Hvorfor vil vi gerne tale alene med dit/jeres barn?
Når dit/jeres barn er i teenageårene, begynder vi at organisere vores samtaler på en ny
måde. Vi starter og slutter stadig samtalen med jer som familie, men hovedparten af samtalen vil være med den unge alene.
Dette gør vi bl.a. fordi, det
• styrker kommunikationen og relationen mellem os (læger og sygeplejersker) og
dit/jeres barn
• støtter dit/jeres barns normale udvikling og voksende autonomi
• er en vigtig del i overgangen fra barn til ung til voksen og fra et pædiatrisk til et
voksenorienteret system
• er en mulighed for at dit/jeres barn kan formulere egne spørgsmål og diskutere
sine eventuelle bekymringer
Man kan som forældre være bekymret for, at ens barn ikke forstår eller ikke kan huske behandlingsplanen eller at man som forældre ikke bliver informeret eller involveret, når vi taler alene med den unge. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på, og derfor bliver tid
alene med den unge altid fulgt op med et resume til jer, hvor vi naturligvis gennemgår
eventuelle ændringer i behandlingen. Nogle forældre kan også være bekymrede for, at
deres barn ikke ønsker at tale alene med lægen eller sygeplejersken. Den unge kan også
være bekymret, og derfor starter vi langsomt og gradvist ud, så det er trygt for alle.
Hovedparten af forældre oplever en del fordele ved, at vi taler alene med unge. De fortæller bl.a., at det giver deres barn træning i at tale alene med læger og sygeplejersker, at
det anerkender den unges voksende modenhed og hjælper den unge til at tage ansvar for
sit eget helbred. Samtidigt giver det den unge mulighed for at tale om personlige emner
og det hjælper læger og sygeplejersker til at høre den unges synspunkter og lære den
unge at kende.
Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, er du naturligvis altid velkommen til spørge os
eller bede om en uddybning.
Du kan læse mere om, hvordan vi støtter unge i overgangen fra barn til ung til voksen og
om reglerne for tavshedspligt for unge på hjemmesiden www.transitionsforløb.dk.
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