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Projekt Stöd och behandling för barn som utsatts för 
sexuella övergrepp och fysiskt våld 
- Delrapport 3 oktober 2018 

Sammanfattning 

Regeringen beviljade juni 2016 medel till Stiftelsen Allmänna Barnhuset (SAB) för att genom ett 
utvecklingsprojekt ta fram en modell för Stöd och behandling för barn som utsatts för sexuella övergrepp, 
sexuellt våld eller annat fysiskt våld. Fem projektområden arbetar tillsammans utifrån fyra övergripande 
projektmål för att förbättra målgruppens förutsättningar att få tillgång till stöd och behandling. I tre 
projektområden bekostar projektet lokala projektsamordnare (50%) och två områden för stöd av 
projektledare från SAB (25%). 

Barnafrid, nationellt kunskapscentrum har tagit fram en kunskapsöversikt om stöd och behandling för 
barn som utsattas för sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Kunskapsöversikten publicerades 
december 2017 och täcker tre områden: screening och bedömning, tidig intervention (kris och stöd) samt 
behandling.  

Projektet är väl förankrat med en stabil projektorganisation. Arbetet baseras på genombrottsmodellen. I 
varje område arbetar flera grupper med olika förändringsarbeten. Arbetet styrs mot mål som deras lokala 
styrgrupp bestämt efter en analys av en kartläggning som genomfördes våren 2017. Några aktiviteter 
genomförs gemensamt för alla områden. Sammanlagt är det ett femtiotal förändringar och aktiviteter som 
prövas.  

Aktiviteten är hög och mycket av arbetet verkar ge positiva resultat, enligt feedback från de olika arbets- 
och styrgrupperna. Utbildningssatsningar och andra lokala aktiviteter är ofta efterfrågade och uppskattade. 
Forskare från Barnafrid utvärderar kvaliteten på förbättringsarbetet och eventuella effekter på stödsystem 
och vårdkedjor för utsatta barn i projektområdena. Uppföljningsintervjuer ska genomföras med de 
verksamheter som deltog i den initiala kartläggningen.  

21-22 november kommer lokala samordnare, forskare, styrgrupp och projektledning att ha en gemensam 
workshop för att summera gemensamma erfarenheter hittills och planera för slutfasen av projektet. Det är 
angeläget att positiva resultat kan permanentas efter projekttidens slut och att lärdomar kan spridas till fler.  

Projektets styrgrupp har bedömt att samordnare och arbetsgrupper behöver fortsätta arbeta med pågående 
aktiviteter under hela 2018. Uppföljningsintervjuerna behöver skjutas fram till våren 2019 för att ge oss 
tillräckligt underlag att utvärdera och ta fram välunderbyggda förslag på modeller för stöd och behandling. 
Datum för slutrapport föreslås till sista september 2019. 

Organisation 

Styrgrupp 

Generalsekreterare, projektledare och expert från SAB samt två representanter från projektområdenas 
lokala styrgruppen Kontaktpersoner vid Socialdepartementet och Socialstyrelsen bjuds in och adjungeras 
vid behov.  

Styrgruppen har hittills haft 5 möten: 9-10 mars (internat), 19 juni och 12 oktober 2017 samt 2 februari 
(telefonmöte) och 24 maj 2018. Nästa styrgruppsmöte planeras till den 30 november 2018 efter den 
gemensamma workshop som styrgrupp, samordnare, projektledning och forskare ska ha 21-22 november.  
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Referensgrupp 

Representanter från projektets intressenter, berörda myndigheter, intresseorganisationer och brukare: 
Socialstyrelsen, Länsstyrelsen Östergötland, Roks, Unizon, Rädda barnen, ECPAT, BOJ, BRIS, Täby 
Stödcentrum, DART/ projekt Bildsamt, Islandsprojektet och NCK. Referensgruppen har haft fyra möten, 
16 februari, 2 juni och 25 september 2017 samt 17 maj 2018. Nästa möte planeras till 7 november 2018. 

