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Resumé 

Unge med kronisk sygdom oplever ofte problemer i hverdagen pga. sygdommen ift. at føle sig 

anderledes, angste, alene og socialt isoleret og ift. et ændret forhold til forældrene, vennerne, 

sundhedspersonalet og fremtiden. Dette påvirker de unges hverdag og håndtering af sygdom.  

Formålet er, at undersøge hvad unge med kronisk sygdom mener der skal til, for at de kan håndtere 

og acceptere sygdommen, således at følelsen af at være normal fremmes. Samt undersøge hvilken 

betydning det har for sygeplejerskens relation til unge kronikere. 

Af forskningsartikler, fremfundet via en systematisk litteratursøgning, blev der udført en deduktiv 

indholdsanalyse med kategorierne, At føle sig normal, Følelsernes betydning for at føle sig normal, 

Forældrenes betydning for at føle sig normal, Vennernes betydning for at føle sig normal og 

Sundhedspersonalets betydning for at føle sig normal, udformet ud fra problembeskrivelsen.  

Gennem en tværgående analyse af kategorierne fandtes fire temaer viden, støtte og motivation, 

velvære og kommunikation, hvorved de unge beskriver nødvendige tiltag for at de kan håndtere og 

acceptere deres sygdom, og følelsen af at være normal fremmes.  
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A systematic literature review of adolescents with chronic diseases and their ideas of essential 

actions to promote the feeling of being normal 

Abstract 

Adolescents with chronic disease do often experience problems in their life by feeling different, 

afraid, alone and social isolated and through a changed relationship to parents, friends, health 

personnel and the future. This affects their everyday life and disease managing of the adolescents. 

The aim is to examine adolescents with chronic disease‟s ideas of essential actions to manage and 

accept their disease to promote the feeling of being normal. And to examine the implications it has 

for the relation between the nurse and the adolescents. 

A deductive content analysis was performed of the research articles, found through a systematic 

literature search. The categories was designed from the problem described above and was To feel 

normal, The feelings effect of feeling normal, The parents effect of feeling normal, The friends effect 

of feeling normal, The health professionals effect of feeling normal. 

A transversal analysis of the categories found  four themes knowledge, support and motivation, 

well-being and communication, by which the adolescents describe essential actions to manage and 

accept their disease so that it promote the feeling of being normal. 
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1. Indledning 

Ungdommen er en tid med store og hurtige, fysiske, emotionelle og kognitive forandringer, som 

påvirker og ændrer de unge, deres hverdag og forhold til venner og familie. At håndtere en kronisk 

sygdom samtidig kan være en stor udfordring for de unge. Ifølge tre artikler i fagbladet 

Sygeplejersken skal unge med kronisk sygdom både håndtere de naturlige forandringer, samt 

fysiske og mentale begrænsninger og forandringer pga. sygdommen. Disse begrænsninger og 

forandringer påvirker ofte de unges forhold til venner og familie og kan føre til, at de unge føler sig 

anderledes (Søndergaard 2010a, Søndergaard 2010b, Søndergaard 2010c). Unge kronikere har, pga. 

sygdommen, flere ting de skal håndtere i en forvejen tumult tid, hvilket kan være problematisk. 

Derfor har de brug for støtte og vejledning fra sygeplejersker for at kunne håndtere og acceptere 

deres sygdom og føle sig normale. Sygeplejersker udtrykker, at de mangler kompetencer ift. unge 

patienter, da de har svært ved at forstå de unges behov. Det er vigtigt med viden om, hvad unge 

kronikere ser som vigtigt for at få deres hverdag og ungdomsliv til at fungere trods sygdom. 

Formålet med specialet er derfor at undersøge, hvad unge med kronisk sygdom mener der skal til 

for, at de kan håndtere og acceptere sygdommen, så følelsen af at være normal fremmes. Samt 

undersøge, hvad det har af betydning for sygeplejerskens relation til unge med kronisk sygdom. 

1.1 Indledende litteratursøgning 

For at udfolde den eksisterende viden om unge med kronisk sygdom, fra de unges
1
 synspunkt, blev 

der gennemført en systematisk litteratursøgning. Dette er, sammen med en bearbejdning af 

litteraturen, en forudsætning for at skrive en videnskabelig opgave, da det åbner op for den 

sammenhæng problemet er en del af, tager udgangspunkt i og bygger videre på (Bjerrum 2005, s. 

33). Søgningen indgår, som specialets forforståelse og udfoldes i problembeskrivelsen.  

Søgningen bestod af bloksøgning i Cinahl, PubMed, PsykInfo, British Nursing Index og 

Bibliotek.dk og på Google.com. For at specificere søgningen blev søgeordene søgt som 

kontrollerede emneord (CINAHL Headings, MeSH Term og Thesaurus) og som fritekstsøgning hvis 

de ikke fandtes som emneord: (Chronic disease (OR) Chronic illness (OR) Chronically ill) AND 

(Adolescent (OR) Teenager (OR) Teens (OR) Youth) AND (Experience (OR) Impact (OR) 

Influence) AND (Quality of life (OR) Everyday life). Søgeord var justeret ift. de enkelte databasers 

thesaurus (bilag 1). Fra litteratursøgningen førte interessante titler til gennemlæsning af abstracts. 

Fra udvalgte artikler blev der fundet artikler via kædesøgning. Efter gennemlæsning af abstract blev 

                                                 
1
 I specialet bruges termen de unge. Hermed forstå unge med en fysisk kronisk sygdom.  
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relevante artikler eksporteret over i RefWorks og fremfundet i fuldtekst. I bibliotek.dk blev der 

fundet bøger, og på Google blev der fundet rapporter.  

I alt blev 53 artikler fundet relevant ud fra titlen. Heraf blev 17 fravalgt efter gennemlæsning af 

abstract. De resterende 36 artikler blev fremfundet og læst i fuldtekst. Herfra blev 17 artikler 

fravalgt. Og det endte med 19 artikler til problembeskrivelsen suppleret med relevante fagbøger og 

rapporter.  

1.2 Problembeskrivelse 

Ungdomsårene, især 12-20 års alderen, er en tid med store og hurtige forandringer. Både fysisk, 

hvor kroppen udvikles og forandres til kønsmoden, emotionelt da hormoner raser rundt i kroppen 

og påvirker humøret og kognitivt, hvor de unge begynder at udvikle identitet, tanker og meninger. 

Det kan ændre de unges forhold til forældre i form af en løsrivelse og til venner ift. at være 

accepteret af en gruppe (Saewyc 2007, s. 813, 821, 826-827). At håndtere en kronisk sygdom 

samtidig er en udfordring for de unge, deres nærmiljø og sundhedspersonalet. Unge kronikere skal 

håndtere de naturlige forandringer, samtidig med fysiske og mentale begrænsninger og forandringer 

forårsaget af sygdommen (Søndergaard 2010c, Bill, Knight 2007, s. 216-217). Dette er vigtigt at 

støtte de unge gennem, da de er i større risiko for at udvikle emotionelle problemer som depression 

pga. de mange forandringer og begrænsninger, som kan føre til psykosociale forandringer hos dem 

(Bill, Knight 2007, s. 216, Venning, Eliott & Wilson 2008, Key et al. 2001). Emotionelle 

forstyrrelser kan gøre det sværere for de unge at acceptere sygdommen, da det påvirker deres evne 

til at håndtere sygdom og hverdag (Malhotra, Singh 2002). Ifølge de unge handler håndtering af 

sygdommen om, at kunne klare de daglige udfordringer ift. sygdommen, såsom behandling og 

symptomer, på en naturlig måde, så det ikke påvirker deres hverdag, fx ved at de ikke skal tænke 

over deres handlinger (Venning, Eliott & Wilson 2008, Taylor, Gibson & Franck 2008).  Accept af 

sygdommen består i, at de unge erkender behovet for at tilpasse sig sygdommen og lærer at tolerere 

de uforudsigelige og ukontrollerbare sider af sygdommen og håndterer de forskellige konsekvenser 

heraf (Casier et al. 2008). Det viser, at håndtering  og accept af sygdommen er ressourcekrævende 

både kognitivt og emotionelt af de unge, hvorfor emotionelle forstyrrelser kan hæmme deres 

håndtering og accept af sygdommen.  

Ifølge sundhedsstyrelsen defineres kronisk sygdom med en eller flere af følgende karakteristika: 



7 

 

”Sygdommen er vedvarende, har blivende følger, skyldes irreversible forandringer, kræver en 

langvarig behandling og pleje og/eller en særlig rehabiliteringsindsats” (Juul Jørgensen 2005, 

s. 31). 

Denne definition på kronisk sygdom, som anvendes i specialet, indeholder mange sygdoms- og 

patientgrupper, hvorved antallet af patienter er stort. Gennem de seneste årtier er 

behandlingsmulighederne blevet forbedret, og flere børn og unge overlever nu før dødelige 

sygdomme, hvorfor antallet af unge, der lever med en kronisk sygdom, er steget markant 

(Søndergaard 2010c, Sawyer et al. 2007). Efter kontakt til Sundhedsstyrelsen, Ungdomsmedicinsk 

Videnscenter og Danmarks Statistik ses, at epidemiologiske data på unge kronikere er sparsomme. 

Få kilder oplyser, at 10-12 % af alle unge lider af en kronisk sygdom, der kræver regelmæssig 

kontakt med sundhedsvæsenet (Søndergaard 2010c, Sawyer et al. 2007), hvorfor mange 

sygeplejersker vil møde disse patienter. Ifølge en artikel fra Sygeplejersken, er sundhedspersonalet 

berørt af det stigende antal unge patienter og efterspørger mere viden om de unges behov, da de 

mangler kompetencer på området (Søndergaard 2010c). Det stemmer overens med australske, 

engelske og amerikanske studier, hvor sundhedspersonalet giver udtryk for manglende kompetencer 

ift. unge patienter (RCPCH 2003). Ifølge Sundhedsstyrelsen skal patienter med kronisk sygdom 

støttes af sundhedspersonalet gennem et systematisk patientuddannelses- og rehabiliteringstilbud 

(Juul Jørgensen 2005, s. 9). I en rapport af Royal College of Paediatrics and Child Health pointeres, 

at sundhedspersonalet må være opmærksomme på, at unge har specifikke sundhedsbehov, og at 

sundhedsprofessionelles tilgang til de unge er altafgørende (RCPCH 2003, s. 22-23). Dog ses, at 

unge kronikere ofte har et ambivalent forhold til sundhedspersonalet, da de ved, hvor vigtige de er 

ift. at håndtere og acceptere sygdommen, men samtidig føler de unge sig forbigået og kontrolleret af 

sundhedspersonalet (Taylor, Gibson & Franck 2008, Kyngas, Barlow 1995, Beaune, Forrest & 

Keith 2004). Sundhedspersonalet bør have større viden om de unges bekymringer og problemer ift. 

at leve med en kronisk sygdom, hvorfor det er vigtigt at undersøge, hvordan unge kronikere 

oplever, at sygdommen påvirker deres hverdag. 

Litteratursøgningen viser et til en vis grad belyst problem med de unges bekymringer ift. at leve 

med en kronisk sygdom. I alt blev der fundet et overordnet tema og otte undertemaer (figur 1), som 

præsenterer artiklernes italesættelse, af hvordan unge kronikere oplever, at sygdommen påvirker 

deres hverdag.  
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Figur 1: Fremfundne temaer i litteraturgennemgangen. 

Temaerne bliver her udfoldet, samt efterfulgt af en afgrænsning, som fører til specialets formål og 

problemformulering. 

1.2.1 En hverdag med sygdom  

Unge med kronisk sygdom udtrykker, at livet med en kronisk sygdom er svært, da sygdommen 

sætter begrænsninger, giver flere udfordringer og kontrollerer deres hverdag (Venning, Eliott & 

Wilson 2008, Taylor, Gibson & Franck 2008, Kyngas, Barlow 1995, Woodgate 1998a, McEwan et 

al. 2004, Rhee, Wenzel & Steeves 2007, Eklund, Sivberg 2003, van der Zaag-Loonen et al. 2004, 

Velsor-Friedrich et al. 2004, Olsson et al. 2003). I en canadisk undersøgelse føler de unge, at de har 

flere bekymringer end jævnaldrende fx ift. at udvikle komplikationer, døden og vennerne 

(Woodgate 1998a). Flere unge har svært ved at forklare, hvordan det er at have en kronisk sygdom 

(Woodgate 1998a), og sammenligner det med et helvede og mareridt (Kyngas, Barlow 1995). De 

unge føler, at de skal arbejde hårdere og rumme mere end jævnaldrende pga. sygdommen, både 

fysisk, fx ved daglig motion, mentalt, ved fx at huske medicin og emotionelt, ved fx at være 

frustreret, vred og ked af det (Kyngas, Barlow 1995, Woodgate 1998a, Rhee, Wenzel & Steeves 

2007, Eklund, Sivberg 2003, Olsson et al. 2003). I alt føler de unge, at sygdommen påvirker deres 

hverdag og giver flere udfordringer, begrænsninger og bekymringer. Det kan formodes, at det er 

svært for de unge at håndtere deres sygdom og hverdag, når de føler, at sygdommen begrænser dem 

på så mange områder. Hvad påvirker de unge til at sidestille sygdommen med et helvede eller 

mareridt? Hvad har det af betydning for sygeplejerskens relation til de unge, som har negative 

følelser ift. deres sygdom?  
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1.2.1.1 Anderledes  

Sygdommens begrænsninger og forandringer gør det svært for de unge at have en normal ungdom 

og hverdag (Venning, Eliott & Wilson 2008, Woodgate 1998a), og de føler sig anderledes især ift. 

jævnaldrende (Kyngas, Barlow 1995, McEwan et al. 2004, Eklund, Sivberg 2003, Olsson et al. 

2003, Faro 1999). Fx når de unge ikke kan udføre samme aktiviteter som jævnaldrende (Woodgate 

1998a, Rhee, Wenzel & Steeves 2007, Eklund, Sivberg 2003, Velsor-Friedrich et al. 2004, 

Woodgate 2005, Christian, D'Auria 1997, Huus, Enskar 2007), eller oplever forandret social 

interaktion med venner pga. sygdommen (Beaune, Forrest & Keith 2004, Faro 1999). Videre føler 

de unge sig anderledes, når sygdom og behandling resulterer i ændret udseende, da det ændrer deres 

selvopfattelse (Beaune, Forrest & Keith 2004, Woodgate 2005, Taylor et al. 2010). Fx udtrykker 

unge med kræft, at hårtab, ar og indopereret CVK får dem til at se grimme og syge ud (Larouche, 

Chin-Peuckert 2006). Man kan formode, det er svært for de unge at acceptere sig selv og 

sygdommen, når de føler sig anderledes. Især når man føler sig anderledes i en alder, hvor der er 

stort fokus på samhørighed med jævnaldrende (Saewyc 2007, s. 813, 826).  

