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Barnkonventionen  
Har funnits sedan 1989. Blir lag 1 januari 2018
Rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för 
fysiska , psykiska, andliga ,moraliska  och social utveckling

Alla barn är lika värda och ingen får 
bli diskriminerad.

Myndigheterna måste alltid handla utifrån 
barnets bästa.

Barn har rätt till liv och utveckling.

Barnet har rätt att säga hur det vill ha det. 
Vuxna ska lyssna på barnet.
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Ankomstsamtal

Fråga alltid om det finns närståendebarn ,barn som

bor hemma hos patienten.

Kan vara egna barn eller bonusbarn.

Dokumentera alltid barnets födelseår i journalen.

Bjud in barnen i ett lugnt skede.
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Frågor om barn som bör ingå ankomstsamtalet

Tillgodoses barnets behov ,trygghet av någon annan vuxen 

när föräldern är sjuk? 

Kan barnet behålla sitt vardagsliv? 

Hur får barnet information om förälderns tillstånd? 

Hur ges barnet möjlighet att uttrycka sina egna tankar för 

att bearbeta och förhålla sig till situationen?

Vilket nätverk finns runt barnet, ungdomen och familjen?

I samråd med föräldern bestäms vilka som bör kontaktas.
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Barn till svårt sjuka vuxna behöver:

Svar på sina frågor och funderingar .

Kunskap om sjukdomen/ tillståndet och vad som hör 
till sjukdomen/tillståndet, dess förlopp och 
behandling. 

Känslomässigt utrymme att reagera. 

Stöd till ett så stabilt vardagsliv som möjligt
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Vetskap om att det inte är deras fel att föräldern 

är sjuk .

Information om vem de kan kontakta i svåra 
situationer .

Möjlighet till delaktighet.
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Föräldrar behöver:

Uppmärksammas om barns behov av information, 
råd och stöd när en anhörig vuxen drabbats av 
allvarlig sjukdom, missbruk, skada eller död.

Få samtala om sin situation samt få råd om hur de 
kan informera och stödja sina barn. Hur tänker de 
kring barnets situation och framtid?
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 Fortsättning föräldrar behöver:

Respekteras för sitt ansvar över sina barn. Om den 
sjuka föräldern saknar förmåga att stödja och 
informera barnet är det viktigt att någon annan 
närstående vuxen görs delaktig.

Kontaktperson för familjen bör finnas. 
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Barns utveckling

0-2 år de lilla barnet lever i känslan.

Kan känna av vad som händer i familjen.

3-6 år Använder språket . Tänker i orsak och verkan , man blir 
förkyld om man går utan mössa.

För de yngre är döden något tillfälligt för de äldre är döden 
oåterkallelig  och förknippas med rädsla.

7-12 år vill veta mycket . Börjar förstå att familjesituationen 
skiljer sig  från kompisarnas liv.

Kan skämmas för sin förälder vilket skapar skuldkänslor.

13-18 år Förstår allvaret , ärftlighet.

Vägen till ett självständigt liv kan tillfälligt bromsas.

Söker ibland stöd hos kompisar och andra vuxna. 9



10 önskningar från barn som anhöringa

Se mig och lär dig mitt namn.

Le mot mig

Fråga om det är något jag behöver

Våga se mig i ögonen

Försök se värden ur mitt perspektiv

Fråga mig på ett öppet sätt

Lägg ifrån dig pärm och nycklar

Berätta för mig att det är bra att gråta ibland.

Låt mig få vara ett barn

Var dig själv så som du är
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Anmälan Barn som far illa

Var och en som får kännedom eller misstanke om något 
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till
ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden .

Myndigheter inom hälso och sjukvården är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom
eller misstanke om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.
Detta gäller även de som är anställda hos myndigheten.



Närståendebarn blir vuxna

Många av de patienter vi möter idag har varit 
närstående barn, många av dem är påverkade av 
vad de varit med om som barn. Detta påverkar idag 
deras sätt att hantera sin sjukdom, vården och 
vardagen.

Många av våra barn kommer att bli våra patienter i 
framtiden.

Vi kan påverka hur dessa individer i framtiden 
kommer att klara vardagen, kriser, sjukdom.

12



Kiwanidockan beställs gratis  från     
jorn.andersen@glocalnet.net
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