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D
en psykiska ohälsan bland 
barn och unga är utbredd, 
och det märker vi tydligt i 
Bris stödlinje. Under förra 
året hade Bris mer än 41 000 

kurativa samtal med barn. I hälften av 
samtalen var psykisk ohälsa anledningen 
till att barnet kontaktade Bris, och vart 
tionde samtal handlade om tankar om att 
inte orka leva.   

Nu behöver vi åtgärder! 
Orsakerna till att barn mår dåligt är 
olika, komplexa och tar sig olika uttryck. 
Samhällets uppbyggnad med stora 
skillnader i barns uppväxtvillkor, tidiga 
prestationskrav både inom skolan och på 
fritiden, samt sociala medier som tydligt 
speglar skillnaden mellan de som har 
och inte har, bidrar på olika sätt till barns 
psykiska ohälsa. Det krävs nu åtgärder. 
Åtgärder där flera av samhällets aktörer 
samverkar och där barn blir delaktiga i 
arbetet med att hitta lösningarna. Det 
krävs också att vi både fokuserar på 
det förebyggande arbetet för att främja 
psykisk hälsa och på vården av den 
psykiska ohälsan.    

Därför har skolan en viktig roll 
Under uppväxten kommer ett barn 
ha tillbringat ungefär 20 000 timmar 
i skolan. Därför kan man inte förbise 
skolans roll. För vissa barn bidrar dock 
skolan till en onödig stress och press, 
andra barn saknar nödvändigt stöd i 
undervisningen. Bris ser att det finns 
behov av förbättrade förutsättningar för 
elevhälsan. Det eftersom den inte alltid 
klarar av att möta de behov som finns. 
En välfungerande skola och elevhälsa ger 
barn en trygg och hälsosam miljö. Där 
barn får möjlighet att växa och må så bra 
som möjligt.   

Öka barnens fysisk aktivitet 
En annan viktig del av arbetet för psykisk 
hälsa är att främja fysisk aktivitet för 
barn och unga. En Sifo-undersökning 
som Bris gjorde 2020 visade att 1 av 3 
unga uppger att de vill röra på sig mer. 
Men trenden går åt fel håll och barn 
rör sig mindre. Barnets möjligheter till 
fysisk aktivitet är till stor del beroende av 
tillgänglighet. Det handlar inte bara om 
föräldrars ekonomiska förutsättningar att 
kunna betala för olika fritidsaktiviteter. 
Utan även rörelse som sker i offentliga 
miljöer. För att främja fysisk aktivitet för 
barn krävs även mer tid för fri rörelse och 
fler trygga, tillgängliga och stimulerande 
miljöer där barn kan röra på sig.  

Slutligen måste man erbjuda barn med 
mer allvarlig psykisk ohälsa en bättre och 
mer tillgänglig vård. Samt att vårdkedjan 
måste hålla ihop. För barn som mår dåligt 
är de långa kötiderna och slussandet 
runt bland olika delar av vården ett stort 
problem. Barn måste bli delaktiga och få 
förståelse för sin egen vård. Framförallt 
kan inte barns rätt till vård skilja sig 
mellan olika delar av Sverige samt mellan 
olika barn. På sättet som det gör idag.   

Ett samhälle som främjar 
barns psykiska hälsa 
Det är många barn som mår dåligt och den vanligaste orsaken till att barn kontaktar 
Bris är deras psykiska hälsa. Nu krävs både förebyggande och främjande arbete och 
en mer tillgänglig vård för att främja barns psykiska hälsa.  

Återvinn gärna tidningen

@Mediaplanetsweden
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Föräldraföreningen för 
Dyslektiska Barn
Läs om varför Tidig upptäckt och rätt 
stöd är A och O vid dyslexi. 

Magnus Jägerskog
Generalsekreterare 
BRIS

Text 
Magnus Jägerskog
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I DETTA NUMMER LEDARE

Barnhälsa är dedikerad till de många 
frågor som berör barn och ungas hälsa 
och välbefinnande. Vi vill ge barnen 
de bästa förutsättningarna i livet och 
tillsammans med de medverkande 
aktörerna lyfter vi bland annat barns 
rättigheter, den psykiska såväl som 
fysiska hälsan. Trevlig läsning!

Nike Lestander, projektledare

Under uppväxten 
kommer ett barn ha 
tillbringat ungefär 
20 000 timmar i 
skolan. Därför kan 
man inte förbise 
skolans roll.
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Många samhällsaktörer arbetar aktivt för att inkludera fler barn och unga i sina verksamheter. 
Men för att så många som möjligt ska kunna ta del av de insatser som görs behöver vi utgå 
från olika behov. Barn och unga med funktionsnedsättning får idag inte samma möjligheter till 
delaktighet i samhället som andra barn och behöver därför i större utsträckning finnas med i 
de sammanhang där samhällsaktörer lyssnar på barn och unga.  

ämre hälsa och levnadsvillkor 
Att ge varje barn och ungdom 
goda förutsättningar att kunna 
utvecklas på bästa möjliga sätt 
är en av samhällets viktigaste 

uppgifter. Barn är självständiga individer 
med egna rättigheter och behov, men 
de har också olika bakgrund och 
förutsättningar som påverkar deras 
möjligheter i livet. 

Barn och unga med funktionsnedsättning 
har inom många samhällsområden sämre 
levnadsvillkor jämfört med barn och 
unga utan funktionsnedsättning. Vi ser 
också att det på många områden saknas 
kunskap om dessa barns förutsättningar 
och behov. Det saknas även statistik och 
annan data där det framgår vad barn och 
unga med funktionsnedsättning tycker 
och hur de påverkas i olika situationer. 

Barn i Sverige har i allmänhet en god 
hälsa. Däremot ser man en oroande 
utveckling när det gäller barns och ungas 
psykiska hälsa. Sedan mitten av 1980-talet 
visar utvecklingen att allt fler barn och 
unga uppger att de mår dåligt. Flickor mår 
sämre än pojkar och barn och unga med 
funktionsnedsättning mår sämre än barn 
och unga utan funktionsnedsättning.  

