
Dagens program 

09.00-09.15: Velkommen  

09:15-09:45: Hvorfor er det vigtigt med fokus på unge? 

09.45-10.45: Ungdomsmedisin ved Rigshospitalet i København  

10.45-11.15: Pause  

11.15-12.00: Unges udvikling og den selvstendige samtale  

12:00-12:45  Lunsj 

12.45-13.15: Kommunikasjon med unge og den psykososiale anamnese  

13:15-14:00: Øvelser i den psykososiale anamnese  

14:00-14:15: Pause  

14:15-15:00: White og Viners fem tips til motivasjon og atferdsendring  

15:00-15:30: Opsummering. Veien videre 
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Hvorfor er det vigtigt med fokus på 

unge? 



2 og 2 

 

Hvorfor skal vi have særligt fokus på unge? 
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Hvorfor særligt fokus på unge patienter? 

• Udvikling-udvikling-udvikling 

• Unge eksperimenterer 

• Transition og transfer 

• Patientrettigheder 

• Komorbiditet 

• Adhærens 

• Dårligere prognose 
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Pubertet – vækst og udvikling 
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Behov for planlagt og systematisk transition 
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Dårlig sygdomskontrol 
(Holmes-Walker 2007, Lotstein 2013, 

Okumura 2013) 

 

Drop-out / manglende 

follow-up 
(Reid 2004, Van Wallaghem 2008, 

Okumura 2013) 
 

Flere udeblivelser 
(Kipps 2002) 

 

Utilstrækkelig viden om egen sygdom 

- gigt, cancer, hjertesygdom 
(McDonagh 2005, Kadan-Lottick 2002, Dore A 2002, Moons 2001) 
 

Bekymringer for overgang til voksenafdeling 
(Shaw  2004, Beresford B 2004, Fiorentino L1997, Heslop P 2002,  

Tuchmann 2008) 
 

Barn på børneafdelingen med far og mor 
Voksen? 

på voksenafdeling 

 



Vaner og uvaner 

• Eksperimenterende adfærd 

• Kost og motion 

• Adhærens 
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Rettigheder og information 

8 

Boisen et al. Ugeskrift for Læger 2016 



Butwicka, Frisen, Almqvist, Zethelius, & Lichtenstein, 2016,  

Psykisk komorbiditet og diabetes 

Risikoen for psykisk sygdom var tredoblet  6 mdr efter 

diagnosen (HR 3.00 (95% CI 2.7-3.4))  

og senere dobbelt så høj (HR 2.1 (2.0-2.2))  

som baggrundsbefolkningen (n=17.122) 

 

  

- særligt angst, depression  

    og spiseforstyrrelser  



 

Risiko for 

Somatisk sygdom Somatisk + psykisk sygdom 

Selvskade OR 1.21               

[99% CI: 1.12 – 1.30] 

OR 2.54  

[99% CI: 2.28 – 2.82] 

Selvmordstanker OR 1.22  

[99% CI: 1.14 – 1.31] 

OR 2.54  

[99% CI: 2.27 – 2.84] 

Selvmordsforsøg OR 1.24  

[99% CI: 1.09 – 1.40] 

OR 3.48  

[99% CI: 3.07 – 3.94 

Barnes, Eisenberg, & Resnick, 2010 

Samlet havde 52 % af unge (10-19 årige) med en kombination af fysisk og 

psykisk sygdom været selvskadende (n = 4099). 

Psykisk komorbiditet og risiko for selvskade 



Ung med CF – lungefunktionen falder 

11 

CF foundation registry: annual report 2012 

 



Unge har dårligere prognose ved 

nyretransplantation 

12 

Andreoni KA et al. JAMA Intern Med 2013; 173: 1524-32 



Unge har dårligere prognose ved 

levertransplantation 

13 

Foster BJ et al. Transplantation 2016; 100: 577-84 



Unge ønsker… 

• højt fagligt niveau  

• kontinuitet og relationer til                

sundhedsprofessionelle 

• ungevenlig indretning inkl. 

fleksibilitet, privatliv og 

information 

• respekt og fokus på tavshedspligt 

og autonomi  

• tilbud om tid alene med 

sundhedsprofessionelle 

• transitionsforløb og gode 

overgange 

• involvering i egen behandling 

 

