”VARFÖR LYSSNAR INGEN PÅ MIG?”
Hjälp till barn med problemskapande beteende

UTBILDNING OCH HANDLEDNING I BEHANDLINGSMETODEN PR/ESSENCE
Barn med normbrytande beteende kan hamna i en negativ spiral om vuxna i deras närhet inte hittar rätt
i sitt bemötande. Barn som inte får adekvat behandling går ofta en problematisk framtid till mötes
samtidigt som de belastar socialtjänsten, barnpsykiatrin och skolan med avsevärda kostnader.
Vetenskapligt prövad behandling
Vi erbjuder en utbildning som tillhandahålls av Gillberg Neuropsychiatry Centre och som bygger på en
kliniskt vetenskapligt prövad behandlingsmetod. Efter genomgången utbildning skall deltagarna kunna
ge behandling enligt PR/ESSENCE.
Metod
• PR/ESSENCE innebär ett tidsbegränsat antal sessioner. Två terapeuter arbetar med en familj, en
med huvudansvaret för barnet och den andre för föräldrarna. Lämplig ålder för barnet är 7–18 år.
• PR/ESSENCE går ut på att ge familjen förutsättningar och verktyg att förändra invanda tankemönster
och handlingar. Målet är att barnet skall gå från ett normbrytande beteende till att agera
normfungerande.
• PR/ESSENCE fokus är att ge barnet och föräldrarna strategier att finna en gemensam lösning genom
att lyssna in varandra, framför allt att föräldrarna lyssnar in sitt barn.
• PR/ESSENCE lägger tonvikten på vad barn och föräldrar uppfattar som problem i deras dagliga
relation. Med precisa frågor får terapeuten barnet att formulera problembeskrivningar som utgör
grunden i behandlingen.
Kursupplägg
Utbildningen hålls i Göteborg. Utbildningen kan också äga rum lokalt förutsatt att deltagarantalet inte
understiger 20 deltagare.
OMFATTNING: Två heldagar med sex veckors mellanrum samt handledning via telefon mellan
utbildningsdagarna.
GRUPPSTORLEK: Cirka 30 deltagare.
MÅLGRUPP: psykologer, läkare, sjuksköterskor, socionomer och specialpedagoger.
PRIS: 5 800 kronor per deltagare inklusive handledning, exkl. moms. I priset ingår manual samt lunch
och kaffe båda dagarna.
Kursledare
Professor och universitetssjukhusöverläkare Christopher Gillberg, docent och överläkare Carina
Gillberg samt specialpedagog Gunnar Fransson. De har lång erfarenhet av arbete med barn med
normbrytande beteende. De senaste fyra åren har de vetenskapligt prövat behandlingsmetoden
PR/ESSENCE.
För mer information vänligen kontakta undertecknad
eller Gunnar Fransson 0737 082595
Anna Spyrou anna.spyrou@gnc.gu.se

Hjälp till barn med problemskapande beteende
UTBILDNING OCH HANDLEDNING I BEHANDLINGSMETODEN PR/ESSENCE
En manualbaserad behandling
TID
Dag 1 den 28 augusti 2019 kl 09:00-16:30
Dag 2 den 2 oktober 2019 kl 09:00-16:30
Under tidsperioden mellan Dag 1 och Dag 2 bör du påbörja behandling av en familj.
HANDLEDNING
Du erbjuds handledning via telefon av Gunnar Fransson
under tidsperioden mellan Dag 1 och Dag 2.
PLATS
Folkets Hus, konferenslokal Saltö,
Järntorget, Göteborg
KURSMATERIAL
Du erhåller Dag 1 en manual där powerpoint-presentationen ingår.
DELTAGARAVGIFT
Avgiften är 5 800 kronor, exklusive moms.
Kursmaterial och handledning ingår i priset,
samt lunch och kaffe båda dagarna.
ANMÄLAN
Anmälan görs senast den 14 juni 2019
Du anmäler dig genom att posta bifogad anmälan till
Anna Spyrou, Kommunikatör, Kungsgatan 12, vån 2, Göteborg 411 19
Du kan också anmäla dig genom att scanna din anmälan
och mejla den till anna.spyrou@gnc.gu.se
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas.
Vid sjukdom och uppvisande av läkarintyg debiteras en administrationsavgift
på 500 kronor, exklusive moms.
Bekräftelse skickas ut tillsammans med faktura.

ANMÄLAN
UTBILDNING OCH HANDLEDNING I BEHANDLINGSMETODEN PR/ESSENCE
Dag 1 den 28 augusti 2019 kl 09:00-16:30
Dag 2 den 2 oktober 2019 kl 09:00-16:30

Namn: ………………………………………………………………………………………………...
Befattning: ……………………………………………………………………………………………
Arbetsplats: …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Adress (arbetsplats): ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Telefon: …………………………… E-post: ……………………………………………………….
Faktureringsadress (om annan än ovanstående) ……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Särskilda önskemål, exempelvis om kost: ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

Anmälan ska ha inkommit senast den 14 juni 2019
Du anmäler dig genom att posta bifogad anmälan till
Anna Spyrou, Kommunikatör, Kungsgatan 12, vån 2, Göteborg, 411 19
Du kan också anmäla dig genom att scanna din anmälan och mejla den till anna.spyrou@gnc.gu.se