3 projektområden 

Region Gävleborg, Region Jönköping och Mellersta Skåne (upptagningsområde för Barnahus Lund). Varje 
område har utsett en - två lokala samordnare och bildat lokal styrgrupp. I lokal styrgrupp ingår 
representanter för berörda kommunala och landstingsverksamheters ledningar. Projektledaren deltar ofta 
vid lokala styrgruppernas möten. 

2 tilläggsområden 

Region Gotland och centrala och västra Östergötland (upptagningsområde för Barnahus Linköping) 
genomför aktiviteter parallellt med projektet med stöd av projektledare som finansieras av SAB. 

Styrgrupperna för tilläggsområdenas Barnahus samarbetar med projektledaren och har tagit fram lokala 
mål och aktivitetsplaner utifrån kartläggningen i sina områden. 

Expertstöd 

Barnafrid, nationellt kunskapscentrum utvärderar projektet och har tagit fram kunskapsöversikten. 
Barnafrid arrangerar även utbildning i CFTSI där projektet köpt platser för några deltagare. 

Expertstöd tas också in för att stödja genomförande av områdenas målplaner. Intern expertis har använts 
för att arbeta fram informationsmaterial för barn och föräldrar samt material för att öka barns delaktighet i 
projektet, samt för olika utbildningsaktiviteter i projektområdena. Gerd Olofsson, Hans Elfström och 
Carina Forsslund har engagerats för utbildning i krisstöd efter barnförhör.  

Arbetsgrupper 

Projektledare och lokala samordnare utgör projektarbetsgrupp. Gruppen har träffats 5-6 december 2016 
(workshop), 31 augusti till 1 september (workshop) och 7 december 2017 samt 20 augusti 2018.  

Barnafrid har satt samman en utvärderingsgrupp med forskare och experter, där också projektledaren och 
samordnarna ingår. Gruppen har träffats 5 tillfällen: 7 februari, 9 maj och 31 augusti till 1 september 2017 
(workshop) samt 20 augusti 2018.  

Projektarbetsgruppen och utvärderingsgruppen deltog tillsammans i NFBO:s konferens 19-22 augusti.  

I projektområden finns ett stort antal lokala arbetsgrupper, vars pågående arbete redovisas under 
respektive projektmål nedan.  

Utvärdering 

Barnafrid arbetar vidare enligt utvärderingsplanen (se delrapport 1).  

Processutvärdering - Forskare har regelbundna möten med samordnarna i de tre projektområdena för att få 
underlag till en processbeskrivning.  

Kvalitativa intervjuer - Hösten 2018 ska Barnafrid genomföra intervjuer med barn och föräldrar som 
underlag till kvalitativa beskrivningar (etikansökan är inlämnad).  

Kvantitativa data från olika offentliga källor ska också analyseras.  
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Uppföljning av kartläggningen – intervjuer med samma verksamheter som intervjuades våren 2017. Enligt den 
ursprungliga projektplanen skulle dessa genomföras under hösten 2018. Styrgruppen har bedömt att detta 
är för tidigt. De lokala arbetsgrupper har behövt tid för att få med sig de aktörer som varit nödvändiga för 
att genomföra faktiska förbättringar. De flesta arbetsgrupperna är i full aktivitet först nu under 2018. Det 
som är praktiskt genomförbart och väl förankrat har prioriterats. Styrgruppen har beslutat att skjuta fram 
uppföljningsintervjuerna till våren 2019, för att ge tillräckligt underlag till att föreslå på en modell för stöd 
och behandling för utsatta barn.     

Vi kommer därför att ansöka hos regeringen om en förlängning av projekttiden till sommaren 2019, med 
slutrapport 2019-09-30.  

Lokala mål och aktivitetsplaner 

Projektområdena arbetar utifrån de fyra projektmål som den nationella styrgruppen beslutat (se nedan). 
Lokala mål och aktivitetsplaner har arbetats fram och beslutats av styrgrupp eller annat beslutande organ o 
alla områden.  

