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1 Inledning

I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig 
fysisk sjukdom eller skada, har missbruksproblem, eller som lider av en psykisk störning 
eller funktionsnedsättning ska barnets behov av information, råd och stöd 
uppmärksammas. Detta gäller även vid långvarig, icke-akut sjukdom där överlevnaden ej 
bedöms som hotad. 

Vanligen är den vuxne patienten barnets förälder. Samma rätt gäller dock när patienten 
är en annan vuxen som barnet varaktigt bor med, som t.ex. fosterförälder eller 
bonusförälder.

Anhöriga barn har rätt till information och stöd. Denna rätt gäller alla barn upp till 18 år, 
även små barn och barn med funktionsnedsättning. Barnets trygghet och förståelse ökar 
genom att han eller hon får information och stöd. Detta är uttalat i FN:s konvention om 
barnets rättigheter och regleras i såväl Hälso- och sjukvårdslagen som 
Patientsäkerhetslagen. 

Ett strukturerat sätt att arbeta med anhöriga barn utgörs av BRA-samtalsmodellen. Här 
finns en lista över personer som genomgått BRA-samtalsutbildning. Även Beardslee och 
Föra barn på tal är bra modeller att arbeta med.

Läs i första hand dokumentet Rutin för samtal med barn som anhöriga. Föreliggande 
vägledning kompletterar rutinen och riktar sig till personal som behöver stöd inför samtal 
med barn som närstående. För den som önskar ytterligare fördjupning finns dessutom 
dokumentet Kunskapsunderlag för arbetet med barn som anhöriga.

2 Före samtal med barnet

Som ett första steg behöver barnen identifieras. Detta görs via patienten eller föräldern 
och dokumenteras i patientens journal, gärna redan vid inskrivningstillfället. Prata med 
patienten eller föräldern om barnets behov av stöd och kartlägg tillsammans risk- och 
skyddsfaktorer i barnets vardagsmiljö.

För barnet är det viktigt att få förklarat vad som sker och varför. Barnet har rätt till 
information och stöd anpassad efter ålder och mognad. Barnets trygghet stärks om han 
eller hon känner att föräldern är väl omhändertagen. 

Observera att beroende på barnets ålder och mognad behövs vårdnadshavarens 
samtycke för att barnet ska få information, råd och stöd. 

Innan samtal med barn är det bra att tänka på:

 Stötta patienten att själv informera barnet. Fråga vad hon/han hittills har berättat för 
barnet och ta reda på om patienten önskar hjälp och stöd att berätta mer.
 

 Förbered, om detta är möjligt, samtalet tillsammans med patienten. Vad är syftet 
med samtalet? Vad ska sägas och vad bör inte sägas? För patienten är det viktigt att 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=31202
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
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få stöd i att möta barnets tankar och frågor. Patientens situation kan underlättas av 
vetskapen att barnets erbjuds stöd av andra vuxna. Betona att samtalet med barnet 
kan bli en avlastning för patienten.
 

 Samtal ska ske på barnets premisser och utifrån barnets ålder och mognad. Mer 
information om barns mognad finns i Kunskapsunderlaget. 

 Försöka förbereda barnet inför besök i er verksamhet. Om situationen är sådan att 
förberedelser inte kan ges, förklara då miljön och vad som händer i olika skeenden, 
till exempel vilka apparater som finns i rummet och på vilket sätt dessa hjälper den 
sjuke/skadade, vilken vårdpersonal som kommer och går, samt vilken uppgift de har. 

 Vara noggrann med att tala om för barnet vad mötet skall handla om. Ge 
henne/honom utrymme att tacka ja eller nej och berätta att det är okej att ändra sig 
om situationen känns övermäktig. 

 Vid behov ska tolk anlitas i samtal med både patient och anhöriga barn. Det är inte 
lämpligt att använda anhöriga eller bekanta som tolk. Barn får inte användas som 
tolk. 

