
TIPS PÅ ORGANISATIONER OCH FÖRENINGAR

Följande organisationer och föreningar kan ge mer kunskap om specifika diagnoser och tillstånd. Tipsa gärna  
barnen att söka sig till dem om de vill ha mer information eller bli medlemmar och träffa andra i liknande situation. 
Många av dem har barn och ungdomsverksamhet.

ME-WE young carers mobilapp  
Ger stöd till unga anhöriga. Appen 
innehåller information om diagnoser, unga 
anhörigas rättigheter, hjälp, stöd, kamrat-

tips och vad man kan göra i nödsituationer. me-we.eu

Cancerkompisar  
En förening för barn med anhörig som har cancer. 
Cancerkompisar.se 

Nära cancer
Kolla även upp Nära cancer startsida. näracancer.se

Solrosen 
En förening för barn till frihetsberövade föräldrar. 
Räddningsmissionen Solrosen. 
raddningsmissionen.se/detta-gor-vi/solrosen

Bufff 
För barn och ungdomar med en förälder i fängelse. För-
älder, mamma eller pappa i fängelse & häkte. Bufff.se

Maskrosbarn
För barn och ungdomar med en förälder med missbruk, 
mår psykiskt dåligt eller som utsätts för våld. För barns 
rätt till en trygg uppväxt. Maskrosbarn.org

Dödsviktigt 
För barn och ungdomar med en avliden förälder. 
Startsida Dödsviktigt dodsviktigt.nu

Randiga huset
Stöder och hjälper familjer i sorg. Barn i sorg, Sverige. 
Randiga huset.se

Våga-berätta 
1177:s information till barn och ungdomar som bär på 
en hemlighet. För barn: Våga berätta – 1177 Vårdguiden
1177.se/barn--gravid/nar-familjelivet-ar-svart/nar-barn-
mar-daligt/for-barn--vaga-beratta/

Jag vill veta 
Information om barn och ungdomars rättigheter vid 
brott. Start jagvillveta.se

Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
Informationsmaterial för barn och unga samt en sam-
talsmetod: BRA – Barns Rätt som Anhöriga, BRA-sam-
tal. Stiftelsen Allmänna Barnhuset – stärker socialt 
utsatta barn och ungdomar. allmannabarnhuset.se

BRIS Barnens Rätt I Samhället
Stödorganisation med dygnetruntöppen jourtelefon 
nummer: 116 111. Ring, mejla eller chatta med Bris.
bris.se/for-barn-och-unga/just-nu

Räddningsmissionen 
En ideell förening som bedriver socialt arbete på kristen 
grund. raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden

Trygga hjältar
Ideell organisation som arbetar som stödpersoner på flera 
platser i Sverige. tryggabarnen.org/vara-trygga-hjaltar

Sveriges blåbandförbund 
Projektet ”Jag ser”. Om barn till föräldrar med 
alkoholproblem. Har material att beställa. 
blabandet.se

Ung anhörig
För barn och ungdomar som är anhöriga till person med 
demens. unganhorig.se

Anhörigas Riksförbund
Har olika projekt som rör anhöriga i olika åldrar. 
anhorigasriksforbund.se/barnsomanhoriga

Barnkraft 
Barnkraft är en metod som används inom psykiatrin 
som ger stöd till barn där missbruk och psykisk ohälsa 
förekommer i familjen. Kolla med din region.

Fler tips på sidor där man kan läsa mer

Elever som har det svårt hemma 
skolverket.se/skolutveckling/inspira-
tion-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/elever-som-
har-det-svart-hemma

Barn som anhöriga 
anhoriga.se/anhorigomraden/barn-som-anhoriga

Förskola och skola anhoriga.se/anhorigomraden/
barn-som-anhoriga/skolan/
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