
Om projektet
Stiftelsen Allmänna Barnhusets projekt kring stöd och 
behandling för barn och unga som utsatts för våld och 
sexuella övergrepp har pågått sedan 2016 och har 
finansierats av regeringen. Ett femtiotal arbetssätt och 
metoder har prövats och utvärderats i flera regioner.

Det har resulterat i modellen Fjärde rummet - för att fler 
utsatta barn ska få tillgång till stöd och behandling. 

Rapporten delas ut under konferensen den 7 november och 
kommer därefter att finnas tillgänglig på vår hemsida. 

Mer information om projektet och anmälan till konferensen 
finns på allmannabarnhuset.se

En ovanligt viktig 
konferens
Fjärde rummet

Den 7 november | Citykonferensen
Malmskillnadsgatan 48 i Stockholm

Om stöd och behandling för barn och unga 
som utsatts för våld och sexuella övergrepp

Under konferensen får du ta del av rapporten och 
modellen Fjärde rummet - för att fler utsatta barn 
ska få tillgång till stöd och behandling. 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har undersökt hur stödet till 
barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp och fysiskt 
våld fungerar i Sverige. Vad är det som gör att det fungerar 
bättre i vissa kommuner och områden och mindre bra i andra? 

Läs mer om konferensen och anmäl dig på  
www.allmannabarnhuset.se

Fjärde rummet i ett Barnahus
Barnahus kan kortfattat beskrivas som samverkan mellan 
fyra rum: brottsutredning, skydd, fysisk hälsa och psykisk 
hälsa. Fjärde rummet syftar på det rum som står för 
psykisk hälsa. 



09.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-10.30 Inledning och välkomna! 
Cecilia Sjölander, generalsekreterare & Bengt Söderström, projektledare, 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

10.30-11.10 Hur vanligt är det att barn utsätts för våld och 
övergrepp?
Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap, Karlstad universitet &
Åsa Landberg, leg. psykolog & sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Hur vanligt är det i Sverige och hur mår de barn som utsätts?

11.10-11.20 Paus

11.20-11.40 Går det att må bra igen?
Carl Göran Svedin, professor emeritus, Barnafrid vid Linköpings universitet
Vad behöver barn och unga som utsatts för våld för att må bra igen?

11.40-12.00 Finns det hjälp att få?
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till rehabilitering, stöd och 
behandling. Hur ser det ut med stöd och behandling i Sverige idag? 

12.00-13.00 Lunch (på egen hand)

13.00-13.40 Fjärde rummet - en modell för stöd och behandling 
Bengt Söderström & representanter från projektet
Resultatet från projektarbetet presenteras. Vilka strukturer och funktioner 
behövs för att barnen ska få rätt hjälp? 

13.40-14.00 Panelsamtal: Alla utsatta barn har rätt till stöd och 
behandling – kan modellen Fjärde rummet vara en lösning? 
Är det genomförbart inom nuvarande lagar, regler och strukturer? I panelen 
medverkar representanter från nationell-, regional- och verksamhetsnivå. 

Program | 7 november 14.00-14.30 Fika

14.30-15.00 Hur kan vi tidigt fånga upp och stötta barn som utsatts 
för våld och övergrepp? Vi presenterar två exempel.
Bengt Söderström & Åsa Landberg
Obligatoriska frågor om våld - När barn är utsatta för våld eller övergrepp så 
behöver det komma till professionellas kännedom. 

Efter barnförhöret - Hur blir det där hemma efter att barnet varit på förhör 
om en förälders misstänkta barnmisshandel? 

15.00-15.20 Panelsamtal: Fjärde rummet – i den bästa av världar?
Är modellen Fjärde rummet en tänkbar lösning? I panelen medverkar 
representanter från myndigheter med uppdrag att förebygga våld mot barn, 
intresseorganisationer och verksamheter som möter utsatta barn i sin vardag. 

15.20-15.30 Avslutning 
Avslut och filmvisning: När någon gjort dig illa - en kort informationsfilm till 
barn som varit utsatta för våld och övergrepp.

*Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
Paneldeltagare och föreläsare publiceras löpande på vår hemsida. 

Fjärde rummet
Om stöd och behandling för barn och unga 
som utsatts för våld och sexuella övergrepp


