
Hälso- och sjukvårdslagen 
säger att: 

 
Vårdpersonalen ska uppmärksamma barn som 
är anhöriga och deras behov av information, 
råd och stöd när barnets förälder, eller någon 
annan vuxen person de varaktigt bor 
tillsammans med, avlider eller har: 
 

• allvarlig fysisk sjukdom eller skada 
• psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning 
• missbruk eller beroendesjukdom  

 
 
I Region Skåne ska barnet på samma sätt 
uppmärksammas om ett syskon har 
ovanstående hälsoproblem.  
 
Be gärna personalen om hjälp om du har 
funderingar som rör barnets behov av 
information och stöd. 
 
Plats att skriva kontaktuppgifter: 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
Webbsidor för vidare läsning 
på svenska om och för barn 
som är anhöriga: 
 
Vårdguiden 1177.se 

• Avsnittet När familjelivet är svårt 
• Avsnittet Att må dåligt som förälder 
• När en vuxen i din familj inte mår bra 

 
Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 
(NKA) anhoriga.se 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Barn som anhöriga 
Region Skåne 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

När det finns 
minderåriga barn 
och ungdomar  
i familjen 
 
 
Barn påverkas när föräldrar, syskon eller någon 
annan i familjen är sjuk. Även ett litet barn 
känner av att allt inte är som vanligt. 
 
Barn behöver få bli delaktiga och veta vad som 
händer i familjen när någon är sjuk eller 
skadad. Det är viktigt att berätta vad som 
händer för att barnet ska slippa bära oro och 
fantasier ensam. 
 
Barn blir delaktiga genom att få information på 
olika sätt, utifrån ålder och mognad, och genom 
att få möjlighet att samtala kring sjukdomen.  
 
Uppmuntra barnet att följa med på besök i 
vården, om barnet vill det. Förbered gärna 
genom att berätta om vårdmiljön. Barn kan 
ibland vilja skicka med något till vård-
mottagningen eller  

 
 

  دوجو ةلاح يف
 نیرصاق ةبیبشو لافطأ

 ةلئاعلا نمض
 
 

 يأ وأ تاوخألاو ةوخألا ،نیدلاولا باصب امدنع لافطألا رثأتی
 ریغصلا لفطلا ىتح رعشی امك .ضرملاب ةلئاعلا يف رخآ صخش
 .داتعملاك تسیل رومألا نأ
 
 لصحی اذام اوفرعی نأو نیكراشم اونوكی نأ ىلإ لافطألا جاتحی
 نم .ىذأب باصی وأ ةلئاعلا دارفأ دحأ ضرمی امدنع ةلئاعلا يف
 لفطلا بنجتی يكل ثدحی يذلا ءيشلا نع لفطلا رابخا مھملا
 .هدحول تالیخملل ضرعتلاو قلقلاب روعشلا
 
 ،ةفلتخم قرطب تامولعملا ىلع نولصحی امدنع لافطألا كراشی
 لوصحلا قیرط نعو مھجوضن ةجرد نمو مھرمع نم اقالطنا

 .ضرملا نع ثدحتلل ةیناكمإ ىلع
 
 اذإ ،ةیبطلا ةیاعرلل ةرایز يف كعم بھذی نأ ىلع لفطلا عجش
 قیرط نع ةرایزلا لبق لفطلا دادعإب مق .كلذ دیری لفطلا ناك
 نأ لفطلا دیری نایحألا ضعب يف .ةیاعرلا ةئیب نع ثدحتلا
 لیبس ىلع ،ىفشتسملا وأ ةیاعرلا ةدایع ىلإ ام ءيش ھعم رضحی
 .مسر وأ بودبد لاثملا

 ةكبش ىلع تاحفصلا نم دیزملا دجتس
 لافطألا ىلإو نع ةیدیوسلا ةغللاب تنرتنإلا
 :براقألا
 nVårdguide 1177.se ةیاعرلا لیلد

  ةبعص ةیلئاعلا ةایحلا نوكت امدنع ةنونعملا ةرقفلا •
  لاحلا ءوسب رمألا يلو روعش ةنونعملا ةرقفلا •
 ءوسب كتلئاع ءاضعأ نم غلاب صخش رعشی امدنع •