–Vi ser även att detta speglar skillnader 
i tankar på suicid. Unga och unga vuxna 
med funktionsnedsättning uppger 
i högre grad att de någon gång haft 
självmordstankar jämfört med unga utan 
funktionsnedsättning. Hela 17 procent 
jämfört med 3,7 procent. Det finns helt 
klart en stor psykisk ohälsa bland de här 
unga, säger Maria Melin. 

Barn och unga med funktions-
nedsättning löper också större risk 
att utsättas för alla typer av våld och 
övergrepp. Bland elever i årskurs nio i 
grundskolan och årskurs två i gymnasiet 
uppger mer än dubbelt så många med 
funktionsnedsättning att de har blivit 
utsatta för psykisk misshandel jämfört 
med de utan funktionsnedsättning. 
Det är även fler som uppger att de blivit 
utsatta för fysisk misshandel samt att 
de upplevt eller bevittnat våld mellan 
föräldrarna. Även på nätet är barn 
och unga med funktionsnedsättning 
överrepresenterade i att råka illa ut på 
olika sätt.  

–Alla barn och unga har samma rätt 
till en trygg uppväxt, med en god hälsa 
och förstås, fri från våld. Men för att 
kunna uppnå det behöver vi en mångfald 
av lösningar på de hinder som finns. Vi 
samhällsaktörer måste fråga oss själva 
– hur kommer den här insatsen eller 
beslutet att påverka olika barn och unga 
på olika sätt? Och hur kan vi hantera 
olikheterna så att det blir bra för alla?  

Alla barns erfarenheter är viktiga 
Alla samhällsaktörer som arbetar 
med barns och ungas hälsa behöver 
ta höjd för att barn och unga har olika 
förutsättningar och behov. Annars kan 
det leda till att åtgärder och insatser bara 
utformas efter vissa barns behov och kan 
leda till att andra barn inte kan ta del av 
vissa insatser.  

–Det handlar först och främst om att se 
till att funktionsnedsättning inkluderas 
i breda undersökningar och generella 
initiativ riktade till alla barn och unga.  

Men det behövs också fördjupnings-
studier och undersökningar som är 
specifikt riktade mot barn och unga med 
funktionsnedsättning. Barn och unga 
med funktionsnedsättning behöver 
dessutom få vara representerade i de 
sammanhang där barn får komma till tals.  

–Barn och unga är experter på sitt eget 
liv och på att vara just barn och unga. Det 
är bara barn med en funktionsnedsättning 
som vet hur det är att vara barn och leva 
med en funktionsnedsättning idag. Deras 
röster och åsikter är viktiga för att skapa 
trygga och bra samhällen för de som växer 
upp. Det finns ett stort behov hos alla barn 
att kunna vara med och påverka de beslut 
som har en stor inverkan på deras egen 
livssituation, avslutar Maria Melin.  

Maria Melin
Processamordnare
Myndigheten för 
Delaktighet

Alla barn 
och unga har 
samma rätt 
till en trygg 
uppväxt, med 
en god hälsa 
och förstås, fri 
från våld.
Maria Melin

Text 
Catharina Holm

Vill du veta mer?  
Läs på mfd.se

Denna artikeln är i samarbete med Myndigheten för delaktighet.
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Låt barn med olika behov 
påverka sitt eget liv 
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Adam Bitén
Utredare
Myndigheten för  
familjerätt och 
föräldraskapsstöd

Tony Boman
Utredare
Myndigheten för  
familjerätt och 
föräldraskapsstöd

tt starkt föräldraskapsstöd  
förebygger brottslighet 
På senare år har barns och 
ungas brottslighet fått stor 
uppmärksamhet, inte minst 

gällande gängbrottslighet. En viktig 
skyddsfaktor mot brott är att tidigt 
erbjuda stöd och involvera föräldrar, 
så att de kan vara delaktiga under 
barnets hela uppväxt, menar utredarna 
samstämmigt.  

–Det är viktigt att stödet i första hand 
levereras genom etablerade och varaktiga 
strukturer, såsom barnhälsovård, 
förskola och skola. Utöver det krävs en 
stödjande helhetssyn, där olika goda 
krafter hjälps åt för att nå föräldrar 

med olika förutsättningar och behov. 
Tillsammans kan vi skapa strukturer som 
ger barn och ungdomar bättre möjlighet 
till en bra uppväxt och goda relationer till 
sina föräldrar. Då minskar även risken för 
brott, sammanfattar Adam Bitén. 

Vad är föräldraskapsstöd? 
–Föräldraskapsstöd är insatser, 
aktiviteter och verksamheter som stärker 
föräldraförmågan och relationen mellan 
förälder och barn. Det kan handla om 
att ge föräldrar kunskap om barnets 
rättigheter, hälsa och utveckling, att 
stärka föräldrars relation till varandra 
och samspel med barnet samt att stärka 
familjens sociala nätverk, säger Tony 
Boman. 

Familjekonstellationer ser olika ut. 
Tony Boman betonar därför vikten av att 
alla som ingår i ett föräldraskap ska få 
tillgång till föräldraskapsstöd, inte bara 
biologiska föräldrar. Det kan exempelvis 
handla om en bonusförälder eller far- och 
morföräldrar som står barnet nära.  

Stärkande i föräldrarollen 
–Det är viktigt att förstå att 
föräldraförmågan kan variera under 
barnets uppväxt, och att alla barn är 
unika. Även föräldrar förändras med 

Text 
Annika Wihlborg

Vill du veta mer? 
Läs på mfof.se/
foraldraskapsstod
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Föräldrar har en unik möjlighet att främja sina barns hälsa och utveckling. 
Relationen mellan föräldrar och barn är också viktig för att förebygga 
brottslighet på lång sikt. Det är därför föräldraskapsstödet är så viktigt under 
barnets hela uppväxt, menar utredarna Adam Bitén och Tony Boman på 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

tiden. Det kan därför vara nyttigt att få 
tillgång till verktyg och metoder som 
stärker dig i din roll som förälder och ger 
goda förutsättningar att bygga en stark 
relation till ditt barn, säger Adam Bitén. 

–Jag brukar likna föräldraskapsstödet 
med uppmaningen man får i samband 
med säkerhetsgenomgången på flygresor. 
Där uppmanas man som förälder att ta på 
sin egen syrgasmask innan man hjälper 
sitt barn. Så fungerar det även med 
föräldraskapsutbildningar, de ger syre, 
energi och kunskap i rollen som förälder, 
säger Tony Boman. 

