
Barn som anhörig  

Omkring 3 500 barn varje år eller nästan tio barn om dagen mister en förälder, i många fall plötsligt 

och oväntat. Plötslig död orsakad av självmord, våld eller olycka drabbar omkring 600–650 barn om 

året. I dessa fall är det ofta förskolebarn som drabbas. Hälso- och sjukvården ansvarar för 

information, råd och stöd till barn som oväntat mister en förälder.  

I hälso- och sjukvårdslagen framgår att 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  

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning  

2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada 

3. är beroende av alkohol eller annat beroendeframkallande medel (substansbruksberoende) 

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor 

tillsammans med oväntat avlider. 

Inom omsorgsförvaltningen har samtliga medarbetare, chefer, stödfunktioner, politiker och 

verksamheter ett ansvar – vi är alla ansvarsbärare för det interna arbetet gällande barnrätten, men 

även i samverkan: 

• Respektera barns rättigheter: agera respektfullt gentemot barns rättigheter. Vi ska 

underlätta för barn så att de kan använda sina rättigheter. Maktmissbruk och övertramp av 

barns rättigheter ska följas upp.  

• Skydda barns rättigheter: skydda barn mot kränkningar och övergrepp. Vid misstanke om 

oro att ett barn far illa ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) 

initieras. Vid kännedom om plötsligt dödsfall av vårdnadshavare där minderåriga barn 

finns med, ska kontakt med Socialtjänsten (Arbete- och välfärdsförvaltningen) initieras.   

• Uppfylla barns rättigheter: stöd till barn så att de kan utöva sina rättigheter. Alla enskilda 

barn eller barn som grupp som påverkas av verksamheten/insatsen har ett anspråk  

Socialstyrelsens kartläggningar visar att det finns brister i samverkan och strukturer för det 

samhälleliga ansvarstagandet och ansvarsfördelningen när det gäller att tillgodose barns behov då en 

förälder plötsligt avlider. Strukturer för stöd till barn och unga som plötsligt mister en förälder är 

bristfälliga och ansvarsfördelningen oklar. Det är kommun och region som har det huvudsakliga 

ansvaret för folkhälsoarbete. 

Att fråga om det finns minderåriga barn i samband med en vuxen persons oväntade dödsfall är en 

förutsättning för att kunna ge det stöd som barnet behöver. Vid oväntade dödsfall utanför sjukhus, 

t.ex. olyckor, hastig sjukdom eller självmord så är det många gånger medarbetare inom olika 

verksamheter som är första person för kontakt och därför viktigt för medarbetaren att veta hur och 

var medarbetaren kan hänvisa den kvarlevande vuxna och barnet vidare för stöd och hjälp.  

Region Skåne 

Första linjen för barn och unga i ålder 6-17år  

044- 309 40 04 

Första linjen har ett generöst erbjudande om stöd och hjälp oavsett problemets art. Det innebär att 

första linjen eftersträvar en helhetsbild av barnet, ungdomen och dess sammanhang. Alla 



förstalinjemottagningar kan inte hjälpa till med alla typer av problem, men alla 

förstalinjeverksamheter kan identifiera orsaker till psykisk ohälsa och vid behov lotsa till ”rätt” 

verksamhet för det problemet. 

Insatser: 

1. Främjande och förebyggande insatser  

2. Konsultativt stöd till andra verksamheter  

3. Hänvisning och remittering 

 4. Kartläggning och bedömning  

5. Stöd och behandling enskilt eller i grupp 

 

Mellanvård BUP Kristianstad för barn och unga i ålder 0-17 år 

044- 309 23 00 

För barn och unga som är under 18 år och som har behov av psykiatrisk specialistvård. Kan träffas 

tillsammans med familjen eller ensamt med barnet/ungdomen. På mellanvården erbjuds stöd och 

behandling vid psykisk ohälsa, till exempel ångest, depression och ätstörning. Här utreds även 

misstanke om olika funktionsnedsättningar.  

