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Verksamhetsredovisning Barnahus mellersta Skåne 2020
Enhetschef: Carina Persson

Statistik
Under 2020 var 399 barn aktuella på Barnahus samt 2 barn som
bevittnat våld och som fått akutsamtal. Det innebär en sammanlagd
ökning med 15 ärenden jämfört med 2019.
Antalet anmälningar gällande misshandel minskade till 267 ärenden
jämfört med 270 ärenden under 2019.
Anmälningar gällande sexuella övergrepp ökade. Under 2020 var dessa
ärenden 95 mot 87 under 2019.
Unga med sexuellt problematiskt beteende ökade till 30 ärenden
jämfört med 21 under 2019.
Ärendena under 2020 gällde:
210 flickor och 159 pojkar
267 misshandel
95 sexuella övergrepp
30 unga med problematiskt sexuellt beteende
5 fridskränkning varav 1 gällde tvångsäktenskap
2 misshandel + sexuellt övergrepp
Av dessa var 348 polisanmälda
Se bilaga
Krisstöd
Alla barn som har kommit till Barnahus för förhör samt deras familjer
har möjlighet att få krisstöd.
Akutsamtal för barn som bevittnat våld
Barn som bevittnat våld erbjuds tre samtal efter en akut händelse, de
hänvisas till Barnahus av Socialtjänsten. Två barn (Lund) som bevittnat
våld erhöll samtal.
KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel)
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Barnahus har åtta utbildade KIBB- behandlare.
Nio familjer har under året deltagit i KIBB behandling.
Kävlinge tre familjer
Burlöv en familj
Lund tre familjer
Staffanstorp två familjer
Burlövs kommun har i sin egen öppenvård haft sex KIBB-familjer.
Riskbedömningar
Under året har 30 barn med ett sexuellt problematiskt beteende varit
aktuella på Barnahus. Riskbedömning enligt ERASOR har gjorts gällande
10 barn.
Samordnare
Under året har 3,8 samordnare arbetat på Barnahus samt två
socialsekreterare från Kriscentrum på 40 respektive 30 %. Därutöver har
två socialsekreterare på Kriscentrum deltagit i varsin KIBB-familj.
BUP
Frida Andersson, psykolog på BUP, arbetade 60 % fram till augusti.
Psykolog Kajsa Dellgran arbetade 20-40 % under perioden juninovember. Under oktober började psykolog Kerstin Blomberg som så
småningom kommer att börja arbeta 50 % på Barnahus.
Polisområdet
2I juni 2020 övertog Anne Lindvall ansvaret för BINR-barn (Brott i nära
relation Barn) efter att Birgitta Bergström gått i pension.
Polisen har bildat ett nystartat team som ska arbeta med sexualbrott
mot barn som sker via nätet. Ingela Bengtsson som tidigare arbetat i
polisens barnutredargrupp ska framöver arbeta där.
Åklagarkammare
Två åklagare, Louise Jangvert och Josefin Sävlund, från södra Skånes
åklagarkammare var riktade mot Barnahus för ärende från kommunerna
Lund, Lomma, Kävlinge, Staffanstorp, Eslöv, Hörby och Höör. Efter att de
gått på föräldraledighet i september respektive oktober delas
uppgifterna på övriga åklagare vid Södra Skånes åklagarkammare.
Ungdomsåklagare ansvarar för förundersökningar där den misstänkte är
under 18 år. Malmö åklagarkammare ansvarar för ärenden från Burlövs
kommun.
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Barnkliniken
Barnläkare Louise Kindgren har deltagit i samråden och varit Barnahus
kontaktperson gällande sjukvårdsfrågor.
Projektet Kastanjen
Socialsekreterare Anna Lena Werner och Elisabet Kjellgren har under
2020 delat på en tjänst finansierad av Stiftelsen Lunds barnhem.
Projektets syfte är att utveckla krisstöd enskilt och i grupp för tonåringar
som varit utsatta för sexuella övergrepp.
Projektet har haft två grupper med sammanlagt fem deltagare under
2020 och övergick under hösten till individuella kontakter p.g.a.
pandemin. Deltagarna i grupperna kom från Lund, Kävlinge, Eslöv och
Höör. Under 2020 har drygt 30 tonåringar fått krisstödssamtal mellan 1
– 10 gånger.
Information om projektet har getts till öppenvård, barnutredare,
kuratorer från gymnasieskolor, skolsköterskor i grundskolan. Samtliga i
Lunds kommun. Även kuratorer vid barnkliniken i Lund har fått
information.
Studiebesök på Barnahus
 3/3 Studiebesök från ambassadpersonal samt politiker från
Tyskland (Marie).
 4/3 Socialtjänsten i Varberg (Nils, Cecilia och Anna Lena)
 7/10 studiebesök av ST-läkare på Barnahus (Marie)
 16 + 23/10 studiebesök av polisen i Halland (Anette)
Kunskapsspridning
 6/3 Hälsokonsekvenser för barn som bevittnat våld,
Länsstyrelsen Skåne (Elisabet)
 4/11 Föreläsning för habiliteringen i Skåne om ”problematisk
sexualitet” (Marie)
 11/11 Digital Barnahusdag ”Vad händer när du i ditt arbete
misstänker att ett barn utsatts för våld eller sexuella övergrepp?