 

 

Britto 2004, 2004; Rutishauser et al. 2003; Teilmann 2012;  

van Staa  2011, Ambresin  2013 



• Tilgængelighed 

• Personaleholdninger 

• Kommunikation 

• Medicinske kompetencer 

• Retningslinjer 

• Alderstilpasset indretning 

• Involvering i egen behandling 

og pleje 

• Sundhed og helbredelse 

 

 

Kvalitet for unge på hospital 

Ambresin J Adol Health 2013 

Tavshedspligt, autonomi, 

transition 

Fleksibilitet, separate 

faciliteter, information, 

ventetid, kontinuitet, 

privatliv 

Respekt, viden, 

interesse, lyttende, 

støttende, ærlig,  



  

Ungdomsmedicinsk 

Videnscenter 

19-12-2017 - Ungdomsmedicinsk Videnscenter, på Rigshospitalet 

• Hvem er vi? 

• Hvad gør vi? 



Ungdomsmedicinsk Videnscenter 

Vores vision: 

At forbedre forholdene for unge med alvorlige og kroniske sygdomme. 

Unge patienter er først og fremmest unge 



De unge på hospitalet 

• På Rigshospitalet er der i gennemsnit indlagt 60 unge/døgn – 12-24 år 

19-12-2017 



Vores tværfaglige team 

Jakob Højer Larsen 

pædagog 

Kirsten Boisen           

læge 

Tine Bøje Pedersen 

pædagog 

Per Frederiksen    

psykolog 

Charlotte Blix leder 

BørneUngeProgram 

Pernille Hertz 

sygeplejerske 

Kaspar Pedersen 

projektmedarbejder 
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Formål: 

At give unge en stemme i planlægning, udvikling, udførelse og evaluering 

af projekter i UMV, på Rigshospitalet, og i nationale og internationale 

initiativer 

 

Vidensdeling og rådgivning 

 

 

Ungepanelet 

 

 



Hvad laver Ungepanelet ? 

• Rådgivning om kommunikation med unge patienter 

• Udarbejdelse af informationsmateriale til unge og personale 

• Pilottestning af spørgeskemaer 

• Undervisning og foredrag for sundhedsprofessionelle 

• Bidrag til fagbogskapitler 

• Interviews til medierne 

• Ekspertpanel til konferencer 

• Ide til og udarbejdelse af app til unge patienter 

• Oprettelse og udpegning til Ungeprisen på Rigshospitalet 

 

 

Ungdomsmedicinsk 

Videnscenter 
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En fælles stemme 

 

Visionen er at kronisk og alvorligt syge unge får en fælles stemme med 

både politisk tyngde og mediernes interesse.  

 

Målet er at forbedre forholdene for kronisk og alvorligt syge unge bl.a. 

ved at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på 

områder, hvor de eksisterende tilbud til kronisk og alvorligt syge unge 

kan styrkes.  

 

 



Vores primære fokusområder 

  

Ungdomsmedicinsk Videnscenter 

      

Cafe  

Hr. Berg 

UMV 
Social- 

pædagogik 

Forskning 

Klinisk  

arbejde 

Det 

Ungevenlige 

Hospital 

Kompetence - 

udvikling/ 

Uddannelse 



Vores primære fokusområder 

  

Ungdomsmedicinsk Videnscenter 

      

Cafe  

Hr. Berg 

UMV 
Social- 

pædagogik 

Forskning 

Klinisk  

arbejde 

Det 

Ungevenlige 

Hospital 

Kompetence - 

udvikling/ 

Uddannelse 



HR BERG – et sted for unge 

• Alle unge fra 12-24 år  

- indlagte eller i ambulant behandling  

• Raske søskende og venner 

• Forældrefri zone 

• Kittelfri Zone 

• Åben i hverdage fra 14 til 16  

• Åben om aftenen fra 18.30 til 

21.00 (man, tirs, ons, tors og søn) 

 

• Samarbejde med Ungdommens 

Røde Kors 

• 45 frivillige (22-30 år) 

19-12-2017 
Ungdomsmedicinsk 

Videnscenter 



Skabe positive oplevelser udenfor hospitalet – 

uden at forlade det 

19-12-2017 



 

