
Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig 
stiftelse med uppdrag att stödja metod- och 
kunskapsutveckling med syfte att stärka barn 
och ungdomar i socialt utsatta situationer. 

Vårt arbete utgår från FN:s konvention om 
barnets rättigheter, Barnkonventionen, 
och fokuserar på att öka kompetensen hos 
professionella som möter barn genom att 
utveckla och sprida kunskap från forskning 
och praktik. Vi ger bland annat anslag till 
barn och ungdomsforskning, driver egna 
utvecklingsprojekt, anordnar konferenser och 
seminarier samt ger ut böcker i aktuella frågor.  
 
Läs mer om oss på www.allmannabarnhuset.se

 Det fjärde rummet
En modell för stöd och behandling för barn  

som utsatts för våld och övergrepp



Fysisk barnmisshandel
- vad kan vi erbjuda för stöd?

Om modellen  
Det fjärde rummet

KIBB - Kognitiv Integrerad Behandling vid 
Barnmisshandel 

Fysiskt misshandlade barn är ofta återkommande fall hos social-
tjänsten, där majoriteten av barnen ändå bedöms att kunna fortsätta 
bo med föräldern. KIBB är en behandlingsmodell för familjer där fysisk 
barnmisshandel förekommit och föräldrar och barn bedömts kunna 
fortsätta ha kontakt. Det är en unik modell där barnet och föräldrarna 
får behandling samtidigt. 

Efter barnförhöret

Efter barnförhöret är en arbetsmodell som socialtjänsten kan använda 
för att ge stöd och information till barn och föräldrar när de ska 
fortsätta att leva tillsammans efter misstanke om barnmisshandel. 
Modellen 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. 
De erbjuder hembesök samma dag som barnförhöret ägt rum så att 
barn och föräldrar får hjälp att prata om det barnet varit med om under 
dagen och stöd att hantera situationen. 

I modellen Det fjärde rummet satsar en region på att bygga ut 
Barnahus. Det får i uppdrag att vara ett kunskapscentrum om 
våld för alla som möter barn och att samordna och koncentrera 
stöd till alla våldsutsatta barn. Information, stöd och behandling 
erbjuds både när barn utreds vid misstanke om våld eller 
övergrepp eller i andra lägen när behovet finns.

Syftet är att fler barn som utsatts för sexuella övergrepp eller 
misshandel ska få tillgång till behandling. För att det ska vara möjligt 
behövs kunskapshöjande insatser:

• Barn och unga ska få information om vad våld är och vart de kan 
vända sig om de eller en kompis blir utsatta. 

• Föräldrar och andra vuxna i barns närhet behöver stöd i att prata 
med barn om sexuella övergrepp och annat våld.

• Professionella som möter barn i sitt arbete behöver grund-
kunskaper om våld mot barn. Det innefattar hur de kan informera 
barn, ställa frågor till barn, upptäcka våld och hur de bör agera om 

de upptäcker våldsutsatthet.

Mer information:

Växel: 08-679 60 78

info@allmannabarnhuset.se

allmannabarnhuset.se

Barnahus i centrum av modellen

Barnahus är en samverkansform vid misstanke om brott mot barn. 
Myndigheter samlas under ett tak och samordnar utredningar och 
insatser. Det innebär att barn får komma till en trygg och barnvänlig 
plats istället för att slussas runt mellan olika myndigheter. 

Ett sätt att beskriva Barnahus är att det har fyra rum. Rummen 
innehåller brottsutredning, skydd, fysisk hälsa och psykisk 
hälsa. Det fjärde rummet innefattar stöd och behandling och har fokus 
på den psykiska hälsan.

Utbildningar

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
erbjuder utbildningar i Efter 
barnförhöret och KIBB. Läs 
mer om utbildningarna på 
allmannabarnhuset.se


