
 

 

ANHÖRIG- OCH KUNSKAPSCENTER 

  

 
Vi finns för dig som har en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära 
person som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som är 
barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen 
skull. I anhörigstödet utgår vi alltid från ditt behov. 

Det är inte ovanligt att barn och unga som är anhöriga beskriver att:  

 det är svårt att känna sig glad när någon annan mår dåligt 

 man tar stort ansvar för någon annan 

 det är svårt att koncentrera sig 

 man känner sig mindre viktig 

 det är svårt att ta hem kompisar 

 man känner sig ensam 

 

Att prata med någon om vad du själv känner och tänker kan göra att det känns 
lite bättre. Att få träffa andra i liknande situation kan göra att du känner dig 
mindre ensam. Det är viktigt att komma ihåg att du har rätt att må bra även om 
någon i din närhet inte gör det.  

 
Stödjande samtal  
Vi lyssnar, stöttar och ger råd kring de funderingar du har. Vi pratar om det som 
är viktigt för dig, till exempel hur det är att växa upp med en sjuk förälder, hur du 
kan göra för att må bra och vad det finns för hjälp att få. Vi har fokus på hur du 
har det och hur du mår. Om vi märker att du har behov av ytterligare stöd, vård 
eller behandling kan vi hjälpa dig vidare till rätt ställe.  
 

Stöd för barn och unga 
som är anhöriga 
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Syskongrupp för dig som har ett syskon med funktionsvariation 
7-12 år  
Vi startar en grupp där du får prata om dina tankar och känslor och hur det är för 
dig! Du får träffa och lära känna andra i liknande situation. När vi ses fikar vi 
också ihop. Vi som möter er är Britt och Helen. Du är varmt välkommen! 
 

Tid och plats 
Vi träffas varannan tisdag 11 februari, 25 mars och 10 mars,  
kl 17:15-19:00 på Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32 i Norrköping. 
Anmäl senast 31 januari.  
 
För syskon i ålder 13-18 år kan vi starta en grupp vid efterfråga. Meddela 
intresse. 
 
 

 
 
 

Mötesplats för unga anhöriga 13-21 år 
Att ha en förälder, ett syskon, en kompis eller någon annan nära person som är 
sjuk eller har en funktionsvariation kan ibland kännas jobbigt eller annorlunda.  
Vill du träffa andra ungdomar i liknande situation är du välkommen hit! Tanken 
är att ha en trevlig stund tillsammans och få möjlighet att prata om hur det är att 
vara anhörig. Vi som möter er är Helen och Katrin. Du är välkommen att vara 
med en eller flera gånger. 
 
Tid och plats 
Vi träffas första tisdagen i varje månad 4 februari, 3 mars, 7 april, 5 maj och  
2 juni, kl.17:00-18:30 på Anhörig- och kunskapscenter, Drottninggatan 32. 
Meddela oss om du vill komma, senast två dagar innan.  

 

Annat stöd som finns att få  
I Norrköping finns en del verksamheter för barn och unga som är anhöriga. 
Balder möter unga som är nära anhörig till någon som dricker, tar droger eller 
spelar för mycket. Frideborg vänder sig till unga som sett eller hört sina föräldrar 
bli slagna, hotade eller kränkta, eller själv har blivit slagen. Habiliteringen 
erbjuder syskongrupper för barn som har syskon med funktionsnedsättning som 
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är aktuella på habiliteringen. Det ska gå att få information om exempelvis en 
diagnos eller sjukdom där en förälder får vård och det finns olika personer och 
verksamheter som skolkurator, skolsyster, barnhälsan, ungdomshälsan, 
barntraumateamet med flera som kan möta unga i enskilda samtal. Det kan vara 
svårt att veta vad som finns och att ta steget att söka hjälp. Om du vill kan vi 
tillsammans utforska vad som finns för dig och hur det fungerar.  
 
Runt om i Sverige finns också olika läger för barn och ungdomar som är anhöriga, 
grupper på internet, olika forum, hemsidor, poddar, bra böcker etcetera som kan 
vara intressant för dig. Vi försöker att ha koll på vad som finns så att vi kan ge dig 
tips om du vill ha.  
 

 
Kontakt 
Välkommen att ringa, skicka SMS, eller maila. Vi hör av oss så snabbt vi kan.  
Det behöver inte vara kris och katastrof för att höra av sig till oss. Det kan vara 
bra att komma hit vid ett tillfälle för att få veta mera om vad vi kan erbjuda. Det 
kostar ingenting att komma till oss och vi för inga journaler. Du är inte ensam! 
Tveka inte att höra av dig! 
 
 

 
 
 
 
Helen Andersson, anhörigkonsulent  eller  
helen2.andersson@norrkoping.se anhorigstod@norrkoping.se 
011-155163 eller 072-2543766 mottagningstelefon 011-155430 
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