ENSAMKOMMANDE BARN
7-8 OKTOBER 2015 | STOCKHOLM
FRAMGÅNGSFAKTORER, SAMVERKANSFORMER OCH GODA EXEMPEL

•

Ensamkommande barns och ungdomars psykiska hälsa och ohälsa och olika behov av vård
och omsorg

Missa inte att boka dig på någon av de separata
fördjupningsdagarna:

•

Olika former av framgångsrika samverkansformer för att skapa bästa möjliga förutsättningar:
advisory boards, samarbetet mellan de många
professionella som finns kring varje barn m.m.

Tisdag 6 oktober 2015

Vikten av en ordentlig utredning, kartläggning och behovsprövning – individuellt stöd
för inslussning i kommunen med småskalighet,
engagemang och närhet som skapar trygghet
och goda förutsättningar

Fredag 9 oktober 2015

•

•

•

Anknytning och ensamkommande barn
Annicka Lang, Humana Individ och familj

På flykt på egen hand
– PTSD hos ensamkommande barn
Guhn Godani, Kris- och Traumacentrum

Anknytning i relation till ensamkommande – att
möta barn i kris, som också ofta är tonåringar
med allt vad det innebär
Lyssna till praktikfall med egna erfarenheter
från att ha kommit som ensamkommande

Konferensen arrangeras i samarbete
med Akademikerförbundet SSR.
Du som medlem erhåller 15% rabatt på
konferensen!

Talare: Margaretha Johnsson, Länsstyrelsen • Ulrika Hällgren, Stockholms stad • Ylva Färdigh, Angereds
kommun • Annika Stehn, Mipaza • Joakim Larsson, Familjevårdsstiftelsen • Marie Balint • Kasim Husseini,
Nässjö kommun • Leena Andersson, Tyresö kommun • Johanna Sköldunger, Villa Victoria • Roula Rettegi,
Migrationsverket • Annicka Lang, Humana Individ och familj • Guhn Godani, Kris- och Traumacentrum

Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande

tfn: 08 598 870 00

ENSAMKOMMANDE BARN
ONSDAG 7 OKTOBER
08:30

REGISTRERING OCH MORGONKAFFE

09:00

LAGSTIFTNING KRING ENSAMKOMMANDE BARN
– EN UPPDATERING

•

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande
barn - Länsstyrelsernas, Migrationsverkets och
kommunernas ansvar
Barnens bästa
Fördelningstal

•
•

Margaretha Johnsson, Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen

FÖRMIDDAGSKAFFE

10:30

ADVISORY BOARDS - STOCKHOLMS STADS
SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET

PRAKTIKFALL

10:10

Advisory Board är ett samverkansråd mellan
Stockholms stad och näringslivet. Syftet med
rådet är att främja ensamkommande flyktingungdomars integration och egen försörjning
i Sverige. Rådet ska också lyfta fram goda
exempel på samverkan mellan offentlig sektor
och näringsliv.
• Praktikplatser
• Mentorprogram
• Jobbintervjuer  

11:25

BENSTRÄCKARE

11:30

ENSAMKOMMANDE BARN OCH BBIC

PRAKTIKFALL

Ulrika Hällgren är socialpedagog och har arbetat
inom socialtjänsten i Stockholms stad i 30 år. De
senaste sju åren har hon arbetat inom Stockholm
stads boende för ensamkommande flyktingungdomar
som fått permanent uppehållstillstånd. Där innehar
hon en samordnande specialisttjänst med fokusområden inom jobb och bostad.

• Barnperspektivet i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar
• Att utgå från att barnet befinner sig i kris
och skapa trygghet
Ylva Färdigh, 1:e socialsekreterare, Angereds kommun

12:30

LUNCH

13:30

ENSAMKOMMANDE TJEJER – VAD ÄR VIKTIGT?

