


Hvorfor er det vigtigt at tænke ‘udvikling’? 

 

• grundlag for udviklingsbaseret pleje og behandling 

• bedre og mere effektiv kommunikation 

• bedre forståelse af unges adfærd 

• hjælpe forældre og unge mht kommunikation og 

behandlingsansvar 

• bedre  udgangspunkt for at forhandle om behandling  

• transition og overgang mellem børne- og voksenafdeling 
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Tidlige ungdomsår 

10-13 år 

Mellem ungdomsår 

14-17 år 

”Kaosfase” 

Sene ungdomsår/unge voksenår 

18-24 år 

”Stabiliseringsfase” 

Biologisk 

Psykologisk 

Socialt 

Bio-psyko-social udvikling 



Bio-psyko-social udvikling 

Tidlige ungdomsår 

10-13 år 

Mellem ungdomsår 

14-17 år 

”Kaosfase” 

Sene ungdomsår/unge voksenår 

18-24 år 

”Stabiliseringsfase” 

Biologisk Piger: brystudvikling + 

vækstspurt 

Drenge: hvalpefedt, vækst af 

genitalier 

Piger: menarche, kvindelige 

former, slut på vækstspurt og 

pubertet 

Drenge: spermarche, 

stemmeovergang, vækstspurt 

 

Drenge: spermarche, 

stemmeovergang, vækstspurt 

 

Begge køn:Fortsat hjerneudvikling 

Psykologisk Konkret tænkning 

Body image 

Begyndende seksuel 

orientering 

Ultrakorte tidsplaner (dage) 

Begyndende abstrakt 

tænkning 

Usårlighedsfølelse 

Seksuel orientering og 

spørgsmål 

’Glødende’ ideologiske tanker 

Korte tidsplaner (uger-mdr) 

Kompleks abstrakt tænkning  

Stigende impulskontrol 

Fortsat identitetsudvikling 

Langtids- og fremtidsplanlægning 

Socialt Begyndende følelsesmæssig 

adskillelse fra forældre 

Identifikation med 

jævnaldrende 

Tidlig eksperimenterende 

adfærd  

 

Følelsesmæssig adskillelse 

fra forældre 

Stærk identifikation med 

jævnaldrende 

Eksperimenterende/risikabel 

adfærd 

Uddannelsesplaner 

Udvikling af social autonomi og 

selvstændighed 

Udvikling af intime forhold 

Jævnbyrdigt forhold til forældre 

Potentiel eller reel økonomisk 

selvstændighed 



Puberteten - forvandlingens år 

 - en ny krop 
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B2 

9,9 år 

menarche: 

13,1 år 

> 4 ml: 

11,7 år 



Tanner stadier 
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Pubertet – vækst og udvikling 

14-03-2018 7 



Optimering af hjernen 

Gogtay et al. Proc Nat Acad Sci 2004;101:8174-8179 
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Adfærd og miljø 

Gardner & Steinberg. Dev Psychol 2005  



Hjernens udvikling 

Sarah-Jayne Blakemore TED talk 

 

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

B9_12UiYQQoxp0DMuBsaplunXtKVrs 
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Tidlige ungdomsår Mellem ungdomsår Sene ungdomsår 

Følelsesmæssig 

 ’tændthed’, 

 belønningsorienteret, 

 spændingssøgende 

Udvikling af højere 

kognetive/executive 

funktioner 

Hjernens udvikling 



Puberteten - forvandlingens år 

Psykologiske forandringer 

• Fra konkret til abstrakt tankegang 

• Fra kort til langt perspektiv 

 

 

 

 

Sociale forandringer  

• Fra afhængighed til løsrivelse 

• Fællesskaber og ungdomsliv 

• ‘at være som de andre’ 

• Vaner og uvaner 

• Uddannelse og fremtid 
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Identitet 



De vigtigste udviklingsmæssige opgaver 

 - når alvorlig sygdom rammer 

• Biologisk modning 

 

 

• Identitetsdannelse 

 

 

• Intime relationer 

 

 

• Uafhængighed/autonomi 
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Er jeg normal? 

Hvem er jeg? 

Er der nogen, der vil 

være kæreste med 

mig? 

Kan jeg klare mig? 



