
VÄLKOMMEN TILL  

FRUKOSTSEMINARIUM OM 

TRAUMABEARBETNING 

OCH HEMMASITTARE 

Caremore startades med målet att bli en av de ledande vård- och behandlingsverksamheterna i Sverige. Caremores  

verksamhet är inriktad på vård- och behandling för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och/ eller psyko-social eller psykiatrisk problematik.  Caremore innehar ramavtal med Göteborgs Stad, Mölndals stad, 

GR´s kommuner samt kommuner  i Skåne, Halland, Kronoberg och  ytterligare ett stort  antal kommuner i Sverige.  

 För mer information: www.caremore.se  

Malin Gren Landell - 
Regeringens utredare 

När ungar skippar skolan-                   

en allvarlig risk för framtiden.                                             

Malin är disputerad psykolog och psykoterapeut. 

Hon har forskat och skrivit om skolfrånvaro och 

haft uppdrag för Skolinspektionen och Social-

styrelsen. Hon har också varit regeringens sär-

skilda utredare och presenterade i januari slut-

betänkandet av utredningen  ”Att vända frånvaro 

till närvaro”.  

Malin har arbetat 20 år inom barn-och ungdoms-

psykiatrin och arbetar nu som utvecklingsledare 

inom barnmedicin och kvinnovård i Östergötland. 

Hon har skrivit böcker för lärare och elevhälsa 

om att möta barn med oro och rädsla.  

 

 

Ole Hultmann  
Barn och ungdomar med trauma-

tiska upplevelser - upptäckt, stöd                            

och behandling.                                                                                                                        

Ole är leg psykolog, leg. psykoterapeut och Fil 

Dr i psykologi. Han har arbetat många år inom 

barn– och ungdomspsykiatrin och i Flyktingbarn-

teamet i Gbg. Han har disputerat på en studie 

inom BUP om förekomst, upptäckt och psykiska 

konsekvenser av utsatthet för eller av att bevittna 

våld och övergrepp i hemmet. Han har också 

studerat effekten av traumafokuserad behandling 

för våldsutsatta barn. För närvarande är han 

engagerad i forskning inom socialtjänsten-det 

nationella projektet ”insatser och risk-/

skyddsbedömningar för våldsutsatta barn”,

28 april  

kl 08.30-12.00 

Burgårdens  

konferenscenter,  

Skånegatan 20, Göteborg 

 

Agenda 

08.30-09.00   Frukostmingel/registrering 

09.00-09.15  Välkommen! 

09.15-10.15  Malin Gren Landell: När   

     ungar skippar skolan, en  

     allvarlig risk för framtiden 

10.15-10.45  Paus och mingel 

10.45-11.40  Ole Hultmann; Barn och  

     ungdomar med trauma- 

     tiska upplevelser-upptäckt, 

     stöd och behandling 

11.40-12.00  Avslutning 

 

 

Seminariet är kostnadsfritt!                           

Anmäl Dig senast den 24/4 till:                                                              

seminarium@caremore.se         

Begränsat antal platser!                                    

Välkommen! 


