
VÄLKOMMEN PÅ 
SAMORDNARKONFERENS!

Brottsofferjouren Sverige inbjuder till 
Samordnarkonferens 5-6 maj 2021. Målgrupp är 
anställda och ideella samordnare och konferensen 
genomförs digitalt i samarbete med Sensus 
studieförbund.

Programmet kommer att bli varierat och målsättningen är att du lämnar 
konferensen inspirerad och med nya kunskaper. Det är mycket som är på 
gång inom organisationen och det är därför kul att hålla sig uppdaterad 
med den senaste utvecklingen inför dessa spännande händelser. 

Bland de externa gästerna för årets konferens återfinns bland annat 
Jacob Carlander, psykoterapeut och författare, som samtalar om hur vi 
bättre kan förhålla oss till krävande vane- och återringare, Lena Ljungdal, 
poddare och polis, som berättar om hur Brottsofferjouren kan medverka för 
att skapa ”goda” vittnen samt Pär-Anders Granhag, professor i psykologi, 
som tar oss med på en resa in i rättspsykologins värld.  

Varmt välkomna till två spännande dagar med föreläsningar, diskussioner 
och intressant fortbildning!

Tid & datum: 5-6 maj, kl. 10.00 - ca 16.00.
Plats: Zoom, länk skickas ut i någon dag före konferensen.
Anmälan: Anmälan görs här senast den 30 april. Max 100 deltagare, först
till kvarn gäller!

Vid frågor rörande programmet kontakta Anders Nylén, 
verksamhetsutvecklare Utbildning, anders.nylen@boj.se.

För frågor rörande anmälan kontakta 
info@brottsofferjouren.se eller ring 08-644 88 00.

https://brottsofferjouren.typeform.com/to/h7nooxXq


PROGRAM ONSDAG 5 MAj
Konferensrummet öppnas upp
 
Genomgång av tekniken

Praktisk information/presentation
Anders Nylén, verksamhetsutvecklare Utbildning, presenterar
programmet och hållpunkter inför dagen.

Inledning - välkommen
Sven-Erik Alhem, förbundsordförande, hälsar er samordnare hjärtligt 
välkomna.  

Vad händer inom Brottsofferjouren Sverige?
Fredrik Mellqvist, generalsekreterare, Brottsofferjouren Sverige.

Rörelsepaus

”Hur tydliggör vi BOJ:s arbete och positionerar oss i 
samhället?”
Monica Ekström, vice förbundsordförande Brottsofferjouren Sverige, och 
Heléne Carlsson, verksamhetsutvecklare Våld i nära relation, initierar en 
diskussion visavi vad som är unikt för det brottsofferstöd vi erbjuder. 
Dialog och gruppdiskussioner utlovas! 

Lunch

”Minerva – Vad händer nu?”
Sofia Barlind, verksamhetsutvecklare Kvalitet och utvärdering, håller i 
diskussioner kopplade till ärendehanteringssystemet Minerva. 

Rörelsepaus

”Vad händer på rekryterings- och utbildningsfronten 2021?”
Anders Nylén, verksamhetsutvecklare Utbildning, berättar om komman-
de 
rekryterings- och utbildningsplaner. 

Rörelsepaus

”Hur förhåller vi oss till rättshaverister, vane- och 
återringare?”
Jakob Carlander, psykoterapeut, handledare, och författare samtalar 
kring dessa beteenden skänker oss praktiska tips. 

Avslutning och frivilligt digitalt efterhäng
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PROGRAM TORSDAG 6 MAj
Konferensrummet öppnas upp
 
Genomgång av tekniken

Praktisk information/presentation
Anders Nylén, verksamhetsutvecklare inom utbildning, presenterar 
programmet och hållpunkter inför dagen.

Enhetlig vittnesstödsverksamhet  - mål eller snar realitet?”
Frida Wheldon, verksamhetsutvecklare Rättsväsende, leder diskussioner och 
samtalar kring likvärdighet och ärendehantering inom 
vittnesstödsverksamheten. 

OBS! Är du inte vittnesstödssamordnare är det frivilligt att delta på denna 
programpunkt. Väljer du att skippa den ansluter du efter lunch dvs. strax innan 
13:00.
 
Rörelsepaus

”Enhetlig vittnesstödsverksamhet  - mål eller snar realitet?”..
fortsättning.

Lunch 

”Misstag och framgångsfaktorer i att skapa  ’goda’ vittnen” 
Lena Ljungdal, lärare, polis, poddare och säkerhetsexpert, föreläser om 
framgångsfaktorer i att skapa goda vittnen samt ger matnyttiga tips i hur du 
som samordnare kan möte människor i kris. Hur hjälper vi människor i affekt 
och vad ska vi försöka undvika att göra? 

Rörelsepaus

”Rättspsykologi och minnet”
Pär-Anders Granhag, professor i psykologi vid Göteborgs Universitet, 
kommer i denna spännande och populärvetenskapliga föreläsning 
behandla minnesprocessen och minnespsykologi i rättsväsendet. 

Rörelsepaus

Vad händer inom vittnesfrågan?
Fredrik Mellqvist, generalsekreterare Brottsofferjouren Sverige.

Avslutning, utvärdering och frivilligt digitalt efterhäng
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