BARNAHUS VÄRMLAND
Samordnade insatser för
brottsutsatta barn

KARLSTADS KOMMUN

Barnahus Värmland startade i februari 2009 och finns i
Karlstad. Verksamheten bygger på samverkan mellan socialtjänsten i Värmlands 16 kommuner, åklagarkammaren,
polismyndigheten, barn- och ungdomsmedicin och barn- och
ungdomspsykiatrin (BUP). Samordnare är Anna Mellring och
Cathrine Kvarnström.
MÅLGRUPP

Målgruppen är barn och ungdomar under 18 år som misstänks
ha varit utsatta för:
• våld i nära relationer,
• sexuella övergrepp,
• upplever våld i nära relationer,
• hedersrelaterad problematik,
• misstänkta under 15 år.
SYFTE

• Barnen kommer till ett ställe, så långt det är möjligt.
• Samverkan mellan de olika myndigheterna.
• Snabbare handläggning, rättssäkerhet.
• Ökad kunskap.
KONSULTATION

Socialtjänsten kan ringa barnahus för anonyma råd och konsultationer i ärenden som rör målgruppen.
SAMRÅD

När ett ärende inom målgruppen aktualiseras hos socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta barnahus för vägledning. För
att komma på samråd krävs att socialtjänsten inlett en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen och att polisanmälan
skickats till polisen.
En polisanmälan kan också göras direkt till polis av enskild
som polisen kan föredra på samråd.

Tid bokas för samråd då socialsekreterare deltar och föredrar
ärendet. Vid samråden deltar åklagare, polis, BUP, läkare från
barn- och ungdomsmedicin och samordnare från barnahus.
Tider för samråd är måndagar och torsdagar 13.00-15.00. Vi
avsätter cirka en halvtimme per ärende. Vid samråden diskuteras barnens behov av särskild företrädare, läkarundersökning,
BUP-kontakt och socialtjänstens utredning.
BARNFÖRHÖR OCH MEDICINSKA UNDERSÖKNINGAR

På barnahus kommer barnet till en trygg och barnvänlig miljö.
På barnahus sker barnförhör med videoinspelning av specialutbildad polis. Inspelningen kan sedan användas i den rättsliga
processen. Under förhöret kan utredande socialsekreterare,
den särskilda företrädaren, åklagaren och samordnare följa
förhöret på en tv-skärm i ett medhörningsrum.
Vid behov av medicinska undersökningar som är kopplade
till en förundersökning genomförs de på barnahus i samband
med förhör. Gynekologiska undersökningar på barn i pubertetsålder görs i samverkan med gynekolog och barnläkare.
Planerad läkarundersökning sker på barnahus. Akut läkarundersökning, gynundersökning och övrig specialistundersökning
sker på vårdinrättning.
SAMORDNARNAS ARBETSUPPGIFTER

• Ha en konsultativ/rådgivande roll till inblandade
professioner.
• Samordna möten mellan parterna.
• Anordna en bra besöksmiljö och ett gott mottagande för
barn och medföljande i samband med polisförhör och
läkarundersökning.
• Delta i samråd med professionella.
• Delta i för/eftermöte med professionella.
• Initiera, ta vara på och vara påläst i frågor som berör
verksamheten.
• Utåtriktad information gällande barnahus.
• Fortlöpande kontakt med länets kommuner, för att utveckla
fortsatt samverkan.

Anna Mellring och Cathrine Kvarnström, samordnare på barnahus.

KONTAKT

Samordnarna har telefontid måndag-fredag mellan 08.00-16.00.
Anna Mellring. Tel: 054-540 49 09, 070-637 00 22.
E-post: anna.mellring@karlstad.se
Cathrine Kvarnström. Tel: 054-540 49 11, 070-632 00 28.
E-post: cathrine.kvarnstrom@karlstad.se
Faxnummer: 054-18 59 02.
BESÖKSADRESS

Barnahusets lokaler finns på Karlbergsgatan 2 A. Ingången är på
gaveln av huset, mitt emot Hotell Bilan. På gården finns fyra parkeringsplatser märkta Barnahus Värmland. På andra sidan gatan finns
också en avgiftsbelagd parkeringsplats.

