
TMO – TraumaMedveten Omsorg 

Linköping 21-22 november 2019 
 

 

 

 
 

Traumamedveten omsorg är en pedagogisk modell kring grundläggande behov hos barn och 

ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och utsatts för traumatiska händelser. Modellen 

omfattar kunskap om faktorer som är speciellt betydelsefulla i förhållningssättet för den som är 

viktig vuxen för barn och ungdomar med traumatiska erfarenheter. Viktiga vuxna i vardagen kan 

vara t ex. familjehemsföräldrar, lärare, förskollärare m.m. 

 

I utbildning om traumamedveten omsorg får ni kunskap om: 

 Traumaförståelse 

 Hur trauma påverkar barn 

 Hur man kan förstå att barn får problematiska beteende med bland annat ilska, ledsamhet och 

avvisande 

 Hur omgivningen kan hjälpa barnet att läka genom att förändra sitt förhållningssätt 

 Hur man kan orka finnas kvar för barnet 

 

Barnahus erbjuder en tvådagars utbildning i traumamedveten omsorg. Det är psykolog Helena 

Asplund Carlqvist och socionom/psykoterapeut Anna Nelson som håller i utbildningen.  

 

Plats   Westmansgatan 27 A, i Valla i Linköping BUP Öppenvården   
 

Detaljerat program Skickas ut i samband med att ni får bekräftelse om plats. 

 

Kostnad  Utbildningen är kostnadsfri. Fika ingår, dock ej lunch.  

 

Anmälan  Anmälan är bindande och sista anmälningsdagen är 8 nov. Anmälan görs 

via följande länk.  
https://enkatsvar.regionostergotland.se/survey.asp?EID=F1CD7F  

   

Antalet platser är begränsade. Vid stort intresse fördelas platserna jämnt 

mellan kommunerna. En kostnad på 500kr kommer debiteras om 

deltagaren ej medverkar vid utbildningen.  

 

Välkomna! 
 

 

I samband med din anmälan kommer Barnahus registrera de uppgifter som efterfrågas av dig. Informationen samlas in av 

Barnahus och det är Barnahus som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke.  

Detta gör du genom att kontakta Barnahus. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som 

behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. 

Genom att skicka in din anmälan samtycker du till ovanstående. 
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