•

Att ge ensamkommande tjejer den bästa möjliga starten i Sverige med stabila och utvecklande
personliga relationer i en hemlik miljö

Anmäl dig på www.cku.se/ensamkommande

•
•

•

Att ta till vara på tjejernas tid och möjligheter på
bästa sätt
Sammanhängande personalstöd med kvinnlig
personal som följer med hela vägen till dess
ungdomen står på egna ben, är färdigutbildad
eller självförsörjande
Att tillvarata tjejernas unika erfarenheter så hon
kan fungera som stöd/fadder till nyanlända tjejer för ömsesidigt växande

Annika Stehn, Mipaza

14:30

EFTERMIDDAGSKAFFE

15:00

ATT TA EMOT ENSAMKOMMANDE BARN I DET
UTVIDGADE TERAPIRUMMET – SAMVERKAN EN
AVGÖRANDE FAKTOR

Under denna föreläsning/workshop kommer Joakim,
tillsammans med en av de ungdomar han arbetat med,
berätta om sitt gemensamma arbete. Samarbetet mellan de många professionella som finns kring varje barn
är ofta en avgörande faktor när de gäller att möta dessa
barn och deras vitt skilda behov!
•
Erfarenheter och kunskaper i arbetet med dessa
barn
•
Utmaningarna, det spännande och ofta svåra
arbete som det innebär att möta ett barn med
många och ofta svåra upplevelser i livet
•
Grundtankar och det praktiska utförandet samt
de svårigheter och bekymmer som uppstår eller
kan uppstå
•
Det utvidgade terapirummet:
– Boende i familjehem
– Handledning av familjehem
– Individuella psykoterapisamtal
– Nätverksmöten
– Nära samarbete med uppdragsgivare, skolor,
gode män, tolkar, föräldrar, fritidspersonal
med flera
•
Individanpassade uppdrag kring varje barn,
deras sammanhang och den samverkan som
finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar
för dessa barn att utvecklas
Joakim Larsson är socionom och leg psykoterapeut med
erfarenheter från socialtjänst, behandlings- och utredningshem, familjehemsvård, individuell- samt gruppsykoterapi,
Familjevårdsstiftelsen.
Vi bryter för bensträckare under föreläsningen

17:00

FÖRSTA DAGEN AVSLUTAS

TORSDAG 8 OKTOBER
VAD STÅR VI INFÖR - MIGRATIONSVERKETS
PROGNOS FÖR FRAMTIDEN

Roula Rettegi, teamledare BUV, Mottagningsenheten Malmö,
Migrationsverket

10:15

FÖRMIDDAGSKAFFE

10:30

ENSAMKOMMANDE BARNS OCH UNGDOMARS
PSYKISKA HÄLSA OCH OHÄLSA OCH OLIKA BEHOV
AV VÅRD OCH OMSORG

•
•
•

Migrationsstress och trauma. Hur undviker vi
vissa automatiska tankar?
Den kulturella bakgrundens (o)betydelse
De ensamkommande ungdomarnas speciella
situation och problematik
– Symtombilder – vad vi ser omedelbart
– Behov av omsorg, terapi och motivering
– Hantering av olika sorters kriser
– PUT-svackan

Marie Balint är fil dr, leg psykolog/leg psykoterapeut. Hon har
under många år arbetat med traumatiserade flyktingar, både
med barn, vuxna och familjer. Hon har varit chef på BUP:s specialenhet för barn och familjer i migration och senare divisionssamordnare för vård av ensamkommande på BUP i Stockholms län.
Hon har i många år utbildat personer som arbetar med trauma
och migration inom vården och socialtjänsten.

LUNCH

13:30

ERFARENHETER SOM ENSAMKOMMANDE OCH
SEDAN…

PRAKTIKFALL

12:30

• Att ha varit ensamkommande
• Vem är den ensamkommande? Inre och
yttre jaget
• Vem möter den ensamkommande?
• De viktiga ögonblicken i mötet med den
ensamkommande
• De viktiga detaljerna i arbetet med de
ensamkommande barnen
• Kulturkrockar som den ensamkommande
möter
• Hur gå över sorgen och ensamheten och
bli en del av samhället?
• Den ensamkommandes tillit till vuxna
• Kasims erfarenheter som ensamkommande,
personal och boendechef
• Nässjömodellen
Kasim Husseini har mångsidig erfarenhet av att arbeta
med ensamkommande barn och ungdomar. Själv kom

14:45

EFTERMIDDAGSKAFFE

15:00

STÖD OCH BOENDE FÖR ENSAMKOMMANDE
FLYKTINGUNGDOMAR – INSPIRERAS AV HUR
TYRESÖ KOMMUN ARBETAR

PRAKTIKFALL

08:45

• Vad är speciellt i Tyresö? Om vår värdegrund
• Så tänker vi i mottagandet – vikten av en
ordentlig utredning, kartläggning och
behovsprövning
• Så jobbar vi i Tyresö med boendekedja med
syfte att ge stöd åt och slussa in ensamkommande flyktingbarn i kommunen
• Vad händer efter PUT – vad behöver den
unge då?
Leena Andersson, chef över mottagningsenheten,
Tyresö kommun

