
Barn som placeras efter att ha upplevt 
våld i familjen  

 
Workshop Barnrättsdagarna 2019 

 
Moa Gisterå, psykolog BUP Barnahusteamet, 
Stockholms läns landsting  

Sofia Bidö, verksamhetschef Rädda Barnens Centrum 
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•  Kort introduktion   

•  Bikupa 

•  Möt Sami och Sara  

•  Reflektionspass  

•  Sammanfattning  
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Agenda  



							BROTT	
							Polis	och	åklagare	
							*utreda	
							*driva	rättsprocess	

													SKYDD	
												Socialtjänst	
											*utreda	barnets	sociala									
												situation	

								FYSISK	HÄLSA	
								Barnskyddsteam	
								*undersökningar	
								*intyg		
								*bistå	i	hälsofrågor	

											PSYKISK	HÄLSA	
											BUP	Barnahusteam	
										*krisstöd	
										*bedömning	vidare	
														behandling	

KUNSKAP	

SAMVERKAN	

Barnahus		
Den	gyllene	regeln	

När	Barnet	lämnar	Barnahus	ska	
barnet	befinna	sig	i	ett	bättre	läge	
än	när	processen	på	Barnahus	
inleddes	

Samverkan	mellan	
olika	huvudmän	för	
barn	vid	misstänkt	
brottsutsatthet	

Barnkonventionen	Inte	behöva	
berätta	flera	

gånger	
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RÄDDA BARNENS 
CENTRUM FÖR STÖD 
OCH BEHANDLING Möter barn som har varit med om svåra livshändelser och 

som inte fått sina behov av stöd och psykologisk behandling 
tillgodosedda. 

Uppdrag att erbjuda psykologisk behandling och att sprida 
kunskap. 
 
Rädda Barnens prioriterade målgrupper är: 
Barn på flykt 
Barn i socioekonomisk utsatthet  
Barn utsatta för våld. 



Processen för de barn vi träffat 

19-04-16 6 

Våld mot 
barn 

Placering 
i jourhem 

Omplacering 
jourhem/ 

Familjehem 
Upp till 4 ggr 

Familjehem/ 
hemflytt 

Barnpsykologis
k bedömning 

Krisstöd, ej varit varit möjligt att 
bedriva traumafokuserad 

behandling 

 
 
 
 
•  Brister i tydlig information till 

barnen 
•  Låg kunskap om barn och 

trauma 
•  Jour/familjehem som ej fått stöd 
•  Perspektivbyte vid flytt till 

familjehem 
•  Bristande stöd kring umgänge 
•  Vem bär barnens historia vid 

flytt? 
•  Vem ger information till ny 

skola? 
 



 
       Lidande  
 
           Samhällskostnader 
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Bikupa 

Känner ni igen detta? 
 
Möter ni detta i er verksamhet? 
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Sami 8 år- utbrott och 
närhetssökande 

19-04-16 r 9 

Våld mot 
barn 

Placering 
i jourhem 

Familjehem  Nytt  
Familjehem 

Barnpsykologis
k bedömning 

Krisstöd, ej varit varit möjligt att 
bedriva traumafokuserad 

behandling 

Nytt 
jourhe

m 
Hemflytt? 



Sara 14 år- ensam gråt och distans 

19-04-16 10 

Våld mot 
barn 

Placering 
i jourhem 

Omplacering 
jourhemav 
skyddskäl 

Familjehem/ 
Hemflytt ? 

HVB… 

Barnpsykologis
k bedömning 

Krisstöd, ej varit varit möjligt att 
bedriva traumafokuserad 

behandling 



Reflektionspass 
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•  Vad mer behöver barnen som 
placerats efter våld i familjen? 

•  Hur kan våra olika organisationer 
bidra till att detta blir verklighet? 



Summering 
Barn behöver få veta att föräldrarna får hjälp 
Behandlingsfamiljer? 
Jourhem behöver rustas bättre 
Vi måste kvittera att barnen har förstått 
Utöka barnsekreterarnas uppdrag 
Ojämna insatser från BUP 
Viktigt med en bra start (grundarbetet) 
Stöd till familjehemmen, inga överraskningar 
Stöd till föräldrarna för att skapa ro för barnet 
Bygg utifrån barnens trygga vuxna på skolan 
Låt inte sekretessen vara ett hinder –hitta vägar 
att bära fram barnets historia 
Använd visuella hjälpmedel för att göra 
information begriplig för både vuxna och barn 
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Se processen som en process över lång tid och 
stötta med att skriva ner barnets berättelse 
Behövs barnhem på lokal nivå? Eller 
behandlingsfamiljer? 
Fokus på bra umgängen genom hela (?) 
processen. Stöd till föä hur de kan få till detta. 
Ge barnet ett ombud som kan följa barnet genom 
hela processen. 
Mer info om barnen/mer förberedda familjehem 
innan de kommer.  
 
 
 
 



Önskeprocessen? 

19-04-16 13 

Våld mot 
barn 

Kort 
Skydds- 
placering  

Familjehem/ 
hemflytt 

Barnpsykologis
k bedömning 
och krisstöd 

Traumafokuserad behandling med 
nära vuxna 

•  Ge barnanpassad och tydlig 
information 

•  Stöd till viktiga vuxna kring 
barnet, förstå barnets symtom 
och behov 

•  Samverka och håll ihop  
socialtjänstkedjan och 
vårdkedjan 

•  Umgänge och hemflytt på ett 
barnanpassat vis, säkerställ att 
föräldrarna får stöd 

 



När något har 
hänt  
 
- En handbok för att stötta 
barn som upplevt svåra 
händelser. 
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Rädda Barnens app Safe Place 
 
Självhjälpsapp  
 
Komplement till psykologisk behandling  
 
Underlättar att träna strategier för att lugna sig 
 
Känsla av att inte vara ensam med problemen 
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