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Till familjecentraler i Skåne 
 
Den plötsligt uppkomna situationen med pandemin av Covid-19 skapar osäkerhet och 
väcker många funderingar och oro, både hos personal och familjer. I detta läge utgör 
alla som arbetar med föräldraskapsstöd en mycket viktig grupp. Samtidigt som 
behovet av stöd hos föräldrarna ökar så drar många samhällsfunktioner ner på denna 
form av stöd.  Som ett exempel på detta är öppna förskolorna som ställs in för att 
minska smittspridning.  
 
När de familjestödjande insatserna påverkas av en pandemi ställs hela familjens 
struktur och möjlighet till trygghet och omsorg på sin spets. Barn som är tvungna att 
vara hemma kommer troligen att röra på sig i mindre utsträckning, föräldrar kommer 
behöva tillgodose barnens struktur i deras vardag som förskola, skola annars hade tagit 
hand om. Studier, matvanor och rörelse är några exempel på sådant som föräldrar 
kommer behöva lägga större vikt vid än tidigare. Kraven på föräldrar kommer att öka 
markant särskilt om skolorna stänger. Samtidigt kommer befintliga arenor där 
föräldrar kunnat söka stöd inte längre vara tillgängliga. 
 
Belastningen hos de familjer som redan innan Covid-19 levde i en mer utsatt situation, 
t.ex. nyanlända och utrikesfödda, är nu extra stor.  Att det inte finns tydlig och 
tillgänglig information på alla språk kan leda till onödig oro och felhandlingar. Därför är 
det extra viktigt just nu i samband med Covid-19 att använda sig av tolk.  
                                                                                           
Andra utsatta grupper är föräldrar med psykisk ohälsa, arbetslöshet mm. Att familjer 
tvingas till isolering eller karantän kan tära på relationen mellan föräldrarna och mellan 
föräldrar och barn vilket påverka barnet. Systembolaget har på vissa platser i Skåne 
sett en ökning av sin försäljning, oklart om detta beror på faktiskt ökad konsumtion 
eller bl. a stängda gränser. Men de som sedan tidigare har ett miss- eller riskbruk 
kommer antagligen att missbruka mer hemma utan den social kontroll som arbetet 
utgör. Allt detta sammantaget kan leda till att våld och konflikter kan förekomma i 
större utsträckning, vilket man även sett i Kina där antalet fall av våld i nära relationer 
kraftigt ökat i samband Covid-19.  
 
Tydlig information behöver gå ut till alla föräldrar för att minska stress och lindra oro. 
Det är därför mycket viktigt att alla som jobbar med föräldraskapsstöd håller sig 
uppdaterade och pålästa för att på så sätt ge saklig information och vara ett stöd till de 
föräldrar som behöver det. Glöm inte bort vilka möjligheter det finns att fortsätta hålla 
kontakter med familjerna med hjälp av digitala lösningar så som Skype, Facetime, 
telefon, Messenger, SMS eller att erbjud ett samtal under en promenad.  
Förutsättningarnas för att använda sig av digitala lösningar kan dock se lite olika ut, 
prata med era chef hur det ser ut för just dig/er.  
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Den erfarenhet som finns idag visar att majoriteten av de barn som smittas av Covid-
19 verkar få milda eller måttliga förkylnings- eller influensaliknande symtom, det finns 
även smittade barn som är helt symtomfria. Angående amning har virus inte påvisats i 
bröstmjölk och utgör inget hinder för amning. Amningens alla fördelar för både barn 
och mor gör att detta förespråkas, även om mor är smittad. Rekommendationen kan 
komma att ändras. 
 
