
 

Vid frågor eller funderingar så är ni välkomna att 

kontakta oss samordnare på barnahus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitta hit: 

Ljusbärargatan 2 i Uppsala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information till dig som är medföljande 

trygghetsperson.  

Markus Cifuentes 

Samordnare, Socialtjänsten  

Tfn: 018-727 14 85, 076-100 75 03 

E-post: markus.cifuentes@uppsala.se 

 

Marika Holmkvist 

Samordnare, Polisen  

Tfn: 070-379 33 67 

E-post: marika.holmkvist@polisen.se 

 



 

Barnahus är en tvärprofessionell verksamhet mellan 

åklagarmyndigheten, polismyndigheten, socialtjänsten 

samt region Uppsala. Barnahus miljö är speciellt  

anpassad för barnen som kommer hit.    

 
 
 

 

 

 

 

Syftet med Barnahus 

 

Till barnahus i Uppsala kommer barn mel-

lan 0-18 år som misstänks vara utsatta för 

ett brott. Det kan exempelvis vara våld av 

någon närstående eller om man blivit utsatt 

för ett sexualbrott.   

 

När ett barn misstänks vara utsatt för miss-

handel eller sexuella övergrepp av någon 

närstående kan åklagaren fatta beslut om att 

barnet ska förhöras av polis utan vårdnads-

havarens vetskap. En särskild företrädare är 

en jurist eller advokat som utses av tingsrät-

ten att företräda barnet.  

 

Den särskilda företrädaren har till uppgift att 

tillse barnets bästa under den rättsliga pro-

cessen samt fatta beslut i frågor kring bar-

net. Det är även den särskilda företrädaren 

som ansvarar för att barnet kommer till och 

från förhöret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under förhöret är det vanligt att åklagare 

polisutredare, socialtjänst, särskild företrä-

dare/målsägarbiträde och ibland psykolog 

från BUP sitter i ett anslutande medhör-

ningsrum och följer förhöret på en tv-skärm. 

 

Socialtjänsten kommer att vilja tala med 

barnet i anslutning till förhöret, detta sker 

oftast efter förhöret är avslutat. Det kan 

även i vissa fall efter ett barnförhör bli aktu-

ellt med en rättsläkarundersökning av bar-

net. Detta beslutar den särskilda företräda-

ren. 

 

En tryggare trygghetsperson 
Du som trygghetsperson är med barnet för 

att skapa en så trygg situation som möjligt. 

Du är den person som barnet känner bäst. 

Trygghetspersonen kan exempelvis vara en 

lärare, fritidspersonal eller förskolepersonal.  

 

 

 

 

 

Det kan bli en viss väntetid för dig som 

medföljande här på barnahus. Därför har 

vi ett väntrum där du kan sitta under för-

hörets gång samt där även barnet har möj-

lighet att läsa, spela spel och leka mm. Om 

barnet behöver en paus i förhöret är det 

viktigt att du finns i väntrummet och tar 

emot barnet när det kommer. 

 

Om du känner att du har tankar eller fun-

deringar kring din roll som trygghetsper-

son kan du alltid innan förhöret påbörjas 

be polisens barnutredare om att få tala 

med socialtjänstens samordnare. Samord-

naren är oftast på plats på Barnahus och 

kan ge samtalsstöd. 

 

Efter barnförhöret brukar polisen kontakta 

vårdnadshavarna och meddela att deras 

barn har varit på förhör. Socialtjänsten har 

som rutin att träffa föräldrarna samma dag 

och tillsammans göra en planering för att 

det ska bli lugnt och tryggt för barnet i fall 

de ska återförenas med sina föräldrar. 

 

 

 

 

 

 

 

Socialtjänsten gör i samband med förhöret en 

skyddsbedömning vilket bland annat innebär 

att de bedömer huruvida barnet kan åka hem 

efter förhöret eller om det kan bli aktuellt 

med ett omhändertagande. Oftast återvänder 

barnet hem samma dag. 

 

När barnet lämnar Barnahus tillsammans med 

dig, är det viktigt att vara uppmärksam på hur 

barnet reagerar och hur barnet mår. 

 

Det är viktigt att veta att det inte är du som 

trygghetperson för barnet som har i uppgift 

att informera föräldrarna om att barnet har 

varit på barnahus.  

 

Om föräldrar frågar varför du har varit med 

vid förhöret kan man informera föräldrarna 

om att man har varit med som stöd och 

trygghet för barnet. Om föräldrar har andra 

frågor eller synpunkter kan du hänvisa dem 

till polis eller socialtjänst. Det är viktigt att 

kontakta socialtjänsten i den kommun som 

barnet bor och göra en ny anmälan om oron 

fortsätter kring barnet. 

 

 

 

 

 


