
Biblioteket som en arena för att 
uppmärksamma barn som anhöriga 

- Ett samverkansprojekt mellan Malmö Stad och Region Skåne 

Med stöd av Kultur Skåne 



Bakgrund 
• Vart tredje barn är någon gång anhörig under sin barndom 
• En fördubblad risk för egen psykisk ohälsa och missbruk 
• Negativ inverkan på skolgång 

 

Syfte 
Att genom en bred samverkan öka kunskapen om barn som anhöriga så att fler 
anhöriga barn uppmärksammas och får rätt stöd 

 
 
 



Utgångspunkter 
Barnets rättigheter 

- FNs Barnkonvention 

- Hälso- och sjukvårdslagen 5kap 7§ (2g§) 

 

Målgrupp(er) 

- Föräldrar och barn (0-6år) 

- Professionella  

 

Delaktighet och etiska överväganden 



Husiebiblioteket 
 • 20 907 invånare 2013 
• 114 391 besökare, 82 435 utlån 

(2016) 
• Finns intill Videdalsskolan 
• Sagostunder, babycaféer, 

sångstunder och barnteater för 
föräldralediga och barn.  

•  Programverksamhet för både barn 
och vuxna 

• Tolv grundskolor i området 

 



Rosengårdsbiblioteket 
 • 24 538 invånare 2013 
• 228 929 besökare, 50 506 utlån (2016) 
• Ett välbesöktbibliotek i Rosengårds Centrum 
• Naturlig träffpunkt för boende i området 
• Språkcafé och läxhjälp för nyanlända 
• Barnrikt - barnfokus - fritidspedagog 
• Familjelördagar 
• Fem grundskolor i området 

 



Aktiviteter: Utbildning bibliotekspersonal 

”Bra att vi knyter ihop våra verksamheter” 
 

”Praktiska tips hur man känner igen tecken på barn som mår dåligt och var man vänder sig och 
rutiner som sitter i ryggmärgen” 

 
”Diskussion om hur vi gör. Kanske kommer mer kunskap/kompetens behövas” 



Checklista 



Övriga aktiviteter 

• Next stop- gemensamt avstamp 
• Utbildning VC 
• Samverkan IoF och Föräldrakommunikatörer 
• Öppen förskola 
• Inköp av böcker - temapåsar  

 
 
 



Långsiktighet 

• Regelbunden kunskapshöjning som en grund i det förebyggande arbetet 
 

• Fortsatt samverkan med BVC, VC mfl. 
 

• Böcker och material finns kvar för utlåning 

 



Tack! 

Maria Roijer   Christoffer Eliasson 

Sektionschef, Malmö Stad                        Projektledare/utvecklare, Region Skåne 

maria.roijer@malmo.se                           christoffer.eliasson@skane.se        

Tel: 070-995 52 36                                     Tel: 040-62 39 482 

 

Ann Edlund 

Anhörigsamordnare, Malmö Stad 

ann.edlund@malmo.se 

Tel: 073-206 46 11 
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