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Anhörigkonsulenters/-samordnares arbete och metoder utvecklas och målgruppen utvidgas, 
och flera av er arbetar nu med barn som anhöriga. Som stöd till utvecklingsarbetet av stöd till 
barn som anhöriga arrangeras en nätverksträff, för inspiration och ömsesidigt 
erfarenhetsutbyte till anhörigkonsulenter. 

Välkomna är anhörigkonsulenter eller motsvarande som arbetar med barn som anhöriga 
men även Ni som är intresserade av att utveckla och bidra till detta område. Syftet är att 
stärka stödet till barn som anhöriga genom gemensamt lärande och samverkan, mötet kan ge 
inspiration, information, diskussion, utvecklat kontaktnät samt möjlighet att ta del av ny och 
relevant utveckling och forskning inom området.

Anmälan görs i länken https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=53008bb4a704 senast den 18 
april. 

Zoom-länk till mötet skickas ut några dagar innan nätverksträffen till er som anmält er.

Vid frågor kontakta Johanna, johanna.haggberg@anhoriga.se 

Arrangör: Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Nationell nätverksträff för anhörigkonsultenter 
om Barn som anhöriga 

Digital träff - tisdag den 25 och onsdag den 26 april 2023

mailto:johanna.haggberg@anhoriga.se
https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=53008bb4a704


Program tisdag den 25 april 
13.00–13.15 Introduktion.

Nka och Socialstyrelsen.

Vad har hänt inom er verksamhet i arbetet med barn som anhöriga
sedan senaste mötet?

Alla kommuner/verksamheter gör en muntlig kort beskrivning, om kommun/verksamhet, 
om er själva och om hur arbetet fungerar kring området barn som anhöriga inom er 
verksamhet.

Socialstyrelsens arbete med att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga.  
Agnes Lundström, Socialstyrelsen.

09.45-10.15 Nka:s arbete och planering framåt. 
Lennart Magnusson, Nka. 

10.15 – 10.30 Digital fika. 

 Sveriges kommuner och regioner - Barnrätt. 
Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, SKR

11.00–11.30 Bris stödhelg för familjer som har varit med om suicid.
            Bris

11.30-12.00 Summering avslut och planering framåt av nätverket. 

Program onsdag den 26 april 

08.30–09.00  Kapprummet är öppet. 
Kom in och  prata med andra som är med i nätverksträffen.

Åstorps arbete med barn som anhöriga.
Marie Carlberg, anhörigkonsulent Åstorp   

13.15–14.45 

Återkoppling ME-WE. 
Johanna Häggberg, Nka

 09.30-09.45 

 15.30-17.00 Workshop.
  Moderator; Ungdomsr¬det och Johanna Hªggberg

 10.30-11.00 

15.00-15.30 

 14.45-15.00 Digital fika.

09.00-09.30




