
Varmt välkommen till seminarium  
om ny lag om barnfridsbrott
Det nya barnfridsbrottet är en tydlig signal till hälso- och sjukvården och tandvården 
om vikten av att synliggöra barn som bevittnat våld, att ha kunskap om våldets 
konsekvenser för barnen och framförallt ha kunskap om och följa anmälningsplikten 
enligt kap 14 § 1 Socialtjänstlagen. Att det nu blir straffbart att utsätta barn för att 
se och höra brottsliga gärningar såsom vålds- och sexualbrott samt skadegörelsebrott 
i en nära relation möjliggör att fler barn fångas upp av hälso- och sjukvården och 
tandvården.

Datum: onsdagen den 10 november kl. 13.00-16.00

Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg

PROGRAM

13.00-14.00 Advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark föreläser om det nya barnfrids-
brottets koppling till hälso- och sjukvårdens och tandvårdens roll samt den nya lagens 
koppling till Barnkonventionen

14.00-14.30 Våldets konsekvenser för barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer

14.30-15.00 Fika

15.00-16.00 Vad innebär den nya lagen om Barnfridsbrott för hälso- och sjukvården 
och tandvården i det praktiska arbetet. En panel med experter förklarar.

Varmt välkommen med din anmälan via länk!
(Se anmälningsinformation på nästa sida)

VKV- Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer 

Barnskyddsteam Västra Götaland

Team kunskapsstöd för psykisk hälsa, (KPH), VGR

Kris- och traumamottagningen och Flyktingmedicinsk mottagning, VGR 

Avdelning social hållbarhet, VGR



ANMÄLAN
För att anmäla dig till följer du dessa två steg:

1.Öppna Lärportalen (https://larportalen.vgregion.se) och logga in:
Om du är VGR-anställd så loggar du in med ditt VGR-ID.
Om du är extern väljer du "annat konto" och skapar nytt konto där ditt användarnamn blir
den mejladress du vill använda. När du har fyllt i alla uppgifter trycker du på ”förfrågan om
användarkonto”. Det kan då ta någon minut innan ditt konto är skapat. Logga därefter in på
ditt nya konto genom att trycka på ”Logga in som gäst”.

2.När du är inloggad: Tryck på Utbudskatalogen och sök på ’Barnfridsbrott’ i så hittar du
seminariet.

MEDVERKANDE
Silvia Ingolfsdottir Åkermark är advokat och har mångårig processvana efter sina år som 
specialiståklagare. Hon är därför väl insatt i hur polis och åklagare arbetar vilket är en stor 
fördel för dig som klient. Silvia anlitas ofta som föreläsare samt som juridisk expert i TV och 
radio. Hon är främst inriktad på sexualbrott, koppleri/människohandel, våld i nära relation, 
övergrepp mot barn och andra grova brott. Silvia är ledamot av Sveriges advokat-samfunds 
huvudstyrelse.

Carina Eliason, områdeschef  VKV. Carina är socionom och familjeterapeut och har en 
lång klinisk erfarenhet av att möta barn och unga som bevittnat/upplevt våld i sina nära 
relationer, i olika kris- och stödsamtal och familjeterapeutiska interventioner.

Emma Broberg, regionutvecklare med inriktning på bland annat barnets mänskliga 
rättigheter vid avdelning social hållbarhet, VGR.

Evelina Stranne, Biträdande projektledare, Ungas psykiska hälsa, Kunskapsstöd för 
psykisk hälsa (KPH)

Goran Mijaljica, verksamhetschef  Kris- och traumamottagningen och Flyktingmedicinsk 
mottagning Göteborg, specialistläkare i psykiatri, arbetar även kliniskt med personer med 
traumatiska upplevelser och posttraumatisk stressyndrom.

Johanna Räntfors, Överläkare Barnkirurgi, Barnskyddsteam Västra Götaland. Har varit 
verksam i Drottning Silvias barnsjukhus Barn som far illa grupp sedan flera år och arbetat i 
Barnskyddsteamet Västra Götaland sedan 2015. 

Lina Ljung Roseke, psykolog inom Barnskyddsteam Västra Götaland och områdeschef 
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar södra Älvsborg. Lina har mångårig erfarenhet av att 
arbeta i London med barn och ungdomar i utsatta situationer såsom trafficking, kriminalitet och 
sexuellt utnyttjande av barn samt har tidigare varit chef  för Spädbarnsverksamheterna och 
Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i södra Älvsborg.