LIFE – et gruppeforløb 

Empowerment  gennem fællesskab – og  fra ung til ung 

 
• Læring 
 Erfaringer 

 Oplevelser 

 Følelser 

• Involvering 
 Relationer 

 Gruppeproces 

• Fællesskab 
 Socialt netværk  

 Kronisk sygdom 

• Empowerment 
 Ansvar 

 Kontrol  

 Autonomi 

 

 



Formål med LIFE 

Formål: 

Igennem gruppesamtaler, fælles aktiviteter, øvelser og 

vidensdeling at styrke de unges selvværd samt at (gen)opbygge 

deres ungdomsidentitet og modstandskraft i et støttende, fortroligt og 

inkluderende fællesskab 

  

’Jeg har snakket om 

nogle ting, de andre 

også har kunnet 

genkende. Det samme 

den anden vej rundt. 

Jeg ved, der er andre 

der bøvler med de 

samme ting som mig’  
                            [ pige fra LIFE, 15 år] 

 



JUN-AUG 

Sociale projekter 

JAN 

Møde 

1 

FEB 

Møde 

2 

MAR 

Møde

3 

APR 

Møde 

4 

MAJ 

CAMP1 

 

AUG 

Møde 

5 Individuelle 

Samtaler 

SEP 

Møde 

  6 

SEP/OKT 

CAMP2 

NOV-DEC 

Wingman  

Uddannelse 

Forældre/ 

søskende 

aften 

SEP-DEC 

Rekruttering 

af nye 

deltagere 

Aktivitetsgruppe 

for tidligere 

deltagere 

Aktivitet - Forår  Aktivitet - Efterår  

CAMP 2  for nuværende og tidligere deltager 

Fire Wingmen under uddannelse 

Et LIFE forløb  
 

Wingmen deltager i møder/undervisning 

m.m  

STEP 

 1 

STEP 

2A 

STEP 

2B 



Film – ‘knæk din udfordring’ 



LIFE 
Projekt 

‘Man tør tale om ting som 

man normalt ikke gør…’ 

Ungdomsmedicinsk Videnscenter 

”At man føler verden er med én 

– ikke imod. Andre vil mig godt 

og andre vil mig det godt” 
 

”At man kan motivere 

hinanden. Man har altid 

nogen at snakke med og 

det er rart ikke at vide at 

man er alene” 
 

‘Vi har alle forskellige 

sygdomme og i LIFE har 

vi muligheden for at 

snakke med andre unge 

som også har en 

sygdom’ 

”At man mærker 

livsglæde og får fornyet 

livsenergi”  
 

”At have noget tilfælles 

med andre og kunne dele 

sine oplevelser, tanker og 

erfaringer gør at man ser 

hvem man selv er” 
 



Vores primære fokusområder 

  

Ungdomsmedicinsk Videnscenter 

      

Cafe  

Hr. Berg 
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pædagogik 

Forskning 

Klinisk  

arbejde 
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Ungevenlige 
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Vores arbejde i klinisk praksis 

           
• Ungeambulatorier 

– Dansk BørneLungeCenter  

– Almene Ungeambulatorium 

• Deltager i arbejdsgrupper 

• Ungdomsmedicinske tværfaglige konferencer 

• Udvikling og implementering af transitionsprogrammer og 

ungekonsultationer 

• Ungevenlig indretning 
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Ungeambulatoriet 

• Individuelle – og fortrolige konsultationer – med inddragelse af 

forældrene 

 

• Screening for psyko-sociale belastninger/ressourcer 

• Screening for eksperimenterende adfærd 

• Screening for adhærens 

 

• Parallelt forløb og parløb med behandlende team 

 

• Motiverende samtale, kognitiv tilgang, Guidet Egen-beslutning 

 

 

19-12-2017 

HEADS 



12-24-årige med kronisk/alvorlig sygdom + 

• Usikker/utilstrækkelig behandlingsadhærens 

 

• Funktionelle klager inkl. uforklaret træthed og smerter 

 

• Betydende eksperimenterende adfærd 

 

• Psyko-sociale belastninger 

 

• Betydende skolefravær 

 

• Selvskadende adfærd 

 

• Andre 
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Et særligt rum til de unge 

19-12-2017 



Kræftværket 
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Hvad er det vigtigste ? 

