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Målgrupp

• Barn 7-18 år men en

• Förälder/vårdnadshavare/
bor varaktigt, som har en

• Sjukdom/en allvarlig fysisk el 
psykisk sjukdom, ett missbruk, 
en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, en 
förälder som avlider.
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Ledstjärna för utvecklingsarbetet BRA

ett starkt barnrättsperspektiv med fokus på barnet som subjekt och aktör 
med rätt att själv få komma till tals



Barnhusets referensgrupp 

- Inte ömka, inte hundögon, ge oss inte tycka-synd-om-blicken
- Prata med – inte om
- Uppmärksamma alla barn, varje enskilt barn. Vi behöver olika
- LYSSNA PÅ BARN! 
- Skapa skyddsnät
- Status ”hypa” att ha varit anhörigt barn
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BRA modellen 

Ett stöd till personal i hur de kan gå tillväga när de 
uppmärksammar målgruppen anhöriga barn och deras rätt till 
information, råd och stöd.

En möjlighet för barn som är anhöriga att få komma till tals 
och uttrycka sina behov av information och stöd.





Ett erbjudande till alla!

Något som är en rättighet och erbjuds alla, kan normalisera det behov av stöd som 
barn och deras familjer kan ha i en svår livssituation och minskar eventuell skam och 
skuld. 
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BRA samtal
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Syfte och målsättning

Här och nu– syftar BRA-samtal till att öka barnets delaktighet och 
handlingsutrymme i sitt eget liv

På lång sikt– är målsättningen att stärka barnets utveckling och förebygga fysisk 
och psykisk ohälsa
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BRA-samtal i en insatstrappa

Synliggörande & generell 
information

Förmedla 
informationsmaterial

Ett informationssamtal

Kartläggning av situation 
& individuellt anpassad 
info

1-2 samtal om sjukdomen

1-2 samtal om stöd

Ett uppföljningssamtal

Stödinsatser

Behandling



Teoretiska byggstenar 

• Empowerment

• KASAM

• Resiliens, coping

• Kunskap om risk- och skyddsfaktorer och förebyggande arbete



Risk och skyddsfaktorer

• Att ha en känsla av kontroll över sitt liv

• Barnet upplever sig bli behandlat med 
förståelse och respekt

• Stödjande relationer till minst en 
person

• Att klara av studier

• Att inte känna skuld för föräldrarnas 
problem eller sjukdom



En känsla av sammanhang – att förstå och hantera sin situation

”Man vet hur man ska hantera situationen, vet varför, varför 
hon beter sig på det sättet så man inte tror att det är ens eget 
fel.” 

s. 25 f. Barns rätt som 

anhöriga – en antologi om 

att göra barn

delaktiga



Cirkeln
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Personalens roll under samtalet med barnet är

- Att vara lyhörd för vad barnet vill prata om

- Att uppmuntra och stödja barnet i att berätta om sin situation 

- Att lyssna!

Tänk på! Du behöver inte vara psykolog, terapeut eller kurator under samtalet - din 
roll är att möjliggöra för barnet att berätta om ev behov av stöd.
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Samtalsledare: Jaha, ska vi titta på de här cirklarna som jag hade här?
Barn: Mm.
Samtalsledare: […] Här är det två papper, och det är lite grejerna det här handlar 
om, varför vi träffas nu. Den här cirkeln, den handlar om att kunna prata kring 
sjukdomen. Så har de delat in det så här, som i tårtbitar nästan. Vanliga frågor som 
man kan ha, till exempel. Och i den här cirkeln så pratar vi om hur du har det just nu, 
och så får man fylla i och måla och så. Vad tycker du, vad känns viktigast att börja 
med? Känner du att ”Ja, jag har massor med frågor kring sjukdomen”, och så där, så 
att du skulle vilja börja med det? Eller ska vi börja med att kolla hur du har det just 
nu?
Barn: Vi kan ta det.
Samtalsledare: Hur du har det just nu?
Barn: Mm. Extrakt 1 