Betydelsefullt erfarenhetsutbyte 
Att använda föräldraskapsstöd som en 
resurs för att utveckla sitt föräldraskap 
handlar inte om att vara en dålig eller bra 
förälder. Det kan i stället handla om att 
följa med och utveckla föräldraförmågan 
genom att exempelvis ge sig själv 
möjligheten att diskutera utmaningar 
tillsammans med andra föräldrar.  

–Det är viktigt att poängtera att det inte 
behöver bero på brister i föräldraskapet, 
men som förälder möter man ofta nya 
utmaningar och då kan det vara nyttigt 
att fylla på med fler redskap och metoder 
i föräldraskapet. Allt för att bidra till att 
barnets hälsa och utveckling, säger Adam 
Bitén. 

Utmaning att nå alla föräldrar 
Det är kommunerna runtom i landet 
som ansvarar för att tillgängliggöra 
föräldraskapsstöd till samtliga föräldrar, 
från graviditeten till dess barnet är 
18 år. Stödet ska vara kostnadsfritt 
och anpassas utifrån de lokala och 
individuella behoven.  

–Det är viktigt att trösklarna till 
föräldraskapsstöd är så låga som 
möjligt. Kommunerna erbjuder både 
grundläggande föräldraskapsstöd till 
samtliga föräldrar och specifikt stöd till 
föräldrar och barn med särskilda behov. 
En utmaning är att nå ut till alla föräldrar 
och öka kännedomen om vilken nytta 
stödet kan göra, säger Tony Boman.  

             FAKTA OM MFoF

MFOF är en statlig myndighet som arbetar för att barn  
ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.  

Länsstyrelserna är en viktig länk för MFOF. Länstyrelserna 
skapar bland annat förutsättningar för regional samverkan 
och ger stöd till kommuner. De samarbetar även med 
regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla 
föräldraskapsstödet.  

Stöd till föräldrar  
motverkar brottsligheten

Detta uppslag är i samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.
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Ulrika Berggren
Utredare
Myndigheten för  
familjerätt och 
föräldraskapsstöd

Text 
Annika Wihlborg

Vill du veta mer? 
Läs på mfof.se/
internationella-
adoptioner
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MFoF erbjuder stöd och kunskap 
inom internationell adoption

Detta uppslag är i samarbete med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Forskning visar att adoptionen kan påverka en individ genom hela livet, vilket gör adopterade till 
en mer sårbar grupp än andra. Därför är det viktigt att samhället stöttar och etablerar trygga och 
säkra förhållanden för adopterade. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en 
kunskapsmyndighet med ansvar för internationella adoptioner, familjerätt, föräldraskapsstöd och 
familjerådgivning. MFoF arbetar också för att internationella adoptioner till Sverige ska ske på ett 
lagligt och etiskt godtagbart sätt.

D
et övergripande syftet med 
vår adoptionsverksamhet 
är att bidra till en bra, trygg 
och rättssäker situation 
för barn som adopteras till 

Sverige. Ambitionen är att adopterade 
barn ska få en trygg uppväxt och goda 
relationer till sina föräldrar, säger Ulrika 
Berggren, utredare på Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd.

I Sverige har kommunerna ansvar för 
att förbereda och utreda de som vill 
adoptera. Kommunerna har också ett 
ansvar för att ge stöd efter adoptionen, 
både till adopterade och adoptivföräldrar.

–Vi stöttar kommunerna i detta 
arbete, bland annat med kunskapsstöd 
och vägledning. Vi arbetar även för att 
internationella adoptioner till Sverige ska 
ske på ett lagligt och etiskt godtagbart 
sätt, bland annat genom att utöva 
tillsyn och bevilja auktorisationer till 
adoptionsorganisationer, säger Ulrika 
Berggren.

MFoF:s stöd till adopterade
MFoF kan ge stöd med ursprungssökning 
för internationellt adopterade från 
18år. Det kan bland annat handla om 
att skapa en bild av livshistorien och 
ursprunget, ge stöd att få tillgång till 
och tolka adoptionshandlingar, samt att 
söka biologiska släktingar. Det kan även 

handla om att få adoptionshandlingar 
översatta samt etablera kontakt 
med myndigheter i den adopterades 
ursprungsland.

–MFoF erbjuder också ett 
adoptionsspecifikt samtalsstöd som riktar 
sig till internationellt adopterade från 15 
år samt adoptivföräldrar. Samtalsstödet 
utförs på vårt uppdrag av företaget 
Apoteksgårdens kognitiva center och 
kan vara både individuellt och i grupp, 
berättar Ulrika.

Föräldrautbildningar och 
handläggarstöd
MFoF har även uppdraget att samordna 
den obligatoriska föräldrautbildningen 
inför internationell adoption i Sverige.

–Vi ansvarar för det nationella 
utbildningsmaterialet till 
föräldrautbildningen och utbildar de 
som håller i föräldrautbildningarna. Vi 
stöttar också adoptionshandläggarna 
på kommunernas socialtjänster i 
deras arbete. Vi är specialister på just 
adoptioner och fungerar därför som ett 
kunskapsstöd på flera olika nivåer, säger 
Ulrika Berggren.

Efterfrågad digital inspirationsdag
Den 15 november arrangerar MFOF en 
digital nationell inspirationsdag på 
temat tidigt stöd för adopterade och 
adoptivföräldrar. Dagen vänder sig 

främst till personer som i sitt yrke möter 
eller kan komma att möta adopterade 
eller adoptivföräldrar. Konferensen är 
kostnadsfri men kräver föranmälan via 
webbsidan mfof.se/tidigtstod.

–Inspirationsdagen är ett tillfälle 
att ta del av kunskap och erfarenheter. 
Intresset har hittills varit stort, 
det är tydligt att den här typen av 
inspirationsdagar verkligen efterfrågas. 
En kartläggning från socialstyrelsen 
visar att det finns brister i det stöd 
som samhället erbjuder adopterade. 
Under inspirationsdagen erbjuder vi 
konkreta exempel på hur man kan arbeta 
med tidigt stöd. Att adopterade och 
adoptivföräldrar erbjuds ett tidigt stöd 
kan förebygga problematik senare i livet, 
avslutar Ulrika Berggren.

