
                            Seminarium den 21 september 2016 i Göteborg – 1095 kr 

 

    Anknytning hos ensamkommande barn 
 

Teman för dagen 

 Villkor och förutsättningar för att ett barns hjärna skall utvecklas optimalt  

 Anknytningens betydelse och funktion belyst ur ett bio-psyko-socialt perspektiv 

 Hur påverkas barnets hjärna av trauman/traumatiska upplevelser och erfarenheter 

 Hur påverkas ett barns förmåga till anknytning efter traumatiska upplevelser 

 Trauma; definition-innehåll och förlopp 

 Krisbearbetning- krisförlopp 

 Migrationsrelaterad stress - stressreaktioner  

 Barns reaktioner efter krigs/krigsliknande upplevelser och erfarenheter 

 Vad behöver Du veta och kunna vid mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar  

 Fallbeskrivningar  

 

Föreläsare: 

Annicka Lang; leg. psykolog med vidareutbildning inom kris o trauma. Behandlingschef på 

Humana - Individ och familj och doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 

Linköpings Universitet. 

Annica Lang har 20 års erfarenhet av ungdomsvård och migrationsrelaterade frågor och är 

flitigt anlitad som föreläsare och utbildare. Hon har också utformat och driver en 

utbildning för behandlingsassistenter med inriktning mot arbete på HVB-hem. 

 

KURSANMÄLAN 

 

PLATS: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg 

DATUM: 21 september 2016 

TID: 9.00 - 16.00  

PRIS: 1095 kr + moms 

Kaffe och bröd ingår fm och em. Lunch ingår inte. 

 

Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com 

eller via telefon 070-28 33 255 eller via post:  

Kunskapsforum AB 

Skepparegången 10 

413 18 Göteborg. 

 

ANGE: 

Namn - adress 

Faktureringsadress samt besöksadress 

Antal deltagare 

Telefonnummer - inkl. riktnummer 

E-postadress   

 

mailto:info@kunskapsforum.com


Sista anmälningsdag är den 11 september. Vid överbokning behandlas anmälningarna i den tur 

de inkommit. Deltagarbekräftelse skickas till deltagarna. Kursavgiften faktureras.  

 
Vid avanmälan efter sista anmälningsdag debiteras en administrativ avgift på 300 kr + moms. Om avanmälan 

inkommer på kursdagen eller därefter debiteras full kursavgift. Om kurs blir inställd återbetalas kursavgiften. 

Eventuellt övriga kostnader bekostas av deltagarna själva, som till exempel reskostnader till och från kursorten i 

samband med kursen.  

 

Kunskapsforum AB 

Skepparegången 10 

413 18 Göteborg 

Tel: 070-28 33 255 

E-post: info@kunskapsforum.com 

Org. nr: 556859 - 2041 / F-skattsedel 

Hemsida: www.kunskapsforum.com 

  

 

 

 

 

 

http://www.kunskapsforum.com/

