SVERIGES KLINISKA PSYKOLOGER (SKPF)
anordnar studiedag om

BARN, UNGA OCH TRAUMA
Föreläsare: Anna Norlén

Hur vanligt är det att barn och unga drabbas av olika former av våld och övergrepp, hur
påverkas de och deras utveckling av svåra påfrestningar? Hur kan vi bäst stödja och hjälpa
drabbade barn och deras omsorgspersoner?
Med utgångspunkt i neuropsykologi och teorier om utveckling, anknytning och trauma ger
föreläsningen en grund för förståelse. Aktuell forskning om vad vi vet om effektiva principer i
stöd och behandling presenteras också. Illustration med exempel och filmklipp.

ANNA NORLÉN, är leg psykolog och leg psykoterapeut med
mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga
som utsatts för våld i olika former, såsom misshandel,
omsorgssvikt och sexuella övergrepp. Hon har arbetat med
utsatta barn inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri,
privat praktik samt institutionsvård. Anna Norlén har bred
erfarenhet av insatser för barn såväl i akutfas som i mer
långsiktigt utformad behandling. Numera är Anna Norlén
verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm.
Tidigare var hon enhetschef för BUP Traumaenhet i
Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum
för stöd och behandling. Anna Norlén anlitas ofta som
föreläsare inom universitetsutbildningar och specialiserade
utbildningar för exempelvis BUP, rättsväsende, socialtjänst
samt övrig hälso- och sjukvård.

09.30- 10.00 Registrering, fika och mingel
10.00 -15.30 Föreläsning
Lunch mellan 12.00-13.00
Tid och plats: 26 november. Ersta konferens & hotell, Stockholm
Pris: 1500 kr för medlemmar/2000 kr ickemedlemmar, inklusive för- och eftermiddagsfika.
Lunchrestaurang finns på området. (Lunch ingår ej)
Information och anmälan:
Anmälan sker via länken nedan där också önskemål om specialkost kan
registreras. Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är måndagen 19 november. Begränsat
antal platser så vänta inte för länge att anmäla dig!
https://goo.gl/forms/NOYlksJjNOVmbNIj

För ytterligare information kan du ta kontakt via skpforening@gmail.com
Önskar man bli medlem (200 kr/år för leg och PTP, 100 kr per år för student och senior)så kan man
göra detta här:
http://www.psykologforbundet.se/ProfessionYrkesfragor/Yrkesforeningar/Kliniskapsykologer/Blimedlem-i-SKPF/

Vi från SKPF styrelse önskar dig varmt välkommen och
hoppas att få se dig i november

