Barns behov vid trauma och sorg
Sjukhuskyrkan och Vårsol familjecenter
inbjuder till en dag med barnperspektivet i centrum.
Tisdagen 14 maj 2019 kl. 13-16 Aulan, Länssjukhuset Ryhov
I våra professioner möter vi situationer där barn finns med. Hur samverkar vi kring barn som drabbas
av svåra händelser? Vad kan vi behöva tänka på och utveckla i vårt närområde?
13.00

Barns behov och reaktioner vid trauma och sorg. Om
tidigt krisstöd, uppföljning och behandling.
Erfarenheter från Vrinnevisjukhusets Barntraumateam i
Norrköping.
Lars Widén, socionom och leg. psykoterapeut från
Vrinnevisjukhusets Barntraumateam

14.30

Kaffe

14.45

Fortsättning, frågestund.
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15.00-16.00 Panelsamtal: Hur samverkar vi i vårt närområde? Vad funkar bra, vad kan bli bättre?
Medverkande från bl.a. Ambulans, Räddningstjänst, Socialtjänst, Polis, Sjukvård, Elevhälsan,
Vårsol och Sjukhuskyrkan.
Inbjudan riktar sig till dig som i din profession möter situationer där barn är drabbade av förälders eller
syskons död och frågor väcks om hur barnen på bästa sätt kan få stöd.

Avgiftsfritt arrangemang! OSA: senast 8/5
Länk till anmälan
Kontakt: Sjukhuskyrkan Ryhov 010-242 28 08 eller Vårsol 036-17 32 72
Barntraumateamet (från Vrinnevisjukhusets presentation)
Barntraumateamet är en verksamhet som tillhör Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och finns placerat på Vrinnevisjukhuset
entré 14. Teamet består av en psykolog och en kurator.
Barntraumateamets främsta uppgift är att stödja barn och ungdomar 0-18 år som drabbats av anhörigs, oftast förälders, plötsliga
död i samband med sjukdom, olycksfall, självmord och mord. Vid dessa situationer utsätts barnet/ungdomen för ett trauma. Barnet
kan dessutom blivit särskilt traumatiserat genom att själv varit med vid händelsen eller funnit den döde.
Vid sådana situationer ska Barntraumateamet omedelbart kontakta de drabbade och erbjuda stöd. Stödet kan vara akut krisstöd till
de drabbade barnen och ungdomarna såsom hembesök, samtal i familj och enskilt, ansvar för visningar eller medverkan vid
bisättningar, stöd inför och efter begravning, hjälp vid återgång till skola/förskola m m. I det första mötet hjälper Barntraumateamet
till med samtal om vad som har hänt och med att förbereda för närmaste tiden. Teamet redogör för normalreaktioner vid trauman
samt informerar om olika sätt att hantera den uppkomna situationen.
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