For de unge er det negativt at være anderledes, især når de bliver behandlet anderledes, ikke bliver 

accepteret og mobbet (Beaune, Forrest & Keith 2004, McEwan et al. 2004, Christian, D'Auria 1997, 

Taylor et al. 2010), som når jævnaldrende kommenterer de unges udseende (D'Auria et al. 2000). 

De unge har stort behov for at føle sig som jævnaldrene i væremåde og udseende (Beaune, Forrest 

& Keith 2004, Faro 1999, Taylor et al. 2010), hvorfor nogle prøver at vise, at de stadig kan ting 

trods sygdom og presser sig selv hårdt og sætter eget velvære på spil (Velsor-Friedrich et al. 2004, 

Christian, D'Auria 1997). Andre unge minimerer forandringer fx ved brug af paryk og make up 

(Larouche, Chin-Peuckert 2006). Videre er der unge, der vælger at skjule sygdommen for ikke at 

blive behandlet anderledes (Venning, Eliott & Wilson 2008, McEwan et al. 2004, Christian, 

D'Auria 1997, Taylor et al. 2010). I en undersøgelse fra USA mener de unge, at ved at holde 

sygdom hemmelig bliver de behandlet på lige fod med vennerne (Christian, D'Auria 1997). Og de 

unge pointerer vigtigheden af at være lige med jævnaldrende (Selmer ÅW. et al. 2003). Sygdom og 

behandling får altså de unge til at føle sig anderledes og påvirker deres hverdag. Antageligvis er de 

unges tiltag for at opretholde normalitet ikke hensigtsmæssigt for dem på sigt. Hvis man fysisk 

presser sig selv og sætter eget velvære på spil kan det formodentligt give bagslag. Kan ens krop og 

psyke blive ved med at holde til det? Kan det medføre at flere unge kronikere udvikler mentale 

problemer som depression? Har de unge brug for at føle sig accepteret af andre for at acceptere sig 
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selv og sygdom? Formodentligt er det vigtigt for sygeplejersken at kende de unges følelser og 

stræben efter normalitet for at forstå, hvad der kan ligge bag deres uhensigtsmæssige handlinger.  

1.2.1.2 Alene og social isoleret 

Ofte føler unge kronikere sig alene og social isoleret fx pga. sygdommens begrænsninger, 

indlæggelser og overbeskyttelse (Venning, Eliott & Wilson 2008, Taylor, Gibson & Franck 2008, 

Rhee, Wenzel & Steeves 2007, Taylor et al. 2010, Hokkanen et al. 2004). Venner og familie har 

svært ved at forstå, hvordan det er at have sygdommen, hvorfor de unge kan føle sig alene i 

sygdommen (Woodgate 1998a). Sygdommen medfører hos nogle unge dage, hvor de ikke magter 

omverden og derfor undgår sociale arrangementer (Beaune, Forrest & Keith 2004). Dette måske 

pga. at de unge har mange bekymringer ift., hvordan omverdenen forholder sig til dem, ift. om de 

kigger på, kommenterer og dømmer dem (Christian, D'Auria 1997, Larouche, Chin-Peuckert 2006). 

De unge udtrykker altså, at både sygdom, familie og venner kan få dem til at føle sig socialt isoleret 

og alene. Samtidig kan de unges egne følelser, bekymringer og handlinger forstærke følelsen af 

social isolation. Formodentligt kan følelsen af social isolation hæmme de unges håndtering af 

sygdom. Har de ikke behov for støtte fra andre i håndteringen sygdommen? Hvis sygeplejersken 

kender til de unges følelser, kan hun formodentligt hjælpe med at fremme deres håndtering af 

sygdommen, ved at støtte dem og vise at de ikke er alene. 

1.2.1.3 Angst  

Unge kronikere oplever ofte angst ift. sygdommen. I en undersøgelse fra USA føler unge med 

astma angst for anfald, og de er konstant på vagt, da alt kan udløse et anfald (Rhee, Wenzel & 

Steeves 2007). Unge med epilepsi udtrykker angst for at drukne, komme til skade eller være pinlige 

under et anfald (McEwan et al. 2004, Eklund, Sivberg 2003). Og de føler sig usikre, da de aldrig 

ved, hvornår næste anfald kommer (McEwan et al. 2004, Eklund, Sivberg 2003). Unge med 

diabetes udtrykker angst ift. at udvikle senkomplikationer (Kyngas, Barlow 1995, Faro 1999). 

Derudover kan de unge være bange for at skuffe andre, og at andre bliver trætte af dem (Rhee, 

Wenzel & Steeves 2007s. 103). De unge er altså ofte påvirket af angst, som kan påvirke deres 

hverdag. Det kan formodentligt påvirke deres følelse af at være normal, da andre har svært ved at 

sætte sig ind i, hvordan angsten påvirker de unge, da angst er en subjektiv følelse. Det må kunne 

forstærke de unges følelse af at være alene, og de kan have svært ved at føle sig som en del af 

flokken. Formodentligt er det vigtigt, at sygeplejersken prøver at forstå de unges individuelle 

oplevelse af angst for at kunne støtte dem gennem angsten.  
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1.2.1.4 Forældrene 

Unge kronikere er enige om, at familien er vigtig i deres håndtering af sygdommen (Venning, Eliott 

& Wilson 2008, Taylor, Gibson & Franck 2008) fx ved at hjælpe dem med håndtering af medicin 

(Taylor et al. 2010). Dog udtrykker flere unge, at forældrene er overbeskyttende og kontrollerende, 

hvilket hæmmer de unges udvikling af selvstændighed. I en engelsk undersøgelse fortæller unge, 

der lever med en levertransplantation, at hvis forældre er overbeskyttende og kontrollerende, bliver 

de irriteret, hvilket fører til konflikter (Taylor et al. 2010). Positiv indstilling til overbeskyttelse ses 

dog også. Fx ser unge epileptikere forældrenes overbeskyttelse som positiv, da de hellere vil være 

overbeskyttet end alene (McEwan et al. 2004) og unge med astma udtrykker glæde ved at blive 

beskyttet af forældrene (Rhee, Wenzel & Steeves 2007). De unge har altså ambivalente følelser til 

forældrene, der ses som vigtige allierede ift. sygdommen, men samtidig kan de ses som 

overbeskyttende, hvilket hæmmer deres naturlige løsrivelse fra forældrene. Nogle unge accepterer 

dog denne overbeskyttelse, da angsten for at være alene vejer højere end behovet for uafhængighed.  

Samtidig har de unge ofte skyldfølelse overfor familien fx ved skilsmisse, stress eller økonomiske 

vanskeligheder for forældrene pga. de unges sygdom (Venning, Eliott & Wilson 2008, Rhee, 

Wenzel & Steeves 2007, Hokkanen et al. 2004). De unges forhold til forældrene påvirkes altså af 

skyldfølelse. Antageligt kan følelsen af at blive overbeskyttet af og have konflikter med forældrenes 

påvirke de unges håndtering af sygdommen. Formodentligt må sygeplejersken få afklaret de unges 

forhold til forældrene for, sammen med de unge, at finde løsninger på evt. problemer, som kan 

hæmme deres håndtering af sygdom.  

1.2.1.5 Vennerne 

Unge kronikere udtrykker, at det er vigtigt at udvikle og vedholde venskaber med unge, og at livet 

er bedst sammen med andre unge (Venning, Eliott & Wilson 2008, Taylor, Gibson & Franck 2008). 

Sygdommen kan dog besværliggøre dette, fx ved nedsat aktivitetsniveau, hvilket de unge føler, 

venner har svært ved at forstå (Rhee, Wenzel & Steeves 2007, Christian, D'Auria 1997, D'Auria et 

al. 2000). Sygdom kan, ifølge de unge, gøre det svært at få nye venner (Olsson et al. 2003). Fx 

mener de unge, at indlæggelser gør det svære for dem at få venner (Hokkanen et al. 2004), især 

efter lange indlæggelser, hvor de føler sig anderledes ift. jævnaldrende (Taylor et al. 2010, D'Auria 

et al. 2000). Ifølge unge med levertransplantation, bliver venner ikke opfordret til at besøge dem på 

sygehuset (Taylor et al. 2010), hvilket kan gøre det svært for de unge, at holde sig ajourført med 

vennernes liv, hvorfor de føler sig udenfor. Unge epileptikere udtrykker bekymring for at blive 

holdt udenfor og afvist af venner (McEwan et al. 2004), og flere har oplevet mobning af 
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jævnaldrende pga. sygdommen (Venning, Eliott & Wilson 2008, Taylor, Gibson & Franck 2008, 

Hokkanen et al. 2004). I en canadisk undersøgelse udtrykker unge med Treacher Collins syndrom 

ubehag når andre stirrer, driller og ser dem som mentalt retarderet pga. deres udseende og talemåde 

(Beaune, Forrest & Keith 2004). Unge med cystisk fibrose oplever videre, at kammerater holder sig 

væk, da de fx tror deres hoste smitter (Christian, D'Auria 1997). Frygten for at blive set som 

anderledes, ikke kunne få venner og blive mobbet, gør at nogle unge vælger at holde sygdom skjult 

for vennerne (Taylor, Gibson & Franck 2008, McEwan et al. 2004). Fx skjuler de synlige 

forandringer og undgår sociale situationer, så venner ikke ser, de er syge (Venning, Eliott & Wilson 

2008). Sygdommen påvirker og besværliggør altså de unges forhold til deres venner, hvilket giver 

dem yderligere bekymringer i hverdagen. Når de unge udtrykker så stort et behov for at være 

sammen med jævnaldrende, kan det formodes at veje højere end at håndtere sygdommen, hvorved 

deres håndtering af sygdommen hæmmes. Hvor langt vil de unge gå ift. at skjule sygdommen? Kan 

det ikke være en følelsesmæssig byrde at bære rundt på ift. angsten for, at sygdommen bliver 

opdaget og følgerne heraf? Formodentligt er det vigtigt, at sygeplejersken kender til de unges tanker 

om deres venner, så hun ved, hvad der evt. kan hæmme deres håndtering og accept af sygdommen.  

1.2.1.6 Behandlingen 

Unge kronikere er enige om, at det er irriterende at tage medicin, da det ofte sætter begrænsninger 

og fører til mobning (McEwan et al. 2004, Rhee, Wenzel & Steeves 2007, Huus, Enskar 2007, 

Taylor et al. 2010). Oftest ved de unge, hvorfor og hvilken medicin de tager, men de føler stadig, 

det får dem til at være anderledes fx pga. bivirkninger som fysiske forandringer (Taylor et al. 2010). 

I en undersøgelse fra USA giver unge med astma udtryk for, at kende til vigtigheden af at have en 

inhalator på sig hele tiden, men flere tilstår, at de ofte ikke har den på sig (Velsor-Friedrich et al. 

2004). De unge skal huske, eller bliver husket på medicinen, hvilket minder dem om sygdommen 

og får dem til at føle sig anderledes (McEwan et al. 2004). For nogle unge er følelsen af at være 

anderledes ift. jævnaldrende så stor en byrde, at de stopper behandlingen (Taylor, Gibson & Franck 

2008, Eklund, Sivberg 2003). Især når de føler, at de er gode til at håndtere sygdommen men ikke 

oplever forbedringer, hvilket giver en følelse af håbløshed og negativ effekt på deres håndtering af 

sygdom (Woodgate 1998a) Videre føler de unge sig ofte raske og kan have svært ved at forstå 

behandlingen, da de ikke mærker behov for det (Taylor, Gibson & Franck 2008). De unge vil gerne 

administrere egen medicin, så det passer ind i deres hverdag, hvilket kan føre til konflikter med 

forældre, som vil, at medicinen tages på de rigtige tidspunkter (Taylor et al. 2010). Til tider vælger 

de ikke at overholde medicintider, fx hvis de er sammen med venner, så de ikke ser, når de unge 
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tager det (Christian, D'Auria 1997). Hvis medicinen er grund til konflikt med forældre, kan de unge 

finde på at droppe medicinen, og de forstår ofte først vigtigheden af medicinen ved påvirket helbred 

(Taylor et al. 2010). Flere aspekter gør det altså svært for de unge at forene sig med behandlingen. 

Formodentligt afspejler den negative indstilling til behandlingen hvor meget de unge ønsker at være 

normale. Hvorfor ellers stoppe en behandling som hjælper mod sygdommen? Er det fordi de unge 

ikke har viden nok om behandlingen? Taler sygeplejersken med de unge om deres bekymringer 

generelt, eller er deres relation faglig begrænset til at omhandle håndtering af sygdom og 

behandling?  

1.2.1.7 Sundhedspersonalet 

Unge kronikere ser vigtigheden i et godt forhold til sundhedsprofessionelle (Taylor, Gibson & 

Franck 2008, Beaune, Forrest & Keith 2004, Woodgate 2006). Dog føler flere unge, at de ikke 

bliver ordentligt informeret (Hokkanen et al. 2004). De unge føler, at sundhedspersonalet ofte 

henvender sig til forældrene, hvorfor de ikke føler sig medinddraget (Taylor et al. 2010). Nogle 

unge har svært ved at tale med sundhedspersonalet om visse emner som alkohol eller sex (McEwan 

et al. 2004). Andre unge oplever konflikter, da de føler sundhedspersonalet ikke forstår dem 

(Kyngas, Barlow 1995). De unge føler sig ofte kontrolleret af sundhedspersonalet, hvilket hæmmer 

deres selvstændighed (Kyngas, Barlow 1995). Antageligvis er et godt forhold til de 

sundhedsprofessionelle vigtigt for at de unge kan forstå og acceptere sygdommen. Når unge 

kronikere beskriver, at de føler sig overset og misinformeret, kan det formodes, at sygeplejersken 

mangler kompetencer i relationen til dem.  

1.2.1.8 Fremtiden 

Unge kronikere tror på fremtiden trods sygdommen (Venning, Eliott & Wilson 2008, Taylor, 

Gibson & Franck 2008, Beaune, Forrest & Keith 2004). Dog er de realistiske og bekymrer sig om 

sygdommens påvirkning på deres mulighed for at få arbejde, flytte hjemmefra, blive gift, få børn og 

deres velvære (Venning, Eliott & Wilson 2008, Taylor, Gibson & Franck 2008, Kyngas, Barlow 

1995, McEwan et al. 2004, Olsson et al. 2003, Woodgate 2005, Taylor et al. 2010). Formodentligt 

påvirker disse bekymringer de unges følelser og selvbillede. Føler man sig anderledes, hvis man ser 

begrænsninger i fremtiden, som andre ikke har? Medtænker sygeplejersken de unges bekymringer 

ift. fremtiden som en mulig hæmmende faktor i deres håndtering og accept af sygdommen?  

Med tiden vænner mange af de unge sig til sygdommen (Beaune, Forrest & Keith 2004, McEwan et 

al. 2004, Faro 1999). Dog føler flere unge sig stadig anderledes (Beaune, Forrest & Keith 2004), 
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hvorfor man kan antage, at der stadig er noget der mangler, for at de kan opnå følelsen af at være 

normal. Hvad mener de unge, der skal til for at opnå følelsen af at være normal? Formodentligt må 

sygeplejersken opnå mere viden om de unge for at støtte deres håndtering og accept af sygdommen, 

så følelsen af at være normal fremmes.  

