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PRESSMEDDELANDE

Symposium om traumamedveten skola, hälsovård och
omsorg
Barnskyddsrådet i Uppsala län anordnar idag ett symposium i Uppsala angående
traumamedveten skola, hälsovård och omsorg.
Detta är en av två årliga utbildningsdagar som anordnas av Barnskyddsrådet i Uppsala län, och
som har som syfte att inte bara öka kunskapen och förflytta positioner kring utsatta barn, men
även att öka samverkan. Anmälda är nu också personer från såväl elevhälsa, fritidsledare,
sjuksköterskor, behandlingsassistenter och ansvariga inom området kring ensamkommande
barn.
Intresset har varit stort för symposiet. Det kommer cirka 170 deltagare, främst från länet, men
även några från andra orter.
”Vi har sett att frågan om hur vi kan bemöta och behandla barn med trauman har fått extra
uppmärksamhet i och med de många flyktingbarn som nyligen kommit till länet. Under dagen
är dock fokus bredare än den gruppen, och inbegriper även att ha varit med om våld i hemmet
till exempel”, säger Lisa Skiöld, ordförande i Barnskyddsrådet i Uppsala län.
Dagen inleds med en personlig beskrivning av att leva som gömd flykting av Edona Hyseni,
tillsammans med syster Karin från Alsike kloster. Några andra programpunkter är Röda
korsets arbete för barn och unga som upplevt krig och flykt, olika metoder att hantera
traumatiska upplevelser inom vården, omsorgen och skolan och en metod för att behandla
familjen vid barnmisshandel. Huvudföreläsare är Brooks Keeshin, barnläkare, barnpsykiater
och forskare vid Division of Child Protection and Family Health vid University of Utah. Han
kommer att prata om att minska risken för PTSD och lidande hos barn som utsatts för
misshandel och våld. (hela programmet bifogas)
Barnskyddsrådet i Uppsala län bildades i augusti 2013 och består av personer inom olika
verksamheter i samhället som möter eller arbetar med barn som far illa. Medlemmar i rådet:
Barnahus i Uppsala, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Barnombudsmannen i Uppsala,
Elevhälsan i Uppsala och Östhammars kommun, grundskolan i Uppsala kommun,
Kvinnofridslinjen, NCK:s kunskapsbank, Polisen, Rättsmedicinska avdelningen, SUFkunskapscentrum, Uppsala Universitet, Föreningen fristående förskolor, Skolförvaltningen i
Enköping, Rädda barnen Uppsala län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Röda korset, Socialtjänsten
i Uppsala kommun och Råd och stöd i Uppsala kommun.
När? 20 april kl 9-16.30
Var? På Grönwallssalen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
För vem? Alla som möter barn där funderingar kring ämnet kan uppstå. Anmälda är t ex
skolsköterskor, kuratorer, socialsekreterare, familjebehandlare, fritidsledare
Vid frågor kontakta: Lisa Skiöld, 0739-570379, lisa.skiold@boiu.se

BOiU arbetar för att alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och att alla barn och unga ska kunna påverka sin vardag och samhället. Detta gör vi
genom att ge stöd och råd, informera, påverka och stärka barns och ungas röster. Vi är en ideell förening som funnits sedan 1988.