15:45

BENSTRÄCKARE

15:50

SMÅSKALIGHET, ENGAGEMANG OCH NÄRHET

PRAKTIKFALL

SAMLING OCH MORGONKAFFE

• Alla människor har inneboende resurser till
förändring och utveckling och att en
hållande miljö med trygga relationer är en
förutsättning för en utvecklingsprocess
• Ett tryggt boende med optimalt stöd och
hjälp utifrån den enskildes behov
• Skapa trygghet, stötta i studier och sysselsättning samt ge omvärldskunskaper
• Miljöterapeutisk ansats baserad på en
inlärningsteoretisk grund
• Anpassade insatser efter det individuella
behovet, praktisk träning i vardagen med
feedback, uppföljande samtal och regelbunden utvärdering
• Att skapa en trygg relation som bas, att ge
personkontinuitet och en hållande helhet
där alla delar i vardagen beaktas
Johanna Sköldunger, Villa Victoria

16:30

SAMVERKAN INOM TYRESÖ KOMMUN

PRAKTIKFALL

08:30

han år 2001 som ensamkommande från Afghanistan
och bott på HVB hem för ensamkommande barn. Han är
ekonom i grunden och har arbetat som kontakttolk och
ungdomspedagog. I dag arbetar Kasim som verksamhetschef för HVB-hemmen för ensamkommande barn i
Nässjö kommun. Kasim arbetar även med att föreläsa
om ensamkommande barn, för kommuner, boendepersonal och ungdomarn genom EKB Gruppen.

Leena Andersson, Tyresö kommun

16:45

KONFERENSEN AVSLUTAS

Johanna Sköldunger, Villa Victoria

Mikaela Lithman I Senior projektledare CKU I Tfn: 08-598 870 00 I E-post: mikaela.lithman@cku.se

FÖRDJUPNINGSDAG 1
TISDAG 6 OKTOBER

FÖRDJUPNINGSDAG 2
FREDAG 9 OKTOBER

ANKNYTNING OCH ENSAMKOMMANDE BARN

PÅ FLYKT PÅ EGEN HAND - PTSD HOS ENSAMKOMMANDE BARN

Under denna fördjupningsdag fokuserar vi på
anknytning och hjärnans strukturer, varför vi blir
som vi blir, både kulturellt och historisk, utifrån
ett biopsykologiskt perspektiv. Anknytningen
är biologiskt tvingad, och kan inte väljas bort i
någon kultur. Vi fokuserar särskilt på anknytning
i relation till ensamkommande – att möta barn
i kris, som också ofta är tonåringar med allt vad
det innebär. Vi pratar om kulturella skillnader –
dessa ungdomar kommer ofta från ett så markant
annorlunda system och statsskick, där man har
helt annan syn på myndigheter och familjens
betydelse.  Vi pratar om vikten av att tänka utifrån
ett så brett perspektiv som möjligt då du möter
dessa barn. Annicka kommer också dela med sig
av många exempel och fallbeskrivningar.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Varför är det så viktigt med anknytning?
Vad händer i det lilla barnets hjärna när den
ska växa fram, vad behöver ett barn för att
kunna utveckla sin egen hjärna så optimalt
det går?
Hur kommer det sig att det är så otroligt svårt
att ändra sina vanor?
Hur påverkas hjärnan av trauma, och vad
händer i en kris?
Hur ser traumats förlopp ut och vad innefattar
ett trauma?
Hur bearbetar man en kris?
Vad behöver du veta och kunna vid mottagandet
av ensamkommande?
Vad behöver du veta kring migrationsrelaterad
stress?
Vad behöver du veta om barns reaktioner som
vuxit upp i krig?

Annicka Lang, behandlingschef Humana Individ och
familj, med vidareutbildning inom kris och trauma.
Annicka har arbetat med ungdomsvård i över 20 år, de
senaste 13 åren i huvudsak med barn och ungdomar med
migrationsrelaterad problematik.

HÅLLTIDER FÖR FÖRDJUPNINGSDAGARNA
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen inleds
12:30

Lunch

16:00 Fördjupningsdagen avslutas
Vi bryter för för- och eftermiddagskaffe under dagen.