Vi stöttar  
kommunerna i detta 
arbete, bland annat 
med kunskapsstöd  
och vägledning.
Ulrika Berggren
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B
arn som är anhöriga till 
någon med psykisk ohälsa, 
missbruksproblematik eller 
svår fysisk sjukdom tar ofta 
ett mycket stort ansvar för 

sin familjesituation. Många mår väldigt 
dåligt, säger Marie Rydell, projektledare 
på Anhörigas Riksförbund.

Elevhälsan får sällan kännedom
I ett projekt finansierat av Socialstyrelsen 
tog Anhörigas Riksförbund under 2021 
fram en metod för elevhälsan att hitta 
och identifiera dessa barn. Forskning 
visar nämligen att elevhälsan på Sveriges 
grundskolor sällan får kännedom om 
barn som är anhöriga.

– Många barn gör allt för att dölja sin 
situation men all sorg kan också göra att 

barnet blir ledsen, arg och beter sig stökigt 
på lektionerna. Skolarbetet kan bli lidande 
och lärarna har svårt att stötta på rätt sätt.

Utan vetskap och kunskap kan inte elev-
hälsan ge dessa barn det stöd de behöver. 
Risken finns också att barn utreds för 
diagnoser i onödan, när det egentligen 
handlar om en svår anhörigsituation.

– De får inte alls samma förutsättningar 
till en bra skolgång som sina klasskam-
rater, menar Marie Rydell.

Material tillgängligt för nedladdning
Materialet som tagits fram består av 
lärarhandledningar, PowerPoints och 
diskussionsbilder som pedagoger kan 
använda sig av under lektionstid. Det är 
tänkt att ge stöd i arbetet med att identi-
fiera anhöriga men också tips på hur man 
som pedagog kan arbeta vidare och stötta 
dessa barn utifrån deras individuella 
behov.

Marie Rydell berättar att materialet 
finns tillgängligt på Anhörigas Riksför-
bunds hemsida för alla att ladda ner.

– Vi jobbar också för ett ökat samarbete 
mellan olika samhällsinstanser, som vård 
och skola. Med ändrade sekretesslagar 
och samtycke från familjen skulle till 
exempel vården kunna informera elevhäl-
san om anhöriga barn. Det är vi vuxna 
som ska ta det stora ansvaret, inte barnen, 
avslutar Marie Rydell.

Ny metod för elevhälsan 
att stötta anhöriga barn

Marie Rydell
Projektledare
Anhörigas 
Riskförbund

Text Catharina Holm
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I skrivande stund är klockan 
10 en helt vanlig onsdag och 
runt om i landet befinner sig 
tusentals barn i sina klassrum. 
För vissa är det riktigt tungt. 
Istället för matematik, svenska 
eller något annat ämne är det 
andra tankar som snurrar i 
huvudet.

Om Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund verkar 
för att stötta anhöriga och 
driver Anhöriglinjen med 
telefonnummer 0200-239 
500. Som medlem får du bland 
annat tidningen Vi Anhöriga 
och bidrar till att förbättra 
livssituationen för andra 
anhöriga.

Denna artikel är i samarbete med Anhörigas Riksförbund.

D
et gick rasande fort, mindre 
än 24 timmar, från det att 
Christine Bennborns son 
Mathias insjuknade tills han 
avled. Meningokocker hade 

orsakat både hjärnhinneinflammation 
och blodförgiftning (sepsis). Om 
Christine kan rädda en enda familj 
genom att sprida kunskap så är det  
värt det.

Christine och hennes man startade 
stiftelsen Meningokockfonden när 
Mathias dog av meningokockmeningit 
och sepsis sommaren 2019. När familjen 
fick reda på vad det var som Mathias 
dött av insåg de att det fattades både 
information och kunskap om bakterien 
i Sverige. Trots att infektionen årligen 
drabbar 50 till 60 personer i Sverige, 
pre-Covid nivåer, och två till två och en 
halv miljoner per år runtom i världen. 
Dödligheten ligger på cirka tio procent 

Mathias Bennborn

Christine 
Bennborn

medan 1 av 5 personer av de som 
överlever får långvariga och allvarliga 
efterverkningar som t.ex. amputation, 
organsvikt, hörselnedsättning, 
hjärnskada för att nämna några. De som 
drabbas är främst mindre barn, unga och 
unga vuxna men infektionen som smittar 
via saliv gör att insjuknandet kan ske i 
alla åldrar.

De första symptomen
– Mathias insjuknade ofattbart snabbt. 
Han låg på badrumsgolvet i kramper 
med utslag på kroppen och andades 
svårt. Hjärtrytmen dök och hans 
pupiller blev stora. Vi klarade inte 
att rädda honom, säger Christine. 
Meningokockinfektionens symtom 
kan misstolkas som influensa. 
Vanliga symtom är huvudvärk, feber, 
illamående, kräkningar, styvhet i nacken, 
utslag på kroppen och känslighet 
för ljus och ljud. Mindre barn kan 

bli känsliga för beröring. Det viktigt 
att söka läkarvård och omedelbart få 
antibiotikabehandling.

Effektiv vaccination finns tillgängligt
–Hans död hade kunnat undvikas om vi 
visste att det fanns vaccination. Eller om 
den precis som till exempel mässlingen 
ingick i vaccinationsprogrammet, säger 
Christine.

Hon berättar att WHO ifjol satte upp 
målet “Defeat meningits by 2030” vilket 
nu är ett världsmål som Sverige skrivit 
under på och det måste ligga på agendan. 
Förhoppningen är att det kommer 
komma en rekommendation från 
Folkhälsomyndigheten om vaccination 
men också en mer omfattande 
informationskampanj. På så sätt kan 
vi förebygga, upptäcka och behandla 
i tid så att inte fler behöver mista livet 
i meningokockinfektion, avslutar 
Christine.

Meningokockinfektion – 
det handlar om timmar

Denna artikel är i samarbete 
med Meningokockfonden.

