Barn som närstående har
ett särskilt lagstöd enligt
Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 7 §:

Minderåriga barn som
lever nära cancer

Barn som närstående har
ett särskilt lagstöd enligt
Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap 7 §:
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:
• Har en psykisk störning eller psykisk funktionsnedsättning
• Har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
• Missbrukar alkohol eller annat beroendeframkallande
medel
• Oväntat avlider

Uppmärksamma
• Finns det minderåriga barn som varaktigt bor tillsammans
med dig eller som finns i din närhet?
• Vilken ålder har i så fall barnet?
• Är barnet informerat om ditt nuvarande sjukdomstillstånd?
• Ange i journalen att du har frågat och vad som framkommit
under samtalet.
• Här ska barnets födelseår och namn finnas med.

Information och råd
• Respektive verksamhet ska kunna ge föräldrar information,
råd och stöd kring att prata med sina barn om förälderns
nuvarande sjukdomstillstånd.
• Respektive verksamhet ska kunna ge information och råd
direkt till barn.

• Oavsett barnens ålder så märker de att något inte är som
vanligt i familjen, eller att deras familj är annorlunda än
kompisens.
• Barnen snappar upp fragment från vuxnas samtal och kan
skapa sig en mer skämmande bild än verkligheten är.
• Barn skaffar information från annat håll, den kan vara
missledande.

• Inte ha hemligheter för barnen, men förklara på rätt nivå
utifrån ålder och mognad.
• Försöka få barnen att känna att de trots allt kan hantera
situationen. Barn har resurser inom sig att klara svåra
upplevelser så länge de är delaktiga och känner trygghet.

Vem ska prata med barn?
• Allra bäst är om den som är sjuk och någon annan vuxen
som känner barnet berättar.
• Om det behövs ytterligare stöd, lotsa familjen till rätt hjälp.

Vad ska man säga?
• Använd inte så många ord. Säg vad sjukdomen heter och
invänta sedan barnets frågor, då styr barnet hur mycket det
orkar höra.
• Prata konkret och praktiskt om hur vardagen kommer att
förändras eller varför den redan är olik t ex kompisens
familjs.

Barns reaktioner
• Inte alltid som det blir som du tänkt dig. Tänk på att du har
försprång, du har haft längre tid att vänja dig.
• En del frågar mycket och reagerar, en del frågar ingenting
alls just då utan behöver mer tid.

Vad är utifrån ålder
det svåraste för barnet?
• Småbarnsåldern – att bli övergiven
• Förskoleåldern – kroppslig skada
• Skolåldern – att saker blir annorlunda
• Tonåren – att känna sig kränkt och inte behålla sin integritet

Vad är viktigast för barnet?
• Föräldrarnas förmåga att hantera kris
• Känslomässiga klimatet i familjen

Stöd
• Verksamheten ska kunna ge stöd till barn som närstående,
eller veta vem man ska hänvisa till.
• När förälder eller annan närstående drabbas av allvarliga
svårigheter påverkar det alla i familjen, familjeklimatet,
föräldrarnas psykiska hälsa, förutsättningarna för
föräldraskap, vardagen och hur barnen mår. Stödet behöver
inriktas på både familjens, föräldrarnas och barnens behov.

Behandling
• En del barn behöver egen behandling, t ex i form av
samtalsstöd eller olika former av anpassningar för att klara
sin vardag och skolgång.
• Hänvisa familjen till rätt vårdnivå för hjälp – elevhälsa, barnoch ungdomshälsan, socialtjänsten, BUP eller annat.
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Samtalsgrupp/stödgrupp för
barn, ungdomar och föräldrar i sorg
•
•
•
•
•
•
•

En trygg miljö att träffa andra i liknande situation
Möjlighet att dela tankar, känslor och erfarenheter
Normalisering
Stöd
Hjälp att hitta nya strategier
Ord för tankar och känslor
Hopp om förändring

Hur ser en träff ut?
•
•
•
•
•
•

Kvällstid kl 17-19, oftast varannan vecka
På Lekterapin på CLV
Börjar med gemensam måltid
Uppdelning, barn och vuxna i två olika grupper
Barngrupp – mycket lek och aktiviteter
Vuxengrupp – mest prat

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

1. Information

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

2. Min familj – vem dog?

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

3. Sjukdomstid och begravning

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

4. Vad har blivit annorlunda?

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

5. Känslor

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

6. Minnen

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

7. Mitt nätverk
Min hjälpande hand
Ibland känner man sig ensam.
Det kan vara viktigt att tänka
på att det finns människor som
kan vara till hjälp och stöd.
Försök att hitta ett namn till
varje finger.

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

8. Då, nu och framtiden

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

9. Farväl

Träff Tema

Exempel på innehåll

1 Information

Vad innebär det att delta i en grupp?
Förmedla hopp, möjlighet att se att det finns andra och att man inte är ensam.

2 Min familj –
vem dog?

Berätta – dela erfarenheter.

3 Sjukdomstid och Berätta – dela erfarenheter.
begravning
4 Vad har blivit
annorlunda?

Hemma, med kamrater, i skolan med flera exempel.

5 Känslor

Vad är känslor? Hur märks de? Var sitter de?
Masker, försvar, inutikänslor, utanpåkänslor, mina känslor, andras känslor, min
sorg, andras sorg, skuldkänslor.

6 Minnen

Foto. Minnessak. Vem var han/hon? Svåra dagar.
Goda minnen, pinsamma minnen, roliga minnen.

7 Mitt nätverk

Min familj, mina vänner och mina släktingar. Till vem går jag när jag behöver stöd?

8 Då, nu och
framtiden

Hur var det då? Hur är det nu? Hur blir framtiden? Utforska hopp och fruktan inför
framtiden. Vem är jag nu? Vad behöver jag? Var får jag stöd?

9 Farväl

Att ta farväl av den döda, av gruppen och av ledare.

10 Uppföljning –
återträff

Att träffas igen. Vad har hänt? Hur går det?

10. Uppföljning – återträff
– Hur länge ska han vara död?
– Död, det är man alltid.
– Men hur länge är alltid?
– Jamen, för evigt.
– Men HUR MÅNGA ÅR ÄR DET?
Elisabeth Gummesson, 9 år

Tack!

Helen Runesson
helen.runesson@kronoberg.se