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historisk bakgrund till barns flykt - våra värderingar och fördomar i migrationsprocessen
och vårt bemötande
Vilka är dessa barn och myten om ”ankarbarn”
Boendeformer och ansvar
Viktiga faktorer i mottagandet
PTSD, när barnet behöver vård
Uppdatering gällande trauma och PTSD bland
ensamkommande barn i Sverige - hur ser det
ut idag?
Skillnaden mellan sorg, kris, trauma, ångest,
depression, psykoser, personlighetsstörningar
och psykosomatiska besvär - vad är vad och
vilka är dess olika konsekvenser?
Vilka är kriterierna för att ett barn ska kunna
diagnostiseras för PTSD?
Vanliga krisreaktioner
Berättelser; lögner och sanningar
Beteende- och känslomässiga problem hos
ensamkommande flyktingbarn
Traumats påverkan på det dagliga livet - konkreta exempel på samband mellan PTSD,
fysisk hälsa, inlärnings- och arbetsförmåga
Att identifiera om någon är traumatiserad - hur
går det till med stöd/hjälp som personen bör få?
Ungdomarnas inre och yttre dilemman
Skapa mening och psykisk överlevnad
KBT, EMDR, EFT, PTG - vad är vad och vilka
metoder har visat sig ge bäst resultat?
Hur ger du på bästa sätt dagligt stöd åt en person som har PTSD eller har utsatts för trauma?
Viktiga överväganden vid samtal med personer som har PTSD eller drabbats av trauma
När de ger upp - om självmordsrisk
När vi bör ta hjälp av andra
Om framtiden och svårigheter
Slutsatser och diskussion från autentiska fall

Dagen varvas med föreläsning och kortare gruppövningar.
Guhn Godani, psykolog och psykoterapeut på Kris- och
Traumacentrum. Kris- och Traumacentrum erbjuder
kvalificerade psykiatriska och psykologiska bedömningar
samt traumafokuserade psykiatriska och psykoterapeutiska korttidsbehandlingar i enlighet med aktuell vetenskap
(evidensbaserade metoder) och beprövad erfarenhet.

FLER ENSAMKOMMANDE BARN
VÄNTAS
Brinner du för att bidra till ett bättre mottagande
av ensamkommande barn i Sverige? Är du
engagerad i frågan om att ge rätt bemötande
och stöd till ensamkommande barn? Känner
du samtidigt att du har ett behov av att få fler
verktyg, arbetssätt och metoder för att bättre
kunna möta de ibland komplexa erfarenheter
som dessa barn och ungdomar bär med sig? Då
är du inte ensam!
År 2014 kom 7049 ensamkommande barn till
Sverige och ansökte om uppehållstillstånd. Det är
en ökning med över 80 % jämfört med året innan.
Den 1 april 2015 hade 1502 ensamkommande barn
kommit till Sverige – en ökning på över 60 % i
förhållande till samma period 2014. Av dessa var
245 flickor. De flesta kommer från Afghanistan,
Eritrea, Syrien och Somalia.
Många lider av svåra traumatiska besvär på
grund av sina erfarenheter från krig, våld och
förföljelse. Flera har drabbats av posttraumatiskt
stressyndrom – PTSD – eller har närliggande
problem och ofta behövs stöd här och nu. Vi
vet alla hur det i teorin bör fungera för att göra
situationen bättre – modeller och strategier
finns det gott om – men hur det ska överföras till
praktiken är svårare.
Den här konferensen är särskilt framtagen för
att du ska få konkreta förslag på arbetssätt,
aktiviteter, samtalstekniker, metoder och verktyg
som stärker dig i ditt dagliga arbete men också
ger dig möjligheten att bli uppdaterad och
inspirerad av personer och verksamheter som
vågat tänka nytt och med det nått väldigt fina
resultat. Så boka dig på konferensen och passa
även på att samtala med människor från hela
Sverige som dagligen möter samma utmaningar
som du.
Varmt välkommen till konferensen!
Vänliga hälsningar
Mikaela Lithman
Senior projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-598 870 00
E-post: mikaela.lithman@cku.se

SPONSRING & UTSTÄLLNING
Konferensen kommer att besökas av beslutsfattare inom området, missa inte denna unika
möjlighet att träffa dem!
CKU sammanför köpare och leverantörer till en
och samma plats. Nischat, affärsinriktat och på
hög nivå - denna konferens kommer att vara en
utmärkt plattform att inleda nya affärsrelationer.
Vi erbjuder skräddarsydda nätverk, paneldiskussioner, högaktuella praktikfall och förbokade
affärsmöten där du kommer att erhålla direktkontakt med potentiella kunder.
För ytterligare information och kostnadsförslag –
välkommen att kontakta:
Sales Manager
Susanna Hedin
Tfn: 08 587 662 06
E-post: susanna.hedin@informasweden.se