Text Susanne de Mello

FO
T

O
: P

R
IV

A
T

FO
T

O
: P

R
IV

A
T

Feber Ledvärk

Tomt uttryck Huvudvärk

Ljuskänslighet Ogillar närhet Kalla händer, 
fötter

Högt 
skrikande

Utåtbuktande 
huvud

Stelhet, smärta i 
nacken

Kräkningar Kramper/
anfall

Utslag Förvirring Trötthet

Symtom på Meningokocker

Stöd meningokock-
fonden genom att 
skanna Swishkoden 
nedan och lämna ett 
bidrag. 



Ellie är ju lika normal som 
alla andra. Vi får bara 
planera så vi inte har för 
många aktiviteter på 
en dag.
Mamma Kicki

Läs mer på nästa sida
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Swisha din gåva idag!
Öppna swishappen och skanna koden, 

eller gå in på minstoradag.org  
för att ge din gåva. 

Sprid livsviktig  
glädje till barn  
som kämpar. 

Mina lungor – ett trasigt träd
Ellie beskriver sin sjukdom som att 
hennes träd (lungor och luftrör) är 
trasigt. Mamma Kicki berättar att Ellie 
har en avancerad lungsjukdom som gör 
att varje andetag känns som att andas 
genom ett sugrör. Det gör att hon inte 
kan springa och leka som andra barn. 
Ellie opererade luftrör och hjärta i 
London. Ingreppet lämnade Ellie med 
ett långt ärr över hela bröstkorgen.
Just att behålla lugnet innan familjen 

visste om Ellies operation skulle vara 
lyckad eller inte, menar Kicki har 
varit bland det tuffaste. Idag har de 
sjukhusbesök varannan månad framför 
allt för att göra lungfunktionstest och 
kontrollera hjärtat. Ellie kommer att 
behöva ta mediciner resten av livet. 

–Ellie är ju lika normal som alla andra. 
Vi får bara planera så vi inte har för 
många aktiviteter på en dag. För det gör 
Ellie trött.

Lungsjukdomen mot världen
–Ibland är det jobbigt när människor 
tittar på badstranden. Jag vill säga 
till dem att de inte ska titta om någon 
ser annorlunda ut, säger Ellie. Kicki 
menar att det är viktigt att vuxna tar 
diskussionen om olikheter med sina 
barn. Men även samtalet om att alla 
människor har olika förutsättningar och 
att vissa behöver hjälpmedel. Ingen är 
mindre värd för det.

– Det är bättre att fråga rakt ut om man 
undrar varför Ellie ser ut som hon gör. I 
stället för att viska och peka, säger Ellies 
mamma Kicki.

Min Stora Dag på Kolmården
–Det var så kul att få uppleva Min Stora 
Dag och se alla djuren på Kolmården. 
Speciellt zebrorna och girafferna. Vi sov 
på hotell, badade och åt hotellfrukost, 
säger Ellie. Just att få en paus där hela 
familjen kunde vara med beskriver Kicki 
som fantastiskt och ovärderligt. Hon vill 
verkligen rekommendera alla att söka 
Min Stora Dags upplevelsepaket oavsett 
diagnos. Det är viktigt att unna familjen 
en paus, mitt i all sjukdom. Hennes råd 
till andra föräldrar med sjuka barn är: 
”Ta stöd av varandra. Det går inte att 
vara stark om man inte får vara svag.”

E
llie har varit sjuk från födseln, 
men blev först diagnostiserad 
som 3,5 åring. Hennes 
föräldrar märkte att hennes 
andning lät annorlunda. På 

BVC lugnade de dem med att det inte 
var någon fara. Det var först när de sökte 
vård för Ellies allergier som de fick veta 
att något inte stod rätt till. Allergiläkaren 
sa att allergin gick att utreda, men 
andningen måste ni undersöka och söka 
vidare hjälp för.

Ellie fick besöka Kolmården 
på sin Stora Dag

”Det var roligt att göra något annat än att bara vara sjuk” 
säger Ellie. Hon och hennes familj fick Min Stora Dags 
upplevelsepaket och en välbehövlig paus från Ellies 
allvarliga lungsjukdom och de många läkarbesöken.

Om Min Stora Dag

Min Stora Dag uppfyller 
önskningar och ger livsviktig 
glädje till barn med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser.

Min Stora Dag vill att alla 
de 200 000 barn i Sverige 
som kämpar med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser 
ska få en glädjefylld 
paus från en vardag som 
präglas av mediciner och 
behandlingar.

Jag vill säga till 
dem att de inte 
ska titta om 
någon ser 
annorlunda ut
Ellie

FOTO :  T I M S O B E K
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Swisha din gåva idag!
Öppna swishappen och skanna koden, 

eller gå in på minstoradag.org  
för att ge din gåva. 

Sprid livsviktig  
glädje till barn  
som kämpar. 

U
nder 2022 kommer fler 
än 8 000 barn och unga 
i Sverige som lever med 
en allvarlig sjukdom eller 
diagnos få vara med om en 

så kallad Stor Dag. En dag som ger både 
en paus från den tuffa tillvaron med 
behandlingar, men som också ger pepp 
och energi. 

Orkar med sin behandling bättre
Långa perioder på sjukhus tär på 
orken och humöret. Svante Norgren, 
överläkare och chef på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus, har mött många av 
barnen som kämpar. Han vittnar om att 
aktiviteter som får barnet att skingra 
tankarna för en stund, till och med kan 
fungera som smärtlindring.
– Det är uppenbart att barnet 
mobiliserar kraft, får mer energi och ork 
att bättre klara tuffa utredningar 
och behandlingar. 

Upplevelser utöver det vanliga
En fotbollsintresserad kille fick 

möta landslaget på Friends arena, en 
musikintresserad tjej fick stå på scen 
och sjunga med Carola. Berättelserna 
är många från barn och ungdomar som 
har fått möta sina idoler, men stora 
dagar kan vara så mycket mer. Från att 
drömmen om en ny rosa cykel blir sann 
till att få en heldag med familjen på 
Gröna Lund. Att få testa bergsbestigning 
eller gå på Let’s Dance-premiär. 
Kreativiteten flödar hos Min Stora Dag 
och samarbetet med landets barnsjukhus 
är nära.

– Vi är stolta över att samarbeta med 

Min Stora Dag, där finns så mycket 
engagemang och kompetens. I vår tur 
bidrar vi med medicinsk expertis och 
dessutom nominerar vi barn till speciella 
upplevelser, säger Svante Norgren som 
sitter i det medicinska rådet på Min Stora 
Dag.