 

 

‘Personalet gør den 

største forskel’ 
  

19-12-2017 



19-12-2017 

 

’Jeg kan overleve de 

hvide vægge, 

maden, de skrigende 

unger, men jeg kan 

ikke overleve, at 

personalet ikke ved 

noget om unge!’ 



Kurser til personalet   

 

‘Professionel kommunikation med den unge patient’ (4 timer) 

 

• At forbedre kommunikation med unge patienter 

• At øge viden om unges bio-psyko-sociale udvikling 

• At øge viden om juridiske forhold for unge patienter 

• At træne kommunikation og systematisk ungdomsanamnese (HEADS) 
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Ungeambassadør Uddannelsen  

  

At etablere et netværk 
af sygeplejersker med 

særlige kompetencer og 
viden samt interesse i at 

arbejde med unge 
patienter og i at udvikle 

ungesygepleje og -
rehabilitering 

 

”Nu tør jeg 

samarbejde med 

de unge patienter 

og deres 

pårørende – er 

ikke bange for at 

tage emner op” 
Ungeambassadør 

 

 

”Føler mig mere 

som vidensperson 

- fået mod på at 

møde den unge 

på en ny og 

fokuseret måde ” 
Ungeambassadør 

 19-12-2017 

Formål:  



 

 

Ungeambassadør 
  - advokat for et ungdomsperspektiv i afdelingen 

 

       Sygeplejerske med særlige 

 

• kompetencer i 

• viden om 

• interesse for 

 

 

at arbejde med og udvikle  

sygepleje til  -  

og rehabilitering af unge patienter 

19-12-2017 



 

 

 

Teori og 

øvelser 
i viden om 

ungeorienteret 

klinisk praksis 

 

 

 

Netværk  

af  

ungeorienterede  

Sygeplejersker 

 

 

 

Lokal 

formidling 
af viden 

 om at være  

ung og syg 

 

 

Udviklings-

projekter 
der er 

ungeorienterede  

 

Særligt fokus  
på de unge 
patienter 

Gruppe  
til støtte, 

 inspiration, 
og sparring 

 

 

Undervisning  
 af personale 

lokalt  

Implementering
af ny viden og 

tiltag lokalt 

De fire søjler i uddannelsen 
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92 ungeambassadører i DK 
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Ungdomsmedicinsk Videnscenter 

      

Cafe  

Hr. Berg 

UMV 
Social- 

pædagogik 

Forskning 

Klinisk  

arbejde 

Det 

Ungevenlige 

Hospital 

Kompetence - 

udvikling/ 

Uddannelse 



Forskning 

• Det ungevenlige hospital 

 

• Unge og kronisk sygdom  

 

•  Transition 

 

•  Kommunikation 

 

• Ungdomsliv og kræft 

 



 



Pause 



Unges udvikling og den selvstendige 

samtalen 



Puberteten - forvandlingens år 

 - en ny krop 
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B2 

9,9 år 

menarche: 

13,1 år 

> 4 ml: 

11,7 år 



Timing af puberteten 

 

52 

Tre gymnaster med samme kronologiske alder 

Op til 4-5 års variation pubertetsstart (M>F) 



Puberteten - forvandlingens år 

Psykologiske forandringer 

• Fra konkret til abstrakt tankegang 

• Fra kort til langt perspektiv 

 

• Identitet 

 

Sociale forandringer  

• Fra afhængighed til løsrivelse 

• Fællesskaber og ungdomsliv 

• ‘at være som de andre’ 

• Vaner og uvaner 

• Uddannelse og fremtid 

53 



Hjernens udvikling 

Hvornår er hjernen færdigudviklet? 

19-12-2017 54 

15 år 

20 år 

25 år 



Hjernens udvikling 

Sarah-Jayne Blakemore TED talk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng&index=1&list=PLDb

B9_12UiYQQoxp0DMuBsaplunXtKVrs 

 

55 

https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng&index=1&list=PLDbB9_12UiYQQoxp0DMuBsaplunXtKVrs
https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng&index=1&list=PLDbB9_12UiYQQoxp0DMuBsaplunXtKVrs
https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng&index=1&list=PLDbB9_12UiYQQoxp0DMuBsaplunXtKVrs


De vigtigste udviklingsmæssige opgaver 

• Biologisk modning 

 

 

• Identitetsdannelse 

 

 

• Intime relationer 

 

 

• Uafhængighed/autonomi 

56 

Er jeg normal? 

