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Inbjudan till utbildning i Allmänna Barnhusets modell 

Efter barnförhöret 
Det är ett stort ingrepp i familjen när barn 
tas in på förhör om brott som deras 
föräldrar misstänks för. Det för med sig ett 
ansvar. Barn vill ha hjälp så att våldet tar 
slut men har sällan förstått på vilket sätt 
polis och socialtjänst arbetar eller vad 
följderna blir om de berättar. Det är inte 
ansvarsfullt att lämna barn ensamma med 
konsekvenserna. Situationen ställer också 
stora krav på föräldrarna. 

  

Vid uppgifter om barnmisshandel i en familj är 

det vanligt att barnet hämtas till polisförhör 

utan att föräldrarna underrättas i förväg, på 

beslut av en särskild företrädare. Föräldrarna 

informeras först efter förhöret. Socialtjänstens 

skyddsbedömning avgör om barnet kan åka 

hem eller inte. I de allra flesta barn bedöms 

barnet kunna återvända hem till föräldrarna 

samma dag. 

 

De myndigheter som griper in måste fullfölja 

och ge både barn och föräldrar stöd att hantera 

situationen. Modellen Efter Barnförhöret 

innebär krisstöd samma dag som barnet 

förhörts. Behandlingspersonal möter 

föräldrarna och ger dem stöd att ta emot 

socialtjänstens och polisens information om 

anmälan och utredningar. Modellen förutsätter 

ett väl upparbetat samarbete med utredande 

socialsekreterare och en god förankring hos 

polis, åklagare och Barnahus. 

 

Hans Elfström från Allmänna barnhuset 

utbildar. Länk till film om modellen. 

 

Program på nästa sida. 

 
 

Välkomna! 

  

 

Datum: 22 maj 2023 
 
Tid: 09.30-16.00 (fika från 09.00) 
 
Plats: City Konferenscenter, 
Klostergatan 23, Örebro. Lokal Sulan 
 
Avgift: 2700 kr inkl fika och lunch.  
 
Allmänna barnhuset har även tagit 
fram en metodbok. Boken kostar 250 
kr och kan köpas i samband med 
anmälan eller på Allmänna barnhusets 
hemsida. 
 
Målgrupp: Utförare inom 
socialtjänsten i Örebro län.  
 
Anmälan senast: 15 april 2023 
 
Anmälan:  
Anmäl dig här 
 
Kontaktperson:  
Tarja Nordling, 019-602 63 47 
tarja.nordling@regionorebrolan.se   
 
Frågor om anmälan 
Frågor angående anmälan besvaras  
av Ann-Louise Gustafsson,  
tel 019-602 63 19 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SnYG-97-vP0
https://allmannabarnhuset.se/product/efter-barnforhoret-2/#product-info
https://allmannabarnhuset.se/product/efter-barnforhoret-2/#product-info
https://regionorebrolan.pingpong.se/o/courseAdminCourseDefinitionInstancePage.do?id=5672&mode=OPEN_CATALOG&giver=orebro
mailto:tarja.nordling@regionorebrolan.se
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Program 
 

9.30 Välkomna!  
 Kort om Allmänna Barnhuset och dagen  

 

  Bakgrund 

Film – Våld löser inget 

Presentationsrunda                                                                                                                

Varför Efter Barnförhöret? Var och en berättar  
  

10:00  Efter Barnförhöret – en översikt av modellen  
Film – Starka känslor 

 

10:50  Informationsmötet 

Presentation   

Rollspel i mindre grupper  

Gemensam diskussion och frågor  
  

11:45  Lunch 
 

12:45  Hembesöket 

Presentation  

Rollspel i mindre grupper  

Gemensam diskussion och frågor  
  

13:40 Film – Våld i uppfostringssyfte  
 

Uppföljande samtal Vuxna  
Syfte, mål och exempel på arbetssätt  

  

  Bensträckare/fika 

 Om behandling  

Film – När någon gjort dig illa 
 

Uppföljande samtal Barn  

Syfte, mål och exempel på arbetssätt  
  

 Vanliga teman i uppföljande samtal  
  

  Återföring  
  

15:40 Vägen framåt!  
Implementering 

Booster-dagar 
 

16:00 Avslut 
 

 


