


Samverkan i trygg miljö - med barnet i 
fokus
Barnahus Örebro län är en samverkan mellan 
åklagare, polis, socialtjänst, rättsläkare/barnläkare 
och barnpsykiatri (BUP). Tanken är att barn och 
unga som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp 
och/eller andra vålds- och fridsbrott endast ska 
behöva åka till en plats, som i så stor utsträckning 
som möjligt ska upplevas som välkomnande och 
trygg.

Resurs för hela Örebro län
Barnahus är en resurs för hela Örebro län och ett 
gemensamt åtagande från alla myndigheter. När en 
anmälan om våld och/eller sexuella övergrepp kom-
mer till Polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på 
ett samråd på Barnahus. Barnahus tar inte över de 
samverkande parternas ansvar. Polisen svarar för sin 
utredning, socialtjänsten för sin och så vidare.

Stöd till barn och föräldrar
På Barnahus finns två samordnare. Deras roll är att 
samordna arbetet och ge krisstöd till barn och föräld-
rar. Detta gäller oavsett om åtal väcks och oavsett om 
det blir en fällande dom eller inte.



Målgrupp
• Barn och unga under 18 år som misstänks ha 

utsatts för sexuella övergrepp och andra vålds- 
och fridsbrott i nära relationer.

• Barn och unga under 15 år som misstänks ha 
utsatts för sexuella övergrepp och andra vålds- 
och fridsbrott utanför nära relationer.

Mål
• Barnets rättigheter ska sättas i centrum genom 

ett gemensamt och tydligt barnperspektiv.

• Verksamheten ska vara ett skydd och ett stöd för 
barnet. 

• Barnahus ska bidra till att de barn som utsätts 
för våld och över grepp i allt större utsträckning 
blir uppmärksammade och att de får det stöd 
och den behandling som krävs.

• Alla insatser ska syfta till att de fysiska och 
psykiska skador som barnet åsamkats inte ska 
hindra barnets fortsatta utveckling.

• Alla involverade huvudmän ska kunna bedriva 
ett effektivt och korrekt utredningsarbete.



Hitta till Barnahus               Järnvägsgatan 1 C, Örebro

Vill du veta mer? 

Beatrice Bergqvist, samordnare Barnahus
019-21 44 92, 076-551 40 33
beatrice.bergqvist@orebro.se

Marit Äng, samordnare Barnahus
019-21 44 91, 073-804 99 00
marit.ang@orebro.se

orebro.se/barnahus

Barnahus är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Örebro läns landsting, 
Åklagarmyndigheten och socialtjänsten i Örebro län.

Barnahus

Pr
od

uk
tio

n:
 Ö

re
br

o 
ko

m
m

un
 2

01
7.

 T
ry

ck
: Å

tta
.4

5.
 


