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Nybildat barnskyddsråd i Uppsala län
Nätverket för barnskydd i Uppsala län har i dag vid ett konstituerande årsmöte
ombildats till Barnskyddsråd i Uppsala län. Målsättningar för Barnskyddsrådet i
Uppsala län är att verka för att de barn som behöver stöd och skydd i samhället ska få
bättre hjälp genom att öka kunskap och samarbete mellan professioner och
verksamheter, och att initiera verksamhetsutveckling och forskning kring dessa barn.
Barnskyddsrådet i Uppsala län menar också att Sverige behöver ett nationellt
kunskapscentrum för barnskydd, liknande Nationellt centrum för kvinnofrid, och vill
verka för att ett sådant centrum bildas.
– Det känns väldigt bra att vi nu har bildat ett barnskyddsråd som kan utveckla och
förbättra möjligheterna till stöd för utsatta barn. En viktig fråga på nationell nivå som
vi vill driva är att det bör bildas ett nationellt kompetenscentrum för barn som far illa.
Barn som utsätts för fysisk misshandel och sexuella övergrepp har ofta svårt att föra
sin egen talan. För att möta deras behov och erbjuda en jämlik vård behöver vi samla
och sprida kompetensen. Vi ser gärna att centret etableras här i Uppsala, säger Lisa
Skiöld, verksamhetschef på Barnombudsmannen i Uppsala och idag vald till
ordförande i Barnskyddsrådet i Uppsala län. I Uppsala län har antalet polisanmälda
fall av barnmisshandel ökat från närmare 300 till 445 de senaste sex åren, i hela landet
från närmare 4 000 till 5 500. Men mörkertalet bedöms vara stort. I dag görs flertalet
anmälningar av misstänkt misshandel av socialtjänst och skola. Inte minst inom
sjukvården anser Barnskyddsrådet i Uppsala län att det behövs bättre kunskap och
rutiner för att upptäcka och anmäla dessa fall.

Mer information
Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudsmannen i Uppsala och ordförande i
Barnskyddsrådet i Uppsala län, 0739-57 0379 Gabriel Otterman, medicinskt
ledningsansvarig för barnskyddsteamet på Akademiska barnsjukhuset, 0706-111395,
ledamot i styrelsen för Barnskyddsrådet i Uppsala län

Fakta
Barnskyddsrådet i Uppsala län Ett regionalt rådgivande organ sprunget ur det
multiprofessionella nätverk för barnskydd som etablerades sommaren 2012. Idag finns

medlemmar från följande verksamheter i rådet: sjukvården (BUP och barnsjukhuset),
Uppsala universitet (intitutionen för kvinnors och barns hälsa), Uppsala kommun (Råd
och stöd, Brogården, samordning om våld i nära relation, elevhälsan och grundskolan),
Barnahus, Barnombudsmannen i Uppsala, Östhammars kommun (elevhälsan),
Enköpings kommun (specialpedagogiskt stöd till förskolor), 3 F Fristående
förskolechefer, SUF kunskapscentrum, Röda korset, Rädda barnen och
Rättsmedicinalverket.

Barnskyddsrådet verkar för ett nationellt barnskyddscentrum med följande
uppdrag:
•

•
•
•
•

•
•
•

Samla och sprida kunskap om fysiskt och psykiskt våld mot barn, sexuella
övergrepp och våld i hemmet. Detta genom att knyta till sig experter med bred
klinisk erfarenhet av familjer där barn far illa, inom psykiatrin och
rättsväsendet, den kroppsliga vården och socialtjänsten.
Vara ambassadörer för utsatta barn och driva frågor om deras rättigheter och
intressen.
Erbjuda ett nationellt tvärvetenskapligt nätverk av professionella som kan
stötta i kvalitetsutveckling och i utredningar.
Ta fram utbildningsmaterial och erbjuda utbildningar.
Initiera forskning och bedriva egna forskningsprojekt bland annat med
inriktning på förekomsten av våld mot barn, förebyggande insatser, tidig
upptäckt, utredning och kroppslig/psykologisk behandling.
Agera rådgivare till olika professionella grupper och myndigheter.
Fungera som remissinstans i frågor som berör barn som far illa.
Utreda kunskapsläget på uppdrag av t ex regeringen och socialstyrelsen.

