
Symposium

Datum: Den 20 april 2016 
Tid: heldag, kl 9-16.30 
Plats: Grönwallsalen, ing 70, Akademiska Sjukhuset
Kostnadsfritt 
Arrangemang: Barnskyddsrådet i Uppsala län

Program
09.00 Introduktion  
09.10	Om	att	leva	som	gömd	flykting

Edona Hyseni och syster Karin från Alsike kloster 
09.40 Bikupa med frågor via sms 
09.50 Hur Röda Korset i Uppsala bemöter och hjälper barn  
	 	 och	unga	som	upplevt	krig	och	flykt

Isabel Petrini , psykolog på RKC  
10.20 Bikupa med frågor via sms 
10.30 Kaffe/the och macka 
10.50	Fokusera	på	det	normala	-	inte	på	bekymmer

Dolores Hildebrant, specialistsjuksköterska och leg psykotera-
peut på BUP Uppsala  

11.20 Bikupa med frågor via sms 
11.30	 Systematiska	metoder	för	att	undvika	apati

Syster Karin från Alsike kloster  
11.50 Bikupa med frågor via sms 
12.00 Effekter av KIBB, kognitiv behandling vid barn   
  misshandel
  Cecilia Kjellgren, fil dr socialt arbete vid Linnéuniversitetet 
12.30 Lunch på egen hand                                       
13.30	Lekstöd	och	bemötande	inom	skola	för	nyanlända		 	
  elever

Karin Hallén Sehlin, kurator, och Malin Sandlund, rektor, på För-
beredelseenheten Lysa i Uppsala 

13.55	Vårdhund	för	trygghet	och	smärtlindring,
Ann Edner, PhD, Överläkare 

14.20 Bikupa med frågor via sms                 
14.30–16.20 Att minska risken för PTSD och lidande hos   
  barn som utsatts för misshandel och våld 

Brooks Keeshin, MD, är barnläkare, barnpsykiater och forskare 
vid Division of Child Protection and Family Health vid University 
of Utah och Safe and Healthy Families vid Primary Children’s 
Hospital, Salt Lake City, Utah, USA, samt verksam i Barnskydds-
teamet vid Primary Children’s Hospital och öppenvårdspsykia-
trin för barn och familjer med misshandel eller trauma i bak-
grunden. Föreläsningen hålls på engelska. 

15.15–15.30 Bensträckare och frukt 
16.20 Bikupa och frågor via sms  
16.30 Slut       

Vid frågor kontakta
Lisa Skiöld
lisa.skiold@boiu.se 
0739 57 03 79
Barnombudsmannen i Uppsala

Barnskyddsrådet i Uppsala 
län ska verka för att de barn 
som behöver vårt skydd 
i samhället ska få bättre 
hjälp. Rådet ska öka kunska-
pen och samarbetet inom 
och mellan olika profes-
sioner och verksamheter, 
och initiera verksamhetsut-
veckling och forskning kring 
dessa barn.

I barnskyddsrådet finns idag 
personer som är verksamma 
inom olika verksamheter 
som arbetar med utsatta 
barn. 

Läs mer på 
www.boiu.se/barnskydd

Anmäl dig här!

http://delta.boiu.se

Traumamedveten skola, hälsovård 
och omsorg
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