3 Under samtal med barnet

Syftet med samtalet är att ge barnet information, råd och stöd. Samtalet är viktigt för att 
ge barnet möjlighet att uttrycka sina känslor och frågor. Att se och bekräfta barnet 
genom samtal är ofta ett viktigt stöd också för patienten. Planera om möjligt samtalet 
tillsammans med patienten. 

Barnsamtalet kan genomföras med enbart barnet, eller tillsammans med patienten. Tänk 
på att barn kan bära på frågor som de inte törs ställa till sin förälder (”Kommer mamma 
att dö?”, ”Är sjukdomen mitt fel?”), varför ett eget samtal med barnet kan vara att 
föredra.

Ibland behövs fler än ett samtal. (BRA-samtalsmodellen omfattar normalt två samtal, ett 
om sjukdomen och ett som rör barnets behov av stöd.) 

Nedanstående punkter kan ge stöd. 

Lyssna in barnet:

 Anpassa samtalet efter barnets ålder och mognad. Även små barn och barn med 
funktionsnedsättning behöver få veta vad som händer med patienten.
 

 Ge barnet möjlighet att själv berätta om patientens sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Låt gärna de mindre barnen får göra en teckningar som de 
sedan får prata om (se t.ex. Min bok). Det är bättre att tala om symtomen än om 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20872
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diagnosen. 

 Ge barnet möjlighet att ställa egna frågor och använd vid behov pedagogiskt material 
(dockor eller kritor, se också Min bok).  

Berätta för barnet:

 Vad som har hänt/vilken sjukdom patienten har. Ge basal information om vad som 
har hänt: vad sjukdomen heter, varför patienten har avlidit eller blivit sjuk, vilken 
vård och behandling patienten har fått eller kommer att få, samt hur det inträffade 
kan komma att påverka familjen och omgivningen. Gå inte in på detaljnivå om inte 
barnet efterfrågar det. Undvik symbolspråk, särskilt med små barn.

 Att ni träffar många patienter och många barn. Att det finns andra barn som är i 
samma situation. Berätta också att vårdpersonalen bryr sig om patienten och 
kommer att göra allt som är möjligt för att patienten ska bli frisk. 

 Att när någon i familjen mår väldigt dåligt så påverkas alla runt omkring. Att det är 
normalt att påverkas, bli ledsen, känna besvikelse, gråta eller bli arg. Betona att 
barnet aldrig kan vara orsak till det som drabbat patienten och att barnet inte bär 
ansvar för hur patienten mår. 

 Att det är viktigt att barnet ser till sina egna behov även om patienten är sjuk. Det är 
bra att barnet har fritidsintressen och vänner och kan få stöd i sin vardag. Barn 
måste få vara barn och kunna få känna glädje utan att ha skuldkänslor. 

 Hur barnet kan göras delaktigt och vara till hjälp utan att få för stort ansvar till 
exempel i hemmet.

 Om sjukdomen smittar, berätta på vilket sätt och hur barnet kan får hjälp att skydda 
sig. 

Erbjud fortsatt kontakt:

 Ta reda på om barnet har någon att tala i förtroende med om patientens sjukdom. 
Det är bra för barnet att känna att han/hon får tala om sjukdomen med någon annan 
vuxen än den drabbade. 

 Ge tips om var man kan hitta mer information. Tips på broschyrer, webbsidor samt 
lämpliga barn- och ungdomsböcker finns i nedan.

 Lämna kontaktuppgifter till en eller flera personer som barnet kan ringa till eller mejla 
om hon/han behöver prata eller ställa fler frågor. 

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20872
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 Var tydlig med hur uppföljningen ska ske. Kom gärna överens om att kontakta barnet 
efter en tid för att höra hur hon/han mår och hur det går. Var i så fall beredd på att 
kunna hänvisa vidare om det behövs. 

Hjälp till att länka barnet/familjen vidare om behov finns för det.

