD 

 Behandling 

 Patientfall 

 

Dag 1: 

 Reaktioner på traumatiska upplevelser 

 Riskfaktorer 

 Akut krisstöd 

 Psykologisk första hjälpen 

 Differentialdiagnostik och komorbiditet 

 

http://www.kbtgruppen.se/
mailto:utbildning@kbtgruppen.se