1.3 Opsummering og indkredsning af problemstilling 

Litteraturen viser, at unge med kronisk sygdom føler, at sygdommen fylder meget og begrænser og 

udfordrer deres hverdag. Ifølge de unge påvirker sygdommen dem til at føle sig andeledes, angst, 

alene og socialt isoleret og ændrer deres forhold til familie og venner.  Disse aspekter hænger 

sammen og påvirker de unges følelse af at være normale, da det påvirker deres håndtering og accept 

af sygdommen. Og omvendte påvirker ønsket om at være normal de unges håndtering og accept af 

sygdommen. Fx antages at det er svært for de unge at håndtere sygdommen, når ønsket om at være 

normal påvirker dem til at sætte eget helbred på spil. Formodentligt kan man nemmere acceptere sig 

selv, når man føler sig accepteret af andre. Taler sygeplejersken i relationen med de unge om, hvad 

der fylder mest i deres hverdag og kender hun til deres følelser? Fx kan følelser af angst og social 

isolation formodes at hæmme de unges håndtering af sygdommen, da de føler sig alene i 

sygdommen og deres angst. Hvis de unge føler de står alene i kampen mod sygdommen kan det evt. 

få dem til at give op, da de ikke føler støtte fra deres nærmiljø. Overbeskyttelse af og konflikter med 

forældrene kan videre påvirke de unges håndtering og accept af sygdommen. Fx kan det formodes 

de til tider vælger at lyve for familien om håndtering af sygdom for at undgå yderligere konflikter 

og overbeskyttelse? Det kan antages, at det er vigtigt, at sygeplejersken taler med de unge og 

forstår, hvordan deres følelser kan hæmme håndtering og accept af sygdommen.  

Samtidig formodes, at når de unge udtrykker stort behov for at være sammen med jævnaldrende, 

vejer det højest og hæmmer deres håndtering af sygdommen. Måske sygeplejersken bør medtænke 

de unges netværk og kende til deres tanker og følelser ift. deres nærmiljø for at hjælpe og fremme 

deres håndtering og accept af sygdommen. Når de unge beskriver, at de føler sig overset, 

misinformeret og kontrolleret af sundhedspersonalet kan det formodes, at sygeplejersken mangler 

kompetencer i relationen til dem. Formodentligt vil sygeplejersken med den fornødne viden om de 

unge kunne hjælpe dem til at håndtere sygdommen på en sådan måde, at de opnår accept af 

sygdom, og fremmer følelsen af normalitet.  

Selvom de unge mener at have accepteret deres sygdom, kan man formode, at der stadig er noget, 

der mangler at blive bearbejdet, således at de opnår følelsen af at være normale. Dette viser 
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formodentligt vigtigheden af, at sygeplejersken, i relationen til de unge, ikke kun tænker på 

håndtering af sygdommen, men også forstår deres tanker og følelser om sygdommen. Hvad mener 

de unge, der skal til, for at de kan opnå følelsen af at være normal? Følelsen af at være normal 

handler for de unge om at føle sig som andre unge både ift. deres fysiske kunnen, forhold til 

forældre, udseende og selvopfattelse. Formålet med specialet er derfor, at undersøge hvad der, 

ifølge unge med kronisk sygdom, skal til for at håndtere og acceptere sygdommen, således at 

følelsen af at være normal fremmes. Samt undersøge hvilken betydning det har for sygeplejerskens 

relation til unge med kronisk sygdom. 

1.4 Problemformulering 

Hvilke tiltag beskriver unge med kronisk sygdom som nødvendige for at kunne håndtere og 

acceptere sygdommen, således at følelsen af at være normal fremmes? Og hvilke implikationer har 

det for sygeplejerskens relation til unge med kronisk sygdom? 

2. Metode 

2.1 Dataindsamlingsmetode 

Specialets teoretiske ramme er et systematisk litteraturstudie. Et systematisk litteraturstudie består 

af en tydelig problemformulering, systematisk søgestrategi til identifikation af alle relevante 

undersøgelser, herunder tydelige in- og eksklusionskriterier som bestemmer valg og fravalg af 

empiri (Forsberg, Wengström 2008, s. 30-32). Videre indeholder et systematisk litteraturstudie en 

præsentation og vurdering af de udvalgte forskningsartikler, analyse, præsentation og diskussion af 

resultater og spredning og anvendelse af slutresultater (Forsberg, Wengström 2008, s. 30-32). For at 

besvare problemformuleringen foretages en systematisk søgning i relevante databaser med 

udgangspunkt i problemformuleringen. Herefter præsenteres de udvalgte forskningsartikler 

efterfulgt af en beskrivelse af specialets analyseramme.  

2.1.1 Thesaurussøgning 

Søgningen består af bloksøgning i syv databaser Cinahl, PubMed, PsykInfo, British Nursing Index, 

Scopus, SveMed og Cochrane Library. Bloksøgning handler om at samle relevante søgetermer i 

blokke, som kombineres med ELLER (OR). Blokkene sammensættes herefter i én boolesk 

søgeoperation med OG (AND) (Stoltz et al. 2007, s. 82-83). I figur 2 ses de grundlæggende søgeord 

og -kombinationer som anvendes. Disse er tilpasset hver enkelt database, som beskrevet nedenfor.  



16 

 

Figur 2: Grundlæggende søgeord og kombinationer 

Cinahls kerneområde er rettet mod sygeplejevidenskabelige referencer, da ca. 65 % af godt 600 

tidskrifter omhandler sygepleje (Stoltz et al. 2007, s. 90-91). I PubMed er der adgang til over 

32.000 tidskrifter, hvor ca. 95 % er medicinske/sygeplejefaglige (Stoltz et al. 2007, s. 89-90). 

British Nursing Index dækker over 240 britiske journaler og andre engelsksprogede titler indenfor 

sygepleje og jordemoderkunst (EBSCO Publishing 2011, BNI 2010).  PsykInfo giver adgang til 

artikler, bøger og afhandlinger indenfor psykologisk-, social-, adfærds- og sundhedsvidenskab 

(Stoltz et al. 2007, s. 94). Databaserne er relevant ift. specialets fokus om de unges synspunkter, da 

de har et sygeplejefagligt og/eller psykosocialt fokus. Scopus er relevant ift. citationssøgning af 

relevante artikler, da den er verdens største citationsdatabase af peer reviewed litteratur (SciVerse 

2011). SveMed indeholder referencer til tidsskrifter indenfor sygdomsbehandling i Norden og er 

relevant til at finde nordiske artikler (Stoltz et al. 2007, s. 94). Cochrane Library indeholder bl.a. 

systematiske litteraturgennemgange og undersøgelser indenfor medicin og sygepleje, som vurderes 

kritisk af sagkyndige (Stoltz et al. 2007, s. 91-93). Databasen anvendes for at se, om der findes 

litteraturstudier med samme eller nærtbeslægtet fokus som specialets.   

2.1.1.1 In- og eksklusionskriterier  

Søgningerne indkredses til artikler med tilgængelig abstracts for at kunne vurdere artiklernes 

relevans og til referencer på dansk, engelsk, norsk og svensk da en sproglig forståelse er essentielt 

for videre bearbejdning af artikler. Videre inkluderes artikler fra 1995 og frem, da indledende 

søgning viste en stigning af forskning på emnet fra der. I aldersgrænsen inkluderes unge fra 12-20 

år, da det er i denne tidsramme de store fysiske, emotionelle og kognitive forandringer sker 

(Saewyc 2007, s. 813-822). Kun artikler med de unges og sygeplejerskers perspektiver inkluderes. 

De inkluderede artikler skal videre indeholde undersøgelser fra vestligt kulturelle lande, for at 

kunne sidestilles med Danmarks økonomiske og kulturelle normer. 



17 

 

Artikler omhandlende unge med kronisk mental lidelse ekskluderes. Det er ikke validt at 

sammenstille unge med mentale lidelsers udsagn med unge med fysiske lidelser, da unge med 

mentale lidelser ofte har færre emotionelle og kognitive ressourcer grundet deres mentale lidelse 

(Hummelvoll 2006, 189-192). Videre ekskluderes artikler med en studiepopulation med kun 

kræftsyge unge, da det formodes, at der er stor forskel på fysiske, kognitive og emotionelle 

ressourcer hos unge med så livstruende en sygdom ift. unge med mere ”gængse” sygdomme som 

diabetes, astma eller epilepsi. Dog inkluderes undersøgelser med en studiepopulation med blandede 

sygdomme, hvor kræft er en af dem, da gruppen af kræftpatienter her en lille i studiepopulationen, 

og derfor ikke udgør et generelt billede af undersøgelsens resultater.  

2.1.1.2 Søgningerne 

I Cinahl og PubMed blev der foretaget tre søgninger. Først blev der søgt på emneord på de søgeord 

som blev fundet som emneord kombineret med fritekstsøgning af de resterende søgeord. I Cinahl 

blev der søgt på: (Chronic Disease (MH) OR Chronic illness OR Chronically ill) AND (Social 

Adjustment (MH) OR Adjustment OR Adaptation OR Dealing OR Integrate) AND (Quality of Life 

(MH) OR Everyday life). PubMed blev der søgt på: (Chronic Disease (MeSH) OR Chronic illness 

OR Chronically ill) AND (Adolescence (MeSH) OR Teens OR Teenager OR Youth) AND 

(Adaptation Psychological (MeSH) OR Adjustment OR Dealing OR Integrate) AND (Quality of 

Life (MeSH) OR Everyday life). I anden søgning blev der kun søgt på relevante emneord, da første 

søgning, især i PubMed, gav en del støj. I Cinahl blev der søgt på: Chronic Disease (MH) AND 

Social Adjustment (MH) og i PubMed blev der søgt på: Chronic Disease (MeSH) AND Adaptation 

Psychological (MeSH) AND Quality of Life (MeSH). I tredje søgning blev der søgt på anvendelige 

emneord fra relevante artikler fra første og anden søgning. Herved blev der i Cinahl søgt på 1) 

Chronic Disease (MH) AND Coping (MH), 2) Chronic Disease AND Attitude to Health In 

Adolesecnce (MH) og I Pubmed blev der søgt på 1) Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent 

Behavior (MeSH) AND Cost of Illness, 2) Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent Behavior 

(MeSH) AND Attitude to Health (MeSH). I de to sidste søgninger blev der afgrænset til Adolescent 

13-18 years i Cinahl og Adolescent 13-18 years og Young Adult 19-24 years i PubMed. 

I PsykInfo og British Nursing Index, som er mindre databaser, blev der foretaget to søgninger. 

Første søgning startede med en fritekstsøgning. I PsykInfo blev der søgt på: (Chronic disease OR 

Chronic illness OR Chronically ill) AND (Adjustment OR Adaptation OR Acceptance) AND 

(Quality of life OR Everyday life). I British Nursing Index søgtes på: (Chronic disease OR Chronic 

illness OR Chronically ill) AND (Adolescent OR Teens OR Teenager OR Youth) AND 
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(Adjustment OR Adaptation OR Acceptance) AND (Quality of life OR Everyday life). I anden 

søgning blev der søgt på relevante emneord for at sikre en mættet søgning. I PsykInfo blev der søgt 

på: 1) Chronic Illness (thesaurus) AND Emotional Adjustment (thesaurus), 2) Chronic Illness 

(thesaurus) AND (Quality of Life (thesaurus) OR Life Changes (thesaurus) OR Life Satisfaction 

(thesaurus) OR Life Style (thesaurus)  OR Life Style Changes (thesaurus) OR Well Being 

(thesaurus), 3) Chronic Illness (thesaurus) AND Adolescent Attitudes (thesaurus). I British Nursing 

Index blev der søgt på: Chronic Illness (thesaurus) AND Adolescent (thesaurus) AND Quality of 

Life (thesaurus). I PsykInfo blev der i søgningerne afgrænset til Adolescent 13-17 years. Da det 

ikke var muligt i British Nursing Index, udgjorde aldersgruppen en af blokkene.  

I Scopus blev der søgt fritekstsøgning på titel, abstract og keywords. Første søgning gav et stort 

antal hits, hvorfor der blev indsnævret med endnu et fritetekstord, fremfundet i en relevant artikel: 

(Chronic disease OR Chronic illness OR Chronically ill) AND (Adolescence OR Adolescent OR 

Teens OR Teenager OR Youth) AND (Adjustment OR Adaptation OR Acceptation) AND (Quality 

of  life OR Everyday life) (AND Coping). I SveMed blev der kun søgt fritekstsøgning, da basen er 

lille: (Chronic disease OR Chronic illness OR Chronically ill) AND (Adolescence OR Adolescent 

OR Teens OR Teenager OR Youth) AND (Adjustment OR Adaptation OR Acceptation) AND 

(Quality of life OR Everyday life) (bilag 2). 

Gennem søgningerne blev der fundet flere artikler relevante på deres titel. Dog gik flere af 

artiklerne igen i den enkelte søgning, så i alt blev der gennem thesaurussøgningen fundet 41 artikler 

relevante. I alle databaserne blev der videre søgt på relationen mellem sygeplejerskerne og unge 

patienter med søgeordene Adolescent/Adolescence AND Nurse AND Relation. Søgeordene blev 

tilpasset den enkelte databases thesaurus (bilag 2).  

Videre blev der søgt i Cochrane Library med forskellige bloksøgninger af emneord: 1)Chronic 

Disease (MeSH) AND Adolescent (MeSH) AND Social Adjustment (MeSH), 2)Chronic Disease 

(MeSH) AND Adolescent (MeSH) AND Attitude to Health (MeSH), 3)Chronic Disease (MeSH) 

AND Adolescent (MeSH) And Adaptation, Psychological (MeSH), 4)Chronic Disease (MeSH) 

AND Adolescent (MeSH) AND Adolescent Behavior (MeSH), 5)Chronic Disease (MeSH) AND 

Adolescent (MeSH) AND Quality of Life (MeSH). Herved blev der ikke fundet relevante reviews 

omhandlende specialets fokus, hvilket styrker relevansen af at undersøge dette fokus (bilag 2).  
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2.1.2 Kædesøgning 

Af relevante artikler blev der udført kædesøgning. I de artikler der var relevante blev referencelisten 

gennemlæst for at finde yderligere relevante artikler ud fra in- og eksklusionskriterierne. Herved 

blev 15 artikler fundet relevante ud fra deres titler.  

2.1.3 Citationssøgning 

Relevante artikler blev videre søgt i Scopus for at finde flere artikler gennem citationssøgning af de 

enkelte artikler ud fra in- og eksklusionskriterierne. Gennem citationssøgningen blev der fundet 11 

artikler relevante ud fra deres titel.  