At være ung og få kræft 2015 

822 15-29-årige med en kræftdiagnose 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cancer.dk/fagfolk/rapporter/at-vaere-ung-og-fa-kraeft/ 
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Identitetsdannelse 

 - når alvorlig sygdom rammer 

Venner 

• 46% havde behov for støtte fra sygehus til at 

holde kontakt med venner under indlæggelse 

• Af disse fik 29% kun i mindre grad/slet ikke 

den støtte, de havde behov for 

 

Uddannelse/arbejde 

• 41% havde behov for støtte fra sygehus i 

relation til uddannelse/arbejde under 

behandling 

• Af disse fik 55% kun i mindre grad/slet ikke 

den støtte, de havde behov for 

 



Angst, tristhed og bekymringer 

• 82% har oplevet at være bange for at dø af deres kræftsygdom 

– 41% en del/meget 

• 80% har haft behov for at tale med nogen om deres bekymring  

• Af disse havde 25% ikke talt med nogen 

 

• 75% havde behov for hjælp til at håndtere angst, tristhed eller 

bekymringer under behandling 

• Af disse oplevede 72%, at de ikke fik den hjælp de havde behov for 

 

• For 37 % har deres kræftsygdom haft en negativ/meget negativ 

 påvirkning af deres syn på fremtiden 

Hølge-Hazelton B et al. Supportive Care in Cancer 2016; 24:4727-4737 



Intime relationer 

 - når alvorlig sygdom rammer 

Er der nogen, der vil 

være kæreste med 

mig? 



Intime relationer 

 - når alvorlig sygdom rammer 

Graugaard C et al. Psycho-Oncology 2018, doi: 10.1002/pon.4700 

54% rapporterede om en negativ påvirking af body image 

45% rapporterede om nedsat følelse af at være attraktiv 

31% rapporterede om en negativ påvirkning af lysten til sex 

24% rapporterede om en negativ påvirkning af lysten til at 

flirte/date/have en partner  

 

Ca. 40% rappporterede at deres kræftforløb havde påvirket deres 

parforhold positivt 

 

80% ønskede at tale om seksualitet og intimitet med en 

sundhedsprofessionel 

50% havde kun talt lidt eller slet ikke om dette under indlæggelsen 

 

 

 



Kan jeg klare mig? 

Uafhængighed og autonomi 

 - når alvorlig sygdom rammer 

• Autonomi og selvstændighed vs. behov for hjælp under behandling 

inkl. fx transport 

 

 

• 72 % ønskede at være med til at træffe beslutningen om deres 

behandling 

• 47 % oplevede, at beslutningen omkring behandling blev taget af 

lægen uden at involvere dem 
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At passe en behandling 

Rule of six: 

• 1/6 følger strikt det 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 

 

Cancer: 2-59% non-compliance blandt unge 

Kun 60% overensstemmelse ml forældre og unge  

om, hvem der var ansvarlige for medicinadministration 
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Institut for Rationel Farmakoterapi 2006 

Abrams A et al. Cancer Treatment Reviews 2007 

Tebbi CK et al. Adolescence 1988 
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Patient-relaterede 

faktorer 

Sygdomsrelaterede  

faktorer 

Sociale og økonomiske  

faktorer 

Faktorer relateret til  

sundhedsvæsenet 

Behandlingsrelaterede  

faktorer 

Unge har særlige barrierer mod adhærens 

Relationer til 

jævnaldrene Stræben mod 

normalitet 

WHO 2003 

Hanghøj & Boisen 2014 

Relationer til 

forældre 





Hvorfor skal vi tale med unge alene  

i den del af samtalen? 

De unge ønsker at tale med os alene 

 

• 73% angav behov for at tale alene med en læge eller sygeplejerske  

• 33% af disse blev kun sjældent eller aldrig tilbudt dette 

 

• 92% havde behov for at familie/kæreste var med dem på hospitalet 
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Hvorfor skal vi tale med unge alene  

i den del af samtalen? 

• en træning i at møde læger og sygeplejersker alene  

• letter kommunikationen 

• støtter den unges udvikling (autonomi) 

• 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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Hvornår og hvordan skal vi gøre det? 

