
Historik
• 1985 Huntsville, Alabama, USA
• 1998 Island
• 2005 Regeringsuppdrag att starta Barnahus i Sverige
• Idag finns ca 33 Barnahus i Sverige
• 2020 öppnade Barnahus Söderslätt i Trelleborg



Barnahus består av fyra rum och ett tak
• Brottsutredning (åklagare/polis)
• Skydd/Insatser (socialtjänst)
• Psykisk hälsa (barn- och ungdomspsykiatri)
• Fysisk hälsa (barnsjukvård)
• Samlar kunskap och expertis under samma tak



Samverkan på Barnahus Söderslätt
• Malmö Åklagarkammare och Södra Skånes Åklagarkammare
• Polismyndigheten
• Socialtjänsten i Svedala, Trelleborg och Vellinge
• BUP Trelleborg
• Saknar samverkan med Barnsjukvården



Målgrupp
• Barn som utsatts för våld eller hot i nära relation 
• Barn som utsatts för sexualbrott oavsett relation inklusive sexualbrott 

mellan barn
• Barn som bevittnat våld i nära relation 



Varför behövs Barnahus?
• Barn tas emot i en barnanpassad miljö
• Samordna samverkan mellan myndigheter
• Samordna stöd till barn och vuxna



Hur kan man använda Barnahus?
• Samverkanspartners kan ringa och rådfråga i ärenden
• Socialtjänst/polis aktualiserar ärende till Barnahus
• Samråd
• Barnförhör
• Gemensamma utbildningar/kompetenshöjning



Barnahus utmaningar
• Gemensamt krisstöd (”Efter Barnförhöret”)
• Stöd till barn/ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp
• Samverkan gällande barn som bevittnat våld (Barnfridsbrott) 
• Barnsjukvården finns med i samverkan på Barnahus





Tips!
Webbsida: www.trelleborg.se/barnahus
Barnafrid.se (Nationellt kompetenscentrum gällande våld mot barn, Linköping)
• Erbjuder webbaserad utbildning ”Basprogram om våld mot barn”
• Erbjuder föreläsningar/konferenser gällande våld/övergrepp
Stiftelsen Allmänna Barnhus (samlar och sprider kunskap om utsatta barn, Stockholm)
• Har bra material som man kan använda i samtal med barn
• Finns en film om hur barn kan påverkas av våld/utsatthet ”när någon gjort dig illa”
• Dagsattprataom.se (bra information till utsatta barn/föräldrar/yrkesverksamma gällande våld/sexuella 

övergrepp/separation)
Nationella kompetensteamet mot Hedersrelaterat våld och förtryck (Länsstyrelsen Östergötland)
• Hedersfortryck.se

http://www.trelleborg.se/barnahus


Frågor ?
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