Maria Eriksson (2018). Användningen av BRA – Barns Rätt som Anhöriga



Ökat handlingsutrymme

”Genom att barnen får hjälp att själva formulera sina behov och 
frågor kan de också få större möjligheter att faktiskt påverka vad 
som ska hända med dem. Samtidigt får de hjälp att formulera 
det de behöver i förhållande till
barns rättigheter, vilket stärker
deras position ytterligare.”
(Maria Eriksson)

s. 25 f. Barns rätt som 

anhöriga – en antologi om 

att göra barn

delaktiga



Barnets benämning av förändringsbehov - att använda barnets 
rättigheter

Extraxt 11 
Samtalsledare: […] Du skriver ”jag hörs inte jättemycket”?
Barn: Nej.
Samtalsledare: Så rätt att säga vad du tycker och bli lyssnad på, det tycker … du 
hörs inte jättemycket?
Barn: Nej. Alltså …
Samtalsledare: Är det någon som tar … lyssnar … alltså … så du säger faktiskt vad 
du tycker, men ibland eller väldigt ofta blir du inte lyssnad på?
Barn: Alltså jag blir … jag har chansen hela tiden men jag vågar inte säga det direkt. 
Men alltså vi pratar bara om [syskon], så jag hörs inte jättemycket med det jag vill säga 
egentligen.



Barnets bedömning av sin situation

”Guiden för BRA samtal anger tydligt att samtalsledaren ska be barnet berätta och 
förklara, och arbetssättet med bedömning följt av utforskande ser ut att fungera väl 
utifrån syftet att få barnet att med egna ord beskriva sin situation och sina 
upplevelser.” 

(Eriksson 2018)



Att berätta och bedöma med hjälp av färger

Barn: Så.
Samtalsledare: Då har du fyllt i med blått för okej … 
Barn: Det är okej. Och rosa för inte bra.
Samtalsledare: Ja. Vill du berätta, varför har du valt att göra så?
Barn: För att … Vänta, det är också en till färg. Där, så.
Samtalsledare: Du sätter dit bra också?
Barn: Ja. För ibland så är vi med varandra och så, och det är jättemysigt. Vi kollar på 
ganska många filmer tillsammans och så. Det är varför jag tar bra. Och okej är när vi 
är tillsammans … Ja, men när [förälder] går för att göra något, och så. Och så sitter 
man själv där kvar, som det var i går. [Förälder] var tvungen att ta medicin, och så, jag 
blev lämnad kvar. Och sen inte bra är när vi typ verkligen är själva och inte är med 
varandra, och så, och där kommer [syskon] med också.                              Extrakt 5

(Maria Eriksson, 2018)



Ett barn som haft BRA-samtal

”Jag tycker det är bra för att… man, då pratar man inte med 
föräldern, och då håller man inte inne sina ord lika mycket, 
sedan när man pratar självständigt så pratar man mer, för man 
vet att man kan säga mer, det är lättare att se…När det är 
föräldern så är det de som pratar mest.”
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Konferens om barns rätt som anhöriga i Stockholm 2019

Tid: 6 februari 2019

Plats: Garnisonen, Karlavägen 100

Avgift: 1450 kr ex moms

http://www.allmannabarnhuset.se/seminarie/konferens-om-barns-ratt-som-
anhoriga/

http://www.allmannabarnhuset.se/seminarie/konferens-om-barns-ratt-som-anhoriga/


Utbildningsmaterial



Utbildning i BRA-samtal i Stockholm 2019

Plats: Stiftelsen Allmänna Barnhusets, Linnégatan 89 c i Stockholm

Datum: 28 februari och 28 mars 

Tid: 08.30-16.00

Pris ex moms: 4 500 kr + 462 kr utbildningsmaterial

För mer information kontakta projektledare Åsa Lundström Mattson, 
asa.l.mattson@allmannabarnhuset.se
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