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Kursbeskrivning fristående kurs: Barn och trauma 
 
Kunskaper om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt 
traumatiska händelser efterfrågas idag av yrkesverksamma inom en rad olika områden. Såväl 
inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, skolans och hälsovårdens olika delar samt 
rättsväsendet krävs kunskaper på området för att på bästa sätt tillgodose och samverka kring 
drabbade barns behov. Idag saknas tillgång till en mer heltäckande forskningsanknuten 
akademisk utbildning på området. Behovet av utbildning och kompetensutveckling på 
området är identifierat och beskrivet i en rad sammanhang och av flera myndigheter, 
exempelvis i en aktuell nationell utvärdering genomförd på uppdrag av Regeringen (Broberg 
m fl, 2011). 
 
Kursen avhandlar psykotraumatologisk kunskap med fokus på barn och unga. Reaktioner och 
behov hos barn och unga som varit utsatta under uppväxten eller som varit exponerade för 
potentiellt traumatiska händelser presenteras. Stöd- och behandlingsinsatser för psykiskt 
traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad 
erfarenhet kommer att beskrivas. 
 
Utbildningsnivå  
Påbyggnadsutbildning, avancerad nivå.  
Kursen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer.  
 
Poäng 
7,5 högskolepoäng 
Kursen genomförs under en termin med 5 veckors studier, inkluderande 6 heldagar med 
föreläsningar och seminarier fördelade på tre olika veckor (2+3+1). Obligatorisk närvaro 
gäller vid dessa dagar och hemuppgifter kommer att utdelas under uppehållen. 
 
Planerad kursstart 
Vårterminen 2018 
 
Betygsskala 
Godkänd/Ej godkänd 
 
Behörighet 
Yrkesverksamma inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och andra relevanta delar av 
hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, 
ungdomsmottagningar, skola- och förskola, behandlingsinstitutioner, frivilligorganisationer. 
Aktuella yrkesgrupper: Psykologer, socionomer, läkare, arbetsterapeuter, logopeder, 
sjukgymnaster, sjuksköterskor med specialistutbildning avseende barn, behandlingspersonal, 
specialpedagoger, jurister (jur kand) eller motsvarande utbildningar. 
 
Urval  
Om kursen ges kan 30 behöriga sökande antas 
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Mål 

Förväntade studieresultat 
Efter kursens genomförande ska kursdeltagarna kunna: 

• Definiera och beskriva grundläggande delar inom psykotraumatologin med särskilt 
fokus på barn och ungdomar. 

• Definiera och beskriva uttryck för traumatisering hos barn och unga. 
• Förklara hur traumatiska påfrestningar i nära relationer inverkar på barns och ungas 

anknytningsrelationer, hälsa och utveckling.   
• Sammanfatta och bedöma användningen av de akuta interventioner och 

behandlingsinterventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör 
evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. 

• Värdera hur flyktingskap och krigsupplevelser påverkar barn och ungdomar. 
• Värdera inverkan av traumatisk förlust och sorg på barn och ungdomar 

Delmål 
Grundläggande psykotraumatologi 

• Beskriva risk för psykisk ohälsa vid olika potentiellt traumatiska händelser (till 
exempel att bevittna våld, exponering för: misshandel, sexuella övergrepp, våldtäkt, 
mobbning, egen allvarlig sjukdom och funktionshinder, flyktingskap/krig, olyckor och 
naturkatastrofer) 

• Ange förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom och, komplext posttraumatiskt 
stressyndrom i ett befolkningsperspektiv. 

• Beskriva traumarelaterade symtom och syndrom hos barn och ungdomar 
• Ange viktiga riskfaktorer och motståndskraftfaktorer (särskilt betydelsen av socialt 

stöd) 
• Beskriva viktiga neurobiologiska aspekter och belastningseffekter på den växande 

hjärnan i samband med allvarlig psykisk traumatisering. 
• Ge exempel på aktuell forskning 

 
Trauma och anknytning 

• Beskriva hur psykisk traumatisering inverkar på anknytningsrelationer och 
anknytningsmönster 

• Beskriva hur upprepad utsatthet för våld och fara i barndomen påverkar 
anknytningsmönster och förmåga till samspel med andra. 