Informera också patienten eller föräldern om de barnverksamheter som finns, 
stödgrupper för barn till bl.a. psykiskt sjuka eller missbrukande föräldrar. Fråga barnet 
om han/hon vill att vi ska ta reda på om det finns någon grupp som han/hon kan delta i. 
(Se Rutinen och Kunskapsunderlaget för tips på barnverksamheter.)

4 Efter samtalet

Dokumentera i patientens journal att samtal har ägt rum och eventuellt vad ni kommit 
överens om kring uppföljning. Detta görs i Cosmic under Basinformation/Minderåriga 
barn.

Följ upp samtalet med patienten och barnet. Var beredd på att kunna hänvisa vidare om 
behov föreligger. Hjälp gärna till att förmedla kontakt

Samverka med andra aktörer när behov för detta föreligger (t.ex. socialtjänst, förskola, 
skola, MHV, BHV, Rädda Barnen). Kom ihåg att du behöver vårdnadshavarens samtycke.

5 Mer information

I dokumentet Kunskapsunderlag för arbetet med barn som anhöriga finns ytterligare 
information:

 Lagar och styrdokument
 Barns utveckling

I Rutiner för arbetet med barn som anhöriga finns information om:

 Vem som ansvarar för vad
 Rekommenderad arbetsordning
 Dokumentation

6 Lästips för barn och patienter

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20330
http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20322
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Ibland kan muntlig information vara svår att ta till sig av olika anledningar. Då är det bra 
att kunna lämna ut skriftlig information som patienten eller det anhöriga barnet kan läsa 
vid ett senare tillfälle. Barn söker dessutom ofta information på webben. 

6.1 För patienten

Nedan följer ett antal skrifter som riktar sig till föräldrar som blivit sjuka eller skadade 
och som behöver stöd i föräldrarollen eller i att samtala med barnet om det inträffade. 
Samtliga går att beställa eller ladda ner från webben.

Hur hjälper jag mitt barn?
Denna bok är en handbok för föräldrar med psykiska problem. I boken tas frågor upp 
kring vad som händer med barnen när någon nära vuxen drabbas av psykisk ohälsa. 
Boken finns publicerad på Västerbottens läns landstings webbsida (här) och går att 
beställa från psykiatri.skelleftea@vll.se.

Hur tar jag hand om mina barn?
Denna bok är en handbok för föräldrar med alkohol- eller missbruksproblem. Boken finns 
publicerad på Västerbottens läns landstings webbsida (här) och går att beställa från 
petra.wallmark@vll.se.

Om barns reaktioner. När en förälder är allvarligt sjuk
Landstinget i Jönköping har producerat informationsmaterial som beskriver hur barn kan 
reagera när en förälder eller annan närstående blir allvarligt sjuk. Materialet kan laddas 
ner på NKA:s hemsida. 

Vad säger jag till barnen?
Cancerfonden har en broschyr som heter ”Vad säger jag till barnen?” Broschyren kan 
beställas på deras hemsida (www.cancerfonden.se ) och går att använda vid flera 
sjukdomstillstånd.

Att prata med barnen om cancer
På Cancerfondens hemsida finns information om hur man kan prata med barn om cancer. 
Information är applicerbar även på andra sjukdomstillstånd. Se 
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Att-prata-med-barnen-om-cancer/ 

1177.se
På www.1177.se finns information och stöd vid både psykisk ohälsa och allvarlig 
sjukdom. Se Tema Barn och föräldrar.