Arbetet bygger på genombrottsmodellen. För bästa effekt har samordnarna rekryterat arbetsgrupperna 
med personer som verkligen kan omsätta planerna i verksamheten. Fokus har varit på genomförbara 
förändringar som är möjliga att pröva i mindre sammanhang och stegvis utöka.  

Varje genomförd förändring utvärderas i relation till projektmålen. När mål inte uppnås förs en analys, 
eventuella revideringar och nya försök. Därför har vissa mål och aktiviteter delvis ändrats sedan den förra 
delrapporten. Vid lyckat utfall är nästa steg en bredare implementering så att det nya arbetssättet kan 
spridas och prövas av fler.  

Arbetsgruppernas arbete hittills sammanfattas under respektive mål nedan. 

Projektmål 1 

När en myndighet får kännedom om våld eller sexuella övergrepp mot barn får alla barn och 
föräldrar information: om symtom som kan uppstå och när det är dags att söka stöd, både akut 
och i senare skede; om vad stöd och behandling innebär och kan förväntas ge; om vilka stöd- och 
behandlingsalternativ som finns. 

Ett gemensamt informationsmaterial för barn och föräldrar har tagits fram i en första version och 
prövats i projektområdena, men behöver revideras och prövas ytterligare. Det är avsett att fylla behovet av 
information att få med sig hem efter ett första samtal om våld eller sexuella övergrepp med någon 
professionell. Fokus är på hur den som utsatts för våld eller övergrepp kan reagera, ta hand om sig själv 
samt när det kan vara dags att söka mer hjälp och vart hen då kan vända sig. Feedback har varit positiv, 
men för få har svarat. Personal har svårt att använda ett material som inte ingår i de vanliga rutinerna.     

Lokala mål och arbetsgrupper 

Gävleborg  Riktad information till allmänheten barn, vårdnadshavare och professionella samt lokal 
anpassning av det gemensamma materialet. Fyra olika informationsmaterial har 
färdigställts (lättläst, för de yngre barnen, för de äldre barnen och för föräldrar) och 
prövas nu i alla socialtjänster i länet. Officiell hemsida för Gävleborgs Barnahus tas 
fram.  

Jönköping  Lokalanpassa informationen till barn och föräldrar avseende reaktioner, stöd och behandling för 
utsatta barn och ungdomar, samt ta fram riktlinje för vem som lämnar vilken information när 
och till vem. Avvaktar erfarenheter av det gemensamma informationsmaterialet.  

Mellersta Skåne  Utveckla en lokal kommunikationsstrategi för att följa upp det gemensamma 
informationsmaterialet för utsatta barn och familjer, samt ta fram prototyp för en bok för barn 
om Barnahus. Utveckling av Barnahus hemsida pågår, inklusive ett årshjul där 
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  samverkansparter kan planera och boka in sig för aktiviteter. Broschyr har tagits 
fram för barn och föräldrar som varit på Barnahus. Arbete med att ta fram 
barnboken pågår, liksom informationsmaterial för trygghetspersoner och för barn 
med funktionshinder.  

Gotland  Bättre tillgång till information. Arbetsgrupp har med hjälp av kommunikatör byggt 
egen hemsida för Barnahus.  

C & V Östergötland  Information till barn, föräldrar och professionella ska finnas ute på t ex ungdomsmottagning, 
socialkontor, vårdcentraler m.m. Informationen har setts över och distribuerats.  

Projektmål 2 

Alla utsatta barn erbjuds individuell bedömning av behovet av stöd och rehabilitering. 

I barnafrids kunskapsöversikt framkommer förslag på bedömnings- och screeninginstrument att använda 
vid olika delar av vårdkedjan.  

Lokala mål och arbetsgrupper 

Gävleborg  Alla barn som varit på förhör på Barnahus ska erbjudas tid för bedömning via Barn- och 
familjehälsan/ungdomsmottagning. Implementerades 1 februari. Rutinen följs upp av 
arbetsgruppen med blankett fram till december. 

