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Att synliggöra och identifiera barns behov av 
eller möjlighet att få stöd och samtal med andra aktörer 

i sin vardag 

 



Samverkan över gränser 
         
 
Våga Fråga-projektet  
Samverkan kommun och NU-sjukvården  
Samverkan elevhälsa, skola, fritids 
Stöd från Linnéuniversitetet och NkA för 
systematisk uppföljning och utvärdering 

    



Ur barnets perspektiv 

Barn som lever i familjer där en förälder eller ett syskon 
har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 
 
Skapa en medvetenhet, debatt, utveckla stödet till barn 
som anhöriga och föra frågan framåt på nationell nivå. 
 
Barn och unga som anhöriga är en fråga som behöver 
lyftas fram på den sociala arenan i Sverige. 
 
  



Syftet med Kojan 

Synliggöra och identifiera barns behov 
Förebygga  ohälsa för uppväxande barn genom 
samverkan hälso-sjukvård och kommun 
Bekräfta barnet som anhörig 
Stöd till familjen genom föräldragrupp 



Barnens utvärdering av Kojan 

Skala 1-3         (Stämmer inte alls – stämmer helt) 
 
 

”Jag har mått bra av att träffa de andra barnen i Kojan” 
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Förälders utvärdering av Kojan 

         Skala 1-5  (Stämmer inte alls – stämmer helt)   

Kojan har haft betydelse för 
mig som förälder 
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Kojan har haft betydelse 
för vårt barn 

1
2
3
4
5

18% 

82% 



Några kommentarer 

• Från barnen 
 
 

• Från förälder 
 

”Kojans andra barn 
äger”  Flicka 9 år 
 

”Kojan är bäst” 
  Pojke 8 år 
 
Det var bättre än vad jag 
trodde!  

        Flicka 10 år 

”Jag tror att känslan för 
min dotter att få vara i 
fokus och ha något helt 
eget kan stärka henne, 
samt insikten i att det 
finns andra som har det 
lite speciellt hemma” 
                      
                    Mamma till flicka 7 år
  



 
 

Tack för oss! 
 

Elisabeth Bergström elisabeth.bergström@uddevalla.se 
Malin Elbing malin.elbing@uddevalla.se 

 
Besök gärna vår hemsida och Facebook  
Anhörigcentralen Uddevalla Kommun.  

 
Film på NkA om systematisk uppföljning  

http://www.anhoriga.se/metoder-och-stod/ 
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