Rädda Barnen har en föräldratelefon som man kan vända sig till för att få stöd i sin 
föräldraroll. Mer information finns här: http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-
gor-i-sverige/foraldradialog/foraldratelefonen-och-mejlen/ 

6.2 För barnen

http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/OmLandstinget/FoUU/Barn%20som%20n%C3%A4rst%C3%A5ende/Nedladdningsboxar/Filer/Hur%20hj%C3%A4lper%20jag%20mitt%20barn_webb.pdf
mailto:psykiatri.skelleftea@vll.se
http://vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/OmLandstinget/FoUU/Barn%20som%20n%C3%A4rst%C3%A5ende/Nedladdningsboxar/Filer/Hur%20tar%20jag%20hand%20om%20mina%20barn_webb.pdf
mailto:petra.wallmark@vll.se
http://www.anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga/tips-pa-material/psykisk-ohalsa/broschyrer-om-psykisk-ohalsa-for-vuxna/
http://www.cancerfonden.se/
http://www.cancerfonden.se/sv/cancer/Att-prata-med-barnen-om-cancer/
http://www.1177.se/
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/foraldradialog/foraldratelefonen-och-mejlen/
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/vad-vi-gor-i-sverige/foraldradialog/foraldratelefonen-och-mejlen/
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Nedan följer tips på informationsmaterial för barn. Det mesta går att ladda ner eller 
beställa på nätet. 

Min bok är en fylleribok för yngre barn som har en sjuk familjemedlem. Boken kan 
hjälpa barnet att sätta ord och bild på sina upplevelser. Boken kan också vara ett bra 
underlag för samtal med barnet. Du hittar boken här.

6.2.1Broschyrer och informationsmaterial

Vad är det med våra föräldrar?
Detta är en handbok för barn och ungdomar som tar upp funderingar och frågeställningar 
som de kan ställas inför när någon vuxen i deras närhet drabbas av psykisk ohälsa. När 
barn under 12 år läser boken bör de ha en vuxen med som kan förklara det som kan 
vara svårt att förstå. Boken går att beställa från petra.wallmark@vll.se eller laddas ner 
från Västerbottens läns landstings hemsida (här).

Vad du kan behöva veta när din mamma eller pappa är psykiskt sjuk
Svenska föreningen för psykisk hälsa, SFPH, har producerat en broschyr med information 
till barn och ungdomar som lever med en vuxen som lider av psykisk sjukdom. Vad du 
kan behöva veta när din mamma eller pappa är psykiskt sjuk kan laddas ner från NKA:s 
hemsida www.anhoriga.se 

Saras pappa har PTSD
Broschyren handlar om sjuåriga Sara. Hennes pappa blir en dag jätterädd vid en utflykt i 
skogen och detta oroar henne. Broschyren finns att beställa på Infotekets hemsida.

Emmas pappa får mani
I Emmas pappa får mani kan du läsa om bipolär sjukdom, hur den yttrar sig hos vuxna 
och hur man kan bete sig när man har en manisk period. Broschyren finns att beställa på 
Infotekets hemsida.

Lenas mamma får en depression
En berättelse om hur en förälder kan vara när hon drabbats av depression. Broschyren 
finns att beställa på Infotekets hemsida.

Kalles mamma får en psykos 
I broschyren/boken får du lära dig hur det kan vara när en förälder blir psykotisk. 
Broschyren finns att beställa på Infotekets hemsida.

Jonas pappa har tvångssyndrom
Här följer vi Jonas och hur han upplever sin pappas tvångsmässiga beteende. Broschyren 
finns att beställa på Infotekets hemsida.

Hannahs mamma får en fobi
Vi läser om Hannahs mamma och hur en getingfobi kan påverka en förälders vardag. 
Broschyren finns att beställa på Infotekets hemsida.

Linus mamma har en utvecklingsstörning
En berättelse om hur det kan vara att ha en förälder med utvecklingsstörning och vilken 
hjälp det går att få. Broschyren finns att beställa på Infotekets hemsida.

