
• Vad är ett trauma?
• Risk och skyddsfaktorer inför risken att traumatiseras
• Vad är potentiellt traumatiserande händelser och situationer?
• Komplexa trauman och utvecklingstrauman
• Vanliga symtom och beteenden hos ett traumatiserat barn
• Traumats påverkan på utveckling
• Känsloreglering och mentalisering
• Toleransfönstret – bilden som hjälper oss förstå och hjälpa
• Pyramiden – en modell till hjälp för prioritering bland behov samt stärka samverkan
skola, familjehem och socialtjänst
• Den goda cirkel – så här kan vi se vad som hjälper och kan arbeta från olika håll

Ni har väl bokat in 6-7 oktober 2022?
Utbildningen sker via Zoom

Traumakunskap för familjehem 
– Det som skadats i en relation, kan läkas i en annan

Att kunna läka från trauma tar tid och kräver tålamod. Oftast blir 
en positiv utveckling inte en rak väg framåt utan kan mer liknas 
vid en stig som gör sina kringelikrokar. Att följa någon på den 
stigen kan vara det mest betydelsefulla och avgörande man kan 
göra för någons fortsatta utveckling och framtid. Det kan 
kännas utmanande och ibland hopplöst men kan också vara 
bland det mest meningsfulla man kan få vara med om. 

Vår utbildning för familjehem hjälper familjehem att förstå sin roll och barnets 
beteende på ett djupare plan. Traumatiserade barn kan ha ett svårbegripligt,  ibland 
provocerande beteende, som kan vara svårt att förstå. Utbildningen bidrar till en ökad 
kunskap och stöd för att möta detta i vardagen. Utbildningen riktar sig både direkt till 
familjehemmen och till familjehemskonsulenterna.  

Som konsulenter har ni en viktig roll i omsättning från kunskap till praktisk vardag. 
Precis som familjehemmet behöver stötta det placerade barnet, behöver 
familjehemmen stöd eftersom traumatiserande barn väcker känslor där ökad 
förståelse behövs för att bemöta barnet på ett hjälpsamt sätt.  

Utbildningen lyfter familjehemmens stora möjligheter till läkning där ni blir en viktig 
del. Från tidigare deltagare har vi fått höra att vi kan förmedla kunskap om tunga och 
svåra områden samtidigt som vi ger hopp och tydliga modeller för hur viktiga vuxna 
runt ett barn kan göra skillnad och erbjuda en plats för positiv förändring.  

 Utbildningen innehåller: 



För familjehemskonsulenter: 
• Att förstå familjehemmet reaktioner utifrån den anknytningsstil som guidar oss vid

känslomässig stress
• Att mentalisera familjehemmet
• Hur kan en handledning se ut?

I utbildningen ingår boken En liten handbok om anknytning och trauma för familjehem 
och andra viktiga vuxna samt intyg till alla som fullföljer. 

DIGITAL UTBILDNING FÖR FAMILJEHEM OCH FAMILJEKONSULENTER 
Kl 9-14 för familjehem och familjehemskonsulenter där begrepp och modeller inom 
traumakunskap presenteras tillsammans med utbildarnas exempel och våra egna 
erfarenheter av hur dessa får betydelse i ett familjehem.

Kl 14-15 workshop för familjehemskonsulenter som en gemensam kompetensutveckling. 
Hur kan en som handledare stötta familjehem att kunna använda utbildningens innehåll i 
vardagen? 

UTBILDARNA 
Som socionom och psykolog samt psykoterapeuter har Emma Fager och Lotta 
Forsberg lång erfarenhet av att utgå från modern anknytningsteori och kunskap om 
trauma och mentalisering när de utreder, behandlar och handleder inom socialtjänst.

Anmäl dig redan nu till info@rff.se

Kostnad: 1000 kr 

Anmälan: Senast 2022-09-05
Begränsat antal platser så först till kvarn gäller! 
I anmälan ska det vara med:
* namn
* mailadress till varje deltagare då utbildningen sker via Zoom
* faktureringsadress.

Vid avbokning efter 2022-09-30 faktureras hela kostnaden.
Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande.

Vid frågor kontakta utbildningsgruppen https://rff.se/verksamhet/
#arbetsgrupper