Hvem er jeg? 

Er der nogen, der vil 

være kæreste med 

mig? 

Kan jeg klare mig? 



Forældrenes skiftende roller 

Selvstændighed og løsrivelse => skiftende ansvar og roller 

 

Fra kontrolleret behandling til behandlingskontrol 
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Forældrenes skiftende roller 
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Forældrenes skiftende roller 



Fortrolighed vs. familiebånd 

• Forældrenes ret til at vide (omsorg) 

 

• Den unges ret til fortrolighed 

 

 

60 

0,5 vs. 2159,5 timer 



Hvor ofte taler du alene med unge  

– uden deres forældre? 

19-12-2017 61 

Hver gang/ofte 

Af og til/sjældent 

Aldrig 



Split visits – hvorfor det? 

• en træning i at møde læger og sygeplejersker alene  

• letter kommunikationen 

• en vigtig del i overgangen fra barn til voksen og fra pædiatrisk til et   

voksenorienteret system 

• en mulighed for at formulere egne spørgsmål og diskutere sine egne 

eventuelle bekymringer 

• forudsætning for at høre om mistrivsel 
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Split visits - hvornår og hvordan? 

• Start tidligt (12 år) og gradvist (‘1 minut pr år’) 

 

• Forberedelse og grundig forberedelse, introduktion og 

aftale/afklaring med den unge og forældrene 

 

• Essentielt med involvering og samarbejde med forældrene 

63 



Split visits - hvornår og hvordan? 

• Start tidligt (12 år) og gradvist (‘1 minut pr år’) 

 

• Forberedelse og grundig forberedelse, introduktion og 

aftale/afklaring med den unge og forældrene 

 

• Essentielt med involvering og samarbejde med forældrene 

64 



2 minutter med din makker 

Introducér til en selvstændig samtale med en ung 

 

• en træning i at møde læger og sygeplejersker alene  

• letter kommunikationen 

• støtter den unges udvikling  

• en vigtig del i overgangen fra barn til voksen og fra pædiatrisk til et   

voksenorienteret system 

• en mulighed for at formulere egne spørgsmål og diskutere sine egne 

eventuelle bekymringer 

• fortsat samarbejde med og information til forældre 
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Kommunikasjon med unge og den 

psykososiale anamnese  



Hvad ønsker de unge ? 

• Selvstændige samtaler – tid alene med læge/sygeplejerske 

• Erfarne og kompetente sundhedsprofessionelle 

• Kontinuitet 

• Kommunikation direkte med den unge 

• Omsorgsfulde og forstående sundhedsprofessionelle 

• Ærlighed og tillidsvækkende kommunikation 

• Reglerne for tavshedspligt skal forklares 

• Følsomme emner skal holdes fortroligt – også for forældrene 

• At tale om det hele ungdomsliv 

• Mulighed for/opfordring til at stille spørgsmål 

• Indflydelse på beslutning om egen behandling 

 
                                                                                                                       Teilmann G, Boisen K, Ugeskr.Læger 2013 
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Indledning af den gode samtale 

Husk udviklingstilpasset tilgang 

Hils på den unge – og forældrene 

 

 

 

 

 

Sæt rammen 

• Tid 

• Ingen forstyrrelser 

• Formål og indhold 

• Forældrenes rolle – og 

tilstedeværelse 

• Information om 

tavshedspligten og dens 

undtagelser 

• Retten til ikke at svare – 

spørg om tilladelse 



Hvad vil unge tale om – når vi har talt om  

sygdom og behandling ? 

  

 

• Spørg til hvem jeg er 

• Vær opmærksom på mine 

mål og drømme 

• Spørg om mit netværk og 

mine interesser  

• Er der stadig ’go’ i 

uddannelsen? 

• Tal om druk og røg – der 

skal jo også være plads til at 

være ung 

• Tal om sex! 