Jönköping  Personal på Barnahus ska ansvara för återkommande screening/krisstöd /uppföljning av 
kontakt med familjerna, samt få utbildning i detta. Socialtjänsten ska erbjudas utbildning i 
november i formulär för screening av traumahändelser och traumasymtom. 
Krisstöd på Barnahus ska diskuteras under hösten. Behandlare från Jönköping och 
Vetlanda har utbildats i och prövat metoden Efter Barnförhöret, deras erfarenheter 
utvärderas innan eventuell spridning.  

  Psykolog på Barnahus ska bistå socialtjänsten i rådgivning avseende remisser till barn- och 
ungdomshälsan samt BUP. Arbetsbeskrivningen för Barnahus psykologer är 
omformulerad och kommunerna har informerats.  

Mellersta Skåne  Kartläggning av vilka screeningverktyg för bedömning som används och identifiera eventuella 
luckor. Styrgruppen har beslutat introducera instrumentet LYLES i kommunernas 
socialtjänst. Utbildning genomfördes i maj, där även flera kommuners elevhälsa 
deltog. BUP har infört en ny modell för bred barnpsykiatrisk bedömning med 
digitala bedömningsinstrument som inkluderar frågor om våld och övergrepp.  

  Samverkan för upptäckt och stöd till barn med funktionsvariationer: Lärandeseminarium 
planeras tillsammans med barnhabiliteringen, liksom fördjupning om bildstöd och 
diskussioner om screening. 

Gotland  Ökad tillgång till specialiserade metoder för barn och unga som utsatts för våld. Analys av 
behov och beslut att utbilda personal i flera metoder, se projektmål 3 och 4.  

  Samordnad första linje. I ett pilotprojekt kommer BUP och Socialtjänsten samordna 
och samlokalisera förstalinjeinsatser för barn som utsatts för våld och övergrepp. 
En gemensam samordnare anställs.   

C & V Östergötland  Att socialtjänsten får tillgång till formulär för screening av traumatiska händelser och 
traumasymtom. Utbildning om screeningformulär har erbjudits socialtjänsten.  

  Fördjupat arbete för förbättringar: Barn som utsätts för våld i nära relation (mellan föräldrar) 
samt barn med funktionshinder. Samverkan har inletts med habiliteringen. Två 
halvdagsutbildningar för personal som möter barn med funktionsnedsättning i 
vardagen planeras till november.   
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Projektmål 3 

Alla som bedömts ha behov erbjuds stöd och behandling. 

Tyvärr fick vi ge upp planerarna på att samla in avidentifierade data om vilka stöd och behandlingsåtgärder 
som de barn som passerar barnahusen i projektområdena faktiskt erhåller. Det visade sig omöjligt att 
genomföra på grund av personuppgiftsregler och sekretess mellan inblandade myndigheter. 
Verksamheterna kan helt enkelt inte kvalitetssäkra och följa upp resultatet av sin huvuduppgift: att ett 
samordnat och barnanpassat utredande verkligen leder till förbättringar för barnen.  

Lokala mål och arbetsgrupper 

Gävleborg  Förbättrat krisstöd i samband med förhör på Barnahus och stöd i samband med hemgång efter 
förhör på Barnhus. Behandlare från Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och 
Söderhamn har utbildats i och använder metoden Efter Barnförhöret, Bollnäs och 
Ovanåker utbildas i december. Goda erfarenheter. Länssamordning planeras.  

  Tydliggöra respektive aktörers uppdrag (socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolan, polis och 
åklagare). Arbetsgrupp tar fram en ansvarsfördelning mellan myndigheterna 
avseende stöd och behandling, ska vara klar vid årsskiftet.  

Jönköping  Ansvarsfördelning, remissvägar och vårdkedja för målgruppen ska vara tydlig. Faktadokument. 
Arbete pågår för att revidera de faktadokument som reglerar samverkan i länet.  

  Alla barn som utsatts för våld eller sexuella övergrepp och som har behov av specialistvård ska få 
det: a) Kartlägga, utreda och lägga förslag till specialistteam b) Skapa specialistteam. 
Uppskjutet i avvaktan på erfarenheter av Barnahus arbete med screening/krisstöd/ 
uppföljning och psykologstöd vid remisskrivning. Styrgruppen bevakar frågan. 