Kvalificerad familjehemsvård
med multikulturell kompetens.
Mötet med den svenska kulturen
Våra familjehem har stor bredd gällande språk, kultur
och ursprung. Tack vare vår noggranna matchning
förenklas integrationsprocessen och de kulturella
krockarna minskar. Även familjehemmens egna nätverk fyller en viktig funktion i arbetet runt klienten.
Behovsanpassad handledning
Kring alla våra placeringar har vi ett förstärkt stöd
med en familjehemskonsulent som agerar samordnare
och handleder familjehemmen utifrån deras behov.
Mångårig erfarenhet och kompetens
Vi som arbetar på MKF har mångårig erfarenhet
av socialt arbete, integration och breda kunskaper
om kulturella skillnader.

0224-167 00 | www.multikulturell.se

Returadress: Informa IBC Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

ENSAMKOMMANDE BARN

ANMÄLAN DELTAGARE 2

ANMÄL DIG REDAN IDAG!

Namn

Tfn 08 598 870 00
Fax 08 587 662 40
E-post info@cku.se
Online www.cku.se/ensamkommande

E-post
Befattning
Tfn

ANMÄLAN DELTAGARE 1

BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 2

Namn

Konferens
Fördjupningsdag 2 - 9/10
Medlem i SSR

E-post
Befattning
Tfn

Mobil

Fördjupningsdag 1 - 6/10
Endast dokumentationen

ANMÄLAN DELTAGARE 3

Mobil

Företag

Namn

Adress

E-post

Postadress

Befattning

Referens

Tfn

BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 1

BOKNINGSDETALJER DELTAGARE 3

Konferens
Fördjupningsdag 2 - 9/10
Medlem i SSR

Konferens
Fördjupningsdag 2 - 9/10
Medlem i SSR

Fördjupningsdag 1 - 6/10
Endast dokumentationen

Mobil

Fördjupningsdag 1 - 6/10
Endast dokumentationen

ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR

VIKTIG INFORMATION OM DOKUMENTATION

Priserna är exklusive moms och inkluderar elektronisk
dokumentation, lunch och kaffe. Lokal meddelas en
månad innan konferensen via e-post och via vår hemsida
www.cku.se/ensamkommande

Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund.
För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför
valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till
konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår
webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst,
tfn 08 587 662 00. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi
att du skriver ut och tar med dig den till konferensen.

PRIS
Konferens + 1 fördjupningsdag
Konferens + 2 fördjupningsdagar
Konferens
Fördjupningsdag
Endast dokumentation
Medlem i SSR erhåller 15% rabatt

10.990 kr
14.990 kr
7.490 kr
4.690 kr
2.390 kr

Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar
före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen och
bekräftas via email, debiteras ingen avgift om avbokningen sker 28 dagar
före första konferensdagen, 50% om avbokningen sker senast 14 dagar före
och 100% om avbokningen sker senare. Om du får förhinder och inte har
möjlighet att delta kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

OM CENTRUM FÖR KUNSKAPSUTVECKLING
Centrum för Kunskapsutveckling tillhör Informa Plc. Informa
är världens största börsnoterade organisatör av mässor, event,
konferenser och kurser och tillhandahåller mötesplatser och möjligheter
för kunskap att delas världen över. Informa har drygt 8000 anställda på
150 kontor i 40 länder. Sedan starten 1996 har CKU specialiserat sig på att
utforma högkvalitativa konferenser och seminarium anpassade för specifika målgrupper inom framförallt hälso- och sjukvård, social omsorg, offentlig förvaltning samt skola och barnomsorg. CKU genomför årligen cirka 50
konferenser och kurser på den svenska marknaden. Vi erbjuder deltagarna
ny kunskap speciellt anpassad för att utveckla dem både i deras yrkesroll
och på det personliga planet. Genom att använda de främsta föreläsarna
inom det aktuella området förmedlar vi denna kunskap på ett informativt
och inspirerande sätt. Läs mer på www.cku.se
I8SNA/1510

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med
andra företag inom Informa Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter
skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database Manager, Informa IBC Sweden, Box 7022, 103 86 Stockholm. E-post: databas@informasweden.se • Personuppgiftsansvarig är
Informa IBC Sweden.

