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”Det er vigtigt
at vide, at man
ikke er alene
om at kæmpe”
Mor til et barn med
kronisk sygdom

NÅR DIT BARN LEVER MED

SYGDOM...
Efter et succesfuldt gruppeforløb med forældreaftener,
åbner Svendborg Kommune igen op for en forældregruppe,
som forløber over fire aftener i foråret 2016.

16. marts - 13. april - 11. maj - 8. juni
Sundhedsplejens Hus, Egensevej 8, 5700 Svendborg
Information på næste side...
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Når dit barn lever med en sygdom…
Første møde er: Onsdag d. 16. marts 2016, kl. 19 - 21
Sundhedsplejens Hus, Egensevej 8, 5700 Svendborg
Det er et stort og til tider meget krævende ansvar at være forælder til et barn med
en kronisk eller langvarig sygdom, der er indgribende i hele familiens hverdag.
Formålet med forældregrupperne er, at give jer et løft med faglige indspark, samt
at mødes med ligestillede forældre.
I forældregrupperne får I ny viden om at leve en god hverdag i familien ved at dele
oplevelser, erfaringer og udfordringer med hinanden.
Sundhedsplejersker, som har stort kendskab til kronisk og langvarig sygdom hos
børn og unge, er gruppeledere. Sammen med jer vil de tilrettelægge og beslutte det
nærmere indhold i forløbet ud fra, hvad der er betydningsfuldt for jer som familie.

Relevante emner kunne f.eks. være:
• Samarbejde med skole/dagtilbud, kommune, læge og sygehus
• Søskende
• Påvirkning af familielivet
• Hvornår er det okay at give slip og overlade noget ansvar til
mit barn eller andre ansvarspersoner
• Fremtiden

Tilmelding og/eller spørgsmål

Følgende mødegange:

Kontakt Sundhedsplejen, hvis du/I ønsker
at få en plads i gruppen:
mail sundhedsplejen@svendborg.dk
mobil 62 23 40 70

13. april • 11. maj • 8. juni

Det er gratis at deltage...!

BØRN & UNGE MED LANGVARIG SYGDOM

Se mere på: www.sundhed.svendborg.dk

