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NYHETSBREV FRÅN ERICASTIFTELSEN

V älkommen till Ericastiftelsens nyhetsbrev februari 2016!
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.

Ericastiftelsen ett gott exempel för andra lärosäten
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nyligen granskat hur landets högskolor och
universitet utbildar i frågor om våld mot barn. UKÄ konstaterar i sin rapport (2015:25) att
resultaten överlag är bekymmersamma och att det är viktigt att yrkesgrupper som kan
komma i kontakt med våldsutsatta barn och unga har de kunskaper som krävs för att barnet
ska få det stöd och den hjälp det har rätt till. UKÄ konstaterar att det finns en betydande
potential för utveckling och förbättring vad gäller undervisning i frågor om våld mot barn på en
rad utbildningar. Roligt i sammanhanget är att Ericastiftelsens utbildningar och övergripande
sätt att arbeta med området lyfts som ett gott exempel och som inspiration för andra! Som
en särskild förtjänst betonas den starka forskningsanknytningen inom området och
samverkan med andra lärosäten.
Länk till hela rapporten: UKÄ

KONFERENSER
Under våren deltar Ericastiftelsen i arrangemanget av två spännande konferenser i
Stockholm. Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt (NFBO) håller konferens

i Stockholm 22 – 25 maj. Konferensen är tvärprofessionell och bjuder på det senaste inom
forskning och praktik gällande barn och unga som far illa. Bland inbjudna huvudtalare märks
bl a Dr Vincent Felitti, USA, som kommer att presentera den världsberömda Adverse
Childhood Experiences study där man visat hur påfrestningar i barndomen får psykiska,
fysiska och ekonomiska konsekvenser under uppväxten och senare genom livet.
För program och anmälan: NFBO
”Svenskt forum för mentalisering” arrangerar Nordisk mentaliseringskonferens 26-27
maj, i Stockholm. Ericastiftelsen medarbetare bidrar med tre presentationer:
Agneta Thorén, Camilla Nordberg, Maria Olsson Blom - Gruppbehandling för barn
med högfungerande AST och deras föräldrar.
Jan-Olov Karlsson, Karin Lindqvist, Anders Schiöler - Tidsbestämd
mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (MBT-C).
Anna Norlén - Små barn och trauma. Hur mentaliseringsstöd kan utformas inom
ramen för traumafokuserad behandling.
Vid internationell konferens i Prag, 1-3 april, anordnad av Czech Society of Psychoanalytical
Psychotherapy kommer May Nilsson att föreläsa under temat Tools and Communication work with autistic children.

UTBILDNING
Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning på barn och
ungdomar, GPU 16/18, 60 hp
Utbildningen, som omfattar fyra terminer, är en grundläggande utbildning i psykoterapi som
riktar sig till socionomer och läkare med flera, verksamma inom vård och behandling. Den
teoretiska förankringen utgörs av aktuell psykodynamisk teori med inslag av både
utvecklingspsykologi, anknytningsteori och ett mentaliseringsbetonat förhållningssätt.
Utbildningen omfattar även kliniskt arbete under handledning i form av en terapeutisk
behandling med antingen ett barn eller en tonåring.
Sista ansökningsdag 7 mars. Kursstart 5 september. Kursdag måndagar.
Kursansvarig: emilie.tamm@ericastiftelsen.se
Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (time-limited MBT-C), KPB
16/17, 20 hp
Kursen omfattar 20 hp och pågår oktober 2016-maj 2017. Sammanlagt är det femton
kurstillfällen, fem av dem ligger under hösten 2016.
Sista ansökningsdag 13 maj. Kursstart 19 oktober. Kursdag är onsdagar 10.30-16.30.
Kursansvarig: anders.schioler@ericastiftelsen.se
Handledningsmetodik för specialpedagoger, HLS 16/17, 20 hp
Utbildningen riktar sig till dig som har eller planerar ta handledningsuppdrag inom förskola
eller skola. Utbildningen omfattar två terminer.
Sista ansökningsdag 15 april. Kursstart 7 oktober. Kursdag fredagar.
Kursansvarig: camilla.nordberg@ericastiftelsen.se
Ansökningshandlingar och ytterligare information finns på hemsidan
www.ericastiftelsen.se

Uppdragsutbildning
Ericastiftelsen utför kontinuerligt utbildningar på uppdrag av offentliga organisationer och
företag. Exempel på uppdragsgivare är socialtjänst, vårdgivare inom offentlig sektor och
vårdföretag. Just nu pågår utbildning i MBT-C för en vårdgivare i Danmark, kursen ”Barn,
unga och trauma” i samverkan med Karolinska Institutet och utbildningsdagar om
”Anknytning och mentalisering i socialt arbete med barn, ungdomar och föräldrar” för en
socialtjänst i Stockholm.
Intresserade av uppdragsutbildning kan vända sig till:
fredrik.odhammar@ericastiftelsen.se
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