Samtalegrupper v/psykolog Charlotte Jensen
Et tilbud for børnene med gigt i alderen 8+ år og raske søskende i alderen 10+
(husk at læse teksten godt igennem og drøfte tilmeldingen med børnene / de unge)
I løbet af lørdag formiddag og eftermiddag mødes de større børn med gigt samt raske søskende i
terapeutiske samtalegrupper, der bliver ledet af Psykolog Charlotte Jensen.
Charlotte har undervist på GBFs introduktionskurser og Supplerende Familiekurser siden 2005 og
har stor erfaring med at arbejde med børn med gigt og deres raske søskende. Afhængigt af antal
børn og aldersfordeling, vil der om formiddagen blive tilbudt en til to grupper for børn med gigt
samt en gruppe for raske søskende. Grundlæggende for begge grupper vil være, at børnene får
mulighed for at udtrykke deres tanker og følelser, at de kan spejle sig i hinandens erfaringer samt
opleve at de bliver mødt og forstået på en anden måde end i hverdagen.
Gruppen for børn med gigt: her vil der sættes fokus på det at have gigt og de tanker og følelser
barnet forbinder med det. Ofte vil et stort tema være smerter og hvordan barnet håndterer dette.
Ligeledes kan håndteringen af behandlingsprocedurer (fx injektioner og blodprøver) fylde meget for
nogle af børnene, ligesom tanker, bekymringer og forskellige følelser kan blive italesat. Der vægtes
i høj grad at øge barnets oplevelse af og bevidsthed om mestring.
Gruppen for raske søskende: Der vil under trygge rammer blive skabt et rum, hvor de raske
søskende kan sætte ord på, hvordan de oplever at have en bror/søster med gigt. Der er plads til at vi
kan tale om de store tanker, som børnene gør sig omkring gigten, ligesom der også er plads til at de
ofte svære og forbudte følelser. Centralt er at øge barnets bevidsthed om, hvad det kan gøre for at
hjælpe sig selv bedst muligt.
Charlotte Jensen er forfatter til bøgerne "Det kronisk syge barn - og livet i familien" og er
medforfatter til "Smerter hos børn - indsigt, mestring, lindring".
Forældre kan, efter at have fået barnets/den unges accept, tilmelde til grupperne ved tilmeldingen på
hjemmesiden. Der vil blive etableret grupper efter behov og efter at børnene skal være rimelige
jævnaldrende det vil sige, du kan ikke være sikker på, at der oprettes et tilbud netop for dit barn.
Tilbagemelding herom sker sent da alle tilmeldingerne skal være i hus før dette arbejde kan gøres.