• Beskriva desorganiserat anknytningsmönster 
 
Akuta interventioner och behandling 

• Sammanfatta och beskriva viktiga delar vid risk- och skyddsbedömning 
• Sammanfatta hur akuta interventioner genomförs med barn och ungdomar i olika 

åldrar (Psykologisk första hjälp) 
• Beskriva viktiga delar i behandlingsbedömning inklusive bedömningsinstrument 
• Utveckla differentialdiagnostiska överväganden 
• Utveckla behandlingsteoretiska aspekter så som tidsaspekterna nu, då och sedan 
• Beskriva generella moment i behandling av psykiskt traumatiserade barn och unga 
• Beskriva TF-KBT, EMDR, CPP, DBT 
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• Diskutera övriga aspekter vid behandling (gruppbehandling, interventioner i olika 
åldrar, behandling av dissociativa tillstånd samt uttryckande/skapande 
behandlingsinterventioner).  

• Ange principer för läkemedelsbehandling  
 
Flyktingskap och krigsupplevelser 

• Diskutera viktiga aspekter  
 
Traumatisk förlust och sorg  

• Diskutera viktiga aspekter 

Innehåll 
Grundläggande psykotraumatologi 

• Risker för psykisk ohälsa vid olika potentiellt traumatiska händelser (till exempel att 
bevittna våld, exponering för: misshandel, sexuella övergrepp, våldtäkt, mobbning, 
egen allvarlig sjukdom och funktionshinder, flyktingskap/krig, olyckor och 
naturkatastrofer) 

• Förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom och komplext posttraumatiskt 
stressyndrom i ett befolkningsperspektiv. 

• Traumarelaterade symtom och syndrom hos barn och ungdomar 
• Riskfaktorer och motståndskraftfaktorer (särskilt betydelsen av socialt stöd) 
• Neurobiologi och belastningseffekter på den växande hjärnan i samband med PTSD 
• Aktuell forskning 

 
Trauma och anknytning 

• Inverkan av psykisk traumatisering på anknytningsrelationer och anknytningsmönster 
• Inverkan av upprepad utsatthet i barndomen på anknytningsmönster, den generella 

utvecklingen och förmåga till samspel med andra. 
• Desorganiserat anknytningsmönster 

 
Akuta interventioner och behandling 

• Risk- och skyddsbedömning 
• Akuta interventioner för barn och ungdomar i olika åldrar (Psykologisk första hjälp) 
• Behandlingsbedömning inklusive bedömningsinstrument 
• Differentialdiagnostik 
• Behandlingsteori, TF-KBT, EMDR, CPP, DBT 
• Övriga behandlingar (gruppbehandling, interventioner i olika åldrar, behandling av 

dissociativa tillstånd samt uttryckande/skapande behandlingsinterventioner 
• Läkemedelsbehandling  

 
Flyktingskap och krigsupplevelser 
 
Traumatisk förlust och sorg  
 
Undervisning 
Föreläsningar, seminarier, webbaserat stöd 
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Examination 
Närvaro (minst 90 %), aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier, samt inlämning av  
examinationsuppgift: Skriftlig ”fallbeskrivning” med kopplingar till föreläsningar, seminarier 
och litteratur om 4 – 10 sidor, med 5-10 referenser, alternativt en litteraturöversikt om ett 
avgränsat tema/frågeställning. 
 
För psykologer i specialistutbildning tillkommer till ovanstående examinationsuppgift att i 
anslutning till det valda fallet besvara ett antal specifika frågeställningar som belyser 
psykologens särskilda kompetensområden såsom  

• avvägningar vid utredning, diagnostik och differentialdiagnostik 
• reflektion och diskussion inför val av behandlingsmodell, belysning av 

behandlingsalternativ och upplägg av vald intervention 
• samverkan med övriga aktörer, stöd- och vårdgivare 
• resonemang om förväntat behandlingsutfall samt analys av och förslag på åtgärd vid 

utebliven behandlingseffekt 
 
Omfattning 7 – 14 sidor med minst 8 referenser av vilka 5 ska vara forskningsartiklar  
 

 
Övriga föreskrifter 
Kursplan, översikt  
Dag 1, 16 mars: Introduktion, traumateori och neurobiologi. 
Dag 2, 17 mars: Barnmisshandel, bemötande av unga och principer för akuta insatser, EMDR. 
Dag 3, 5 april: Barnahus, Dissociation, Sexuella övergrepp.  
Dag 4, 6 april: Migration, förlust och sorg, diagnostik och bedömning. 
Dag 5, 7 april: Behandling: individualterapi, CPP, TF-KBT och DBT. 
Dag 6, 19 maj: Examination i grupper. 
 