  لاحلا
 براقألل ينطولا تاءافكلا زكرم
 Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 
)NKA( anhoriga.se 
 

 :ةیبطلاو ةیحصلا ةیاعرلا نوناق ھیلع صنی ام اذھ
 

 ىلع لافطألل هابتنالا اوطعی نأ ةیاعرلا يمدختسم ىلع بجوتی
 حئاصنلاو تامولعملا ىلإ مھتجاح نعو براقأ مھنأ ساسأ
 نكسی رخآ غلاب صخش يأ وأ لفطلا يدلاو دحأ ةافو دنع معدلاو
 :نم يناعی صخشلا اذھ ناك اذإ وأ ةتباث ةروصب ھعم لفطلا
 

 ةباصإ وأ ریطخ يدسج ضرم •
 تایلاعفلا يف ضافخنا وأ يسفن ضرم نم يناعی •
 وأ ةردخملا داوملا لامعتسا ءوس ضرم نم يناعی •

 نامدإلا
 
 اذإ لكشلا سفنب لفطلا ةظحالم متت نأ بجی ينوكس عاطق يف
 ةیحصلا تالكشملا نم يناعی تاوخألا وأ ةوخألا دحأ ناك
 .هالعأ ةنیبملا
 
 ىلع لوصحلل نیمدختسملا ىلإ لاؤسلا ھیجوت نع ىناوتت ال
 ىلإ لفطلا ةجاحب قلعتت تالؤاست كیدل دجوت تناك اذإ ةدعاسملا
 .معدلاو تامولعملا
 
 :لصاوتلا تامولعم انھ نّودت نأ كناكمإب

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 
 

______________________________________ 

 براقأك لافطألا
 ينوكس عاطق

 Barn som anhöriga 
Region Skåne 

 



Att prata med barnet 
 
Ett bra sätt är att först ta reda på vad barnet 
känner till om sjukdomen och det som händer. 
Låt barnet komma till tals genom att få berätta 
hur det känns och få ställa frågor. Försök att 
svara ärligt på frågorna. Om du inte vet svaret 
går det bra att säga det.  
 
En del barn frågar ingenting men det behöver 
inte betyda att de inte har några frågor. Barn 
kan behöva tid och frågorna kommer ibland lite 
senare. Fråga gärna vilka frågor barnet har, 
istället för att fråga om barnet har några frågor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En del barn känner skuld för det som sker. 
Det är viktigt att klargöra för barnet att 
sjukdomen inte är någons fel! 
 
Finns det flera barn i familjen är det bra att 
tänka på att tala så att även de minsta barnen 
förstår. Ibland kan det behövas enskilda samtal 
utifrån barns olika åldrar och behov. 
 
Var lyhörd för hur mycket barnet orkar. Ge 
möjlighet till återkommande samtal och 
information. 
 

 

Vad kan underlätta vardagen?  
 
Försök att behålla familjens rutiner och barnens 
intressen i vardagen så långt det är möjligt. Att 
vara i förskola eller skola, fortsätta med 
aktiviteter de gjort tidigare, träffa kompisar och 
göra trevliga saker brukar vara bra för barnet.  
 
Det finns även möjlighet att få stöd från vården, 
elevhälsan eller hos kommunen när någon i 
familjen är sjuk. Informera gärna någon person 
i barnets förskola eller skola som barnet känner 
förtroende för, om den aktuella situationen i 
familjen.  
 
En del barn tar på sig stort ansvar för den som 
är sjuk, andra familjemedlemmar och/eller 
hushållet. Det är ett tyngande ansvar som är 
viktigt att lyfta ifrån barnet. Det kan annars 
påverka barnets hälsa och utveckling negativt. 

Barnets reaktioner 
 
Alla människor är olika, även barn, och därför 
kan barn reagera på olika sätt när de fått 
information om en familjemedlems sjukdom.  
En del barn blir ledsna, andra barn verkar inte 
reagera alls, och reaktionerna speglar ofta 
barnets utvecklingsnivå. Samma barn kan 
dessutom visa upp olika reaktioner vid olika 
tillfällen. Vissa barn reagerar genom att bli 
inbundna och passiva, andra blir utåtagerande 
och aggressiva. Reaktioner av olika slag är 
inget att oroa sig för förutsatt att barnet verkar 
må bra i grunden. Tveka inte att söka 
professionell hjälp om du är orolig för ditt barn. 
 