Mellersta Skåne  Krisstöd vid hemgång efter förhör. Utbildning i Efter Barnförhöret har genomförts för 
alla kommuner som är anslutna till Barnahus, Implementeringsplan ska tas fram 
hösten 2018. 

  Tydliggöra och utveckla vårdkedjan. Skisser över vårdkedjan vid våld respektive sexuella 
övergrepp har tagits fram och ska diskuteras i arbets- och styrgrupper under 
hösten för att identifiera luckor vad gäller bedömning, stöd och behandling. 

Gotland  Ökad kunskap om våldsutsatthet. I december startar en gemensam utbildning i tre steg 
för personal inom social-, hälso- och sjukvårds-, utbildnings- och arbetslivs-
förvaltningarna. 

  Erbjudande om stöd i samband med förhör. En samordnare har tillsatts för att leda 
socialtjänstens arbete med krisstöd. 6 behandlare har utbildats i och börjat använda 
metoden Efter Barnförhöret.  

C & V Östergötland  Erbjuda socialtjänstpersonal en halvdagsutbildning om trauma och vikten av att upptäcka detta 
samt för att de ska kunna ge information, motivera till stöd och behandling. En 
halvdagsutbildning har genomförts.  

  Se över vårdkedjan för barn 15-18 års om utsatts för sexuella övergrepp och barn som utsätter 
andra sexuellt, samt göra nödvändiga förändringar. Barnahus arbetsgrupp har sett över 
vårdkedjan för dessa grupper. 

  Få till kedjan information efter förhöret - hembesök - uppföljning på Barnahus. Behandlare 
från Kinda, Linköping och Mjölby har utbildats i metoden Efter Barnförhöret, 
Motala och Ödeshög utbildas i december. 
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  Att chefer inom BUP påbörjar en diskussion kring kriterier för att ta emot traumatiserade barn. 
Har inte påbörjats än. Behöver samordnas med SFBUP:s riktlinjearbete och 
Barnafrids uppdrag att utveckla traumakompetensen inom BUP.  

Projektmål 4 

De metoder som används bygger på evidensbaserad praktik. 

Kunskapsöversikten har använts som underlag för att analysera lokala kompetensutvecklingsbehov i 
projektområdena. Forskningsunderlaget är särskilt tunt vad gäller metoder för krisstöd. Två lovande 
metoder prövas nu i Sverige. Ett antal medarbetare i projektområdena utbildas i dessa, så att metoderna 
kan prövas inom projektet och förhoppningsvis utvärderas framöver: 

Efter Barnförhöret – en modell för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om 
barnmisshandel i familjen. 3 utbildningar och 2 föreläsningsdagar har genomförts med totalt ca 200 
deltagare, varav ca 50 utbildats att använda metoden. En webbföreläsning om metoden finns på Stiftelsen 
Allmänna barnhusets kanal på Youtube. Flera nya utbildningar planeras, öppna för alla. Planering och 
medel finns för att påbörja en utvärdering av metoden under de närmaste åren.  

CFTSI – en amerikansk metod för tidig intervention för barn som utsatts för potentiellt traumatiserande 
händelser och deras skyddande föräldrar. Projektet har stöttat att ett antal behandlare utbildas i metoden. 

Vad gäller behandlingsmetoder finns, som framkommit av kunskapsöversikten, god evidens för flera 
behandlingsmetoder. Ett antal medarbetare i projektområdena har redan utbildats i till exempel TF-KBT, 
KIBB, CPP och EMDR. Behovet att utbilda fler har setts över, liksom att metoderna används och 
kommer utsatta barn tillgodo.  
 
Lokala mål och arbetsgrupper 

Gävleborg  Analys av brister i utbudet av stöd- och behandlingsmetoder. Arbetsgruppen kommer att 
göra en sammanställning samt beskriva brister och möjligheter, planeras vara klart 
vid årsskiftet 

Jönköping  Personal i de organisationer som möter de aktuella barnen ska ha relevant kompetens om våld 
och sexuella övergrepp. Kompetensplan. Utbildningsdag för socialtjänst, BUP och BUH 
har genomförts. Barnahus ger återkommande föreläsning för nyanställda på IFO 
barn- och ungdom och på BUH. Arbetsgruppen permanentas för att kontinuerligt 
se över kompetensbehovet.  