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

 

• Grundig introduktion, forklaring, aftale/afklaring og forberedelse med 

den unge og forældrene 

 

• Essentielt med samarbejde med forældrene 
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Samtalen med den alvorligt syge unge 

14-03-2018 26 

• 94% havde behov for at tale med en 

fagperson om, hvordan sygdom/behandling 

kan påvirke, hvordan man har det 

• Af disse havde 53% oplevet at det kun blev 

gjort i ringe grad/slet ikke 

 

• 87% havde behov for at tale med en 

fagperson om, hvordan sygdom/behandling 

kan påvirke dagligdagen 

• Af disse havde 48% oplevet at det kun blev 

gjort i ringe grad/slet ikke 

 

 



Kommunikation med læger og sygeplejersker 

• 42% synes, at kun nogle/ingen læger var gode til at tale om de 

problemer og bekymringer, man kan have som ung 

 

• 26% synes, at kun nogle/ingen sygeplejersker var gode til at tale om 

de problemer og bekymringer, man kan have som ung 
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Samtalen med den alvorligt syge unge 

• Timing 

• Forberedelse inkl. udvikling 

• Hilse på den unge – og forældrene 

• Forældrenes rolle og samtalens struktur 

• Information om tavshedspligt og retten til ikke at svare 

• Forhandle en fælles dagsorden 
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Hvad er vigtigt,  

at vi taler om i dag? 



Samtalen med den alvorligt syge unge 

• Fokus på styrker og ressourcer 

• Pas for forudindtagede antagelser (fx om familieforhold) 

• Kønsneutrale spørgsmål om seksualitet/intimitet 

• Fordomsfri spørgsmål om ungdomsliv 

 

• Åbne -> lukkede spørgsmål 

• Pauser og opsummeringer 

• ‘Kvalificerede gæt’ 

• Anerkendende udsagn 
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’er der nogen i din klasse….?’ 

’hvad går godt? 

hvad er du god til? 

hvad er du glad for at lave?’ 

’mange af de unge, jeg møder…’ 



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 

emner 

 

• Screener for både psykosociale  

 belastninger og ressourcer 

 

• MEN er ikke en checkliste 

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

Home 

Education 

Eating 

Activities 

Affect 

Drugs 

Sleep 

Sexuality 



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 



Samtalen med den alvorligt syge unge 

• Fordomsfri ‘top-up’ information 

  

• Forhandle en fælles plan 

 

• Involvere forældrene efter aftale med den unge 
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‘Hvad ved du allerede? Må 

jeg fortælle dig om…..? 

Hvad tænker du nu?’ 

En holdbar/robust 

plan 

‘Er der noget, der er vigtigt, 

vi fortæller til dine 

forældre? Er der noget, vi 

ikke skal fortælle?’ 



Andreas 16 år 

• Bor hjemme i kernefamilie 

• Har ikke afsluttet Folkeskolens afgangseksamen (ordblind, ADHD) 

• Startede på produktionsskole for 1 måned siden 

• Hovedsageligt online-venner 

 

• Akut lymfatisk leukæmi (HR-ALL) 
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Christina, 19 år 

• Bor hjemme, forældrene skilt for 10 år siden 

• Afsluttede STX i sommers 

• Sabatår og har arbejdet i Føtex indtil jul 

• Rundrejse i Asien med to veninder og nu overflyttet via SOS 

 

• Ewing Sarcom med spredning til lunger 
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Eline, 23 år 

• Bor alene i studielejlighed 

• Har ikke kontakt med sin far 

• Startede sygeplejerskeuddannelse for 1½ år siden 

• Har psykologforløb pga angst og depression 

• Kæreste gennem 3 måneder 

 

• Mammacancer 
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Mere….. 

www.ungdomsmedicin.dk 

www.dsum.dk 

www.euteach.com 

www.ungepanel.dk 

 

Ungeambassadøruddannelsen: 

https://www.phmetropol.dk/videreuddannelser/diplomu
ddannelser/den+sundhedsfaglige+diplomuddannelse/p
rofessionspraksis/39810+bornefamilien+og+den+sund
hedsprofessionelle/39810+ungeambassador+uddannel
sen?utm_source=Facebook&utm_medium=CPC&utm_
campaign=ungeambassador 
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