• Hvad med humøret?                                                                                
  Ungepanelet marts 09 
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Hvad vil unge tale om? 

 

Home: hjemlige forhold 

 

Education: uddannelse 

Eating: spisemønster og 

kropsopfattelse 

 

Activities: fritid, fester, venner 

 

 

Drugs: tobak, alkohol, stoffer  

 

Seksualitet, Sikkerhed 

Selvskadende adfærd, 

humør, selvmordstanker 
19-12-2017 



Hvad er HEADS? 

• En struktureret psykosocial anamnese, som berører områder der er 

vigtige for unge 

• Går frem i en naturlig rækkefølge fra ”problemfri tale” til mere 

sensitive/følsomme emner 

• Screener for både psykosociale  

     belastninger og ressourcer 

 

• MEN er ikke en checkliste 

 

Goldenring et al, Contemporary Pediatrics 2004;21:64-90 



Samtalen 

• Fokus på styrker og ressourcer 

• Pas på forudindtagede antagelser (fx om familieforhold) 

• Kønsneutrale spørgsmål om seksualitet/intimitet 

• Fordomsfri spørgsmål om ungdomsliv 

 

• Pauser og opsummeringer 

• Anerkend ærlighed og åbenhed 

• Forhandl en fælles plan 

• Afrund med opsummering af aftaler 
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’er der nogen i din klasse….?’ 

’mange af de unge, jeg møder…’ 

’hvad går godt? 

hvad er du god til? 

hvad er du glad for at 

lave?’ 



VAS 

 

 

 

• Godt redskab når det gælder samtale om humør og evt. 

depression 

• Kræver en ’historie’ som ved smertescore 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 



I en travl klinisk hverdag 

19-12-2017 
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Boisen KA, Hertz PG, et al Int J Adolesc Med Health. 2016;28(4):429-435.  

% 



Hvad siger Daniil ? 

• ‘I skal hjælpe med at gøre alt det  

      der får en til ikke at føle sig glemt’ 

• ‘Det skal være ligeværdigt-  

      jeg vil gerne behandles som en rask ung’ 

• ‘Ikke så meget forkælelse’ 

• ‘Lytte – sætte jer ind i situationen’ 

• ‘Tale med mig om hvordan det går,  

      hvad jeg laver til daglig’ 

• ‘Det vigtigste er at personalet taler om følelser’ 

• ‘Man kan ikke klare det selv, har brug for  

      hjælp til at bevare mine drømme om fremtiden’ 
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Hvad gør vi… 

 

76 



Øvelser i den psykososiale 

anamnese 



Rollespil 

• Grupper á tre: 

– Den sundhedsprofessionelle 

– Den unge  

– Observatør (holde tiden) 

 

7 minutter til samtalen  

Den sundhedsprofessionelle sætter rammen og hvad der skal trænes 

 

   5 minutter til feedback: 

Den sundhedsprofessionelle: hvad gik godt og hvad vil jeg gøre 
anderledes? 

Hvordan var det at være ung? 

Observatøren kan opsummere 
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White og Viners fem tips til 

motivasjon og atferdsendring  



Hvem har sagt….? 

”Vær opmærksom på patienternes fejl og mangler, der ofte får dem til 

at lyve om, at de har taget de ordinerede midler” 

 

  

 



Hvem har sagt….? 

”Vær opmærksom på patienternes fejl og mangler, der ofte får dem til 

at lyve om, at de har taget de ordinerede midler” 

 

 Hippokrates (400. århundrede før vor tidsregning, oversat 1923) 

 



Unge eksperimenterer 

8. klasse 

(♀/♂) 
10. klasse 

(♀/♂) 

 

1. VGS 

(♀/♂) 

Ryger dagligt 

 

2/0% 3/1% 5/3% 

Bruger snus 

dagligt 

2/0% 10/4% 12/9% 

Drakk sprit 

månedlig eller 

oftere 

2/0% 9/8% 

 

20/17% 

Har været full 4 

gange eller mer 

1/0% 12/10% 29/24% 
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Daily smoking prevalence in non-asthmatics is 17.9% when compared 

with 20.5% in asthmatic adolescents 
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Hublet A et al. J Pub Health 2007; 29:343-0. 

