Rådgivningsark 2

Model over den afdækkende samtale

Hvor kommer I fra, bor tæt på eller langt væk?
Hvilke tanker eller overvejelser har du/I gjort dig/jer i forhold til
jeres børn, og hvordan du/I inddrager dem i situationen?

Hvem bor hjemme hos jer?
Hvordan er familien sammensat, er I gift, skilt, sammenbragt
familie osv.?

Hvilke bekymringer gør du/I dig/jer om dine/jeres børn i forbindelse med sygdommen?

Hvordan vil du beskrive jeres familie?
Hvad er vigtigt for jer som familie?
Hvordan oplever I det som familie at være i denne svære situation?
Kan I finde ud af at snakke med hinanden om sygdommen
derhjemme?
Hvad gør I i familien for at hverdagen fungerer?
Har I fået eller bedt om hjælp fra folk i jeres netværk?
Hvis ikke, hvad skyldes det?

A
Familiesituationen,
ressourcer
og udfordringer

B
Viden om
sygdommen og
tidligere erfaringer

Har dit/jeres barn tidligere erfaringer eller oplevelser med
alvorlig sygdom?
Hvad, hvornår, hvem?
Hvad ved dit/jeres barn om sygdommen?
Snakker I om sygdommen der hjemme?
Har dit/jeres barn været vidne til ubehagelige oplevelser i
forbindelse med sygdommen?
Fx set far falde om, set mor være i kramper, være vidne til
ulykken

Hvad gør du som forælder for at passe på dig selv?

Har dit barn nogen at tale med, som kender til og forstår situationen, og får barnet talt med denne/disser person(er)?
Hvem er det?
Tror du, at dit barn har brug for andre/flere at tale med?
Hvad gør du/I for at støtte og hjælpe dit barn?
Er der andre ting, som du/I tænker, dit barn kan have brug for, for
at håndtere situationen bedst muligt?
I hvilken grad har du/I overskud til og mulighed for at lave lektier,
lege eller udføre andre aktiviteter (som inden sygdommen) med
dit/jeres barn?
Oplever du/I, at det er svært at imødekomme dit/ jeres barns
behov?
Hvem hjælper eller kunne hjælpe jer i jeres netværk?
Har du/I inddraget skolen eller daginstitutionen?

Netværk og
omsorgsreaktioner

D

Barnet eller den
unges reaktioner

C

Hvordan er dagliglivet for dit/jeres barn mht. regler, rutiner og
struktur?
Er det, som det ’plejer’?
Synes du/I, at dit/jeres barn har ændret sin måde at være på i
hjemmet, fx er blevet mere eller mindre hjælpsom eller social
eller mere tryghedssøgende?
Hvordan oplever du/I, at dit/jeres barn tackler eller reagerer
på sygdommen og den situation, som det medfører? (Påtager
barnet sig fx ekstra opgaver i hjemmet, er over-betænksom,
bliver mere vred eller ked-af-det mv?)
Hvordan fungerer dit/jeres barn i vuggestuen, børnehaven
eller skolen med hensyn til trivsel, skolepræstationer, koncentration og fravær?
Har dit/jeres barn overskud til at være sammen med venner
og eller tage venner med hjem?
Viser dit/jeres barn tegn på, at han/hun er bange, usikker eller
meget bekymret?
Viser dit/jeres barn tegn på uro eller adfærdsvanskeligheder?
Hvilke tanker gør du dig/I jer om dit/jeres barns måde at
reagere på?
Er du tryg ved den måde, dit/jeres barn reagerer på og håndterer dagligdagen?