2.1.4 Søgeresultat og udvælgelsesproces 

Gennem thesaurussøgningen (41 artikler), kædesøgning (15 artikler) og citationssøgning (11 

artikler), blev i alt 67 artikler fundet relevante ud fra titlerne og abstract blev gennemlæst. Af disse 

blev 43 ekskluderet pga. ovenstående in- og eksklusionskriterier, og de resterende 24 artikler blev 

fundet i fuldtekst og gennemlæst. Under gennemlæsningen blev yderligere 16 artikler fravalgt, da 

de ikke levede op til udvælgelseskriterierne. Søgningen endte med otte artikler til videre analyse og 

bearbejdning (figur 3).  

Gennem søgning, udvælgelse og gennemlæsning af artiklerne blev ingen relevante artikler med 

sygeplejerskernes perspektiv fundet. Derfor blev der udført en ekstra søgning i PubMed i 

samarbejde med en bibliotekar. Her blev fire artikler fundet relevante ift. deres titel og abstract, og 

de blev eksportret i RefWorsk og fremfundet i fuldtekst. Ved gennemlæsning af de fire artikler blev 

tre ekskluderet, da de ikke havde et sygeplejefagligt perspektiv. Dette viser, at emnet er sparsomt 

belyst. Derfor inddrages de to artikler fra specialets problembeskrivelse i specialet ift. 

sygeplejerskernes perspektiv (Søndergaard 2010c, RCPCH 2003). Kædesøgning af de udvalgte 

artiklers referenceliste gav én relevant artikel (bilag 2), som inddrages. Citationssøgning af de fire 

udvalgte artikler gav ingen resultater. I alt anvendes fire artikler i specialet ift. sygeplejerskernes 

perspektiv.  
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Figur 3: Udvælgelsesproces af relevante forskningsartikler. 

 

2.2 Materiale 

De otte udvalgte forskningsartikler undersøger: unge diabetikeres forståelse af sundhedspersonalets, 

forældres og venners handlinger, og hvordan disse relationer påvirker de unges egenomsorg 

(Kyngas, Hentinen & Barlow 1998); betydningen af velvære i hverdagen for unge med langvarig 

sygdom eller handicap (Berntsson et al. 2007); unge epileptikeres levede oplevelser af deres 

epilepsi og deres mestring af sygdom (Eklund, Sivberg 2003); den essentielle struktur i unge med 

astmas proces af at acceptere deres sygdom (Kintner 1997); unge kronikeres støttenetværk fra de 

unges perspektiv (Kyngäs 2004); hvordan unge kronikere oplever og håndterer deres sygdom 

(Woodgate 1998a); unge diabetikeres mening af sygdom ift. at tage ansvar for deres egenomsorg 

(Christian, D'Auria & Fox 1999); og unge kronikeres opfattelse af hvordan sundhedsprofessionelle 

bedst kan pleje unge med en kronisk sygdom (Woodgate 1998b). Studierne anvender alle 

kvalitative interview som dataindsamlingsmetoder, og i nogle af undersøgelserne anvendes 

derudover andre metoder såsom spørgeskemaer. Artiklerne anvender forskellige analysemetoder 

som fx indholdsanalyse og Grounded Theory. I et systematisk litteraturstudie er det vigtigt, at 
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artiklerne er kvalitetsbedømte (Forsberg, Wengström 2008, s. 31). De otte artikler er derfor vurderet 

på kvalitet og relevans ift. besvarelse af specialets problemformulering (bilag 3). Da de otte studier 

har hver deres fokus på unge kronikeres handlinger, oplevelser og tanker ift. håndteringen af deres 

sygdom, ses de anvendelige til besvarelse af, hvilke tiltag unge med kronisk sygdom ser som 

nødvendige for at kunne håndtere og acceptere deres sygdom, således at følelsen af at være normal 

fremmes (skema 1).  

Ift. sygeplejerskernes perspektiv inddrages tre artikler, som undersøger: lærers, forældres og 

sundhedspersonalets forståelse af vigtigheden af forskellige aspekter ift. unge kronikeres 

livskvalitet (Meuleners et al. 2002); de problematikker der ses ift. unge patienter (Søndergaard 

2010c); og undersøger forskelle mellem, hvordan teenagere og sundhedsprofessionelle ser hinanden 

i primær plejesektor (Jacobson et al. 2001). Videre inddrages en rapport, der søger at afhjælpe de 

problemer, der ses i plejen af unge patienter (RCPCH 2003). Da de tre artikler og rapporten hver 

inddrager sundhedspersonalets oplevelser med unge patienter, ses de relevante til at højne det 

sygeplejefaglige perspektiv i besvarelsen af specialets problemformulering (skema 2). De tre 

artikler og rapporten er vurderet ift. kvalitet og relevans for anvendelse til besvarelse af 

problemformuleringen (bilag 3). Dog skal der tages højde for, at kun to af artiklerne er 

forskningsartikler, hvorfor rapporten og artiklen fra fagbladet Sygeplejersken er sværere at vurdere 

ift. kvalitet, men stadig ses anvendelige i specialet.  
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 Skema 1: De otte forskningsartikler ift. til unge kronikeres perspektiv 
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Skema 1: De otte forskningsartikler ift. til unge kronikeres perspektiv (forsat) 
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 Skema 2: De tre udvalgte artikler og rapport ift. sygeplejerskernes perspektiv 
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2.3 Analyseramme 

Til analyse af indsamlede data og besvarelse af problemformuleringen anvendes deduktiv 

indholdsanalyse. Indholdsanalyse er en forskningsmetode til at frembringe ny og valid viden og 

indsigt af data i deres kontekst via præsentation af konkrete data og en praktisk handleguide 

(Krippendorff 2004, s. 18, 44-45). Formålet med indholdsanalyse er at opnå en koncentreret og bred 

beskrivelse af et fænomen via kategorier (Elo, Kyngas 2008). Indholdsanalyse er derfor en relevant 

metode i specialet, da problemformuleringen lægger op til empirisk undersøgelse af fænomenet om, 

hvilke tiltag unge med kronisk sygdom ser som nødvendige for at håndtere og acceptere 

sygdommen, så følelsen af at være normal fremmes. Indholdsanalysen bliver her brugt som 

beskrivende og forklarende analysemodel, der gennem en tværgående analyse af data leder frem til 

en ny viden og forklaring på hvad der, ifølge unge kronikere, skal til for at håndtere og acceptere 

sygdom, således at de opnår følelsen af at være normal.  

Fordele ved indholdsanalyse er, at det er en indholdsfølsom metode, som er fleksibel ift. 

forskningsdesignet, og metoden bruges til at forstå meningen af kritiske processer (Krippendorff 

2004, s 18-21, 44-45, Elo, Kyngas 2008). Derfor er indholdsanalyse velegnet til specialets formål, 

da problembeskrivelsen belyser problemer mellem unge kronikere, deres nærmiljø og 

sundhedspersonalet. Når de unge opstiller problemer i relationen til deres nærmiljø og 

sundhedsprofessionelle, er det vigtigt at undersøge de unges egne bud på forbedringer ift. deres 

nærmiljø og sundhedsprofessionelle.  

Specialets problemformulering lægger op til at teste nye kategorier og antagelser i eksisterende data 

ud fra en på forhånd eksisterende analyseramme, hvorved den deduktive tilgang i indholdsanalysen 

er velgenet i specialet (Elo, Kyngas 2008). Den deduktive tilgang i indholdsanalyse indeholder en 

forberedelse-, organiserings- og formidlingsfase (figur 4). I forberedelsesfasen blev der fundet otte 

relevante artikler med de unges perspektiv og tre artikler og en rapport med sygeplejerskernes 

perspektiv, som udgør specialets empiri. Disse blev gennemlæst flere gange for at forstå meningen 

og konteksten af data. 
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Figur 4: Forberedelse- organiserings- og rapporteringsfasen i den deduktive indholdsanalyse – 

udarbejdet inspireret af Elo og Kyngäs (Elo, Kyngas 2008). 

Organiseringsfasen handler om at udvikle en struktureret analysematrice, herunder kategorier og 

spørgsmål (Elo, Kyngas 2008). Gennem problembeskrivelsen og dennes antagelser om unge 

kronikeres problemer med at opnå normalitet, udledes kategorierne At føle sig normal, Følelsernes 

betydning for at føle sig normal, Forældrenes betydning for at føle sig normal, Vennernes 

betydning for at føle sig normal og Sundhedspersonalets betydning for at føle sig normal. Disse 

kategorier og dertilhørende spørgsmål udgør, sammen med antagelserne, specialets analyseredskab 

og strukturerede analysematrice (skema 3). Derved danner problembeskrivelsen baggrund for 

dannelse af kategorier til videre analyse af data fra de otte udvalgte forskningsartikler.  

Ud fra disse kategorier og spørgsmål kodes data for indhold og overensstemmelse. Da specialet 

anvender en deduktive indholdsanalyse, er det kun de empiriske data, der passer ind i den 

konstruerede analyseramme, der medtages i analysen. En indholdsanalyse kan hurtig blive stor og 

uoverskuelig (Elo, Kyngas 2008). Derfor vil der som hjælp til kodningen blive anvendt noteark 

(bilag 4). Efter data er inddelt i kategorier i notearkene genlæses artiklerne sammen med data fra 

noteark, for at se om der er overensstemmelse mellem originale data og kategorier. I specialets 

resultatafsnit sammenskrives fundene i hver kategori. Ud fra en tværgående analyse af kategorierne 

fremfindes relevante temaer, som udgør de sammenskrevne synteser, som i diskussionsafsnittet 

giver svar på problemformuleringen om, hvad unge kronikere mener, der skal til for at håndtere og 

acceptere sygdommen og derved opnå en følelse af at være normal. Dette er indholdsanalysens 

rapporteringsfase (figur 5). 
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Figur 5: Eksempel på specialets forberedelse-, organiserings- og formidlingsfase 

Fundene i hvert tema bliver i diskussionen stillet op mod andre forskeres fund indenfor det enkelte 

tema. Herfra findes der svar på, hvilke implikationer de unges udsagn har for sygeplejerskens 

relation til unge med kronisk sygdom.  

Efter en diskussion af specialets metode konkluderes der på baggrund af specialets resultat og 

diskussionsafsnit. Til sidst perspektiveres udvalgte resultater ift., hvad det har af implikationer for 

sygeplejens praksis.  
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Skema 3: Analyseredskab
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3. Resultater 

Afsnittet fremstiller de analysefund der er fremkommet ud fra de fem kategorier. Herefter 

præsenteres sundhedsprofessionelles syn på relationen til unge patienter.  

3.1 At føle sig normal 

3.1.1 Viden 

Viden er vigtigt, for at unge kronikere kan håndtere og acceptere deres sygdom og opnå en følelse 

af at være normal. Unge kronikere taler, i en svensk undersøgelse, om at acceptere sygdommen som 

en naturlig del af deres liv for at opnå følelsen af normalitet, hvilket handler om velintegrerede 

rutiner i håndteringen af sygdommen. De unge ønsker mere viden, for at opnå uafhængighed af 

forældre og bedre egenomsorg fx ved at håndtere situationer ift. sygdom (Berntsson et al. 2007, 

Kintner 1997, Christian, D'Auria & Fox 1999). Hertil pointerer de unge, at viden er vigtig både om 

sygdommen, kroppens fysiologi og reaktion på sygdom og behandling, samt praktisk viden og 

erfaring om at håndtere sygdommen (Berntsson et al. 2007). Praktisk viden kan opnås gennem 

tidligere sygdomserfaringer ved at prøve sig frem og ved at eksperimentere med håndtering af 

sygdommen (Eklund, Sivberg 2003, Kintner 1997). Gennem praktiske erfaringer lærer de unge 

konsekvenserne af deres handlinger, hvilket får dem til at overveje deres muligheder, når de skal 

tage beslutninger. Fx kan unge kronikere blive chokeret når de ser, hvad der sker, hvis de ikke tager 

medicinen. Herved ser de vigtigheden i at tage vare på dem selv og deres sygdom (Eklund, Sivberg 

2003). Videre får de unge gennem tidligere erfaringer en praktisk viden i at genkende symptomer på 

sygdommen: 

“There is a difference between just being out of breath and having an asthma attack. When 

you are out of breath, you are just basically tired and panting. When you have an attack, you 

can hear the air wheezing in and out of the lungs.” (Kintner 1997, s. 554) 

Gennem praktiske erfaringer forstår unge kronikere selve sygdommen bedre, og det styrker dem og 

giver dem tryghed i deres håndtering og accept af sygdommen, når de gennem erfaringer og viden 

ved hvad de skal gøre (Kintner 1997).  

3.1.2 Kontrol  

Følelsen af at have kontrol over sygdommen har betydning for unge kronikeres håndtering og 

accept af sygdommen og følelsen af at være normal. I en undersøgelse fra USA, udtrykker unge 

med astma, at de med følelsen af kontrol kan opnå følelsen af at leve et relativt normalt liv. Fx ved 

at tage kontrol over sygdommen, opdager de andre effektive strategier ud over medicinen til 
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håndtering og kontrol af sygdommen (Kintner 1997). De unge ser kontrol over begrænsninger som 

essentielt, da de herved kan opleve selvstændiggørelse, ved selv at håndtere sygdommen:  

“I woke up in the night wheezing. I just went down to the kitchen and took a breathing 

treatment. I thought about waking up my mom, but didn‟t.” (Kintner 1997, s. 556) 

Ifølge de unge kan følelsen af kontrol styrkes, når de eksperimenterer med håndtering af 

sygdommen (Eklund, Sivberg 2003), og bliver inddraget i beslutninger om deres sygdom 

(Christian, D'Auria & Fox 1999). Dog pointere unge med epilepsi, at hvis eksperimenterne kommer 

for vidt, kan de miste følelsen af kontrol, og i stedet øge sygdommens begrænsninger. Derfor 

udtrykker de vigtigheden af støtte fra forældre, venner og sundhedspersonale ift. eksperimenterne 

(Eklund, Sivberg 2003).  

3.1.3 Holde ud 

For at kunne håndtere og acceptere sygdommen og opnå følelsen af at være normal må de unge 

være udholdende og forstå, at det bliver bedre med tiden. Udover at have kontrol, taler unge 

kronikere om vigtigheden af at holde ud og forstå at håndtering af sygdommen bliver nemmere, da 

det med tiden bliver til naturlige vaner i hverdagen (Woodgate 1998a). Det er vigtigt for de unge at 

forstå, at sygdommen er en langtidsoplevelse med behandling resten af livet (Woodgate 1998a, 

Berntsson et al. 2007, Kintner 1997). Accept af sygdommen handler om, at de unge forstår at 

sygdommen er langvarig, så de ikke venter på at det forsvinder men prøver at leve med 

sygdommen. De unge bør ikke dvæle ved sygdommen men finde nye interesser, som erstatter dem 

sygdommen begrænser. 

“While my friends eat french fries, I eat hashbrowns and I really enjoy them… I have learned 

to really appreciate what I can eat.”(Woodgate 1998a, s. 218). 