Vilka kan få en Stor Dag?
Det är inte bara de mest allvarligt sjuka 
som får möjligheten till en Stor Dag. 
Utan i grupp med andra barn kan man 
tillsammans få gå på exempelvis en vip-
visning på bio. Gemenskapen är också 
stor när man träffar andra ungdomar 
och får möjlighet att åka på någon av 
Min Stora Dags läger. Ytterligare ett 
exempel är de upplevelsepaket som 
organisationen vill bjuda hela familjen 
på. En ansökan kan vårdnadshavare 
göra om barnet är mellan fyra och 18 
år, bor i Sverige och har en allvarlig 
livspåverkande sjukdom eller diagnos.

– Vår önskan är att alla dessa barn och 
unga ska få möjlighet att vara med om en 
Stor Dag, avslutar Svante Norgren.

Text Ulrika Fallenius

Livsviktig glädje 
till barn som 
kämpar

Att leva med en allvarlig sjukdom eller diagnos 
är tufft. Då kan en rolig upplevelse sätta 
guldkant på vardagen för att ge kraft att fortsätta 
kämpa. Välgörenhetsorganisationen Min Stora 
Dag uppfyller barns och ungas önskningar – 
aktiviteter som de kommer att minnas länge.

Svante Norgren
Medicinska Rådet 
Min Stora Dag

Vår önskan är att alla 
dessa barn och unga 
ska få möjlighet att vara 
med om en Stor Dag 
Svante Norgren
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Linda Sundberg
Generalsekreterare 
Hjärtebarnsfonden

H
järtat ska betyda glädje och 
kärlek – inte oro och sorg. 
Det är Hjärtebarnfondens 
fasta övertygelse. 

– Att få ett barn med 
trasigt hjärta förändrar allt. Barnet 
måste kanske opereras omedelbart, 
en del klarar sig med mindre ingrepp 
eller inga alls. Men oron man känner 
som förälder är ofta väldigt stark. Där 
finns vi som en hand att hålla i, säger 
Linda Sundberg, generalsekreterare på 
Hjärtebarnsfonden. 

Linda Sundberg har nyss kommit hem 
efter en pilgrimsvandring i Spanien. 
Tillsammans med 90 andra deltagare har 
hon och hennes familj vandrat delar av 
pilgrimsleden Camino de Santiago till 
förmån för Hjärtebarnsfonden.  

– Vi gick tolv mil på fem dagar och 
lyckades samla in 1,5 miljoner kronor. 
Det har varit en otrolig resa, med 
fantastiska naturupplevelser och tid för 
många samtal. Men också en utmaning. 
Vi har blåsor under fötterna, är förkylda 
och vår dotter Hedda som är född med 
hjärtfel behövde vi dra i rullstol. 

Gåvor som stöttar verksamheten 
Pengarna från inte bara 
pilgrimsvandringen, utan från gåvor och 
medlemskap, går till organisationens 
arbete. Målet är att alla barn ska överleva 
ett medfött hjärtfel och leva ett liv där 
hjärtat är förutsättningen för lek och 

glädje, inte hindret. 
– 75 procent av alla intäkter går 

till ändamålsenliga aktiviteter i 
organisationen. Vi jobbar med stöd, 
information och påverkan. Sedan starten 
för 40 år sedan har vi åstadkommit 
mycket, säger Linda Sundberg.  

Överlevnaden ökar 
Den allra största förändringen som 
Hjärtebarnsfonden har varit med och 
påverkat skedde på 1990-talet. Då lät 
man centralisera barnhjärtkirurgin till 
två opererande enheter, i Göteborg och i 
Lund.  

– Fosterdiagnostiken har sedan 
dess blivit bättre, vilket leder till att 
sjukhusen står beredda med rätt vård 
redan från födseln. Det skapar bättre 
förutsättningar för barnet med ökad 
livskvalitet. Överlevnaden till vuxen 
ålder för barn med medfödda hjärtfel har 
ökat, från uppskattningsvis 60 procent 
på 1960-talet till cirka 97 procent idag, 
säger Linda Sundberg.  

Dela erfarenheter med andra 
När ett barn föds med hjärtfel blir hela 
familjen drabbad. Sjukhusvistelserna kan 
bli många och långa. Hjärtebarnsfonden 
erbjuder både känslomässigt och 
ekonomiskt stöd då föräldrar kan behöva 
vara borta från sitt arbete en längre tid. 
Hjärtebarnsfonden agerar också språkrör 
för familjer och kan ge information om 
vilka rättigheter man har som drabbad. 

Text Ulrika Fallenius

Vill du ge en gåva?  
Scanna QR-koden 
eller Swisha till
900 58 77.

Sex barn om dagen föds med hjärtfel. För dessa finns Hjärtebarnsfonden, den 
enda organisationen som fokuserar helt på medfödda hjärtfel. De ordnar läger och 
fikagrupper, finns där känslomässigt och ger ekonomiskt stöd till privatpersoner och 
forskning. Inte minst sprider de kunskap och påverkar makthavare.  

Denna artikeln är i samarbete med Hjärtebarnsfonden.

Med 13 föreningar runtom i landet finns 
ett nätverk av volontärer och medlemmar 
på plats för att stötta alla de familjer som 
behöver. 

– Våra volontärer skapar aktiviteter för 
både barn och vuxna. Allt från ridläger 
och sjösportläger till grillträffar eller en 
dag på Liseberg. Vi upplever att många 
familjer uppskattar att träffa andra som 
delar samma erfarenheter. Dessutom 
finns vi på plats på sjukhusen och 
arrangerar myskvällar för barnen, kanske 
en lekstund med barnen på rummet eller 
att spela spel med syskonen. Vi vill inte 
att någon ska behöva lida av ett medfött 
hjärtfel, avslutar Linda Sundberg.  

Ekonomiskt stöd till föräldrar  

Du som är förälder till ett barn med 
hjärtfel kan ansöka om ekonomiskt 
stöd för extra kostnader i samband 
med långvariga sjukhusvistelser 
eller för bidrag till habiliterande 
aktiviteter för hjärtebarn och 
ungdomar. Hjärtebarnsfonden 
ger också bidrag till 
begravningskostnader för dig som 
förlorat ditt hjärtebarn. 

