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Material, studier m.m. – Övergrepp mot barn med funktionsnedsättning. 
Listan är inte i  prioriteringsordning och gör inte heller anspråk på att vara komplett. 
 
 
 
Samordnat stöd, personlig koordinator  
 
Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning. Socialstyrelsen, 
 
Nkas hemsida  http://anhoriga.se/samverkansprojekt/koordinator-till-foraldrar-som-har-barn-med-
funktionsnedsattning/ 
 
 
Statistik anhörigas situation 
 
Socialstyrelsen våren 2012: Anhöriga som ger omsorg till närstående: omfattning och 
konsekvenser.  
 
Ann-Britt Sand: Det handlar också om tid och pengar: Anhörigomsorg, försörjning, lagar. Nka 
Kunskapsöversikt 2014:2. 
 
Försäkringskassan, Anhöriga till personer med statlig assistansersättning. En beskrivning av 
anhöriga som personliga assistenter, mottagare av personlig assistans och assistansersättning. 
Försäkringsrapport 2018:5.  
 
Behov av stöd och konsekvenser för personer av att ge vård och stöd till en närstående, Pågående 
projekt,2018 – 2021,  Nka 
 
 
Avhandlingar, studier, kartläggningar, rapporter projekt m.m. 
 
Gurli Fyhr, 1984 Den förbjudna sorgen-om förväntningar och sorg kring det handikappade barnet 
 
Brå, Brottsoffermyndigheten, Våld mot personer med funktionshinder, 2007:26 
 
Signaler. Våld i nära relationer. Barn och ungdomar berättar . Barnombudsmannen 2012 
 
Barn som riskeraratt fara illa i sin hemmiljö, Birgitta Svensson, Fakulteten för hälsa, natur och 
teknikvetenskap, Karlstads Universitet, 2013:13 



 
 

 

 
Våld mot barn 2016, en nationell kartläggning,  Carolina Jernbro och Staffan Jansson, Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset. 
 
RiFS-projektets slutrapport, 2014. En aktionsforskningsansats 
för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med 
funktionsnedsättning Malin Broberg, Mikaela Starke m.fl 
 
Om barn med funktionsnedsättning i Sverige och deras utsatthet för våld och kränkningar. En 
systematisk kunskapssammanställning om utsattheten för våld och kränkningar mot flickor och 
pojkar med funktionsnedsättning. 2016. Allmänna Barnhuset, Barnafrid. 
 
Respekt. Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd. Barnombudsmannen 2016 
 
Den förbjudna sorgen  - om förväntningar och sorg kring det handikappade barnet. 1984 Gurli Fyhr.  
 
Ibland är livet orättvist - om våld mot barn med funktionsnedsättningar. Film Allmänna Barnhuset 
 
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet, Mfd 
 
Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd – en undersökning om 
situationen för föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)           
Riksförbudet Attentions webbplats) 
 
Projekt Bildsamt – bilder som stöd i samtal om våld. www.bildsamt.se 
 
När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden, Studiecirkel ,Bräcke 
diakoni 
 
Projekt Syskonkompetens, Ågrenska, https://www.agrenska.se/syskonkompetens/syskonprojektet/ 
 
 Vuxensyskon som anhöriga -  Kunskapssammanställning,  Ritva Gough, Nka 2019:2, 
 
Kunskapsöversikter för olika anhörigmålgrupper, Nka, www.anhoriga.se 
 
Teaterpjäs Skuggsyskon, Östra teatern, www.ostrateatern.se 
 
Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni 
Projekt Karamellpåsen (Öppna förskolan TilLiten) Bräcke diakoni 
Projekt Personlig koordinator, Bräcke diakoni 
Projekt Trialog -Stöd till anhöriga till närstående med psykiska funktionsnedsättningar. Bräcke 
diakoni. 
Projekt Trust - Riktat föräldraskapsstöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar 
Projekt Rättvisat – Digitalt kommunikationspass Bräcke diakoni 



 
 

 

Projekt Kunskapsportföljen – en app som förenklar och samlar utförandeinstruktioner och 
underlättar informationsspridning om stödbehov om en person med funktionsnedsättning. 
Delaktigheten ökar när personen själv får visa hur något ska utföras. 
Projekt I Nöd och Lust 
 
www.brackediakoni.se 
 
 
Bräcke diakoni 
Elisabet Ljungström 
 
 
 
 
 
 
 