Videre udtrykker unge kronikere, at opmærksomhed på sygdommens begrænsninger og accept af, at 

det ikke er til at ændre, styrker dem i svære sygdomsepisoder (Berntsson et al. 2007). Fx udtrykker 

unge med astma, at hård motion som løb bliver muligt, når de forstår og accepterer sygdommens 

begrænsninger for aktiviteten (Kintner 1997). Det handler ifølge de unge om at udvikle sig med sin 

sygdom uden at blive til sygdommen. Hertil udtrykker unge kronikere i en canadisk undersøgelse 

vigtigheden af at blive accepteret, som dem de er og ikke som deres sygdom (Woodgate 1998b).  
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3.2 Følelsernes betydning for at føle sig normal 

3.2.1 Viden  

Følelser kan, ifølge unge kronikere, påvirke deres håndtering og accept af sygdom og deres følelse 

af at være normal. Viden er, ifølge de unge, vigtig for, at de kan håndtere og reducere negative 

følelser ift. sygdommen, så disse følelser ikke hæmmer deres håndtering og accept af sygdommen 

(Woodgate 1998a, Eklund, Sivberg 2003, Berntsson et al. 2007, Kintner 1997, Christian, D'Auria & 

Fox 1999, Woodgate 1998b). De unge beskriver at viden er vigtig for at håndtere og mindske 

bekymringer og angst ift. sygdommen og fremme velvære (Berntsson et al. 2007). Angsten kan 

videre reduceres, når de unge ved, at de har andre omkring dem, som hjælper dem (Eklund, Sivberg 

2003). Fx ser unge diabetikere, i en undersøgelse fra USA, sikkerhed i at vide, at de har opbakning i 

deres nærmiljø: 

”I feel safer, I feel more secure, I think. I‟m not the only one watching out for myself. I have a 

backup system.” (Christian, D'Auria & Fox 1999, s. 258) 

3.2.2 Positiv holdning 

En positiv holdning til sygdom og hverdag er vigtig for unge kronikere, da det biddrager til, at de 

bedre kan kontrollere, håndtere og acceptere deres sygdom. Positiv holdning styrker deres følelse af 

kontrol, da de ser det positive i en situation og ikke fokuserer på det negative (Eklund, Sivberg 

2003). Hvis de unge ikke opretholder en positiv holdning, kan det påvirke dem og deres nærmiljøs 

og derved deres håndtering af sygdommen: 

“You have to be positive towards it or it‟s going to bug you and you can‟t let it bug you 

because if you do, then you will be depressed and if you are depressed then you will have no 

friends because then you will depress all your friends and then it would be no fun, your life 

would be boring.” (Woodgate 1998a, s. 218) 

Videre beskriver unge med epilepsi, i en svensk undersøgelse, at det at kunne se en mening med 

sygdommen, fx at føle at sygdommen har gjort dem til den de er, kan indvirke positivt på deres 

håndtering og accept af sygdommen (Eklund, Sivberg 2003, Kintner 1997).  

3.2.3 Succes 

At unge med kronisk sygdom oplever succes i hverdagen er essentielt for deres håndtering og 

accept af sygdom og for at opnå en følelse af at være normal. Unge med astma pointerer, at det er 

vigtigt at opnå succes trods sygdom, da det gør dem til, den de er og får dem til at føle sig veltilpas 

(Kintner 1997). Derfor viser flere unge interesse i at hjælpe andre med samme sygdom og 

oplevelser, da det giver dem en følelse af at være brugbar og veltilpas (Kintner 1997). Videre føler 
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de unge sig ikke alene, når de taler med andre unge kronikere, og oplever, at de har samme 

problemer ift. at håndtering af sygdommen. At se andre med samme sygdom og problematikker 

mindsker også de unges følelse af at være alene. I en canadisk undersøgelse udtrykker de unge, at 

det handler om at balancere mellem følelserne for at komme igennem svære perioder og ikke at 

bekymre sig konstant (Woodgate 1998a). De unge pointerer vigtigheden af ikke at lade sorg og 

raseri overvælde dem men vende en dårlig situation til en god oplevelse: 

“It‟s something that you experience in life, you can‟t do anything about it but handle it to your 

best ability.” (Woodgate 1998a, s. 218). 

3.2.4 Håb  

Håbet er vigtigt for unge kronikere, da det giver dem styrke i deres håndtering og accept af 

sygdommen og fremmer deres følelse af at være normal. De unge har, gennem opnået viden, håbet 

om at opnå effektiv kontrol over sygdommen, hvilket kan hjælpe dem i deres håndtering af 

sygdommen (Kintner 1997).  Og de håber på, at de i fremtiden vil opleve bedre kontrol over 

sygdommen (Woodgate 1998a). Fx håber de unge på at der bliver fundet en kur mod deres sygdom: 

“Knowing that people are trying to look for something to either control it or get rid of it, wipe 

it out totally, (…). So that‟s always good.” (Woodgate 1998b, s. 66). 

3.3 Forældrenes betydning for at føle sig normal 

Forældre og deres handlinger ift. unge kronikere er vigtige, for at de unge kan håndtere og acceptere 

sygdommen og opnå følelsen af at være normal. Følelsen af at være normal hænger, for de unge, 

sammen med følelsen af velvære. En forudsætning for det, er for de unge et godt forhold til 

forældre og forældrenes evne til at støtte dem (Kyngäs 2004). Det handler, ifølge de unge, om 

nærvær, god kommunikation og tillid, hvor forældrene stoler og tror på deres evne til at håndtere 

situationer. Alt sammen uden at forældrene overbeskytter dem (Berntsson et al. 2007).   

3.3.1 Motiverende og accepterende 

Motiverende og accepterende handlinger fra forældrene fremmer de unges håndtering og accept af 

sygdom og fremmer følelsen af at være normal. I en finsk undersøgelse taler unge diabetikere om, 

at forældrenes handlinger er motiverende, når de støtter dem og viser interesse i deres liv og ikke 

kun i sygdommen (Kyngas, Hentinen & Barlow 1998). Motiverende forældre hjælper de unge med 

at tage vare på sig selv, løse problemer ift. håndtering af sygdommen og passe ind i hverdagen. 

Videre giver motiverende forældrene dem positiv feed back, frihed og råderet (Kyngas, Hentinen & 

Barlow 1998). De unge imødekommer konstruktive diskussioner og aktiv kommunikation med 
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forældrene også om emner ud over sygdommen, da forældrene herved viser interesse for dem og 

deres liv (Kyngäs 2004). Forældrenes naturlige interesse i de unge fremmer deres håndtering af 

sygdom: 

“My parents are the most important supporters. We discuss everything… almost everything… 

there is nothing I cannot discuss with my parents. I feel that they are just for me. They want to 

prepare for me good adulthood and life overall… They help me to take good care of my 

arthritis… I can express my emotions… sometimes I have very bad pains and my parents help 

me to stand them… Of course we have conflicts sometimes, but we can discuss them, forgive 

and forget…” (Kyngäs 2004, s. 289-290). 

Videre udtrykker unge diabetikere, at forældrene motiverer dem til at håndtere deres sygdom 

gennem belønning og verbal støtte fx når forældrene fortæller dem, at de har gjort det godt 

(Christian, D'Auria & Fox 1999). Forældrenes handlinger ses som accepterende, når de accepterer 

de unge, som de er, og ikke forsøger at påvirke og tvinge dem til at rette sig efter instrukser, men 

lader dem selv bestemme (Kyngas, Hentinen & Barlow 1998). For at de unge kan håndtere og 

acceptere deres sygdom, bør forældre være motiverende og accepterende og ikke handle 

disciplinerende ved at tvinge dem til at håndtere sygdommen efter instrukserne og overtage 

håndteringen af sygdommen (Kyngas, Hentinen & Barlow 1998).  

3.3.2 Partnerskab  

Forældrene bør hjælpe og støtte unge kronikere i deres håndtering af sygdommen uden at blande sig 

for meget, da det fremmer deres håndtering og accept af sygdommen og følelsen af at være normal. 

De unge taler om et specielt bånd med deres forældre, hvor forældre yder omsorg for, instruerer og 

støtter dem (Kintner 1997). Unge kronikere, som har sufficient støtte i forældrene, oplever færre 

begrænsninger ift. deres sygdom og opnår nemmere følelsen af at være en normal teenager (Eklund, 

Sivberg 2003). Ifølge en undersøgelse fra USA beskriver unge diabetikere deres forhold til 

forældrene som et partnerskab, hvor forældrene hjælper dem med at håndtere deres sygdom. Her ser 

de forældrene som rådgiver ift. deres håndtering af sygdommen, men det er dem, der har det sidste 

ord (Christian, D'Auria & Fox 1999). De unge har brug for støtte og godkendelse af forældre for at 

opnå selvtillid i deres håndtering af sygdommen (Christian, D'Auria & Fox 1999). Fx ved at støtte 

de unge telefonisk, i situationer hvor de unge står alene med håndteringen af sygdommen, giver 

forældrene dem mulighed for at lære at tage selvstændige beslutninger ift. håndtering af 

sygdommen (Christian, D'Auria & Fox 1999).  
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3.4 Vennernes betydning for at føle sig normal 

Venner er, ifølge de unge, vigtige i deres håndtering og accept af sygdom og for at opnå følelsen af 

at være normal (Eklund, Sivberg 2003, Kyngas, Hentinen & Barlow 1998, Berntsson et al. 2007, 

Kintner 1997, Kyngäs 2004, Christian, D'Auria & Fox 1999).  

3.4.1 Støttende netværk 

Venner er en vigtig del af unge kronikeres støttenetværk for at de kan føle sig som en accepteret og 

normal teenager, hvilket fremmer deres håndtering og accept af sygdommen. De unge beskriver 

venner som særlig vigtige ift. at fremme deres følelse af glæde og bekræftelse af at være en normal 

teenager (Berntsson et al. 2007). Venner er videre vigtige for de unge ift. at føle sig accepteret og 

derved acceptere sygdommen. I en svensk undersøgelse udtrykker unge med epilepsi vigtigheden af 

at blive accepteret som en del af en gruppe, hvilket indebærer at kunne være med i de aktiviteter 

vennerne foretager sig (Eklund, Sivberg 2003). Dette motiverer dem til, at eksperimenterer med 

forskellig adfærd ift. håndteringen af sygdommen, da de forsøger at nå vennernes aktivitetsniveau. 

Unge kronikere som mærker støtte fra venner, oplever færre begrænsninger ift. sygdommen i deres 

hverdag (Eklund, Sivberg 2003).  De unge udtrykker vigtigheden af at blive accepteret af vennerne, 

da det er vigtigt for selvtilliden at være en accepteret del af vennekredsen (Kyngäs 2004).  

Vennernes måde at være på overfor de unge, kan påvirke deres håndtering af sygdommen. De unge 

pointerer vigtigheden af stilletiende støttende venner, som husker de unge på deres håndtering af 

sygdommen og prøver at ændre deres egne behov og livsstil, så de passer ind i de unges livsstil:  

“Because my friends don‟t eat sweets whens they‟re with me. It helps me and encourages me 

to take care for myself. I believe that they think of me and want to help me. When we are 

planning something they ask, „Is this good for you?‟ or „Do you think that this is OK?‟. This 

is a kind of support from them to me. I think it‟s good… They also helped me to pay attention 

to meal times, having my insulin injections, etc.” (Kyngas, Hentinen & Barlow 1998, s. 766). 

Unge kronikere som ser deres venner som stilletiende støttende oplever god håndtering af deres 

sygdom, modsat dem der beskriver deres venner som dominerende, hvor de unge må indordne sig 

efter dem (Kyngas, Hentinen & Barlow 1998).  

Venner er en støtte når de unge skal lære at være mindre afhængige af forældre, da vennerne her er 

deres støttende miljø, som de kan stole på (Christian, D'Auria & Fox 1999). Det er derfor vigtigt, at 

vennerne kender til de unges sygdom, så de ved, hvad de skal gøre, hvis der sker noget (Christian, 

D'Auria & Fox 1999).  
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3.4.2 Venner med og uden kronisk sygdom 

For unge kronikere er både venner med og uden kronisk sygdom vigtige i deres håndtering og 

accept af sygdommen og til at fremme følelsen af at være normal. Jævnaldrende med kronisk 

sygdom er en vigtige støtte for de unge, da de forstår, tager vare på og støtter dem og ift.  at tale 

med disse venner om deres sygdom (Woodgate 1998a). Ifølge en finsk undersøgelse føler de unge, 

at andre unge kronikere er nemme at tale med, og de forstår hinanden uden forklaringer især ift. at 

tale om sygdommen:  

“… fellow sufferers are the best supporters… They really know what they are talking about. 

They can understand my feelings… it is so easy to understand others when you have the same 

kind of experiences… Sometimes you do not need words… you can share your emotions and 

feelings by just being silent… or put your head on the other person‟s shoulder and cry… she 

knows, she understands why I am crying…” (Kyngäs 2004, s. 290) 

Venner uden kronisk sygdom er videre en vigtig støtte for de unge. Selvom de unge kan tale med 

disse venner om næsten alt, bruges disse venner ofte til at tale om andet end sygdom, hvilket 

fremmer de unges følelse af at være normal. De unge udtrykker vigtigheden af at kunne være 

sammen med venner og ikke kan altid fokusere på sygdommen: 

“My friends are really funny and everything and sometimes they will just make you laugh and 

you kind of forget about it and then you think, it will be okay and everything. My friends are 

a help I think.” (Woodgate 1998a, s. 219).  

3.5 Sundhedspersonalets betydning for at føle sig normal 

Unge kronikere er enige om, at sundhedsprofessionelle er vigtige for deres håndtering og accept af 

sygdommen og for at opnå følelsen af at være normal (Woodgate 1998a, Eklund, Sivberg 2003, 

Kyngas, Hentinen & Barlow 1998, Berntsson et al. 2007, Christian, D'Auria & Fox 1999, 

Woodgate 1998b). Sygeplejersker er værdifulde ift. at give de unge tid, lytte til dem og tale deres 

sag, når det er nødvendigt (Berntsson et al. 2007), samt give dem støtte og godkendelse, så de opnår 

tillid i håndteringen af sygdommen (Christian, D'Auria & Fox 1999).  

3.5.1 Motiverende 

Sygeplejerskernes motiverende handlinger er vigtige for de unges håndtering og accept af 

sygdommen og for at opnå følelsen af at være normal. Sygeplejerskers handlinger ses af de unge 

som motiverende, når de diskuterer og planlægger håndtering af sygdommen med dem, inddrager 

deres meninger og tilpasser det i de unges hverdag (Kyngas, Hentinen & Barlow 1998). 

Motiverende sygeplejehandlinger har, ifølge de unge, stor betydning for deres håndtering og accept 

af sygdommen, da disse handlinger fremmer deres håndtering af sygdom, modsat rutinehandlinger 
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og handlinger ud fra lægens instrukser, som hæmmer deres håndtering af sygdommen (Kyngas, 

Hentinen & Barlow 1998).  