FAKTARUTA

Med omsorg om 
landets hjärtebarn

FOTO :  S H U T T E R S TO C K
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Läxhjälp Online

Vem du än är, var du än är — bli volontär!

Läxhjälp online är en av Röda Korsets 
Ungdomsförbunds verksamheter som bemannas 
av frivilliga volontärer i blandade åldrar över hela 
landet. Den digitala läxhjälpen är, liksom våra 
övriga verksamheter helt gratis. Under 2021 tog 
Läxhjälp online emot 4213 samtal. Din insats kan 
vara avgörande för om alla som söker kan få hjälp.

Läxhjälp Online erbjuder gratis läxhjälp för barn och unga. 

www.rkuf.se
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Det finns många vägar till 
föräldraskap, en av dem är att 
adoptera. För Malin Tuvesson 
var adoption ett självklart val 
efter många år som singel med 
barnlängtan. För drygt fem år 
sedan kom Malins då sexåriga 
dotter till henne från Sydafrika. De 
blev snabbt en familj med en stark 
anknytning och sammanhållning.  

J
ag hade varit singel i många år 
och bestämde mig för att bilda 
familj på egen hand. För mig 
kändes det inte särskilt viktigt 
att barnet nödvändigtvis skulle 

vara nyfött eller biologiskt så efter en 
tids reflektion bestämde jag mig för att 
adoptera ett lite äldre barn, säger Malin 
Tuvesson. 

Efter att ha blivit godkänd som 
adoptivförälder och gått den obligatoriska 
föräldrakurs som kommunen arrangerar 
för blivande adoptivföräldrar kontaktade 
Malin Adoptionscentrum. Processen från 
möte med kommun till besked om barn 
tog ett år. 

–Eftersom min dotter hade hunnit 
fylla sex år när hon kom till mig hade hon 
självklart med sig ett förflutet, ett språk 
och anknytningar från sitt tidigare liv. Jag 
valde att vara föräldraledig i 1,5 år för att vi 
skulle få ordentligt med tid till att etablera 
en stark anknytning och verkligen lära 
känna varandra. Den som adopterar ett 
barn behöver på många sätt börja om 
från noll eftersom man inte vet så mycket 
om barnets personlighet, kunskaper 
och preferenser. Det handlar om att steg 
för steg introducera barnet till sin nya 
tillvaro, säger Malin Tuvesson. 

Tveka inte inför att inleda en 
adoptionsprocess 
Den långa föräldraledigheten gav även 
Malin gott om tid att landa i rollen som 
förälder.  

–Föräldrakursen var verkligen bra 
och hjälpte mig att förbereda mig 
inför föräldrarollen. Vi diskuterade 

bland annat hur man kan hantera 
situationen om barnet inte knyter an 
till adoptivföräldrarna och hur man 
kan hantera rasism och fördomar från 
omgivningen, säger Malin Tuvesson. 

Anknytningsprocessen gick förvånansvärt 
bra, mycket tack vare att Malin och 
hennes dotter kunde kommunicera 
från start via deras gemensamma språk 
engelska.  

– Mitt råd till andra som funderar på 
att bli adoptivföräldrar är att inte tveka 
inför att inleda en adoptionsprocess. 
Satsa också på att vara påläst, ju bättre 
påläst du är, desto bättre kan du anpassa 
ditt föräldraskap, öka kunskapen och 
medvetenhet för att underlätta och förstå 
ditt barns ursprung och anpassning i sin 
nya miljö, säger Malin Tuvesson.  

Malin valde att bli 
förälder via adoption 

Malin Tuvesson

Text Annika Wihlborg
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Denna artikel är i samarbete med Adoptionscentrum.

Modernare adoptionsregler gör att 
du kan adoptera som gift par eller 
sambo, du kan vara ensamstående 
man eller kvinna, i en samkönad eller 
heterosexuell relation. Numera är 
åldersgränser borttagna, är man 
öppen för lite äldre barn så är det 
möjligt i 50 årsåldern.

Vill du veta mer? 
Besök oss på:
adoptionscentrum.se

Jag hade varit singel i 
många år och bestämde 
mig för att bilda familj på 
egen hand.

Om Adoption

Hur upptäcker man dyslexi?
–En utmaning med dyslexi är att det är 
individuellt och det gör att det ser olika 
ut från person till person. Det innebär 
att stödet och hjälpen som erbjuds, 
måste individanpassas säger Michaela 
Gillberg Holm, vice ordförande för FDB, 
Föräldraföreningen för dyslektiska barn. 

Föräldrar som misstänker att deras barn 
har dyslexi bör kräva utredning och hjälp.
Om barnet inte följer övriga barn, så ta 
det på allvar. Vi är många som fått olika 
bortförklaringar om att barnet är sen i 
utvecklingen, säger Susanne Nordhqwist, 
ordförande i FDB. 

Då dyslexi kan vara ärftligt, så är det 
bra att prata med sina släktingar för 
att hitta eventuella ledtrådar.Dyslexi 
handlar inte bara om att ha svårt att läsa. 
Dyslektiker har ofta svårt att ljuda och 
att hitta orden man vill skriva eller säga. 
Dyslexi kan förekomma i kombination 

Michaela 
Gillberg Holm
Vice ordförande 
FDB

Susanne 
Nordhqwist
Ordförande 
FDB

med andra svårigheter. En tidig upptäckt 
och tillgång till hjälpmedel är viktig. 
Då det ökar förutsättningarna att klara 
skolgången med bibehållen självkänsla 
och självförtroende.

Skilj på lästräning och 
kunskapsinhämtning
–Det är viktigt att man skiljer på 
kunskapsinhämtning och lästräning. 
Kunskapsinhämtning behöver inte 
nödvändigtvis ske genom att man läser 
en text. Det kan lika gärna ske genom 
att lyssna eller titta på film då läsning 
med ögonen är energikrävande. Det är 
däremot viktigt att man lästränar för att 
bibehålla läsförståelsen.