Unge med astma eksperimenterer også 



Unge med kroniske sygdomme  

eksperimenterer også 

Suris et al. Pediatrics 2008; 122:e1113-8 



At passe sin behandling  

– eller passe andre ting livet 

• Rejs dig, hvis du nogensinde, 

  har fået medicin i en periode 

 

• Luk øjnene – tænk på sidste 

     gang, du skulle passe en behandling 

 

• Bliv stående, hvis du 

     passede din behandling 100% 

 

 

 

 



Hvor mange passer deres behandling? 

Rules of six: 

• 1/6 følger strikt den ordinerede regime 

• 1/6 tager næsten alle doser, men tidsmæssigt uregelmæssigt 

• 1/6 springer ind imellem en dosis over og tager generelt medicinen 

på forskellige tidspunkter 

• 1/6 har drug holidays 3-4 gange årligt 

• 1/6 har drug holidays hver måned 

• 1/6 tager stort set ingen behandling 

 

Diabetes: laveste adhærens  

i aldersgruppen 10-20 år 
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Institut for Rationel Farmakoterapi 2006, 

Cramer JA 2004 
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Patient-relaterede 

faktorer 

Sygdomsrelaterede  

faktorer 

Sociale og økonomiske  

faktorer 

Faktorer relateret til  

sundhedsvæsenet 

Behandlingsrelaterede  

faktorer 

Unge oplever særlige barrierer  

mod behandling 

Relationer til 

jævnaldrene Stræben mod 

normalitet 

WHO 2003 

Hanghøj & Boisen 2014 

Relationer til 

forældre 



At ændre adfærd 

• Fælles dagsorden 

• Problemfri tale  

• Fokus på styrker og undtagelser 

• Ekspertviden og gode råd 

• Motivation: afsøg vigtighed, tiltro til egne evner  

       og prioritet 
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White og Viner. Arch Dis Child educ Pract Ed 2012; 97:93-7 

Boisen KA, Denning LV, Teilmann G. Livsstilssamtalen med unge, HEADS anamnesen som model i almen praksis. 

Månedsskrift for Almen Praksis, 2014, 340-348  



Fælles dagsorden 

‘Hvad er vigtigt, at vi når at tale om i dag?’ 

  

Fælles dagsorden – evt skrevet ned 

Prioriter rækkefølgen med den unge 
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Lær den unge at kende 

Goldenring et al, Contemporary Pediatrics 2004;21:64-90 

Home 

Education 

Eating 

Activities 

Drugs 

Sexuality 

Safety 

Suicide 



Fokus på styrker og undtagelser 

 

• ‘Hvad er du god til?’ 

• Se efter ressourcer og ikke problemer.  

• Der er som hovedregel tidspunkter,    

hvor den unge tidligere har klaret       

udfordringer eller positive ændringer.  

     Afsøg hvordan han/hun gjorde det  

 - hvilke evner og ressourcer, der 

 gjorde det muligt.  
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HEADS / THRxEADS  

• Kan du forklare din sygdom i 

tre sætninger? 

• Hvor stor en del af 

behandlingen er dit ansvar? 

• Hvordan passer din 

behandlingsrutine ind i din 

rutine i 

hverdage/weekender? 

• Hvor ofte missede du din 

behandling i den seneste 

uge/måned? 

• Unge glemmer behandling 

af forskellige  årsager fx.. 

(brug konkrete eksempler) 
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Goldenring et al, Contemporary Pediatrics 2004;21:64-90 

Chadi et al. Pediatrics and Child health 2017: 23-25 

Home 

Education 

Eating 

Activities 

Affect 

Drugs 

Sleep 

Sexuality 

Transition 

Medication & 

treatment 



Ekspertviden og gode råd 

Budbringer af information snarere end af holdninger: 

 

• Hvad ved du om din behandling/sygdom? 

• Må jeg fortælle dig lidt mere? 

• Hvad tænker du om dette? 
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Motivation 

  

 

 

 

 

• Vigtighed   Hvor vigtigt er det for dig?  

 

• Tro på egne evner  Tror du, du kan klare det? 

 

• Prioritet   Hvor parat er du til at gøre det?  

 

94 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 



Opsummering. Veien frem 