Unge kronikere er imod at sundhedspersonalet presser dem, fx til at følge en behandling de ikke 

føler sig trygge ved eller holder formaningstaler, hvilket de ser som irriterende og derfor stritter 

imod (Woodgate 1998b). Den sygepleje der, ifølge de unge, hjælper dem bedst, er når 

sundhedsprofessionelle giver dem passende, timede råd uden at presse dem, men med 

lejlighedsvise, blide opfordringer om at tage imod rådene (Woodgate 1998b).  

Unge kronikere taler om at sundhedsprofessionelle skal være gode lyttere, hvilket indebærer, at de 

imødekommer deres behov og opfordrer dem til at udtrykke deres negative og positive følelser 

(Kyngäs 2004). De unge ønsker at blive respekteret for den, de er og set som en unik person og ikke 

som endnu en patient med en diagnose med fokus på sygdommen (Berntsson et al. 2007, Woodgate 

1998b). Unge kronikere ønsker, at sundhedspersonalet er oprigtige i deres relation til dem, hvilket 

igen indebærer, at de stoler på og inddrager de unge i beslutningerne omkring sygdommen 

(Woodgate 1998b). De unge værdsætter omsorgsfulde sundhedsprofessionelle, hvilket indebærer en 

relation med venlighed og medfølelse: 

“This one nurse sat there and held my hand and patted it and stuff, and even though I was in 

pain… it helped; that was probably the biggest thing that helped. It was a humane thing (…) 

made the biggest difference…. The one thing that helped was the nurse beside the bed. She 

was the warm spot in the room.” (Woodgate 1998b, s. 60). 

3.5.2 Kompetencer  

Unge kronikere har brug for at sundhedspersonalet har gode kompetencer ift. at støtte dem med at 

håndtere og acceptere sygdommen. Sundhedsprofessionelle skal, ifølge de unge, have viden om, 

hvad der skal gøres i den enkelte situation (Berntsson et al. 2007) og opdateret viden om sygdom og 

behandling (Woodgate 1998b). Samtidig er det vigtigt, at sygeplejerskerne inddrager og deler deres 

viden med de unge. Sygeplejerskerne skal dog være opmærksomme på, hvornår de vælger at give 

de unge information og fx ikke at give dem for mange informationer, når de ikke har det godt 

(Woodgate 1998b). Unge kronikere ønsker medinddragelse og medbestemmelse (Berntsson et al. 

2007).  

“I think you should just work together and come to a final decision all together and try and 

agree on the decision.” (Woodgate 1998b, s. 65). 
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De unge værdsætter informationer fra sundhedspersonalet og ønsker, at sundhedspersonalet 

inddrager dem i beslutninger om behandling og giver dem valgmuligheder, som gør det nemmere 

for dem at håndtere sygdommen (Woodgate 1998b).  

3.5.3 Forstående  

At sundhedsprofessionelle er forstående er essentielt for unge kronikeres håndtering og accept af 

sygdommen og for at opnå følelsen af normalitet. I en canadisk undersøgelse udtrykker unge 

kronikere, hvor vigtigt det er, at sundhedsprofessionelle prøver at forstå, hvordan det er at være ung 

med en kronisk sygdom og at de oplever deres sygdom og hverdag anderledes end voksne kronikere 

(Woodgate 1998b). Ifølge de unge bør sundhedsprofessionelle erkende, at det at håndtere en 

kronisk sygdom indebærer et stort arbejde i hverdagen. Unge kronikere ønsker, at 

sundhedspersonalet viser empati og forståelse og ikke bliver for kritiske overfor dem og deres 

håndtering af sygdom (Woodgate 1998b). Udenforstående forstår ikke de unges individuelle 

oplevelse af sygdom, derfor er det vigtigt for dem, at sundhedsprofessionelle ikke lader som om de 

forstår, hvordan de unge har det (Woodgate 1998b). Hvis sundhedspersonalet ved, hvordan de har 

det, ville relationen og samarbejdet mellem dem, ifølge de unge, være meget nemmere (Woodgate 

1998b). I stedet for at sundhedspersonalet prøver at lade som om, de ved, hvordan de unge har det, 

er det vigtigt for de unge, at de giver dem støtte og opmuntring i deres håndtering af sygdommen. 

Hertil bør sundhedsprofessionelle fokusere på, hvad de unge gør rigtigt, og ikke hvad de gør forkert. 

Det er, for de unge med til at vise dem tillid, når sundhedsprofessionelle viser dem tiltro, hvilket 

gavner deres håndtering af sygdommen (Woodgate 1998b). Videre må de mål, sundhedspersonalet 

sætter for de unge ift. deres håndtering af sygdom, være realistiske og overskuelige, ellers mister de 

unge hurtigt modet (Woodgate 1998b). Samtidig er det vigtigt, at sundhedsprofessionelle ikke 

tilbageholder viden for de unge for at undgå, at de mister modet. De bør, ifølge de unge, være 

sandfærdige selvom det omhandler de dårlige aspekter ved deres sygdom (Woodgate 1998b). Ifølge 

de unge bør sundhedsprofessionelle være ærlige og samtidig sensible over for dem: 

“When approaching someone, honestly, don‟t lie to them or anything like that because it‟s 

happening to them, they should know what‟s happening. Take care when you‟re handling a 

situation that you don‟t scare them half to death.” (Woodgate 1998b, s. 63-64). 

Videre har unge kronikere brug for, at sundhedsprofessionelle hjælper dem med at opretholde 

normalitet. Heri ligger, ifølge de unge, at sundhedsprofessionelle, i stedet for at negligere deres 

sygdom, bør give dem praktiske løsninger, så de kan opretholde et normalt liv trods sygdom 
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(Woodgate 1998b). Dog er det en balancegang for sundhedspersonalet, idet de unge værdsætter 

ekstra opmærksomhed i perioder, hvor de har det dårligt (Woodgate 1998b).  

Et andet vigtigt aspekt for de unge er, at sundhedspersonalet har humor, da det kan fremme velvære 

hos de unge (Kintner 1997). Derfor skal sundhedsprofessionelle være venlige, personlige, glade og 

sociale i relationen til de unge (Woodgate 1998b). Sundhedsprofessionelle er meget værdsat, når de 

har humor:  

“Probably, I think this is my point of view, to be humorous. I love people who are funny. It‟s 

really fun to have people funny around you.” (Woodgate 1998b, s. 65). 

Samlet handler det ifølge de unge om, at de sundhedsprofessionelle har viden, forstår de unge og er 

i stand til at guide dem venligt og blidt og derved hjælpe dem i deres håndtering af sygdommen 

(Woodgate 1998b).  

3.6 Sundhedsprofessionelles syn på deres relation til unge patienter 

For at højne specialets sygeplejefaglige perspektiv fokuseres på sygeplejerskernes mening om at 

støtte og yde omsorg til unge kronikere. Litteraturen viser, at sygeplejeperspektivet på dette emne er 

sparsomt belyst.  Dog viser en artikel fra fagbladet Sygeplejersken, at sygeplejersker og andet 

sundhedspersonale har svært ved at støtte og yde omsorg til unge kronikere, da de ikke forstår deres 

behov (Søndergaard 2010c). En engelsk rapport viser, at 50 % af sygeplejerskerne mener, de har 

svært ved at imødekomme de unges behov og krav. Amerikanske studier viser, at kun en tredjedel 

af sundhedspersonalet tilkendegiver særlig interesse i at støtte og yde omsorg til de unge. I 

australske og engelske studier mener sundhedspersonalet, at deres kompetencer er manglefulde ift. 

at støtte og yde omsorg til unge patienter (RCPCH 2003).  Sundhedspersonalet mener, at deres 

kompetencer er utilstrækkelige ift. at støtte og yde omsorg til unge patienter (Søndergaard 2010c). I 

en australsk undersøgelse mener sundhedspersonalet, at ekstremt vigtige elementer ift. unge 

patienters livskvalitet er de unges holdning, sværhedsgrad af sygdom, familieforhold, fysisk 

sundhed og venskab med jævnaldrende. Herimod tilkendegiver sundhedspersonalet, at det at blive 

behandlet som normal, familiens holdning, at have interesser, uafhængighed, håndtering af egen 

medicinske behandling og fysiske tegn på sygdom kun er meget vigtigt for de unge (Meuleners et 

al. 2002). De unge lægger meget vægt på at føle sig normale og en særdeles vigtig ting for dem er 

medbestemmelse i beslutninger om deres sygdom. Sundhedspersonalets opfattelse af, hvad der er 

vigtigt for unge patienter, stemmer dermed ikke altid overens med, hvad de unge mener, der er 

vigtigt for dem. Artiklerne er enige om, at sundhedspersonalet har brug for at udvikle kompetencer 
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ift. unge patienter (Søndergaard 2010c, RCPCH 2003, Meuleners et al. 2002, Jacobson et al. 2001). 

Tværfaglig viden fra både pædiatriske- og voksenafdelinger er vigtig ift. at udvikle kompetencer til 

at støtte og yde omsorg til unge kronikere (RCPCH 2003). Sygeplejerskerne udtrykker, i en engelsk 

artikel, at mere træning i at støtte og yde omsorg til unge patienter vil være en stor hjælp, især ift. 

kommunikation, da flere oplever kommunikationsproblemer: 

“… need to read between the lines to find out what they really want and need.” (Jacobson et 

al. 2001, s. 814). 

4. Diskussion 

Gennem den tværgående analyse af resultatafsnittet blev fire temaer fundet: viden, støtte og 

motivation, velvære og kommunikation. Temaerne er de sammenskrevne synteser af fundene på 

tværs af kategorierne. Temaerne er relevante til at svare på specialets problemformulering, da det 

tyder på at tiltag ift. viden, støtte og motivation, velvære og kommunikation har betydning for unge 

kronikeres håndtering og accept af sygdommen og fremmer deres følelse af at være normal.  

4.1 Viden  

Unge med en kronisk sygdom udtrykker, at viden er nødvendig for at håndtere og acceptere 

sygdommen, så følelsen af at være normal fremmes. Viden er vigtigt, for at de unge kan opnå deres 

ønske om at være normal uden at sætte deres helbred på spil. Ifølge de unge handler viden både om 

deres egen viden, men også om venners og sundhedsprofessionelles viden om de unge og deres 

sygdom. Derfor er det vigtigt, at sygeplejersken har fokus på såvel de unges viden, som på 

vennernes og sin egen viden ift. de unge og deres sygdom, for bedst at kunne støtte dem i deres 

håndtering og accept af sygdommen, så følelsen af at være normal fremmes.  

Fundene viser, at de unge ønsker mere viden for at opnå uafhængighed af deres forældre i deres 

håndtering af sygdommen, bedre egenomsorg fx ved at håndtere sygdom bedre, fremme velvære og 

håb, fx ved at vide at håndtering af sygdommen bliver nemmere med tiden. Herved reduceres 

negative følelser ift. sygdommen, så det ikke hæmmer deres håndtering og accept af sygdommen. 

De unge taler både om viden ift. kroppens fysiologi, sygdom og behandling, og praktisk viden om 

håndtering af sygdom. Fx giver viden om kroppens evt. reaktion på behandling og handlinger ift. 

dette de unge større mulighed for at håndtere sygdommen, da de, med den viden, er forberedt på, at 

det kan ske, og hvad de skal gøre, hvis det sker. Fundene peger på, at praktisk viden, ifølge de unge, 

opnås gennem erfaringer og eksperimenter med håndtering af sygdommen. De unge mener, at 
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håndtering af sygdommen bliver nemmere, når erfaringer bliver til naturlige vaner i deres hverdag. 

Disse fund stemmer overens med en engelsk artikel om sygeplejerskers støtte til unge med 

komplekse sundhedsbehov som beskriver, at unges eksperimenter er vigtige for deres udvikling, 

især for unge med sygdoms udvikling af identitet, uafhængighed og praktiske viden. Videre 

pointerer artiklen vigtigheden af, at sygeplejerskerne accepterer de unges handlinger, samtidig med 

at de står inde for deres professionelle forpligtelser (Hewitt-Taylor 2008). Derfor må sygeplejersken 

forstå de unges behov for at eksperimentere med deres håndtering af sygdommen ift. deres 

udvikling og praktiske viden, så hun kan støtte deres eksperimenterende adfærd. Fx ved at 

sygeplejersken accepterer, hvis de unge vælger at udskyde deres medicinske behandling til senere, 

når de fx er sammen med venner, og de ikke vil have, at vennerne skal se, at de tager medicinen. 

Sygeplejersken må her være klar til at støtte de unge, hvis de oplever symptomer på at have udskudt 

behandlingen og forklare dem, hvorfor det sker. Herved kan de unge sætte deres erfaringer sammen 

med den viden, sygeplejersken giver dem, og derved lære af både deres erfaringer og den viden de 

får. Det er dog vigtigt, at sygeplejersken ikke lader de unge gøre alt, men balancerer mellem at 

acceptere deres eksperimenterende handlinger og sin egen professionelle forpligtelser. Fx må 

sygeplejersken overveje alvorligheden af de konsekvenser det kan få for de unge, når de udskyder 

deres medicinske behandling. Hvis disse konsekvenser er for alvorlige for deres helbred, må 

sygeplejersken prøve at forklare dem konsekvenserne af at udskyde behandlingen og derved få dem 

til at tage medicinen til tiden.  

En undersøgelse fra Belgien om betydningen af accept af sygdommen for unge med cystisk fibroses 

psykologiske funktion fandt, at jo mere de accepterer deres sygdom og begrænsninger og justerer 

deres liv efter det, jo bedre psykologisk funktion har de (Casier et al. 2008). Dette stemmer overens 

med specialets fund, hvor de unge udtrykker vigtigheden af at forstå, at sygdommen er en 

langtidsoplevelse med behandling resten af livet og accepterer, at sygdommens begrænsninger ikke 

er til at ændre, så de prøver at leve med sygdom og begrænsninger. Gennem information og praktisk 

viden kan de unge opnå en bedre håndtering af sygdommen, og med god håndtering kommer 

accepten af sygdommen. En undersøgelse fra Holland om aktive mestringsstrategier til børn og 

unge med kronisk sygdom fandt, at når de unge bliver undervist i konkrete mestringstiltag, som 

forbedrer deres sygdomsrelaterede færdigheder, har det positiv effekt på deres sociale og 

emotionelle udfald. Fx blev de bedre til selv at søge information og viden om deres sygdom, hvilket 

førte til de viste færre adfærds og emotionelle problemer og højere selvværd (Last et al. 2007). 

Dette viser, at mestringsstartegier er vigtige for de unges håndtering og accept af sygdommen, da 
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det kan nedsætte deres adfærds og emotionelle problemer og højne deres selvværd. Derfor må 

sygeplejersken i relationen til de unge fokusere på at frembringe viden til dem, så de, gennem 

viden, får relevante og konkrete redskaber til at håndtere deres sygdom, så de opnår en følelse af at 

være normal.  

