Att leva med en förälder
eller ett syskon som lider
av en fysisk sjukdom kan
påverka det enskilda
barnet på flera sätt.

Många barn tar på sig skuld och
känner ansvar för sina föräldrars
och syskons mående. Barnet
upplever ofta att de är ensamma i
sin situation.

Det är mycket som
förändras hemma när en
förälder eller ett syskon
blir sjukt.
Som barn och anhörig kan
man känna sig orolig och
ledsen. Det kan vara svårt
att förstår vad som händer
eller vad man kan göra åt
det.

Vi har sett att den egna
livssituationen bli mer begripligt
och
hanterbar för barnet när de får
möjlighet att återge sin
berättelse.

Att leva med en förälder eller
ett syskon som lider av en
fysisk sjukdom kan påverka
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syskon blir sjukt.
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Vi erbjuder både enskilda samtal
och grupp.
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Välkommen
att höra av dig till oss
för mer information

Fysisk ohälsa

Tel: 036-17 32 72/73
0739- 20 93 21
familjecenter.varsol@fralsningsarmen.se
Vårsols familjecenter
Bredgränd 14, 3 tr
553 20 Jönköping
Vi arbetar under sekretess och
samtalen är kostnadsfria
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