En föräldraförening för gemenskap 
och stöttning
Vi finns till för att föräldrar ska kunna 
stötta varandra och utbyta erfarenheter 
kring barn med dyslexi och läs och 
skrivsvårigheter. Föreningen ger råd 

kring hur föräldrar kan gå till väga 
för att hjälpa sitt barn. Vi arrangerar 
bland annat digitala föreläsningar och 
erbjuder forum för erfarenhetsutbyte 
och diskussioner med andra föräldrar. 
Under sommaren finns det även 
lägerverksamhet för barn och ungdomar, 
då det viktigt för barnen att träffa andra i 
samma situation.

Tidig upptäckt och 
rätt stöd är A och O

Det är viktigt att 
man skiljer på 
kunskaps-
inhämtning och 
lästräning.
Michaela Gillberg Holm

Mellan 5 och 8 procent av befolkningen har dyslexi, eller läs- 
och skrivsvårigheter. Vilket gör den vanligt förekommande. 
För barn med läs och skrivsvårigheter är tidig upptäckt viktig.

Denna artikel är i 
samarbete med FDB.

Mer information 
finns på fdb.se eller 
lyssna på vår podd 
Dyssepodden.se

Text 
Annika Wihlborg
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Text Stefan Swartling Peterson

Alla barn har rätt att leva och få vara friska. 
Men vilka är grundförutsättningarna för en 
god hälsa? Ofta talar vi om diagnoser och 
sjukvård, men Hans Roslings ”hälsogrepp”, 
beskriver vad som bygger hälsa.  

Stefan Swartling 
Peterson
Professor i Global 
Systemomställning 
för Hälsa vid Karo-
linska Institutet och 
Hälsospecialist vid 
UNICEF Sverige
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Koppla 
hälsogreppet 
för barnen!

Mat 
Det första är mat – 
näringsriktig och i rätt mängd. 
UNICEFs genomgång visar 
att två av tre barn i världen 

får för lite, för mycket eller fel sorts mat. 
Med skenande klimatkatastrof, torka 
och exporthinder från Ukraina är det allt 
fler barn som får för lite mat. Det råder 
hungersnöd på Madagaskar och Afrikas 
horn. Samtidigt är 20 procent av de 
svenska barnen överviktiga.  

Vatten 
Rent vatten – att dricka, för 
vår hygien och för att odla 
mat. Hälften av världens 
barn lever i områden med 

vattenbrist. Klimatförändringarna leder 
också till översvämningar på grund av 
kraftigare och mer frekventa skyfall. 
UNICEF arbetar över hela världen med 
att öka människors tillgång till vatten, 
sanitet och nya metoder för att lösa 
vattenproblemen. 

Social Välfärd  
I social välfärd ingår skolan. 
Att gå i en skola som lär ut 
såväl ämneskunskaper som 
sociala färdigheter är en av 

de allra viktigaste förutsättningarna för 
barns hälsa och välbefinnande. Covid-19 
pandemin visade detta tydligt, när tre 
av fyra barn i världen fick sina skolor 
stängda. Skolstängningarna ledde till ökat 
barnarbete och tonårsgraviditeter i vissa 
länder och försämrad psykisk hälsa i alla 
länder. Arbetet för ALLA barns rätt till bra 
utbildning är därför kritiskt, för  
Sveriges regering och kommuner liksom 
för UNICEF globalt. 

Materiell välfärd  
Materiell välfärd 
handlar delvis om 
boendemiljön. En bra 
bostad i en  

trygg omgivning främjar hälsan. Globalt 
bor en av världens åtta miljarder 
invånare i slumområden och till 
2030 kommer antalet att fördubblas. 
I Sverige är boendemiljöerna bättre 
men trångboddheten ökar, liksom 
barnfattigdomen.  

Hälso- & 
sjukvård 
Slutligen vaccination. 
Barn som inte 
vaccineras drabbas 

av bland annat mässling, som 
dödar eller skadar för livet. 
Covid-19 pandemin ledde till att 
många barn gick miste om 
rutinvaccinationer och vi kan nu 
se utbrott av tidigare nästan 
utrotade sjukdomar som 
polio. Som världens 
största upphandlare 
och leverantör 
av vaccin når 
UNICEF årligen 
runt hälften av 
världens barn med 
vaccin.    

Våra barns hälsa 
och välbefinnande är intimt 
sammankopplade med den värld vi lever 
i. Alla barn påverkas redan nu negativt 
av klimatkatastrofen och det kommer 
att kräva all vår uppfinningsrikedom och 
anpassningsförmåga för att ge dagens 
barn och kommande generationer 
förutsättningar för en god hälsa.

2.

3.

4.

5.

1.

Stefan Swartling Peterson
Professor i Global 
Systemomställning för Hälsa 
vid Karolinska Institutet och 
Hälsospecialist vid UNICEF Sverige



Ett initiativ av Alektum Group

pengapeppen.se

Betalar du skyhög ränta när du  
nallar godis av ditt barn? Grattis.

En av de bästa gåvor du kan ge ditt barn är bättre koll på hur pengar fungerar. Det hjälper 
inte bara här och nu. Du lägger också grunden till att ditt barn tar klokare ekonomiska beslut 

som vuxen. En bra sak att prata om är hur räntor fungerar, även om det kan bli dyrt för dig 
att nalla från lördagsgodiset. För att stötta dig har vi utvecklat Pengapeppen. En webbplats 

fylld av tips, råd, utmaningar, underhållning och mycket mer. Allt innehåll är gratis – men värt 
oändligt mycket för dig och ditt barn.



Diinglisar, 
Leopard

“Ingen kan göra  “Ingen kan göra  
allt, men alla   allt, men alla   

kan göra något!”kan göra något!”

facebook.com/teddykompaniet                 @teddykompaniet                 www.teddykompaniet.se

Vi värnar om barnens bästa och vår gemensamma planet. Tillsammans kan vi göra skillnad även med  
små förändringar. Nallen Malte ingår i vår kollektion Ecofriends och är tillverkad av ett Oeko-Tex certifierat 
material där fyllningen är framtagen av återvunnen plast. Viktiga detaljer i materialval och produktion som 
är bättre för våra barn och miljön. Malte har en underbar silkeslen päls, en fin scarfs av organisk bomull,  
en mjuk nos och snälla mörkbruna ögon. En riktigt gosig vän för livet!
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