
 
INFORMATION 

till Dig som ska 
följa med ett barn till 

Barnahus 
 
 
Vad är Barnahus? 
Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för misshandel eller sexuella 
övergrepp. Det barn som du är ombedd att följa med ska för att höras av polis.  
 
Varför är just du ombedd att följa med? 
Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att barnet kan få sällskap av en trygg person och det är därför 
du är ombedd att följa med. Ofta är det någon från förskola/skola som följer med. Din roll är att följa 
med som en trygg person för barnet. Du ska inte behöva ta något ansvar för den process som sker.  
 
Får man hämta barn utan att föräldrar vet om det? 
För att ett barn ska kunna hämtas till förhör, utan vårdnadshavares godkännande eller kännedom, 
måste tingsrätten fatta beslut om att en så kallad särskild företrädare ska träda in i vårdnadshavares 
ställe för att se till barnets bästa. Detta sker ofta i de fall där förälder är misstänkt för att ha utsatt 
barnet, eftersom man då vill ha möjlighet att prata med barnet utan påverkan från föräldern. Den 
särskilda företrädaren ger uppdrag till socialtjänsten att hämta barnet till Barnahus för förhör, vilket 
innebär att det inte är du som ska skjutsa barnet till Barnahus utan personal från socialtjänsten.  
 
Vad kan du berätta för barnet inför besöket på Barnahus? 
Barnet ska samma dag få reda på att han/hon ska åka till något som heter Barnahus och att man där får 
prata om hur man har det. Personal från socialtjänsten ska hjälpa till med att berätta om vad som 
kommer att ske.  
 
Vad händer när ni kommer till Barnahus? 
När ni kommer till Barnahus tas ni emot av personal som arbetar på Barnahus eller av den polis som 
kommer att prata med barnet. Ni får vänta tillsammans en stund och sedan kommer polisen för att 
presentera sig och för att berätta om vad som kommer att ske. Under tiden som barnet pratar med 
polisen sitter ni kvar i väntrummet.   

 
Vad händer efter barnförhöret? 
Efter att polisen pratat med barnet ringer de upp barnets vårdnadshavare för att informera om att de 
träffat deras barn. Polisen vill också oftast förhöra den/de som är misstänkt/misstänkta, vilket görs oftast 
samma dag om det är någon av föräldrarna.  

 
Ibland ska barnet läkarundersökas efter förhöret.  Detta kan ske på Barnahus eller på sjukhuset. Vilka 
som närvarar vid undersökningen avgörs utifrån barnets bästa och den situation som råder.  
Oftast kan barnet återvända till förskola/skola efter förhöret. Ibland kan det dock vara så att 
socialtjänsten gör bedömningen att barnet inte bör återvända till skolan efter förhöret.  
 
Att som trygghetsperson följa med ett barn till Barnahus är ofta en omvälvande upplevelse kantat av 
frågor och oro. Det är viktigt att du får det stöd du behöver av din arbetsgivare när du kommer tillbaka 
till din arbetsplats.  
 
 



Hur går det till när barnet träffar föräldrarna efter förhöret? 
Enligt de rutiner som finns bör socialtjänsten alltid vara med när barnet återförenas med sina föräldrar. 
Var detta sker kan variera. 
 
 
Hur agerar vi i skolan/förskolan? 
Skolan har ingen skyldighet att redogöra för omständigheterna kring förhöret om vårdnadshavarna 
undrar (trygghetspersonen har dessutom suttit i väntrummet under förhöret). Frågor kring detta 
hänvisas till polis som är handläggare i utredningen alternativt till socialtjänsten.  
 
För att underlätta för trygghetspersonen vid kontakt med vårdnadshavarna kan det vara bra att ha 
upparbetade rutiner i skolan/förskolan. Exempel på rutiner kan vara att det finns en plan för vem som 
möter upp förälder i samband med att denna kommer för att hämta sitt barn och vem som ansvarar för 
att ge information om trygghetspersonens roll under förhöret om förälder vill prata om detta. En 
möjlig väg är att rektor/enhetschef eller någon annan i arbetsledande position tar på sig ansvaret. Då 
socialtjänsten är inkopplad finns även en myndighet med ansvar för att bedöma barnets behov av 
skydd och stöd. 
 
I händelse av att barnet inte skulle dyka upp på förskolan/skolan dagen efter förhöret, så är det viktigt 
att personal på skola/förskola gör en återkoppling om detta till socialtjänst. Vid en kraftfull reaktion 
från föräldrar eller om annan oro uppstår, bör då också en återkoppling ske till socialtjänsten. 
Uppträder vårdnadshavare/föräldrar hotfullt så ta en kontakt med polisen. 
 
När barnet kommer tillbaka till skola/förskola ska personalen agera som vanligt och lämna barnet till 
föräldrar om inget annat överenskommes med socialtjänsten. Om barnet skulle bli omhändertaget 
enligt LVU, så är det socialtjänsten som hanterar detta.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att oavsett om en förälder blir dömd eller inte så är hen fortfarande 
förälder till barnet. 
 
 
Har ni frågor? 
Om ni undrar över någonting får ni gärna höra av er till oss på Barnahus på telefonnummer  
010-104 49 09. Ni får också gärna ringa efter att ni varit här för att komma med synpunkter på saker vi 
kan förbättra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