Specialets fund viser, at unge kronikere udtrykker behov for, at deres venner har viden om deres 

sygdom. Venners viden om de unges sygdom er vigtig, da venner, med denne viden, har nemmere 

ved at acceptere dem. Fx at venner ikke er bange for at være sammen med de unge, i frygt for at 

sygdommen smitter, da de ved at sygdommen ikke kan smitte. Når venner accepterer de unge, har 

de unge nemmere ved at acceptere dem selv og deres sygdom og derved opnå en følelse af at være 

normal. Derfor bør sygeplejersken overveje, hvordan hun kan hjælpe de unge med at give deres 

venner viden om de unges sygdom.  

Videre viser fundene, at det er vigtigt for unge kronikere, at sundhedsprofessionelle har viden om 

sygdom, behandling og om at være ung med en sygdom. Sundhedsprofessionelles viden om dette er 

vigtigt, for at de kan være forstående overfor de unge og deres handlinger. Forstående 

sundhedspersonale er essentielt for de unges håndtering og accept af sygdommen og for at opnå 

følelsen af normalitet. Herved viser sundhedspersonalet, at de forstår, hvordan det er at være ung og 

syg, at de unge oplever deres sygdom anderledes end voksne kronikere, og at håndtering af 

sygdommen kræver et stort arbejde af de unge. Når de unge oplever, at sundhedsprofessionelle er 

forstående, har de nemmere ved at tage imod deres råd, da de føler at rådene er tilpasset dem. For de 

unge handler det om den måde sundhedspersonalet siger tingene på: 

“Just tell me that I‟m doing things that are good and that the reason why I am having my 

problems is maybe because of this and maybe you should try to do this a little more.” 

(Woodgate 1998b, s. 64). 

Specialets fund viser videre, at sundhedsprofessionelle føler, at de har svært ved at hjælpe og yde 

omsorg til unge kronikere, da de ikke forstår de unges behov og føler, at de mangler kompetencer til 

at støtte unge patienter. Sammenligning mellem de unge og de sundhedspersonalets udtalelser fra 

fundene viser, at der er forskel på, hvad de unge mener, der er vigtigt for dem, og hvad 

sundhedsprofessionelle mener, der er vigtigt for de unge. Herved ses vigtigheden af, at 

sundhedspersonalet udvikler viden og forståelse for de unges behov, så de ikke misforstår hinanden. 

Videre viser fundene, at sundhedspersonalet mener, at tværfaglig viden fra både pædiatriske- og 

voksenafdelinger er vigtig for at udvikle kompetencer til at støtte unge kronikere. Dette stemmer 
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overnes med en schweizisk artikel om kommunikation med unge, som pointerer, at det er essentielt 

at forstå de unge, og hvordan de oplever sygdommen og hverdagen for at kunne hjælpe dem i deres 

håndtering af sygdommen (Rutishauser 2003). Den engelske artikel pointerer, at 

sundhedsprofessionelle må prøve at forstå de unge og deres syn på sygdommen (Hewitt-Taylor 

2008). Sygeplejersken bør derfor sætte sig ind i de unges tanker og følelser ift. sygdommen og 

håndtering af denne, således at de sammen kan finde konkrete redskaber til håndtering og accept af 

sygdommen med udgangspunkt i de unge behov. Herved kan det styrke de unges håndtering og 

accept af sygdommen og fremme deres følelse af at være normal.  

4.2 Støtte og motivation 

Unge med kronisk sygdom udtrykker vigtigheden af støtte og motivation fra forældre, venner og 

sundhedspersonale for at håndtere og acceptere sygdommen, således at følelsen af at være normal 

fremmes. Støtte og motivation er vigtig for, at de unges negative følelser ikke hæmmer deres 

håndtering og accept af sygdommen og deres følelse af at være normal. Især er de unges egen 

motivation vigtig, men også støtte og motivation fra forældre, venner og sundhedspersonalet 

fremmer deres håndtering og accept af sygdommen og deres følelse af at være normal. Derfor bør 

sygeplejersken støtte og motivere de unge og samtidig fokuserer på at inddrage forældre og venner i 

relationen, således at de får optimal støtte og motivation fra sygeplejersken, forældre og venner. 

Herved fremmes deres egen motivation for håndtering og accept af sygdommen, hvilket fremmer 

deres følelse af at være normal. 

I fundene taler de unge om, at motivation er nødvendig for at håndtere og acceptere sygdommen, så 

følelsen af at være normal fremmes. Især ligger der en motivation i deres viden og erfaringer med 

sygdommen. Fx ved at vide hvad der sker når de ikke tager medicinen, ser de vigtigheden i at tage 

vare på dem selv og deres sygdom. Videre er det, for de unge, vigtigt, at have styr på deres følelser, 

så de ikke hæmmer men fremmer deres motivation til at håndtere sygdommen. Fx kan det, at de 

ved, at de har opbakning i deres nærmiljø, som hjælper dem hvis de får en anfald, mindske deres 

angst. De unge udtrykker, at en positiv holdning til deres sygdom er vigtig, og det er motiverende at 

kunne se en mening med deres sygdom samt have et håb om at de i fremtiden vil opleve bedre 

kontrol over sygdommen. Fundene viser, at de unges motivation for håndtering og accept af 

sygdommen øges, når de føler, at de bliver involveret og medinddraget i beslutninger om 

sygdommen. Fx at sygeplejersken inddrager de unge i beslutningen om, hvilke tidspunkter på dagen 

det passer dem bedst at tage medicinen. Herved kan de få medicintiderne tilpasset bedst muligt i 

deres hverdag, så det ikke falder sammen med andre vigtige ting, som sport eller hygge med venner 
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etc. Sygeplejersken bør derfor have fokus på, at de unges indre faktorer, som viden og følelser, kan 

påvirke de unges håndtering og accept af sygdommen. I samarbejde med de unge bør 

sygeplejersken klarlægger de indre faktorer, som påvirker deres motivation for håndtering og accept 

af sygdommen, så hun kan støtte dem i at finde styrke og redskaber til at håndtere og acceptere 

sygdommen, således at følelsen af at være normal fremmes.  

Specialets fund viser at støtte og motivation fra forældrene, for de unge, handler om at vise interesse 

i deres liv og ikke kun i sygdommen. Fx ved at forældre spørger ind til deres hverdag og giver dem 

feed back ved fx at rose dem, i deres håndtering af sygdommen. Støtte og motivation fra forældre er 

vigtig for de unges håndtering og accept af sygdom, idet det fremmer deres egen motivation for 

håndtering og accept af sygdommen, således at det fremmer deres følelse af at være normal. 

Fundene viser, at de unge har brug for støtte, instruktioner og godkendelse fra forældre for at opnå 

selvtillid i deres håndtering af sygdommen. Ifølge de unge hjælper motiverende forældre dem med 

at tage vare på sig selv, løse problemer ift. håndtering af sygdommen og giver dem frihed og råderet 

i deres håndtering af sygdommen.  

“My mother has always forced me to try once before she helps me, to see what I can 

manage. She has always found a way for me to manage everything myself.” 

(Berntsson et al. 2007, s. 422) 

De unge ønsker, at forældrene accepterer dem, som de er, og lader dem bestemme uden at påvirke 

dem til at rette sig efter instrukser. En finsk undersøgelse om støtte til unge kronikere fandt, at 

forældre har brug for effektive strategier til at støtte de unge ift. at planlægge egenomsorg med dem 

og give dem positiv feed back og komplimenter (Kyngas, Rissanen 2001b). Den schweiziske artikel 

pointerer vigtigheden af at opfordre de unge til at snakke med deres forældre om svære emner, som 

fx sygdommen og venner, kærester og sex (Rutishauser 2003), således at forældre har den viden 

med sig i deres støtte til dem. Dette indikerer, sammen med specialets fund, at sygeplejersken bør 

medtænke forældrene i relationen til de unge og hjælpe forældrene med at finde redskaber og 

udvikle færdigheder til at støtte de unge i deres håndtering og accept af sygdommen, så de opnår en 

følelse af at være normal. Videre pointerer den schweiziske artikel, at sundhedsprofessionelle bør 

støtte forældrene i at overgive ansvaret for håndtering af sygdommen til de unge, uden at forældrene 

bliver udeladt af håndteringen, men således at de unge får hovedansvaret (Rutishauser 2003). Den 

engelske artikel beskriver vigtigheden af, at sygeplejersken højner de unges uafhængighed, samtidig 

med at hun værdsætter forældrenes fortidige håndtering af de unges sygdom og stadig 

medinddrager forældrene i håndteringen af sygdommen (Hewitt-Taylor 2008). Sygeplejersken bør 



44 

 

derfor støtte forældrene i at overgive ansvaret til de unge og til at forstå, hvordan de unge har det 

med håndtering og accept af sygdommen. Fx ved at inddrage forældrene og ved at opfordre de unge 

til at fortælle deres forældre om, hvordan de har det med sygdommen. Herved har forældrene en 

mulighed for at kunne støtte de unge i deres ansvar ift. sygdommen, således at det styrker deres 

håndtering og accept af sygdommen og fremmer følelsen af at være normal.  

Fundene viser at støtte og motivation fra venner, for unge kronikere, handler om stilletiende støtte, 

hvor venner støtter dem i deres håndtering af sygdommen og prøver at ændre deres behov og 

livsstil, således at de passer ind i de unges livsstil. Støtte og motivation fra venner er vigtigt for de 

unge, da det fremmer deres motivation for at håndtere og acceptere sygdommen og fremme følelsen 

af at være normal. Fx kan venner være en støtte, når de unge skal lære at være mindre afhængige af 

forældre, da vennerne her er dem, som de kan stole på, hvis noget sker. Der er både en vigtig støtte 

og motivation i venner med kronisk sygdom, da de forstår, taler med  og støtter de unge i 

håndteringen af sygdommen og i venner uden kronisk sygdom, da de er gode til at få de unge til at 

fokusere på andet end sygdommen. Gennem støtte og motivation fra venner kan de unge opnå bedre 

håndtering og accept af sygdommen, så følelsen af at være normal fremmes. Den engelske artikel 

pointerer, at støtte fra sygeplejersker er vigtig. Især støtte ift. at de unge kan vedholde venner trods 

sygdom (Hewitt-Taylor 2008). Derfor må sygeplejersken medtænke de unges venner, når hun 

sammen med de unge planlægger deres håndtering af sygdommen, så de udnytter de støttende og 

motiverende ressourcer, de har i deres venner.  

Specialets fund viser, at støtte fra sundhedsprofessionelle er vigtig, for at de unge kan opnå tillid i 

deres håndtering af sygdommen. Ifølge unge kroniker er det vigtigt, at sundhedspersonalet er 

motiverende i deres handlinger, som når de diskuterer og planlægger håndtering af sygdommen 

sammen med de unge og inddrager deres meninger uden at presse dem til noget, de ikke er trygge 

ved. Det er essentielt for de unge, at de ses som en unik person og ikke som endnu en patient med 

en diagnose. De unge ønsker, at de sundhedsprofessionelle er omsorgsfulde, venlige, medfølende og 

viser empati i relationen. Videre viser fundene, at når de sundhedsprofessionelle viser, at de har 

tillid til de unge og deres håndtering af sygdommen, højner det deres motivation og styrker deres 

håndtering af sygdommen. Sundhedspersonalet kan fx vise tillid til de unge ved at undgå at blande 

sig i deres håndtering af sygdommen. 

“To let them know that they are confident in them and that they know you can do it, that 

helps, too.” (Woodgate 1998b, s. 63). 
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Videre udtrykker de unge, at sundhedsprofessionelle bør sætte realistiske og overskuelige mål for 

deres håndtering af sygdommen, for at de ikke mister modet. De unge ønsker, at 

sundhedspersonalet giver dem praktiske løsninger, således at de kan opretholde et normalt liv trods 

sygdommen. Hertil er det vigtigt for de unges motivation, at sundhedspersonalet har humor og er 

venlige, personlige, glade og sociale i deres relation til dem. Dette stemmer overens med den 

engelske artikel som pointerer, at støtte fra sygeplejersker er essentiel for unge patienters håndtering 

og accept af sygdommen, især støtte i deres eksperimenter ift. håndtering af sygdommen. Det er dog 

vigtigt, at den støtte de får fra sygeplejerskerne indeholder respekt til dem og deres håndtering af 

sygdommen (Hewitt-Taylor 2008). Sygeplejersken bør derfor være opmærksom på, at støtte og 

motivation til de unge ikke kun handler om håndtering af sygdommen overordnet, men også om 

underliggende ting som at vedholde venskaber og de unges eksperimenter med håndtering af 

sygdom. Gennem støtte og motivation kan sygeplejersken hjælpe med at højne de unges håndtering 

og accept af sygdommen, så de opnår en følelse af at være normal.  

4.3 Velvære 

For at håndtere og acceptere sygdommen i hverdagen, således at følelsen af at være normal 

fremmes, er det nødvendigt for unge kronikere at føle velvære. Velvære er vigtigt for, at de unge 

kan acceptere sig selv og dermed acceptere sygdommen. Videre er velvære vigtigt for at de unge 

kan håndtere deres sygdom og samtidig opfylde deres behov for at være meget sammen med 

vennerne i hverdagen. Velvære handler, ifølge de unge, om, at de har det godt med dem selv, men 

også forældre, venner og sundhedspersonalet kan højne de unges følelse af velvære og dermed 

styrke deres håndtering og accept af sygdommen og fremme følelsen af at være normal. Derfor er 

det vigtigt, at sygeplejersken i relationen til de unge medtænker deres behov for at føle velvære, og 

hvorledes hun kan støtte dette både ift. hendes egne tiltag, men også ift. at få vennerne og 

forældrene inddraget, så de unge opnår en følelse af velvære og dermed styrker håndteringen og 

accepten af sygdommen og følelsen af at være normal.  

Fundene viser, at det er vigtigt for de unge at opnå succes trods sygdommen, da det gør dem til den 

de er og giver dem en følelse af velvære. Fx ønsker flere unge at hjælpe andre unge med samme 

sygdom og oplevelser, da det får dem til at følelse sig brugbare og veltilpasse. En anden 

forudsætning for at føle velvære er, for de unge, et godt forhold til forældre og forældrenes evne til 

at støtte dem. Fx når de føler, at forældrene er der for dem og tænker på dem som en person og ikke 

kun på en person med en sygdom. Sygeplejersken bør medtænke de unges egne tiltag ift. at opnå 

velvære men samtidig inddrage forældrene, således at de lærer, hvordan de kan hjælpe med at 
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fremme de unges følelse af velvære. Dette ved ikke kun at fokusere på deres sygdom, men også på 

de unge som en person. 