Kollegium 
Kjerstin Almqvist, Anna Norlén och Björn Tingberg. 
 
Examinator  
Björn Tingberg  
 
 
Kurslitteratur ”Barn och trauma”, 2017. 
Böcker, rapporter och artiklar. Med reservation för ändringar 
 
Ford, JD., Courtois, CA. (2013). Treating Complex Traumatic Stress Disorders in Children and 
Adolescents. Scientific Foundations and Therapeutic Models. New York: The Guilford Press.  
 
Felitti, V., Anda, R.F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Marks, J. S. 
(1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes 
of death in adults – The adverse childhood experiences (ACE) study. American Journal of 
Preventive Medicine; 14(4), 245-258.  
 
Dyregrov A. (2010). Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur 
 
Hedrenius S., Johansson. S., (2013). Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: att 
stärka människors motståndskraft. Stockholm: Natur och Kultur.   
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Nordanger D., Braarud, H., Albaek, M. & Johansen, V. (2011). Developmental trauma disorder: 
En lösning på barnetraumatologifeltets problemer? Tidskrift for Norsk Psykologforening; 
48:1086-1090.  
 
Svedin CG, Banck L. (2002). Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar. Lund: Studentlitteratur  
  
Landberg, Å., Svedin, C-G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L., och Fredlund, C. (2015) Det 
gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014. 
Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 
 
Rekommenderad läsning:  
 
Almqvist, K., Georgsson, A., Grip, K., Broberg, A. (2012). Stöd till barn som upplevt att mamma 
utsätts för våld – erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram. 
Delrapport 3, Stiftelsen Allmänna Barnhuset.  
 
BUP Stockholm. (2015). Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Traumarelaterade 
tillstånd. Stockholm: Barn och ungdomspsykiatrin, Stockholms Läns Landsting; 265 - 297.  
 
Gilbert, R., Spatz Widom, C., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., Janson, S. (2009). Burden 
and consequences of child maltreatment in high-income countries.  
Lancet; 373: 68-81.  
 
Hultmann, O. (2013). Hur upptäcker BUP våld i nära relationer? Förekomst och behandlares 
erfarenheter av att identifiera våldet. Stockholm: Allmänna Barnhuset. 
 
Janson. S., Jernbro, C., Långberg, B. (2011). Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn 
i Sverige – en nationell kartläggning 2011. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.  
 
Lieberman, A., Ghosh Ippen, C. & Van Horn, P. (2015). Don’t hit my mommy! A manual for 

Child-Parent Psychotherapy with young children exposed to violence and other 
trauma. Second edition. Washington, DC: Zero to Three Press.  

 
Nordanger, D., Braarud, H. (20014). Regulering som nøkkelbegrepp og toleransevinduet som 
modell i en ny traumepsykologi. Tidskrift for Norsk Psykologforening. 51(531-536).  
 
Norlén, A. (2014). Små barn och trauma. Mellanrummet; 31: 67-72.  
 
Socialstyrelsen. (2014). Våld i nära relationer. Stockholm: Socialstyrelsen, SOFS 2014:4  
 
Socialstyrelsen. (2014). Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka 
förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Stockholm: Socialstyrelsen.  
 
Thom Olin, A. (2014). Integrativ traumafokuserad psykoterapi med ensamkommande 
flyktingungdomar. Mellanrummet; 31: 34-46.  
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Lärarförteckning ”Barn och trauma”  
Kjerstin Almqvist, Adj professor, leg psykolog, leg psykoterapeut, Karlstads universitet 
Sofia Bidö, Verksamhetschef, leg psykolog, leg psykoterapeut, Rädda Barnens 
behandlingsverksamet Sverige 
Camilla Hallek, Överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, DBT-teamet, BUP 
Stockholm   
Staffan Janson, Professor, barnläkare, Karlstad universitet, gästprofessor Uppsala Universitet 
Malin Kan, överläkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. 
psykoterapeut, Ericastiftelsen 
Moa Mannheimer, Enhetschef, leg psykolog, BUP Traumaenhet Stockholm  
Anna Norlén, Verksamhetschef, rektor, leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand, 
Ericastiftelsen 
Karin Pernebo, Leg psykolog, leg psykoterapeut, doktorand, BUP Region Kronoberg, 
Linnéuniversitetet 
Björn Tingberg, Leg specialistsjukskötare, med dr, Astrid Lindgrens Barnsjukhus 
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