
Her finner du anbefalinger og eksempler på hvordan du som helsepersonell eller annen 
voksen i barns hverdag kan gjennomføre en bekymringssamtale med barn eller ung-
dommer og hva du kan gjøre når du er alvorlig bekymret.

Fra bekymring til samtale
Hensikten med samtalen er å finne ut om du har grunn til å være bekymret. Dette for å kunne støtte og hjelpe 
barna videre.

• Forbered deg
Å finne en åpen arena for samtalen er like viktig som hva du sier og hvordan du sier det. En åpen arena er en 
situasjon der barna selv kan ta opp vanskelige situasjoner eller følelser, eller der du kan ta opp temaer.  Det kan 
være på vei til trening eller i felles aktiviteter. Samarbeid gjerne med andre voksne, som lærere eller fritidsle-
dere. Det er bra for barn at voksne er samkjørte når det gjelder hva som sies og hvordan barnet ivaretas. 

• Vær oppmerksom på hvordan du framstår
Barna må oppleve at du er til å stole på og at du vil familien vel. Barna kan lett trekke seg tilbake eller miste 
interesse for samtalen dersom de opplever at du ikke lytter, utålmodig eller på andre måter signaliserer at du 
ikke er til stede for dem.  

• Vær konkret
Si at du er bekymret og hvorfor. Gi konkrete eksempler. For eksempel: ”Jeg er bekymret for deg. Læreren din sa 
til meg at du kommer til å gå ned i tre fag, at du har kommet for seint flere ganger uten at du har sagt det til 
meg. Dessuten har vi alle vært ganske stresset på grunn av mamma. Jeg regner med at det gjelder deg også”. 
Ikke bruk for mye utenomsnakk eller generaliseringer. Hold deg til saken og ikke bruk flere ord enn du trenger.

• Si at du kan ta feil
Barn kan endre seg uten at det har skjedd noe spesielt. Det kan også hende at det er andre grunner til atferden 
du er bekymret for enn familiesituasjonen (for eksempel kjærlighetssorg eller allergier). 

• Ta pauser underveis
Legg inn lange nok pauser. Stillhet gir den andre mulighet til å tenke over hva du har sagt. Mange barn har 
lært at det å ikke si noe, gjør voksne stresset. Voksne kan da begynne å snakke enda mer, noe som kan endre 
samtalen fra dialog til monolog. Stillhet, kombinert med et oppriktig og interessert blikk kan føre til at barna 
begynner å snakke om problemet. 

Bekymret?

... for å trygge voksne og 
barn når foreldre er syke
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