EARL
Risk- och behovsbedömning av barn
med normbrytande beteende
Utbildningen vänder sig till socionomer, psykologer, läkare och andra professionella som utreder,
bedömer och/eller behandlar barn med utagerande beteendeproblem.
Delar av kursmaterialet är på engelska.
Datum och plats
20-21 oktober, 2022 9-16 Fysiskt
22 november, 2022 9-16 Fysiskt
12 januari, 2023 9-12 Digitalt
Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69 plan 6
Syfte och mål
Deltagarna skall efter avslutad utbildning:
- ha utvecklat en förståelse för riskfaktorer kopplade till normbrytande beteende hos barn
- ha grundkunskaper om hur man genomför och kommunicerar strukturerade professionella
bedömningar av risk för fortsatt antisocial utveckling
Kursinnehåll
Utbildningen rör risk/behovsbedömningar av barn som uppvisar ett allvarligt utagerande beteende.
- Översikt av den vetenskapliga litteraturen om enskilda risk- och skyddsfaktorer av betydelse
för fortsatt antisocialt utagerande.
- Genomgång av det strukturerade beslutsstödet EARL (Early Assessment Risk List, V3).
- Möjligheter och begränsningar med strukturerade professionella genomgångar av risk- och
skyddsfaktorer. Hur säkra är bedömningarna?
- Genomgång av behandlingsinsatser och riskhanteringsstrategier
- Praktiska skattningsövningar med EARL utifrån fiktiva och verkliga ärenden.
- Bedömning av egna aktuella ärenden enligt EARL samt återkoppling på detta.
- Formulering och kommunicering av egna strukturerade professionella riskbedömningar
Krav för deltagande i utbildningen
Varje deltagare ska ha ett aktuellt barnärende i åldern 6-12 år som har ett utagerande
aggressivt/normbrytande beteende till utbildningens start för att arbeta aktivt med under
utbildningstiden. Tid behöver även avsättas mellan utbildningstillfällena för praktiskt arbete med
riskbedömning i det egna fallet. Deltagarna kommer att få handledning i hur ärendet kan
struktureras utifrån EARL.

Anmälan senast 19 september
2022
Tryck här för att komma till anmälan.
Anmälan är bindande efter anmälningstidens
slut. Först till kvarn.

Kostnad
12.950 kr exkl. moms per person för 4 dagars
utbildning. Samt en halvdags booster.

Kursledare HT 2022:

Utbildningsadministratör

Maria Helander, MD, Leg. Psykolog BUP Sollentuna
Daniela Balladares, socionom

För frågor
Zandra Petersson,
zandra.petersson@ki.se

Centrum för psykiatriforskning
Norra Stationsgatan 69, 6 tr
113 64 Stockholm

