
 

Kontakt 

 
För rådgivning och tidsbokning ring 
 
Carina Forsslund (Åldersgruppen 0-11 år) 
Tfn: 060-19 84 05 
e-post: carina.forsslund@sundsvall.se 
 
Ingela Viklander (Åldersgruppen 12-18 år) 

Tfn: 060-19 84 12 
e-post: ingela.viklander@sundsvall.se   
 
Besöksadress: Skeppargatan 7 (Parkeringshuset Norrmalm,1 trappa upp) 

 
Hemsida: www.barnahusvasternorrland.se 
 
 

Socialtjänsten Telefon växel Mottagningsgrupp 

Sundsvall 060-19 10 00 060-19 22 62 

Timrå 060-16 31 00 0200-12 09 80 

Kramfors 0612-800 00 0612-802 06 

Ånge 0690-25 01 00 0690-25 02 43 

Härnösand 0611-34 83 00 0611-34 83 07/34 83 28 

Sollefteå 0620-68 20 00 0620-68 20 97 

Örnsköldsvik 0660-880 00 0660-888 07 

 
Polisen 
För rådgivning eller anmälan ring Polisens centrala växel 114 14 
 
Brottsoffermyndigheten 
www.brottsoffermyndigheten.se  
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Målgrupp 

Barnahus målgrupp utgörs av barn och ungdomar i åldern 
0-18 år som bor i medverkande kommuner i 
Västernorrlands län och som misstänks vara utsatta för 
allvarliga brott.  
 
De brott som främst avses är barn som utsatts för våld i nära 
relation, barn som utsatts för sexualbrott samt barn som be-
vittnat våld i nära relationer. Verksamheten samordnar även 
ärenden som rör unga förövare av sexuella brott.  

Verksamheten 

Vi har samordnat socialtjänst, polis, åklagare, barnpsykiatri 
och barnklinik i gemensamma lokaler i syfte att underlätta för 
de barn och ungdomar som blivit utsatta. Målet för samverkan 
är också att tillförsäkra dessa barn rättstrygghet, gott 
bemötande och stöd samt vid behov, omgående kris- och 
behandlingsinsats för barn och deras närstående. Varje 
verksamhet dokumenterar utifrån sina riktlinjer.  

Någon att prata med 

Det är viktigt att barn och ungdomar som blivit utsatta 
för övergrepp och våld får möjlighet att prata med 
någon om sina upplevelser. I samtalen får barnen och 
ungdomarna: 

 en möjlighet att bearbeta och rekonstruera det 
övergrepp/våld som de varit med om.  

 kunskap om vanliga reaktioner när man utsätts för våld 
eller lever i våldets närhet. 

 hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov, 
tankar och känslor 

 
I samband med dessa samtal erbjuds även föräldrarna 
samtalskontakt tillsammans eller var för sig beroende 
på omständigheterna.  

 

Vad är misshandel och sexuella övergrepp? 

Barnmisshandel innebär att en vuxen person utsätter ett 
barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller 
inte ger barnet tillräckligt god omsorg. Ett barn far illa när 
dess hälsa skadas eller naturliga utveckling hindras. 
 
 Fysisk misshandel kan vara att slå, sparka, nypa eller på 

andra sätt skada barnet fysiskt. 

 Psykisk misshandel kan vara hot, hån, nedvärdering, ut-
frysning, orimliga bestraffningar eller att på andra sätt 
kränka barnet. Det kan också vara att till exempel låsa in 
barnet eller att barnet tvingas se när en närstående ut-
sätts för våld. 

 Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker 
mot någons vilja. En sexuell handling med ett barn är 
alltid ett övergrepp. Det kan vara allt från fysisk kontakt 
till att visa porrfilm. Det är olagligt även om barnet tar 
initiativ till handlingen. 

 Att inte ge barnet tillräckligt god omsorg kan vara att inte 
ge barnet mat, kläder, sjukvård, utbildning, omtanke eller 
på annat sätt inte sköta om barnet eller lyssna till det 
enskilda barnets specifika behov. 

Lagstiftning 

Varken föräldrar eller andra vuxna har rätt att behandla barn 
eller ungdomar illa. Den som misshandlar eller begår 
sexuella övergrepp mot barn eller ungdomar begår ett brott.  
 
Om det drabbar dig eller om du som vuxen får kännedom om 
missförhållanden ska du anmäla det till polis och/eller social-
tjänst. En av samhällets uppgifter är att skydda och stödja de 
som drabbas. 

 

 