http://centuri/ViewItem.aspx?regno=20872
mailto:petra.wallmark@vll.se
mailto:psykiatri.skelleftea@vll.se
http://www.vll.se/Sve/Centralt/Standardsidor/OmLandstinget/FoUU/Barn%20som%20n%C3%A4rst%C3%A5ende/Nedladdningsboxar/Filer/Vad%20%C3%A4r%20det%20med%20v%C3%A5ra%20f%C3%B6r%C3%A4ldrar_webb.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatser/Vaddukanbeh%C3%B6vaveta_sfph.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Material_och_webbplatser/Vaddukanbeh%C3%B6vaveta_sfph.pdf
http://www.anhoriga.se/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Bibliotek/Barnbocker/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Bibliotek/Barnbocker/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Bibliotek/Barnbocker/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Bibliotek/Barnbocker/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Bibliotek/Barnbocker/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Bibliotek/Barnbocker/
http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Bibliotek/Barnbocker/
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6.2.2  Länkar

Många barn och ungdomar söker stöd på internet. Nedan följer en lista över webbplatser 
som håller hög kvalitet och som drivs av företrädare för hälso- och sjukvården eller av 
etablerade ideella organisationer.

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO)
UMO (www.umo.se )är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Här finns bland 
annat information om att ha en närstående som är deprimerad eller psykiskt sjuk samt 
möjlighet att ställa frågor. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Nära cancer 
Nära cancer (www.naracancer.se )är en webbplats för unga som står nära någon som 
har cancer. Den huvudsakliga målgruppen är personer i åldrarna 15-30 år. Förutom 
information om cancer och om att vara anhörig finns ett diskussionsforum samt möjlighet 
att ställa frågor till sjukvårdspersonal. Sidan innehåller också information till 
vårdpersonal. Bakom sidan står Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, 
samt Regionalt cancercentrum. 

Kuling 
Kuling (www.kuling.nu )riktar sig till barn och ungdomar som har en förälder som är 
psykiskt sjuk. Förutom information om psykiska sjukdomar och om att vara anhörig finns 
också ett diskussionsforum samt en chatt som leds av sjukvårdspersonal. Bakom sidan 
står Örebro läns landsting.

Maskrosbarn 
Maskrosbarn (www.maskrosbarn.org )är en ideell organisation som stödjer ungdomar 
som har en förälder som är missbrukare eller psykiskt sjuk.

Livlinan
Livlinan (livlinan.org ) riktar sig till ungdomar och innehåller information om psykisk 
ohälsa samt stöd till den som har en psykiskt sjuk närstående. Sidan drivs av 
organisationen Suicidprevention i Väst.  

Samtalsvän
Cancerfonden (www.cancerfonden.se/prata) förmedlar samtalsvänner, det vill säga 
personer som har haft, eller levt nära någon som har haft, cancer. Kontakten börjar via 
e-post och därefter får man själv välja hur kontakten ska se ut. 

Randiga huset
Randiga Huset (www.randigahuset.se) är en ideell verksamhet med syftet att ge stöd till 
barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Deras 
webbplats riktar sig både till vårdpersonal, föräldrar och barn. 

6.2.3  Barn- och ungdomsböcker

Varje barns erfarenhet är unik, men genom böcker och berättelser finns möjlighet att ta 
del av andras erfarenheter. Många barn och unga som upplevt svåra situationer berättar 

http://www.umo.se/
http://www.naracancer.se/
http://www.kuling.nu/
http://www.maskrosbarn.org/
http://livlinan.org/
http://www.cancerfonden.se/prata
http://www.randigahuset.se/
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att de funnit en mening i att läsa om andra med liknande erfarenheter. Kanske finns det 
någon som känner som jag, någon som tänker som jag? Kanske är jag inte ensam?

Nedan följer en lista med ett urval av barn- och ungdomsböcker som handlar om att ha 
en nära anhörig som är sjuk eller avlider. Böckerna finns på biblioteken i Jämtlands län 
och listan har sammanställts av barn- och ungdomsbibliotekarie Cecilia Pettersson.