 

 
 
Om barnet mår dåligt 
 
Barn som mår psykiskt dåligt kan visa 
beteendeförändringar och olika symtom som 
ofta är återkommande:  

• magont  
• huvudvärk  
• muskelvärk  
• koncentrationssvårigheter 
• sömnstörningar  
• problem på förskola eller i skola  

 
 
Exempel på verksamheter att kontakta i 
olika åldrar: 
 
Barn 0-5 år: 

• BVC – Barnavårdscentralen  
• Psykologverksamheten vid 

barnmorskemottagning och BVC  
• Vårdcentralen  

 
Barn och ungdomar 6-17 år: 

• Elevhälsan – Skolhälsovården  
• Vårdcentralen  
• Ungdomsmottagningen (12-23 år) 
• En väg in, telefonrådgivning för barn 

och unga i Skåne när det gäller psykisk 
ohälsa. Föräldrar, men även barnet 
själv, kan ringa dit. 
Telefonnummer: 020-51 20 20 

 لفطلا عم ثدحتلا
 
 لفطلا فرعی اذام ىلع الوأ فرعتلا كانھ ةدیجلا قرطلا نیب نم
 ثدحتلا قیرط نع ملكتی لفطلا عد .ثدحی اذامو ضرملا نع
 ةباجإلا لواح .ةلئسألا حرطل ةصرفلا ھل حاتت نأو هرعاشم نع
 .لفطلل كلذ لق ةباجإلا فرعت نكت مل اذإ .قدصب ةلئسألا ىلع
 
 مھیدل ةلئسأ دوجو مدع نكلو ائیش نولأسی ال لافطألا ضعب كانھ
 يھ ام لكش ىلع لاؤسلا ھیجوت نع ىناوتت ال .ائیش ينعی ال
 ناك اذإ لفطلا لأست نأ نم الدب ،لفطلا ىدل ةدوجوملا ةلئسألا
 .ةلئسأ يأ ھیدل دجوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 مھملا نم .لصحی يذلا ءيشلا نع بنذلاب لافطألا ضعب رعشی
 !دحأ ةطلغ سیل ضرملا نأ لفطلل حضوت نأ
 
 نأ نسحتسملا نمف ةلئاعلا يف لافطألا نم ددع كانھ ناك اذإ
 ضعب يف .لوقت ام مھف نم نسلا راغص ىتح نكمتی ثیحب ملكتت
 نم اقالطنا ةیدرف تاثداحم رمألا بلطتی نأ نكمی نایحألا
 .مھتاجایتحاو لافطألا رامعأ فالتخا

 
 ةصرف طعأ .لفطلا لمحت ةردقم ىلع هابتنالا ىلع صرحأ
  .ةرركتملا تامولعملاو تاثداحملل
 
 

 ةلئسألا يھ ام
؟كیدل ةدوجوملا  

 ؟ةیمویلا ةایحلا يف لھسأ حبصت يتلا رومألا يھ ام
 
 ةلئاعلا نمض ةینیتورلا تاوطخلا ىلع ةظفاحملا ناكمإلا ردق لواح
 نوكت يتلا رومألا نیب نم .ةیمویلا ةایحلا يف لفطلا تامامتھاو
 ةسردم يف دجاوتلا يف رارمتسالا كانھ لفطلل ةبسنلاب ةدیج
 ةطشنألا ةسرامم يف رارمتسالا ،ةسردملا وأ ةیدیھمتلا ةلحرملا
 .ةحرفم رومأ لمعو ءاقدصألا ءاقل ،اقباس اھلعفی ناك يتلا
 
 ةحص ،ةیاعرلا يف معدلا ىلع لوصحلا ةیناكمإ اضیأ رفوتت امك
 باصی امدنع ةیدلبلا ىدل وأ Elevhälsan ناسلھ فیلیا ذیمالتلا

