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-Barn i barnahus- 
Tvärvetenskaplig studie ur barnperspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bakgrund: Sedan 2011 har en tvärvetenskaplig forskningsstudie bedrivits vid Barnahuset 
Nordöstra Skåne. Studien innehåller flera olika delstudier;  
 
-aktuella barns sjukvårdssökande före, under och efter Barnahus  
- intervjuer med  personer som följer barnen till, under och efter besök på Barnahus, s.k. trygg-
hetspersoner och särskilda företrädare 
- intervjuer med  barn och föräldrar om barnens erfarenheter av Barnahuset   
-intervjuer med socialsekreterare i fem deltagande kommuner. 
 
	  

Innehåll: Under dagen ges en kort information om Barnahus generellt och en mer specifik 
presentation av Barnahuset Nordöstra Skåne. Fokus i presentationen är delstudierna om de pro-
fessionella som följer med barn till barnahuset som s k trygghetspersoner, intervjuer med  social-
sekreterarna samt delstudien om mönster i sjukvårdssökande i relation till barnahusärenden på 
Nordöstra Skånes Barnahus.  
 
Några av de frågor som kommer att tas upp är. Hur ser de fortsatta sjukhuskontakterna ut för 
de barn som varit aktuella på Barnahuset?  Har de haft tidigare sjukvårdskontakter? Har 
de haft kontakter med BUP?  Vilken/vilka roller får socialsekreterarna i arbetet på Barna-
huset? Hur ser de sk trygghetspersonernas uppdrag ut? Vad säger de om sin roll? 
 
Målgrupp: Personal/politiker från NÖSK-kommuner, Region Skåne och övriga samarbets-
partners engagerade i arbetet på Barnahuset Nordöstra Skåne. Ideella organisationer och an-
ställda på andra Barnahus. Anställda på HKR och studenter på HKR erbjuds delta i mån av plats. 

 
Anmälan senast 15-04-19  till: ingela.bernholtz@kristianstad.se  
 
Övrig information: Skriv verksamhet och namn och ev födoämnesallergi i din anmälan. 
Lokalen har plats för 200 personer. Först till kvar gäller. Program på följande sida. 
 

Barnahuset  Nordöstra Skåne och Forskningsplatt-
formen Hälsa i Samverkan inbjuder  till ett kostnads-

fritt seminarium där resultat från pågående forsknings-
studie på Barnahuset Nordöstra Skåne presenteras. 

 
När: Fredag 24 april 9-12 
Plats: Högskolans Kristianstads aula, Hus 7, Elmetorpsvägen 15 
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Program 

09.00  Inledning/Bakgrund  Merete Tillman förvaltningschef Arbete och  
Välfärdsförvaltningen Kristianstad 

  
09.15  Barn i Barnahus – Sjukvårdssökande före, under och efter 

barnahusärende/Therese Saksö leg. läkare och Lars Almroth 
överläkare M.D. 

 
10.00   Fika  
  
10.30      Intervjuer med trygghetspersoner, barn och föräldrar/Maria   
              Kläfverud doktorand i socialt arbete  
 
11.10 Intervjuer med socialsekreterare/Ann-Margreth Olsson universi-

tetslektor i socialt arbete med arbetslivsinriktning  
 
11.50  Möjlighet till frågestund   
 
12.00 Avslut 
  
Har du frågor om denna dag kan du maila: 
Utvecklare Ingela Bernholtz / ingela.bernholtz@kristianstad.se  
 
 
 
 

Barn- och  