Vad gör myndigheterna och vilken hjälp får barnet och
familjen?”
 15/5 och 21/12 Föreläsning för blivande poliser på
Polishögskolan (Cecilia resp. Anette)
 Socionomkandidat från Campus Helsingborg under vt-20.
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Fortbildning
 22/1 Utbildning avseende Barnkonventionen (Marie och Åsa)
 Prolonged exposure (Anna Lena)
 Traumaanpassad Yoga (Anna Lena och Elisabet)
 14/2 Länsstyrelsen ”Om porr och dess påverkan på ungdomar”
(Åsa)
 27/5 Webutbildning (Åsa, Elisabeth och Kajsa) om Polisens
perspektiv i Barnahus,
 25/9 föreläsning av ”Storasyster” om ”forskning kring porrens
påverkan” (Marie, Åsa och Anna Lena)
 7-8/10 utbildning Länsstyrelsen ”Våld i barnavårdsutredningar”
(Cecilia och Marie).
 22/10 Barnskyddsteamets Barnskyddsvecka och föreläsning om
Sexuella övergrepp mot barn. (Åsa och Carina K.)
 29-30/10 Barnafrid –Kompetensutvecklingsdag/ Regional
Barnhussamordnardag ”Hedersproblematik” (Marie)
 KIBB-utbildning via stiftelsen Allmänna barnhuset. (Cecilia)
 Utbildning i TF-KBT (Nils)
Nätverksmöten
 20/1 KIBB- nätverksmöte i Stockholm (Elisabet och Anette)
 Barnrättspilotmöten (Marie och Åsa)
 9/3 Barnskyddsteamet m.fl. (Cecilia)
 11/3 samt 14/10 Skånskt nätverksmöte för Barnahusen i Skåne.
Kristianstad/Trelleborg. (Cecilia/ Marie)
 30/3 Samverkansträff med poliserna den 30 mars.
 3/6 Möte med övriga skånska Barnahus och Barnafrid med
anledning av gemensam skrivelse gällande barn som utsatt
skolkamrater för sexuella övergrepp.
 8/12 Länsstyrelsen Nätverksträff: Hedersrelaterat våld och
förtryck (Marie)
 Deltagande i Lunds kommuns nätverk gällande
hedersproblematik.(Cecilia)
Planeringsdag
9/9 genomförde Barnahus en planeringsdag. En uppföljande
planeringsdag var inbokad den 30 november men flyttades till 2021.

Verksamhetsutveckling
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Under 2020 har Barnahus gjort en verksamhetsöversyn i form av en s.k.
”LOKE”, lokal evidens. Efterföljande verksamhetsutveckling har p.ga.
pandemin pausats, men ska återupptas upp under 2021.
Kunskapsresan
Under oktober 2020 påbörjade Marie och Anette ”Kunskapsresan”, en
modell som ger medarbetare verktyg att i sitt yrkesutövande bättre
kunna praktisera ett kunskapsbaserat arbete. Utbildningen avslutas i
augusti 2021.
Handledning
Under 2020 gavs handledning med leg psykolog Tryggve Balldin vid åtta
tillfällen.
Systematisk utvärdering
Hösten 2020 påbörjades arbetet med att göra en systematisk
utvärdering på Barnahus tillsammans med utvecklingssekreterare i
Lunds kommun. Målet är att genomföra en systematisk utvärdering av
ett delområde på Barnahus under 2021.
Nytt statistikprogram
Under 2020 har ett nytt statistikprogram Webropol, sjösatts.
Styrgruppen sammanträde den 6/3 och 9/10.
Arbetsgruppen sammanträdde den 6/2 och 17/9.
Arbetsutskottet sammanträdde vid den 26/2, 16/9 och 12/11.
Handledning
Under 2020 gavs handledning med leg psykolog Tryggve Balldin vid åtta
tillfällen.
Framtid och utveckling
Barnahus ser att behovet av stöd i form av krissamtal med barn och
föräldrar i samband med våld i nära relation samt sexuella övergrepp
oavsett relation ökar.
Behovet av och efterfrågan på KIBB- behandling och Erasor har under
perioder skapat en kö innan familjer kunnat påbörja behandling eller
riskbedömningar har kunnat genomföras. Under årets sista månader
kom dock färre förfrågningar och det är vid årets början ingen kö till
KIBB.
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Under 2020 ökade antalet ärenden på Barnahus från 384 till 399.
Framförallt ökade anmälningar gällande sexuella övergrepp och unga
med sexuellt problematiskt beteende. Inflödet av polisanmälningar och
orosanmälningar var ojämnt under våren och sommaren för att under
hösten öka. Under december månad vara inflödet det största någonsin
under Barnahus historia med 57 nya ärenden.
/Cecilia Winge