 يف صاخشألا دحأ غیلبت نع ىناوتت ال .ضرمب ةلئاعلا يف صخش
 نم ھتسردم وأ لفطلا اھیلإ بھذی يتلا ةیدیھمتلا ةلحرملا ةسردم
 .ةلئاعلا يف يلاحلا عضولا نع ،ھب ةقثلاب لفطلا رعشی يذلا
 
 هاجت ةریبك ةیلوؤسم مھسفنأ ىلع نوقلی لافطألا ضعب كانھ
 يف نیمیقملا وأ/و نیرخآلا ةلئاعلا ءاضعأ ضیرملا صخشلا
 نع اھتلازإ مھملا نمو لفطلل ةبسنلاب ةریبك ةیلوؤسم نإ .لزنملا
 لفطلا ةحص ىلع ةیبلس ةروصب رثؤت نأ نكمیف الإو .لفطلا لھاك
 .هروطتو
 
 لفطلا لعف دودر
 ىلع اضیأ يرسی اذھو ،ضعبلا مھضعب نع نیفلتخم سانلا عیمج
 ةفلتخم لاكشأب لفطلا لعف در نوكی نأ نكمملا نمف كلذلو ـلافطألا

 .ةلئاعلا دارفأ دحأ ضرم نع تامولعم ىلع لصحی امدنع
 لافطأ ىلع ودبی امنیب نزحلاب نورعشی نیذلا لافطألا ضعب كانھ
 نایحألا بلغأ يف اذھ لعفلا در سكعیو امامت ةالابملا مدع نیرخآ
 ھسفن لفطلا رھُظی نأ نكمی كلذ نع ادع .لفطلا روطت ىوتسم
 لافطألا ضعب لعف در نوكی .ةفلتخم تاقوأ يف ةفلتخم لعف دودر
 فرصتلاب نورخآ لافطأ أدبی امنیب ةیبلسلاو ءاوطنالا قیرط نع
 تسیل ةفلتخملا لعفلا دودر لاكشأ نإ .ةیناودعو ةیلاعفنا ةروصب
 لاحلا نسح لفطلا ىلع ودبی نأ ةطیرش قلقلا ىلع وعدت رومأ
 تنك اذإ ةفرتحملا ةدعاسملا بلط نع ىناوتت ال .يساسأ لكشب
 .كلفط عضو ىلع قلقلاب رعشت
 

 لاحلا ءوسب لفطلا رعش اذإ
 ھیلع رھظت نأ نكمی ایسفن لاحلا ءوسب رعشی يذلا لفطلا نإ
 يف رركتت ةفلتخم ضارعأو تافرصتلا يف تاریغتلا ضعب
 :نایحألا بلغأ

 نطبلا عجو •
 عادص •
 تالضعلا عجو •
 زیكرتلا ةبوعص •
 مونلا يف تابارطضا •
 ةسردملا وأ ةیدیھمتلا ةلحرملا ةسردم يف تالكشم •

 
 يف اھعم لصاوتلا نكمی يتلا ةطشنألا ىلع ةلثمأ
 :رامعألا فلتخم
 

 :تاونس 5 – 0 لفط
 BVC ةلوفطلا ةیاعر زكرم •
 زكرم يفو ةلباقلا ةدایع يف ةیسفنلا ةیاعرلا ةطشنأ •

 ةلوفطلا ةیاعر
 نلارتنسدروف ةیحصلا ةیاعرلا زكرم •

 
 :ةنس 17 – 6 ةبیبشو لافطأ

 ةیبطلا ةیاعرلا – ناسلھ فیلیا ذیمالتلا ةحص •
 ةیسردملا

 نلارتنسدروف ةیحصلا ةیاعرلا زكرم •
 )ةنس 23 – 12( ةبیبشلا ةدایع •
 لافطألل ةیفتاھ تاراشتسا ،En väg in لیبسلا •

 .ةیسفنلا ةلاحلا ءوسب قلعتی امیف ينوكس يف ةبیبشلاو
 لصاوتلا ھسفنب لفطلا اضیأو رومألا ءایلوأ ناكمإب
 20 20 51-020 :فتاھلا مقر .مھعم ایفتاھ

 