Mellersta Skåne  Kartläggning av vilka evidensbaserade behandlingsmetoder som används och identifiera eventuella 
luckor. Styrgruppen har gjort en analys. Utbildning och handledning i CFTSI pågår.  

  Översyn av kunskaps- och kompetensutvecklingsbehov vid "Kompetenscentrum Barnahus 
mellersta Skåne”. Ett årshjul arbetas fram, med återkommande utbildnings- och 
kompetensutvecklingsinsatser som Barnahus regelbundet bör erbjuda externt och 
internt för att kvalitetssäkra sin funktion som kompetenscentrum.  

  Uppföljningsrutin efter Barnahus. Arbetsgrupp skissar på utvärdering av dagen/tiden 
på Barnahus. Diskussioner har också förts kring systematisk uppföljning av vad 
som händer efter Barnahus på barnhälsa, socialtjänst och BUP, men 
personuppgiftsregler och sekretess är ett hinder.   

  Systematisk uppföljning av Barnahusverksamheten. Verktyget PROMISE kommer att 
användas för att kvalitetsgranska Barnahus Lund under höst, ska utvärderas och 
sedan införas i årshjulet.  

Gotland  Tillgång till specialiserade metoder, medarbetare utbildas i KIBB, TF-KBT samt metod för 
traumabehandling av små barn. Efter behovsanalys prioriterade Länsstyrelsen 
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utbildning i KIBB, i september påbörjade 2 medarbetare från socialtjänst och 2 
från BUP utbildningen tillsammans.  

C & V Östergötland  Möjliggöra för våra nio uppdragskommuner att bli utbildade i KIBB. Tidigare har KIBB 
erbjudits på Barnahus inne i Linköping. Nu har behandlare i Motala, Åtvidaberg, 
Kinda, Ödeshög och Mjölby utbildats så att de kan erbjuda KIBB på hemmaplan. 

  Utbilda och implementera CTFSI (krisstöd) på Barnahus. Personal har genomgått 
utbildning i CFTSI. 

Andra lokala mål och arbetsgrupper 

Gävleborg  Behov av konsultationsstöd. Målet är otydligt, arbetsgruppen ser inga konkreta 
önskemål i kartläggningen och har bollat tillbaka frågan till styrgruppen. 

  Styrgruppen arrangerar en samverkansdag för alla Barnahus-kommuner i 
december.  

Jönköping  Alla barn som möter myndigheter (socialtjänsten, BUP samt BUH) ska ha fått frågan om 
barnet eller ungdomen varit utsatt för någon form av övergrepp. En BUH-mottagning har 
sedan länge en väl fungerande rutin som nu sprids till alla BUH-mottagningar och 
efter anpassning till alla BUP-mottagningar. Rutin för socialtjänsten diskuteras.  

Mellersta Skåne  Ökad upptäckt av utsatta barn. Samverkan har inletts med barnhabiliteringen för 
upptäckt och stöd till barn med funktionsvariationer.  

Gotland  Ökad tillit till socialtjänsten. Vid en gemensam utbildning får skolpersonal aktuell 
information om socialtjänstens utbud och insatser i samband med orosanmälan. 

Kunskapsöversikt 

Barnafrid har tagit fram en kunskapsöversikt över bedömnings- och screeninginstrument, kris- och 
stödinterventioner samt behandlingsmetoder vid våld och sexuella övergrepp mot barn. Författare är 
biträdande professor Doris Nilsson och professor Carl Göran Svedin. Ett PM med preliminära resultat 
har de lokala styrgrupperna haft tillgång till sedan juni 2017. Rapporten publicerades i december 2017 och 
har därefter fått stor spridning i övriga Sverige. Den finns att ladda ned kostnadsfritt som pdf eller beställa 
i pappersformat.  

