
 
 
 Seminarium den 18 oktober 2016 
 
 

Den psykosociala utvecklingen 
vid trauma och migration hos 
barn och ungdomar 
 

- Kriget skapar mångfaldiga typer av trauma för civilbefolkningen.  
 

- Barn är de som blir mest lidande av sådana trauman. Ungdomar utnyttjas  

             starkt under krigshandlingar.  
 

- Migration av dessa barn till ett nytt land ger en viss trygghet och stabilitet.  
 

- Upplevelsen av kriget och trauman som dessa barn bär med sig kräver 

             tidiga mångfaldiga och multidisciplinära professionella åtgärder. 
  

- Detta kan hindra negativ psykosocial utveckling av dessa barn. 
 

- Ett rikt antal fallbeskrivningar kommer redovisas under dagen för att tydliggöra 

             faktorer som påverkar barn och ungdomar under migrationsprocessen och  
             hur detta i sin tur påverkar deras utveckling och anpassning i det nya landet. 
  

- Fokus kommer också att ligga på hur barnens föräldrars psykosociala hälsa 
påverkas och och hur detta  avspeglar sig i/påverkar relationen förälder-barn. 

 
 
Föreläsare: Dr Riyadh Al-Baldawi, Docent i psykiatri, Överläkare, Leg. Psykoterapeut,  
VD för Orienthälsan, Stockholm 
 

 

PLATS: Asperösalen, Folkets Hus, Olof Palmes Plats Göteborg 
DATUM: 18 oktober 2016 

TID: 9.00-16.00  

PRIS: 1095 kr + moms 

 
Kaffe och bröd ingår fm och em. 

 
Anmälan kan göras via E-post: info@kunskapsforum.com  
eller via telefon 070-28 33 255 eller via post:  
Kunskapsforum 
Skepparegången 10 
413 18 Göteborg. 
 

mailto:info@kunskapsforum.com


ANGE: 
Namn - adress 
Faktureringsadress  samt besöksadress 
Antal deltagare 
Telefonnummer - inkl. riktnummer 
E-postadress   
 
Sista anmälningsdag är den 8 oktober. 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/

