Ericastiftelsens nyhetsbrev

NYHETSBREV FRÅN ERICASTIFTELSEN

V
älkommen till Ericastiftelsens nyhetsbrev januari
2017!
Här presenterar vi i korthet nyheter och aktualiteter från Ericastiftelsens
verksamhet, utbildningar att söka, nypublicerat, mm. Besök också vår hemsida för
fördjupad information om Ericastiftelsens kliniska verksamhet, utbildningar och
forskning: www.ericastiftelsen.se.

Välkommen till informationsmöte om
Psykoterapeutprogrammet och Handledar- och
lärarutbildningen!
Informationsmöte hålls fredag 3 februari 2017, kl 14.00-16.00. Du får veta mer
om utbildningarnas innehåll och upplägg samt möjlighet att träffa kursledare och
lärare för samtal och frågor. Anmälan till anna.tanner@ericastiftelsen.se

Barn och trauma (7.5 hp) - fåtal platser kvar!
Under vårterminen 2017 erbjuds den återkommande, uppskattade och aktuella
kursen ”Barn och trauma” i samarbete Karolinska Institutet. Kursen ger
fördjupade kunskaper i hur svåra påfrestningar påverkar barn och unga samt hur
drabbade och deras närstående på bästa sätt kan stödjas och behandlas. Olika
yrkesgrupper inom t ex socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, elevhälsa, hälsooch sjukvård samt rättsväsende är välkomna att söka kursen. Den är också
ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer.
Fåtal platser kvar! Sista ansökningsdag 5 feb.

Mer information om kursen, ansökan och kostnad finns här.

Hur mår barnen?
Två kvällsseminarier riktade till personal i t ex förskola, skola och andra
yrkesverksamma med intresse för yngre barns psykiska hälsa och utveckling som
tar upp betydelsen av goda relationer och medveten närvaro som en förutsättning
för barns utveckling och lärande. Anmälan är bindande och skickas till Eva
Walldén, eva.wallden@ericastiftelsen.se
Tid: kl. 17.30–19.30
Plats: Ericastiftelsen, Odengatan 9 i Stockholm.
Kostnad: 200 kr för en kväll, 300 kr för båda föreläsningarna. Fika ingår.
Torsdag 23/3 2017 Malin Kan, överläkare, specialist i barn- och
ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut. ”Hur kan vi få barns hjärnor att växa?”
Onsdag 26/4 2017 Anna Hellberg, legitimerad psykolog och blivande
specialistpsykolog i förskolespsykologi. ”Traumamedvetenhet i förskolan – att

förstå och arbeta med barn i utsatthet”.

Kommande utbildningar
Dags att söka Ericastiftelsens psykoterapeutprogram (90
hp) - start hösten 2017
Psykoterapeutprogrammet ger gedigna kunskaper i
psykoterapeutisk behandling av barn och unga med utgångspunkt i bl a
utvecklingspsykologi. Utbildningen löper under tre år. En kursdag i veckan är du
på Ericastiftelsen i Stockholm, utbildningsterapierna gör du i första hand på din
arbetsplats. Utbildningsplan och ansökningsblankett finns på vår hemsida. Sista
ansökningsdag är 20 februari 2017. Informationsmöte om utbildningen hålls 3
februari 2017, se vidare nedan.

Kontaktperson och kursledare: leg psykolog, leg psykoterapeut Jan-Olov Karlsson

janolov.karlsson@ericastiftelsen.se
Handledar- och lärarutbildning för psykoterapeuter (45 hp)
Utbildningen vänder sig till erfarna leg psykoterapeuter som vill utvecklas som
handledare och pedagoger. Kursen ger bl a kunskaper om handledning i olika
former, pedagogiska strategier och tekniker samt vägar att stödja kollegors
yrkesutveckling. Kursen löper under två år med undervisning en halv dag i
veckan. Sista ansökningsdag är 20 februari 2017. Ansökningsblankett finns på vår
hemsida.

Kontaktperson: Socionom, leg psykoterapeut May Nilsson
may.nilsson@ericastiftelsen.se
Specialpedagogik för pedagoger (30 hp)
Utbildningen vänder sig till pedagoger inom förskola, skola och närliggande
verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper i arbetet med barn i behov av
särskilt stöd. Regelbundna seminarier, praktiska uppgifter och gruppdiskussioner
ingår.
Kvalifikationer: Förskollärarexamen alternativt lärarexamen. Meriterande är
erfarenhet av arbete med barn med genomgripande kontakt- och
kommunikationssvårigheter.
Kursstart: Utbildningen startar fredagen den 22/9 2017.
Ansökan oss tillhanda senast 19 april 2017. Ansökningshandlingar finns att hämta
på vår hemsida www.ericastiftelsen.se

Kontaktperson och kursledare: specialpedagog Katrin Rydberg
katrin.rydberg@ericastiftelsen.se

Uppdragsutbildning
Ericastiftelsen håller utbildningar på uppdrag av olika verksamheter och
organisationer, t ex socialtjänst, psykiatri, elevhälsa och
behandlingsverksamheter. Vi skräddarsyr utbildningen i samarbete med
uppdragsgivaren, vilket ger kostnadseffektiva kurser anpassade till målgruppen.
Vi erbjuder även färdiga paketlösningar, till exempel teamutbildningen
”Mentaliseringsbaserad behandling av barn, unga och föräldrar” och en tredagars
kurs i tillämpad och praktisk utvecklingspsykologi, anknytnings- och traumateori
för personal inom socialtjänsten. Utbildningarna kan hållas på plats hos
uppdragsgivaren eller i Ericastiftelsens lokaler.

Kontaktperson: biträdande rektor Fredrik Odhammar
fredrik.odhammar@ericastiftelsen.se

Fördjupningskurs inom psykologprogrammet (7.5 hp)
Ericastiftelsen håller regelbundet fördjupningskurser för psykologstuderande på
termin 9-10 med fokus på behandling av barn, unga och deras närstående. Kursen
har hittills getts i samarbete med universiteten i Uppsala, Örebro, Göteborg och
Stockholm. Kontakta gärna kursledare Jan-Olov Karlsson för mer information.
janolov.karlsson@ericastiftelsen.se

Vi vill ha kontakt med dig som möter barn i åldrarna
4-6 år
Det är viktigt att stärka barns röst och inflytande över sin situation såväl i vård
som i forskning. Just nu genomför Ericastiftelsen en studie där yngre barns
förmåga att svara på frågor om sig själva med hjälp av ett lättanvänt
skattningsinstrument, Bollröret, undersöks.
Du som är behandlare inom BUP eller annan behandlande verksamhet kan själv
intervjua barn med hjälp av Bollröret, efter en kort introduktion av oss. Det finns
även möjlighet att en psykolog från Ericastiftelsen intervjuar barnet på din
arbetsplats.
För vidare information, kontakta mimmi.edgren@ericastiftelsen.se eller
ansvarig forskningsledare agneta.thoren@ericastiftelsen.se
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