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Symposium om barns utsagor 

Barnskyddsrådet i Uppsala län anordnar tisdag den 22 september ett heldags-

symposium om barns utsagor, med svenska och internationella föreläsare. Intresset har 

varit stort för symposiet. Det kommer cirka 150 deltagare från regionen. 

– Många är idag medvetna om vikten av att lyssna på barn, men det finns fortfarande 
mycket kvar att utveckla kring hur vi gör det, säger Lisa Skiöld, ordförande i 

Barnskyddsrådet i Uppsala län. 

 Utvecklings- och förändringsarbete för att utveckla nya arbetssätt i handläggning av 

vårdnadstvister och våld i nära relationer, Annika Rejmer, jurist och rättssociolog 

 Lyssna på vad jag säger – inte hur jag säger det!  

Barns vittnesmål och trovärdighet, Sara Landström, docent psykologiska institutionen 

Göteborgs universitet 

 Children’s participation in child protection – Exit, Voice or Loyalty. 

Marit Skivenes, Professor Department of Administration and Organization, University of 

Bergen 

 Utbildning av poliser som ska utreda barn som varit utsatta för brott, Erik Norrman, lärare 

i juridik vid Polishögskolan 

 Valideringsstudie av den datorbaserade intervjumetoden In my shoes, Karin Fängström, 

doktorand vid CHAP, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. 

 The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy, 

Jennifer Hoult, public interest attorney currently licensed in California, New Jersey, New 

York, and Massachusetts. 

När? 22 september kl 9-16.30 
Var?  På Grönwallssalen, ingång 70 Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

För vem?  Alla som möter barn och/eller föräldrar där funderingar kring ämnet kan 

uppstå. Anmälda är t ex socialsekreterare, poliser, åklagare, skolsköterskor, kuratorer, 
socionom- och juridkstudenter, politiker och familjebehandlare  

Vid frågor kontakta: Lisa Skiöld, 0739-570379, lisa.skiold@boiu.se, Gabriel 

Otterman, 070- 6111395, gabriel.otterman@kbh.uu.se  

 

Barnskyddsrådet i Uppsala län bildades 2013 och består av verksamheter inom olika 

fält i samhället som möter eller arbetar med barn som far illa, t ex skola, socialtjänst, 

sjukvård, universitetet och ideella organisationer. Mer om rådet på 

www.lul.se/barnskydd.  
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