 
Följ Folkhälsomyndighetens, Region Skånes och Smittskydd Skånes riktlinjer för att 
hålla er korrekt uppdaterade 
 
Folkhälsomyndigheten 
Smittskydd Skåne 
Region Skåne 
 

 

För samtliga grupper gäller att avsaknad av korrekt information som är begriplig kan 
förorsaka onödig oro eller felhandlingar. Att information finns lättillgänglig på flera 
olika språk, på lätt svenska, uppläst samt teckentolkat är därför av stor vikt. 
Informationen:  
 

- Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 
- Självmordslinjen 90 101 
- Alkohollinjen 020-84 44 48 
- Jourhavande medmänniska 08-702 16 80 
- Unizon.se 
- Roks.se 
- Ungarelationer.se 
- Informationen till barn, unga vuxna och deras anhöriga 

https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-
du-mar-daligt/ 

-  www.väljattsluta.se ,Telefonlinje för dig som riskerar att slå den du älskar – 
ring 020 555 666 

- Unicef har skrivit lite kort i sin blogg https://blog.unicef.se/2020/03/17/barns-
oro-och-brist-pa-trygghet-i-samband-med-coronaviruset/ 

- Rädda barnen har bra information, kanske något vi kan hänvisa till, de har 
också sin safe place app https://www.raddabarnen.se/rad-och-
kunskap/coronaviruset-tips-rad/ 

- BO har hänvisat till bl.a. Bris och Rädda barnen 
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-
media/nyheter/2019/covid-19--coronaviruset---information-till-barn-och-unga/ 

- Bris https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/corona-viruset/ 
Terese Ahlstedt på BRIS: ”För tillfället är det många barn/unga som kontaktar 

oss på Bris via telefon, chatt och mail angående oro för Corona-viruset. Det 

finns såklart en koppling till den fysiska hälsan men många samtal om Corona 

handlar också om oro för ändrade livsomständigheter, samhällsoro, ökad 

framtidsoro och sorg över planer som ställs in. Vårt budskap till vuxna är att det 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/coronavirus-ncov/
https://intra.skane.se/nyheter/covid-19-aktuellt-tisdag-243/
https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/
https://www.umo.se/att-ta-hjalp/hit-kan-du-ringa-maila-eller-chatta/hjalp-om-du-mar-daligt/
http://www.väljattsluta.se/
https://blog.unicef.se/2020/03/17/barns-oro-och-brist-pa-trygghet-i-samband-med-coronaviruset/
https://blog.unicef.se/2020/03/17/barns-oro-och-brist-pa-trygghet-i-samband-med-coronaviruset/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/2019/covid-19--coronaviruset---information-till-barn-och-unga/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/2019/covid-19--coronaviruset---information-till-barn-och-unga/
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/corona-viruset/
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viktigaste vi vuxna kan göra är att lugna, trygga och stärka barnets känsla av 

kontroll. För utförligare beskrivning se bifogade råd om hur vuxna kan prata 

med barn och Corona-viruset.  

Bris stödlinje barn 116111 – öppen vardagar 9-12, samt alla dagar 14-21. Barn 

kan även chatta och maila med våra kuratorer, se https://www.bris.se/for-

barn-och-unga/just-nu/ 

Bris stödlinje vuxna, svenska och engelska, 077-150 50 50 – öppet vardagar 9-

12 

Bris stödlinje vuxna, arabiska, 0774-48 09 00 – öppet tis-tors 9-12.”   

- Skolverket https://www.skolverket.se/ 
- Skola hemma https://skolahemma.se/ 
- SKR info om corona https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html 
- https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/coronaviruset-tips-rad/  
- https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/barn-och-unga/om-du-

behover-hjalp/ 
-  https://mind.se/hitta-hjalp/foraldralinjen/ 
- På Maskrosbarns hemsida: ”Aktuellt: Många barn i vår målgrupp har det extra jobbigt 

just nu då gymnasieskolor uppmanas att hålla stängt och fritidsaktiviteter begränsas. 
Vi kommer därför från och med måndagen den 23e mars ha utökade öppettider i vår 
stödchatt. Öppettider i chatten från och med 23e mars:  Söndag- torsdag kl 20-
22 Måndag-fredag kl 14-16 

- https://vuxen.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2019/11/Behovsmenyn.pdf  
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