
- en informationsbroschyr
om utbildning i KIBB



Fysisk barnmisshandel
- vad kan vi erbjuda när föräldrar och barn 
bedöms kunna fortsätta leva tillsammans?

KIBB — Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel 
är en manualbaserad KBT-behandling för familjer där fysisk 
barnmisshandel förekommit och där barn och föräldrar ska 
fortsätta leva tillsammans.

KIBB ger
goda resultat

- KIBB minskar våld/konflikter 
och förbättrar både barns och 

föräldrars psykiska hälsa.

Gedigen utbildning som ger certifierade behandlare

• Certifierade svenska KIBB-utbildare med 
lång klinisk erfarenhet

• Effektiv undervisning i internatform

• Handledning vid behandling av en familj

• Forskarmedverkan



Utbildningen leds av certifierade svenska utbildare som har 
lång klinisk erfarenhet av familjebehandling och som KIBB-
behandlare. Vid några tillfällen medverkar forskare och externa 
föreläsare.
Teori kopplas till hur behandlingen  
genomförs i praktiken. Arbets-
formen är kortare föreläsningar 
varvat med grupparbeten och 
övning. Stor vikt läggs vid att träna  
på de olika momenten i behandlingen  
och att reflektera kring dessa. 

Efter avslutad utbildning ska 
kursdeltagaren ha god kännedom 
om vilka teorier KIBB vilar på, 
ha förvärvat kunskaper om 
hur behandlingen genomförs i 
praktiken samt ha genomfört KIBB-
behandling med en familj under 
handledning.

För vem?
Två behandlare träffar familjen 
i KIBB – en barnbehandlare och 
en föräldrabehandlare. Önskvärt 
är därför att minst tre deltagare 
utbildas samtidigt från varje 
verksamhet/kommun.

Kursdeltagarna behöver också ha 
möjlighet att genomföra KIBB-
behandling med en familj under 
utbildningstiden. 

Utbildningens omfattning
Fyra lärandeseminarier och 
telefonhandledning vid 12 tillfällen. 
Beräknad tidsåtgång för deltagarna 
under utbildningstiden är ca 1 dag 
per vecka. 

I den tiden inkluderas kursdagarna, 
handledning, förberedelser 
och inläsning av material och 
behandling av en familj under minst 
16 veckor.

Kursort
De tre första seminarierna äger 
rum på Sätra Bruks Herrgård som 
är Stiftelsen Allmänna Barnhusets 
konferensgård i Västergötland. 

Det sista äger rum i Stockholm.

Mer information
Växel: 08-679 60 78

info@allmannabarnhuset.se

Läs mer om KIBB och håll utkik 
efter aktuella utbildningar
på allmannabarnhuset.se

KIBB-utbildningen



Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig 
stiftelse med uppdrag att stödja metod- och 
kunskapsutveckling med syfte att stärka barn 
och ungdomar i socialt utsatta situationer. 

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om 
barnets rättigheter, Barnkonventionen, 
och fokuserar på att öka kompetensen hos 
professionella som möter barn genom att 
utveckla och sprida kunskap från forskning 
och praktik. Vi ger bland annat anslag till 
barn och ungdomsforskning, driver egna 
utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och 
seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.  
 
Läs mer om oss på www.allmannabarnhuset.se


