
Tilbud om screeningssamtale
Samtale ved pyskolog efter 20 ugers scanning

Psykologen ved Ganespalteafdelingen
Ganespalteafdelingen tilbyder alle med læbe-ganespalte i Vestdanmark tværfaglig 
behandling og rådgivning fra fødsel og i et livsperspektiv, det vil sige så længe, det vurderes 
fagligt relevant. 

Psykologen er en del af det tværfaglige personale på afdelingen, som personen med 
læbe-ganespalte og deres nærmeste pårørende kan tage kontakt til, hvis de ønsker en samtale 
eller psykologisk rådgivning.

IKH
INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG HANDICAP



Formålet med screeningssamtalen
Det er blevet besluttet at tilbyde en samtale til alle kommende forældre, der ved 20 ugers 
scanningen har fået konstateret, at de venter et barn med læbe-ganespalte.  
Formålet med samtalen er, at yde støtte til de kommende forældre i forhold til de psykologiske 
reaktioner, der kan opstå som følge af konstateringen af læbeganespalte. Derudover at 
ruste dem bedst muligt til at tage imod deres kommende barn og de nye udfordringer, der 
følger med. 

Skulle det på et senere tidspunkt i barnets liv blive aktuelt at kontakte Ganespalteafdelingens 
psykolog, er det vores erfaring, at det kan blive lettere, hvis man tidligere har haft kontakt. 

Hvad kan samtalen indeholde?
I samtalen vil vi komme ind på følgende emner:
• Reaktioner på at skulle have et barn med en misdannelse
• Hvordan taler vi med familie, venner og øvrigt netværk om ganespalten? 
• Forestillinger om den første tid med barnet
• Spørgsmål eller overvejelser, som det enkelte forældrepar ønsker drøftet
• Kort orientering om signaler på psykisk sårbarhed (og mulighed for yderligere hjælp)

Hvis I ønsker yderligere hjælp, kan psykologen være behjælpelig med yderligere samtale 
eller med henvisning til rette instans. 

Hvordan tages kontakt?
I er velkomne til selv at ringe op og aftale en samtale tid direkte med psykologen. 
Hvis ikke vi hører fra Jer, vil I blive kontaktet indenfor 14 dage efter besøg af 
specialsundhedsplejersken, der vil ringe jer op for at høre, om I er interesseret i samtalen. 
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