
 
 
 
Se mig, prata med mig och lyssna på mig 
 
Många barn lever med föräldrar som har en allvarlig sjukdom, och flera tusen barn förlorar en 
förälder varje år. Det finns en kunskapslucka om barn som anhöriga, speciellt när det handlar om 
tidiga insatser på basnivå för alla barn. Under denna förstudie inför en programansökan kommer 
forskarna att utveckla och testa mätmetoder, rutiner och utbildning som förbereder inför 
forskningsprojektet ”See Me – Talk to Me!” 
Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet, handlar om att tidigt kunna upptäcka och hjälpa de 
barn som behöver stöd. Den första fasen (”See Me”), kommer att vara att identifiera de barn vars 
föräldrar är fysiskt sjuka eller oväntat dör. Den andra fasen (”Talk to Me”), kommer att 
tillhandahålla och utvärdera vilken vård, information och stöd som erbjuds barnen. Den tredje 
fasen innebär en bedömning av vilka som behöver utökat stöd.  
 
Summary in English 
See Me -Talk to Me 
A lot of children live with parents with serious illness and several thousand children lose a parent each 
year. There is a gap of knowledge on children as relatives, especially related to early interventions on a 
basic level.. Therefore, the aim of the pre- study is to develop routines, methods, referral systems and to 
provide education prior to the research program “See Me – Talk to Me!” This prior to a program 
application to FAS in 2014. The first phase (See me), will be to identify the children whose parents are 
physically ill or unexpectedly dies. The second phase (Talk to me), will provide and evaluate the caring, 
information and support offered to the children. The third phase in the research program includes the 
assessment of who needs support on second and third level.  
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