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Cancer- och hematologiska polikliniken
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ATT FÖRA BARNEN PÅ TAL - diskussion
På cancer- och hematologiska polikliniken erbjuder vi Att föra barnen på tal-diskussion när det i familjen
finns barn under 18 år. Att föra barnen på tal- diskussion är en metod med låg tröskel, som öppnar dörren
för andra möjliga arbetsmetoder eller tjänster som kan behövas.
Dess mening är att trygga en god utveckling för barn och ungdomar både i hemmet och andra
utvecklingsmiljöer (dagvård/skola, fritid) när det i barnets livssituation eller omgivning finns faktorer som
hotar barnets välmående.
En förälders insjunkande i cancer berör hela familjen. Utgående från barnets ålder gäller det att berätta
öppet om förälderns sjukdom och den förändrade livssituationen. Barnet behöver en förklaring för de
saker det upplever, hör och ser. Det behöver uppmuntran och lösningar i den nya situationen samt tro på
framtiden.
Ifall du är villig att delta i Att föra barnen på tal- diskussionen for du ett frågeformulär utgående från
barnets/barnens ålder. Ni föräldrar kan i lugn och ro fylla i formuläret där hemma och vid behov ta
hjälp av andra anhöriga.
I diskussionen deltar en förälder/föräldrarna, barnets möjliga andra vårdgivare samt en sjuskötare på
cancerpolikliniken som fått utbildning i att självständigt utföra Att föra barnen på tal-diskussion. Det är
helt frivilligt att delta i diskussionen.
Via Att föra barnen på tal-diskussionen kartlägger man barnets och utvecklingsmiljöernas styrkor och
svagheter, vilket är centrala begrepp i metoden.
-

en styrka betyder en sådan sak som fungerar fastän det finns svårigheter i livet
en svaghet betyder ett problem eller sak, som i fortsättningen kan orsaka problem/bekymmer
ifall man inte gör något åt den

Målet är att kartlägga barnets vardag, faktorer som stöder barnets utveckling och känna igen samt
fundera på lösningar på saker som hotar barnets utveckling.
Ifall det vid Att föra barnet på tal-diskussionen framkommer saker där föräldern/föräldrarna upplever att
de behöver klargörande eller mera hjälp går det att ordna en så kallad Att föra barnet på – tal förhandling.
Med hjälp av denna bygger man ett stödnät kring barnet och letar efter möjliga stödtjänster.
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