Barnahus Kronobergs län

Information till trygghetsperson

Till dig som är utsedd att följa med barn/ungdom
som trygghetsperson
Vad är Barnahus?
Till Barnahus kommer barn och ungdomar som misstänks ha blivit utsatta för
våld eller sexuella övergrepp. Det barn som du blivit ombedd att följa med
ska höras av polis. På Barnahus samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin och BUP.
Varför är du ombedd att följa
med?
Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt för barnet att få sällskap med en
trygg person, du är ombedd att följa
med eftersom du känner barnet. Ofta
är
det någon från skola/förskola som
följer med. Din roll är att vara en trygg person, du behöver inte 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 vårdnadshavarens godkännande och kännedom måste tingsrätten fatta beslut om att en så kallad särskild företrädare ska träda in i vårdnadshavarens ställe för att se till barnets
bästa. Om man misstänker att det är vårdnadshavarens som utsatt barnet för
något brottsligt fattas ett sådant beslut, då kan polisen prata med barnet utan
påverkan från föräldern. Den särskilda företrädaren ombesörjer att barnet
hämtas till förhör, det är inte du som trygghetsperson som skjutsar barnet.
Vad kan du berätta för barnet inför besöket på Barnahus?
Barnet ska få reda på att han/hon ska åka till något som heter Barnahus och
att där får man prata om hur man har det. Det är inte din uppgift att ge mer
information än så. Du kommer att få veta när barnet ska få informationen till
sig och när barnet ska hämtas.

Vad händer på Barnahus?
På Barnahus kommer ni tas emot av den polis som kommer hålla förhör eller någon av samordnarna på Barnahus. Ni får vänta en stund och sysselsätta
er i väntrummet som är anpassat för barn. Ni kommer att bli erbjudna fika
före eller efter förhöret. När barnet pratar med polisen väntar du i väntrummet. Någon som jobbar på Barnahus kommer stämma av med dig att du har
den information du behöver.
Vad händer sedan?
Efter polisen pratat med barnet kommer de ringa och informera vårdnadshavaren om att de träffat deras barn. Polisen kanske vill förhöra de som är
misstänkta, ofta görs det samma dag när det är någon av vårdnadshavarna
som är misstänkta. Ibland ska barnet läkarundersökas vilket vanligtvis sker
på Barnahus. Oftast kan barnet återvända till förskola/skola efter förhöret.
Ibland kan det vara så att barnet behöver vara kvar på Barnahus för vidare
skyddsbedömning. Man kanske vill avvakta vad som framkommer i förhör
med vårdnadshavarna. Det kan vara svårt att säga hur lång tid det kommer
att ta, men du blir fortlöpande informerad vad som sker. Barn sover inte
över på Barnahus.
Om barnet behöver vara kvar på Barnahus?
Om det drar ut på tiden ser samordnarna till att ordna mat, frukt eller fika till
dig och barnet. Det finns spel, böcker, leksaker och möjlighet att rita och
pärla för er att fördriva tiden med.
Hur går det till när barnet träffar sina föräldrar efter förhöret?
När barnet träffar sina föräldrar efter förhöret är det bra om socialtjänsten är
närvarande. Socialtjänsten bör träffa barnet och familjen samma eftermiddag/kväll eller senast dagen efter förhöret för att se att barnet har det bra.
Har du frågor?
Om du undrar över något, hör av dig till oss på Barnahus med dina frågor!
Du kan nå Barnahus på telefonnummer 0470-796002. Ni får också gärna
ringa om ni varit med ett barn på Barnahus och har synpunkter, råd eller
tips.

Om Barnahus
Ett Barnahus är en lokal där socialtjänst, polis,
åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin
samverkar när barn misstänks ha blivit utsatta för våld
eller sexuella övergrepp. Insatser kring barnförhör och
inledande stöd till barnet/familjen samordnas.