Insatser för att öka barns delaktighet i projektet 

Samtal med barn ute i pågående verksamheter. Avsikten var att verksamheterna skulle kunna samla in 
idéer och perspektiv från barn med erfarenhet av stöd och behandling efter våld eller övergrepp. 
Samtalsguide och instruktioner har skickats ut, men det har varit svårt att få till sådana samtal. Inga 
dokumenterade samtal har ännu kommit in.  

Förslagslådor för barn i projektområdenas verksamheter. Avsikten var att också samla in spontana 
anonyma idéer om hur tillgången till stöd och behandling kan bli bättre, genom förslagslådor i alla 
verksamheter under en avgränsad period. Efter svårigheterna att få till barnsamtalen beslöt vi avvakta med 
beslutslådorna och istället satsa på barn- och föräldraintervjuer som en del av projektutvärderingen.  

Barn- och föräldraintervjuer - Intervjuer av externa intervjuare med barn och föräldrar som upplevt våld 
eller övergrepp. Avsikten är att som en del av utvärderingen av projektet få en fördjupad bild och 
förståelse av barn och föräldrars behov och önskningar och eventuella personliga erfarenheter av stöd och 
behandling. Etikansökan är inskickad. Intervjuerna planeras under hösten 2018.   
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Spridning och förankring 

Styrgruppen har bestämt en spridningsstrategi 
-  Spridning utanför projektet sker i nätverket och genom publicering. 
-  Delrapporter publiceras och sprids i nätverk efter att de lämnats in till departementet. 
-  Kunskapsöversikten har spridits till allmänheten direkt efter att den publicerats. 
-  Informationsmaterial för barn och föräldrar som arbetas fram gemensamt i projektet ska prövas och 

utvärderas innan det publiceras och sprids utanför projektet. 

Vi har informerat och haft utbyte med referensgruppen, professionella nätverk och relaterade projekt. Vi 
samråder med Socialstyrelsen och har dialog med Socialdepartementet. 

Informations- och spridningsaktiviteter utanför projektet januari – september 2018: 
Bildsamt,  DART Göteborg, utbyte med projektet; 
Socialstyrelsen och SKL, möte för myndigheter som har uppdrag om våld mot barn;  
Nätkoll, konferens i Göteborg;  
Föreningen Paraply, bokrelease;  
Psykisk (o)hälsa, konferens i Stockholm;  
RFSU, #Metoo-konferens, föreläsning; 
Livesänt webb-seminarium om våld mot barn, Allmänna Barnhuset, föreläsning; 
Nationella Brottsofferdagen; 
Barnahusnätverket, möte i Linköping, föreläsning; 
CBSS Non Violent Childhoods, expertmöte i Tallinn; 
Barnrättsdagarna i Örebro, föreläsning och spridning av kunskapsöversikten; 
Våga se Våga agera, utbildningsdag i Södertälje, föreläsning; 
NCK:s myndighetskonferens, Stockholm;  
Vårljus, samverkansmöte; 
Rädda Barnen och Länsstyrelsen i Gävleborgs län, samverkansmöten;  
PsykiskHälsa-huset i Almedalen, seminarium om kunskapsöversikten och projektet; 
Barnrättstorget i Almedalen, paneldebatt;  
NFBO-konferens på Färöarna, seminarium om projektet; 
Projekt traumakompetens för BUP, Barnafrid, presentation av projektet; 
Ekot SR, intervju; 
Gävleborgs barnrättsdagar, föreläsning. 
2 KIBB-utbildningar, information om projektet; 

Ekonomi 

Vi beräknar använda alla de medel som budgeterats för 2018.  

Förlängning av projekttiden fram till sommaren 2019 beräknas kosta ytterligare 1 145 000 kr (3 lokala 
samordnare 50% i sex månader och 1 projektledare 50 % i sex plus tre månader samt kostnader för resor 
och revision).  

Flera av de lokala och gemensamma satsningar som satts igång kommer sträcka sig längre än projekttiden 
och föranleda nya frågor om finansiering framöver.  
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