Bilderböcker

Chichester Clar, Emma: Uppe i himlen (2003)
(döden, hundar)

Gjerding, Kirsten: Jättebra Olga! (2010)
(döda föräldrar, längtan, sorg)

Hammar, Victoria: Farmor och paradiset (2005)
(döden, sorg, tröst, farföräldrar)

Hedman, Erika: Den finaste skatten (2012)
(sorg, farfar, döden)

Hole, Stian: Annas himmel (2013)
(döda föräldrar, sorg, livsfrågor, filosofisk)

Lind, Åsa: Mormors sjal (2012)
(mormor, vänskap, döden, fantasi)

Murray Brodin, Kristina: Världens mamma och en 
katt (2010)
(mor och dotter, sjuka föräldrar)

Nilsson, Ulf: Adjö, herr Muffin (2002)
(döden, sorg, djur)

Paananen-Kemi, Minna: Hon tänder stjärnorna nu 
– om en liten syster som kom och vände om 
(2012) (döda syskon, begravning, graviditet)

Rottböll, Grethe: Jon har ett svart hål i sitt röda 
hjärta (2013)
(döda föräldrar, sorg, minnen)

Sjögren, Viveka: Hjältar och hjärtan (2013)
(sjuka syskon, hjärtfel, sjukhus)

Skugge, Linda: God natt min katt (2012)
(katter, döden, sorg)

Stark, Ulf: En stjärna vid namn Ajax (2007)
(döden, sorg, hundar)

Stark, Ulf: Min syster är en ängel (1996)
(sorg, döden, syskon)

Stark, Ulf: Ett syskon från yttre rymden (2013)
(sjuka föräldrar, döda syskon, livsfrågor)

Wikland, Ilon: Sotis – en alldeles sann historia 
(2012)

(katter, trafikolyckor, döden, sorg)

Kapitelböcker (6-12 år)

Barlach, Peter: Inte bara tennis (2007)
Kapitelbok 9-12 år (mammor, döden, sorg, 
trafikolyckor)

Berglund, Linnéa: Jag glömmer aldrig Pascal 
(2013)
Kapitelbok 9-12 år (sjuka syskon, autism, olyckor, 
sorg)

Callenbo, Eva: Nu gäller det! (2008)
Kapitelbok 9-12 år lättläst (sjuka föräldrar, hästar)

Callenbo, Eva: Vilma och Happy – den vilda ponnyn 
(2007)
Kapitelbok 9-12 år lättläst (cancer, mammor)

Dunér, Anna: Något konstigt med mormor (2003)
Kapitelbok 9-12 år (demens, morföräldrar)

Embrink Lannersten, Eva: Huvudsaken – en 
berättelse om sjukdom och krig, hattar och nya 
vägar (2001) Kapitelbok 6-9 år (Alzheimers 
sjukdom, morföräldrar)

Holmberg, Bo R: Agnes och ljuset (1998)
Kapitelbok 6-9 år (sorg, mammor, cancer)

Johansen, Anders: Silverbron (2000)
Kapitelbok 9-12 år (döden, pappor)

Kemi-Wikzen, Desirée: Adjö då, pappa! (2005)
Kapitelbok 9-12 år (sorg, döden, pappor)

Lindgren, Astrid: Bröderna Lejonhjärta (1973)
Kapitelbok från 6 år (sorg, döden, syskon)

Lindgren, Astrid: Mio, min Mio (2003)
Kapitelbok från 6 år (sorg, längtan, pappor)

Lyrevik, Anna: Nora från Ingenstans (2004)
Kapitelbok 9-12 år (döden, barn, sjukhus)

Peterson, Hans: Joel är död (2012)
Kapitelbok 6-9 år (döden, syskon, sorg)

Stark, Ulf: Kan du vissla Johanna (1994)
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Kapitelbok 6-9 år (vänskap, döden)

Sundvall, Viveca: Bland fimpar och rosor (1993)
Kapitelbok 6-9 år (döden, sorg, syskon)

Uggla, Ylva: Min mamma bor på en stjärna (2005)
Kapitelbok 9-12 år (sorg, döden, vänskap, 
mammor)

Åkerblom, Gull: Ängel i snön (1996)
Kapitelbok 9-12 år (sorg, döden, vänskap, 
mammor)