 

Akutmottagning barn- och ungdomspsykiatri Malmö för barn och unga under 18 år 

040-33 17 11 

För barn och unga som behöver akut psykiatrisk vård och är under 18 år. Tar emot patienter från hela 

Skåne. På plats så gör en sjuksköterska en bedömning av hur barnet/ungdomen mår och vilken vård 

som eventuellt behövs. Ibland får även barnet/ungdomen träffa en läkare som avgör om det finns 

behov för att läggas in på deras akutavdelning. 

 

Kristianstad kommun 

Mottagningsteam Barn- och unga Kristianstad för barn och unga i ålder 0–20 år 

044-13 26 00 

Hjälper barn och ungdomar som har det jobbigt hemma eller i skolan, upplever mobbing eller som 

själva mobbar. Arbetar för att förebygga kriminalitet och drogmissbruk bland unga vuxna och 

med familjebehandling. Erbjuder olika utbildningar till föräldrar.  

• Erbjudande om insats kontaktfamilj föregås alltid av en utredning, ett beslutsunderlag till 

varför insatsen ska ges. Kan vara möjligt under en period om behovet finns när en 

vårdnadshavare plötsligt avlider och kvarlevande förälder och barn behöver avlastning under 

en kommande tid.   

 

Lönnen Öppenvårdsmottagning för unga och vuxna från 13 års ålder och uppåt  

044-13 49 39 

Lönnen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder samtalsbehandling till individer, par och familjer 

som är bosatta i Kristianstads kommun. Lägsta åldersgräns är 13 år. Lönnen arbetar utifrån ett 

lösningsfokuserat och familjeterapeutiskt arbetssätt. I samtal arbetar personalen tillsammans med 

ungdomen/vuxen för att hitta egna lösningar och hitta nya vägar. Fokus ligger på de relationer och 

det sammanhang som ungdomen/vuxna lever i.  

Prisma för barn och unga i ålder 0-20 år 

044-13 50 00 



Prisma är en öppenvårdsenhet som erbjuder behandling till familjer med barn i åldrarna 0-20 år. 

Prisma är en del av Arbete- och välfärdsförvaltningen och familjerna kommer hit antingen efter egen 

ansökan eller en orosanmälan som lett till en barnavårdsutredning. Problematiken kan variera från 

missbruk, våld, kriminalitet till problem i relation eller samspel. 

De som arbetar på Prisma är familjebehandlare eller ungdomscoacher med varierande utbildning 

inom socialt arbete. De har lång erfarenhet av att arbeta med familjer som hamnat i kaos och en 

känsla av frustration och hopplöshet. 

Familjeservice, erbjuder rådgivande och stödjande samtal till familjer med barn i åldern 0-20 år   

0733-13 61 01 

Rådgivande och familjestödjande samtal. Får träffa en socialrådgivare för att prata kring de 

utmaningar som familjen har just nu. Kan komma själv som förälder, med partner och/eller 

tillsammans med barnet. Familjeservice samarbetar också med övriga nätverk som förskola, skola 

eller andra viktiga personer om det gynnar familjen. 

Mottagningsteam ekonomi (ekonomiskt bistånd) 

044-13 50 00 

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan handla om arbetslöshet eller att inkomsterna av 

andra skäl inte räcker till. Kristianstads kommun kan ge råd och stöd i frågor om ekonomi.  

 

• Det kan även handla om en ansökan från efterlevande förälder om tillfälligt ekonomiskt 

bistånd som lån i avvaktan på den bouppteckning som ska göras.  

 

Sociala jouren  

via Räddningstjänst på 044-775 78 78, vardagar efter kontorstid, samt nätter och helger. 

Sociala jouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. Här kan man få rådgivning eller 

hjälp med olika akuta sociala problem som inte kan vänta till nästkommande vardag. Barn som far 

illa, våld och missbruk är prioriterade områden. Både privatpersoner och myndigheter kan kontakta 

sociala jouren. 

 

 


