TRAUMA OCH EXIL – PROFESSIONELLT BEMÖTANDE UTIFRÅN ETT
TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV
Idag är antalet människor som är på flykt från sina hemländer större än det varit på över 20 år. Enligt
UNHCR är över 60 miljoner människor på flykt. Sverige tar emot ett mycket stort antal asylsökande.
Behovet av kunskap om hur man bemöter människor som lidit stora förluster och upplevt svåra trauman
är stort.
Psykoanalysen har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om traumat och dess konsekvenser för både
individen och samhället. Traumabegreppet har en central och kontroversiell plats inom den
psykoanalytiska teorin. Ny forskning rörande traumatisk stress och dess påverkan på kognitiva funktioner,
kropp och psyke har under de senaste decennierna varit omfattande och lett till ökad kunskap inom
området. Problematiken är komplex och omfattar både somatiska, psykologiska, sociala och kulturella
aspekter.
Målgrupp
Kursen riktar sig till de som arbetar inom sjukvård, socialtjänst, skola, eller annan kommunal, statlig eller
privat verksamhet, och som möter flyktingar/migranter i sin professionella vardag. Kursen kräver
grundutbildning på universitet eller högskolenivå inom lämpligt kompetensområde.
Syfte
Utbildningen syftar till att förmedla kunskap rörande trauma och dess följdverkningar, som rör
psykologiska, somatiska, sociala och kulturella aspekter. Fokus kommer att ligga på flyktingtrauma och
exilens betydelse för individen. Kursen ska ge möjlighet att reflektera över betydelsen av att arbeta med
traumatiserade människor som professionell utövare.
Lärandemål
- Att deltagarna skall kunna identifiera och bättre förstå traumatiserade individer
- Att deltagarna skall få ökad kunskap och lyhördhet för ett transkulturellt perspektiv på sjukdom
och hälsa
- Att deltagarna skall få kunskap om flyktingkrisen, exilen och mötet med ”det främmande”
- Att deltagarna skall utveckla sin förmåga att bemöta traumatiserade flyktingar i sitt professionella
arbete

Innehåll
Kursen kommer att omfatta tre huvudblock:
1. Flykt och Exil
- Exil och flyktingkris
- Främlingskap och gemenskap
- Identitet i förändring
- Språk och språklöshet
2. Psykiskt trauma och dess konsekvenser
- Psykiskt trauma i ett historiskt perspektiv
- Transkulturella perspektiv på sjukdom och hälsa
- Hur känner man igen den traumatiserade individen? Diagnoskriterier för post- traumatiskt
stressyndrom, komplex traumatisering och andra relaterade diagnoser
- Mentala överlevnadsstrategier
- Trauma, förlust och sorg
3. Mötet över kultur/språkgränser
- Vem är jag för den andre?
- Överföring/Motöverföring
- Att möta det otänkbara; Tortyr och tystnad/Tillit och tal
- Konsekvenser av att arbeta med traumatiserade individer
- Hur tar vi hand om oss själva? (Vicarious traumatization)
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Omfattning
Utbildningen är 1-årig och omfattar 16 tillfällen, 3 x 45 min/tillfälle, en torsdag kväll varannan vecka, sammanlagt
48 timmar. Undervisningen består av teoretiska seminarier samt tre arbetande seminarier. Till varje arbetande
seminarium (3st) lämnas en text in (1-2 A4-sidor) rörande ett teoretiskt begrepp/fenomen som skall sammanfogas
med praktiken. Aktivt deltagande i undervisningen krävs. Minst 80 % närvaro.
Utbildningsstart ht 2017.
Utbildningen kan också ges som uppdragsutbildning.
Kursavgift
12.600 kr inkl moms (10.106 kr exkl moms)
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Tomas.Jansson@gpsi.se
Lärarna har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med traumatiserade flyktingar
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Utbildningsledare
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Anmälan
Anmälningar och förfrågningar kan göras på telefon eller e-mail till vår Utbildningssekreterare, alt via
anmälningsformulär från hemsidan; www.gpsi.se
Sista anmälningsdag är måndag den 14 augusti, 2017.