Ungdomsböcker (13 år och uppåt)

Anderberg Strollo, Åsa: Bryta om (2007)
(psykisk sjukdom, mammor)

Bengtsson, Elin: Mellan vinter och himmel (2013)
(sjuka syskon, bröder, identitet, vara annorlunda)

Boyne, John: Pojken som sprang bort (2011)
(sjuka föräldrar, sorg, döden)

Dömstedt, Tomas: Bröder emellan (2003)
(döden, sorg, syskon)

Falk, Bisse: Therese, Therese (2000)
(självmord, vänskap)

Forman, Gayle: Om jag stannar (2009)
(döden, sorg, trafikolyckor, föräldrar, syskon)

Han, Jenny: Sommaren jag blev vacker (2010)
(sjuka föräldrar, cancer, bli vuxen)

Jägerfeld, Jenny: Jag är ju så jävla easy going 
(2013)
(sjuka föräldrar, depressioner)

Kieri, Katarina: Dansar Elias? Nej! (2004)
(självmord, mammor)

Kuipers, Alice: Livet på en kylskåpsdörr (2008)
(cancer, mammor)

Lian, Torun: Bara molnen flyttar stjärnorna 
(2000)(döden, sorg, syskon)

Lundgren, Gunilla: Ramiz resa – en romsk pojkes 
berättelse(2013)
(sjuka syskon, flyktingar, depressioner)

Nelson, Jandy: Himlen börjar här (2010)
(döden, sorg, syskon, kärlek)

Ness, Patrick: Sju minuter över midnatt (2012)
(sorg, sjuka föräldrar, cancer, döden, monster)

Olsson, Ingrid: Ett litet hål i mörkret (2008)
(sorg, döden)

Pohl, Peter: Jag är kvar hos er (2000)
(cancer, hjärntumörer, döden)

Pohl, Peter: Jag saknar dig, jag saknar dig! (1992)
(döden, sorg, syskon, trafikolyckor)

Sortland, Björn: Vad är så skört att det bryts om 
du säger dess namn (2008)
(cancer, kärlek)

Stehn, Malin: Ibland vill man inte gärna gå in fast 
regnet öser ner (2013)
(mammor, sjuka föräldrar, depressioner, 
utbrändhet)

Thydell, Johanna: I taket lyser stjärnorna (2003)
(cancer, mammor)

Unenge, Johan: Tro, hopp och burnout (2005)
(döden, sorg, syskon



7 Stödverksamheter för barn
Kommunerna har gruppverksamhet för barn som har en psykisk sjukdom, är 
missbrukare eller där våld förekommer i familjen. Se varje kommuns hemsida för 
mer information.

7.1 Fjärilen
Fjärilen är en gruppverksamhet för barn som lever eller har levt i en familj där 
psykisk ohälsa hör till vardagen, eller där någon är beroende av alkohol och/eller 
andra droger

Sammankomsterna är i grupp och pågår under en termin. De består av samtal, 
kunskapsförmedling, övningar, lek och berättelser. Målet i barn- och 
tonårsprogrammen är att förmedla ny och positiv kunskap. Barnen och 
tonåringarna får lära sig att de inte är ensamma om sina upplevelser och att det 
inte är deras fel att någon i familjen lider av psykisk ohälsa eller är kemiskt 
beroende.

Genom programmen får barnen och tonåringarna en möjlighet att stärka sin 
självkänsla, träna sig i att fatta egna beslut samt att inse vikten av nära relationers 
betydelse för växande och utveckling. Vår förhoppning är att programmen även ska 
fungera drogförebyggande. Deltagaravgiften är 300 kronor, då ingår även en plats i 
föräldraprogrammet.

7.2 Trappan
Trappan innebär individuella samtal för barn mellan 4-18 år som sett eller upplevt 
någon form av våld i nära relationer eller som också själv blivit slagen. Samtalen är 
gratis. 


