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BARN SOM ANHÖRIG  

Barn till föräldrar med neurologisk sjukdom 

carina.hvalstedt@socialresurs.goteborg.se 
anna.lindfors@socialresurs.goteborg.se 

barn som anhörig 

DISPOSITION 

•  Bakgrund 

•  Barnkonventionen, SOL och HSL  

•  Vad händer i familjen? 

•  Att växa upp med en sjuk förälder 

•  Olika sätt att reagera på svårigheter 

•  Att underlätta vardagen 

•  Insatser för hela familjen  

•  Pågående insatser 

BAKGRUND 

•  Många års erfarenhet av familjearbete 

•  Ågrenska – Nationellt kompetenscenter för familjer med  
     sällsynta diagnoser 

•  Barnpsykiatri och Barn-och Ungdomshabilitering 

•  Nätverket för Huntingtons sjukdom 

•  Barn som anhörig ” Vem bryr sig om hur jag mår?” 

•  Forskningsprojekt Huntingtons sjukdom, EHDN 
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OM PROJEKTET 
”Vem ser vad jag behöver och gör något?” 
•  Barn som anhöriga där förälder eller annan vårdnadshavare har 

neurologisk sjukdom.  

•  3-årigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden med avslut 2013 

•  NHR samt personal från Neurosjukvården, SU, och Dalheimers hus, 
Socialresursförvaltning i Göteborgs stad 

•  Utvecklar en modell för stöd och information: kartlägga behov av stöd, 
stödmodell innehållande bl a Beardslee´s familjeintervention, 
barngrupper, läger, informationsmaterial 

•  Stöd i lagtext: HSL § 2g,  SOL 5 kap 10 §, LSS 

•  Barnkonventionen 
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BARNKONVENTIONEN 
de fyra grundprinciperna 

     

barn som anhörig 

           Artikel 2 - Icke diskrimenering        Artikel 3 - Barnens bästa i främsta rummet 

              

          Artikel 6 - Rätt till inflytande       Artikel 12 - Rätt till liv & utveckling 

Bilder tagna ur: Barnombudsmannens broschyrer  
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INSATSER 

•  Familjeutbildning 

•  Beardslees familjeintervention/Nätverksmöten 

•  Barn & Ungdomsgrupp Gyllingen 

•  Djupintervjuer 

•  Ungdomsläger/Internationella läger 

•  Stödsamtal till unga 

•  Anhörigmöten 

•  Nationellt möte 
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FÖRÄNDRINGAR I FAMILJEN, NÄR NÅGON  
BLIR SJUK 

•  Oro, osäkerhet, ledsenhet etc – känslomässiga klimatet 

•  Föräldrarna annorlunda 

•  Förändrade roller – obalans i familjen 

•  Ändrade rutiner 

•  Närvaro – frånvaro 

•  Ekonomiskt 

•  Socialt 

•  Framtiden  
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HUR UNGDOMAR HANTERAR SIN SITUATION 
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SKYDDSFAKTORER 

•  Öppenhet i familjen om sjukdomen 
•  Anknytning 
•  Kamrater 
•  Relationer till andra vuxna, ex genom skolan eller fritidsintressen 
•  Skola 
•  Ekonomi 
•  Fritidsintressen 
•  Egenskaper hos barnet – den egna förmågan, begåvning, ”suga till 

dig andra vuxna” 

barn som anhörig 
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FRAMTIDEN 

•  Hemsida tillsammans med NHR 

•  Informationsmaterial 

•  Filmer/manual till skola/elevhälsa 

•  Coaching 

•  Gruppverksamhet 

•  Anhörigcenter med barninriktning 

•  Projekt Barn som anhörig i Västra Götalandsregionen 
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SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL), 2001:453 

•  Barns rättigheter framgår av socialtjänstlagen. Barn ska i utsatta situationer ha rätt till eget 
stöd,  information och  delaktighet 

•  Från den 1 juli 2009 gäller en ny bestämmelse i 5 kap 10 § 

•  5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 

 Barn och unga 
 1§  Socialnämnden skall- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 
förhållanden,  

 Personer som vårdar eller stödjer närstående 
 10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller en som stödjer en närstående som har 
funktionshinder 

 Med stöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt 
underlätta den anhörigas situation 
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HÄLSO- och SJUKVÅRDSLAGEN (HSL), 1982:763 

•  Lagändring 1/1-2010 

•  HSL § 2g 
 Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd 
och stöd om barnets  förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 
tillsammans med 

 1.  Har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning 
 2.  Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller 
 3.  Är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel 
 Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet 
varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider 

•  I och med lagändringen har barns rättigheter och delaktighet stärks och även 
deras ställning som anhöriga 
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