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FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till ett online 
seminarie med fokus på barn och bemötande. Dagen vänder sig till dig  
som arbetar med barn och genomförs online via Zoom. Sista anmälnings- 
dag är den 19 november och anmälan görs via anmälningslänken:  
barnochbemotande.axacoair.se

Välkommen till online seminariet

BARN OCH BEMÖTANDE

26 NOVEMBER 2020 
KL. 8.50–12.00

PROGRAM FÖR DAGEN
08.50 – 09.00 Uppkopplingstid

09.00 – 09.15 Inledning

09.15 - 09.45
Om barnen som informanter och social- 
tjänstens bedömningar i utredningar om 
misstänkt våldsutsatthet, Birgitta Svensson

09.45 – 10.00 Rast 

10.00 – 10.30
forts. Om barnen som informanter och social- 
tjänstens bedömningar i utredningar om 
misstänkt våldsutsatthet, Birgitta Svensson 

10.30- 10.45 Rast

10.45 – 11.15 En uppväxt fri från våld, Steven Lucas

11.15 – 11.30 Rast

11.30 -11.55 forts. En uppväxt fri från våld, Steven Lucas  

11.55 -12.00 Avslut av dagen

KONTAKT
Vid frågor rörande anmälan kontakta  
fouvalfardvarmland@kau.se

Vid frågor rörande programinnehåll kontakta  
isabel.persson@lansstyrelsen.se eller anna.gund@kau.se

PRESENTATION AV FÖRELÄSARNA
Birgitta Svensson är lektor i socialt arbete 
och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd 
Värmland vid Karlstads universitet. Birgittas 
forskning är inriktad på socialtjänstens 
myndighetsutövning och jämlikhet och 
jämställdhet vid bemötande och tillgång till 
insatser. Dagens presentation ”Om barnen 

som informanter och socialtjänstens bedömningar i utred- 
ningar om misstänkt våldsutsatthet” kommer att handla om 
resultat från forskningsstudien SAVE och om bemötande  
och bedömningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Steven Lucas är barnläkare och forskare vid  
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hans 
forskning är inriktad på barns och ungas hälsa 
och utveckling och hur samhället kan minska 
risken att barn ska utsättas för våld och för- 
summelse. Dagens presentation ”En uppväxt 
fri från våld” kommer att beröra anledningarna 

till att barn far illa, hur våld och försummelse påverkar barnet 
och hur vi kan arbeta för att hjälpa de utsatta, minska risken 
att barn far illa och stoppa våldet.

https://kau.se/
http://KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND
https://barnochbemotande.axacoair.se/
mailto:fouvalfardvarmland%40kau.se?subject=
mailto:isabel.persson%40lansstyrelsen.se?subject=
mailto:anna.gund%40kau.se?subject=