Derudover viser fundene, at venner er vigtige ift. at fremme de unges følelse af glæde, frihed og 

bekræftelse af at være normal teenager. Venner er vigtige ift. de unges følelse af velvære, da de 

unge har et stort behov for at være sammen med venner i hverdagen. Ved at vennerne viser, de er 

der for dem, styrkes deres tro på sig selv og deres velvære, hvilket styrker deres håndtering og 

accept af sygdommen og fremme følelsen af at være normal. Videre er venner vigtige for de unge 

ift. at føle sig accepteret og derved acceptere sig selv og sygdom, da det er vigtigt for deres selvtillid 

at være en accepteret del af vennekredsen.  

“Feeling good meant peace, confidence and fun with friends.” (Berntsson et al. 2007, s. 422). 

Det er vigtigt for de unge, at være sammen med venner uden at fokusere på sygdommen, da det 

øger deres følelse af velvære og normalitet. Dette indikerer vigtigheden af, at sygeplejersken bør 

inddrage de unges venner i relationen til de unge, således at de unge får det optimale ud af dem, så 

det styrker deres følelse af velvære og dermed deres håndtering og accept af sygdommen og 

fremmer følelsen af at være normal.  

Videre viser fundene, at sundhedspersonalet, ifølge de unge, er vigtige for, at de opnår velvære, da 

de med de rette tiltag kan højne deres følelse af velvære og dermed deres håndtering og accept af 

sygdommen, således at følelsen af at være normal fremmes. Dette stemmer overens med den 

hollandske artikel som fandt god effekt i at give unge kronikere praktiske redskaber og færdigheder 

i deres mestring af sygdommen. Ved at forbedre de unges praktiske færdigheder ift. 

informationssøgning, sociale kompetencer, positiv tænkning og sociale og emotionelle funktioner, 

opnår de unge færre adfærds og emotionelle problemer og højere selvværd (Last et al. 2007). 

Videre pointerer en finsk undersøgelse, om patientundervisning til unge kronikere vigtigheden af, at 

sundhedsprofessionelle fremmer en opmuntrende atmosfære ved at respektere de unge og deres 

meninger og opmuntre dem til at udtrykke deres følelser, stille spørgsmål og relatere til deres 

oplevelser (Kyngas 2003). Sygeplejersken bør derfor fokusere på de unges oplevelse af velvære, for 

at de bedst kan opnå håndtering og accept af sygdommen og opnå følelsen af at være normal. Hertil 

er det vigtigt, at sygeplejersken søger at fremme en positiv atmosfære ved at respektere dem og 

deres meninger og give dem mulighed for at udtrykke følelser, spørgsmål og oplevelser.  
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4.4 Kommunikation 

Ikke mindst er kommunikation nødvendig, for at unge med kronisk sygdom kan håndtere og 

acceptere sygdommen og fremme følelsen af at være normal. Kommunikation om de unges 

sygdom, hverdag og liv er vigtig for deres håndtering og accept af sygdommen, da det kan fjerne 

deres følelser af at føle sig overset, misinformeret og kontrolleret ift. deres håndtering af 

sygdommen. Kommunikation skal ses ift. forældre, venner og sundhedspersonalet, da 

kommunikation fra alle tre parter, ift. de unge og deres sygdom, er nødvendige for deres håndtering 

og accept af sygdommen. Derfor må sygeplejersken fokusere på sine kommunikative kompetencer i 

relationen til de unge, samtidig med at hun må prøve at støtte og fremme vennernes og forældrenes 

kommunikation til dem, så det styrker deres håndtering og accept af sygdommen og fremmer deres 

følelse af at være normal. 

Fundene viser, at de unge, ift. forældrene, har brug for nærvær, god kommunikation og tillid, fx ved 

at forældrene viser, at de stoler og tror på deres evne til at håndtere situationer, uden at de blander 

sig. Kommunikation med forældrene er vigtig for at de unge ikke føler sig overbeskyttet og for at 

undgå, at der opstår konflikter med forældrene i deres håndtering af sygdommen. Unge kronikere 

imødekommer konstruktive diskussioner og aktiv kommunikation med forældrene. Også om emner 

ud over sygdommen som fx skole, venner etc., men uden at forældrene går ind og overtager deres 

håndtering af sygdommen. De unge ser deres forældre som rådgivere i deres håndtering af 

sygdommen, hvor det dog er de unge, der har det sidste ord. Som beskrevet pointerer en finsk 

undersøgelse, at forældre har brug for strategier ift. at planlægge egenomsorg med de unge og give 

positiv feed back og komplimenter (Kyngas, Rissanen 2001a). Sygeplejersken bør altså medtænke 

de unges forældre, for at hjælpe forældrene til at forstå de unge. Dette ved at lytte til og 

medinddrage forældrene i håndteringen af sygdommen.  

Videre viser specialets fund, at de unge ønsker god kommunikation med vennerne. Kommunikation 

med vennerne er vigtig for de unge, da venner og venskaber er essentielle for at de kan føle sig 

accepteret, føle velvære og derved føle sig normale. Fundene viser, at de unge føler, at andre unge 

kronikere er nemme at tale med og forstå uden forklaringer, og ofte drøftes områder indenfor 

sygdom og behandling med disse venner. Videre er venner uden kronisk sygdom gode til at tale om 

andet end sygdommen, så de unges hverdag ikke kun omhandler sygdommen. Med vennerne kan de 

unge fx tale om andre ting ift. at være unge såsom skole, kærester, fester etc. Sygeplejersken bør 

altså medtænke de unges vennekreds i relationen til dem, for sammen med dem at finde frem til, 



48 

 

hvorledes de kan inddrage de forskellige vennekredse i deres håndtering af sygdommen, således at 

de accepterer sygdommen og føler sig normale. 

Herudover viser specialets fund, at sundhedsprofessionelle, især sygeplejersker, ifølge de unge, er 

værdifulde ift. at give dem tid, lytte til dem og tale deres sag om nødvendigt. For de unge er det 

vigtigt, at sundhedsprofessionelle giver dem passende råd uden at presse dem, men med blide 

opfordringer om at tage imod rådene. Sundhedsprofessionelle skal, ifølge de unge, være gode 

lyttere, hvilket indebærer, at de imødekommer deres behov og opfordrer dem til at udtrykke deres 

følelser og oplevelser. Unge kronikere ønsker, at sundhedsprofessionelle er oprigtige i relationen, 

hvilket indebærer, at de stoler på og inddrager dem i beslutningerne omkring håndtering af 

sygdommen. Samtidig er det vigtigt for de unge, at sundhedsprofessionelle deler deres viden med 

dem. Sundhedsprofessionelle skal dog være opmærksomme på, hvornår de vælger at give de unge 

information:  

“When I was diagnosed, the very next day, the same morning, I was feeling real bad and they 

dragged me down to the „happy‟ room. Everyone has a nice, little white room and there is no 

windows. They shove information down your throat and you don‟t hear anything.” (Woodgate 

1998b, s. 66) 

Unge kronikere ønsker, at sundhedsprofessionelle inddrager dem i beslutninger om sygdommen og 

giver dem valgmuligheder, som gør det nemmere for dem at håndtere sygdommen. Meget vigtigt er 

det, for de unge, at sundhedsprofessionelle ikke tilbageholder viden for dem, men er sandfærdige 

uanset, hvad det omhandler. Dog viser fundene, at sygeplejerskerne ønsker mere træning i at hjælpe 

og yde omsorg til unge patienter, især ift. kommunikation, da flere sygeplejersker udtrykker 

kommunikationsproblemer med dem. Den schweiziske artikel beskriver vigtigheden af, at 

sundhedsprofessionelle opbygger tillid til de unge ved at diskutere deres tavshedspligt og 

fortrolighed med dem for at få dem til at åbne sig op i samtalen. Sundhedsprofessionelle bør give 

sig god tid, inddrage de unge og forklare dem, hvad der skal sker og hvorfor det skal ske samt give 

dem positiv feedback for at øge deres motivation i samtalen (Rutishauser 2003). Videre beskriver 

den finske artikel, at unge ser ideel patientundervisning som velplanlagt undervisning på baggrund 

af deres behov. Hertil må sygeplejersken være mentalt til stede og skabe en god atmosfære og 

undervejs ”læse” de unge og fx opdage, hvis der er noget galt med dem og være i stand til at 

modificere deres planer for samtalen (Kyngas 2003). Sygeplejersken bør altså vise de unge, at hun 

er mentalt til stede og medinddrage dem ved at klarlægge, hvad samtalen går ud på. Hun må videre 

højne de unges lyst til at ytre sig, uden frygt for, at andre får det at vide ved at forklare om hendes 
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tavshedspligt. Hele grundlaget for samtalen skal udspringe af de unges behov og være velplanlagt 

inden påbegyndelse af samtalen. Videre skal sygeplejersken kunne ”læse” de unge og modificere 

samtalens planlagte struktur ved behov. Fx hvis de unge kommer med et pludseligt problem under 

samtalen, skal sygeplejersken kunne give sig tid til at drøfte dette til fordel for noget af det på 

forhånd planlagte i samtalen. Sygeplejersken bør løbende give de unge positiv feedback, således at 

hun højner deres motivation for at håndtere sygdommen og derved højner deres accept af 

sygdommen samt fremmer følelsen af at være normal. Sygeplejersken kan anvende  

hjælperedskaber i kommunikationen med de unge. Fx forslår den schweiziske artikel HEADSS 

screeningsmodellen
2
. Modellen er en interviewteknik til at vurdere unges psykosociale udvikling, 

hvor intervieweren, gennem en tillidsfuld relation, spørger ind til alle de vigtige aspekter ved at 

starte med de ”nemme” emner som familie og venner. Herefter begiver man sig lidt efter lidt ind i 

de mere vanskelige emner. Det er vigtigt, at man gennem samtalen forklarer de unge, hvorfor man 

spørger om det man gør, således at de ser en mening med spørgsmålet (Rutishauser 2003). 

Sygeplejersken kan altså vælge at bruge en bestemt interviewteknik som fx HEADSS modellen som 

en guideline i relationen til de unge. Det er dog vigtigt, at sygeplejersken ikke fastlægger sig på 

guidelines mere end at hun hele tiden vejer stemningen og kan modificere samtalen, hvis der fx 

opstår uforudsigelige problemer fra de unges side.  

4.5 Metodediskussion  

Specialet anvender et systematisk litteraturstudie som teoretisk ramme og dataindsamlingsmetode. 

Metoden har været relevant at anvende, da der herved blev formuleret en tydelig 

problemformulering, hvorfra der blev udformet en systematisk søgestrategi til identifikation af 

relevante forskningsartikler, som blev vurderet ift. kvalitet og relevans til besvarelse af 

problemformuleringen (Forsberg, Wengström 2008, s. 30-32). Metoden har været med til at skabe 

struktur og sammenhæng i specialet, via en veludført søgestrategi i relevante databaser med tydelige 

udvælgelseskriterier fx ift. studiepopulationen og artiklernes alder, hvorved relevante 

forskningsartikler blev fremfundet. Metoden har højnet specialets kvalitet, da specialet herved 

bygger på velfremfundne og kvalitetsvurderede forskningsartikler. I et systematisk litteraturstudie 

bør alle relevante forskningsartikler på området inddrages, så man har et veldokumenteret grundlag 

til besvarelse af forskningsspørgsmål (Forsberg, Wengström 2008, s. 31). Derfor blev alle de 

artikler der levede op til udvælgelseskriterierne inddraget i specialet. Gennem specialets thesaurus-, 

kæde- og citationssøgning blev otte relevante forskningsartikler med de unges perspektiv fundet 

                                                 
2
 Home, Education, Activities and peers, Drugs, Sexuality and Suicide risk and depression 
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samt to forskningsartikler, en rapport og en artikel fra Sygeplejersken med sundhedspersonalets 

perspektiv til at besvare specialets problemformulering. De otte artikler med de unges perspektiv 

var alle med til at højne fundenes kvalitet og validitet, da de gennem kvalitetsvurderingen blev 

fundet reliable og anvendelige til besvarelse af problemformuleringen (bilag 3). Videre højner 

artiklerne resultaternes reliabilitet og validitet, da de uafhængigt af hinanden fremfører de samme 

resultater, dog med hvert deres perspektiv på problemstillingerne, hvilket nuancerer fundene. De tre 

artikler og rapporten omhandlende sundhedspersonalets perspektiv var relevante til at fremme 

fundenes sygeplejefaglige perspektiv. Man kan dog diskutere reliabiliteten og validiteten af disse 

fund, eftersom kvalitetsvurderingen af artiklerne og rapporten var sværere at vurdere, da kun to var 

forskningsartikler. Dertil kan diskuteres, hvor vidt disse resultater kan generaliseres, eftersom der 

kun blev fundet få data med sygeplejerskernes perspektiv. De få fremfundne artikler med både de 

unges og sundhedsprofessionelles perspektiv viser et sparsomt undersøgt område, hvilket kan være 

en svaghed for specialets resultater. Derfor kunne et kvalitativt forskningsinterview som metode 

have været anvendt, da det har til formål at forstå verden ud fra interviewpersonens synspunkter, at 

udfolde den mening der knytter sig til dennes oplevelser og at afdække dennes livsverden forud for 

videnskabelige forklaringer (Kvale, Brinkmann 2009, s. 17). Herved kunne man have fremfundet 

egen empiri i form af unge kronikeres meninger om at håndtere og acceptere deres sygdom og opnå 

følelsen af at være normal. 

I specialets analyseramme blev en deduktiv indholdsanalyse anvendt med henblik på at styrke 

kvaliteten af specialet, da denne metode er relevant ift. at frembringe ny og valid viden samt indsigt 

i data i deres kontekst via præsentation af konkrete data og en praktisk handleguide (Krippendorff 

2004, s. 18). Skal resultaterne fra indholdsanalysen kunne formidles og videre anvendes indenfor 

sygeplejen, er det vigtigt, at de er reliable, valide og overførbare (Krippendorff 2004, s. 18-20, 313-

318, Elo, Kyngas 2008). I specialet er reliabiliteten opnået ved en detaljeret beskrivelse af 

analyseproces og resultater for at få klar forståelse af analysens udformning, struktur og 

begrænsninger. Videre opnås reliabilitet ved at specialets fem kategorier er empiriske og 

begrebsmæssigt begrundet, da de er udformet ud fra problembeskrivelsens antagelser (Krippendorff 

2004, s. 31-32, Elo, Kyngas 2008). Disse er fremfundet ud fra de unges udtalelser om at leve med 

en kronisk sygdom. Videre kan notearkene, som blev anvendt til indsamling og kategorisering af 

data, vise læseren, hvordan data er analyseret og simplificeret og derved højne resultaternes 

reliabilitet, da de viser sammenhængen mellem data og resultater (Elo, Kyngas 2008). Videre er 

fundenes reliabilitet og validitet højnet gennem de anvendte citater i resultat- og 
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diskussionsafsnittet, hvorved det formidles fra, hvilke originaldata fundene stammer og viser en 

sammenhæng mellem data og fund (Elo, Kyngas 2008). At reliabiliteten er højnet på disse måder er 

en styrke for specialets resultater. 

Validitet i en indholdsanalyse handler om, at de sammenslutninger, der drages, kan stå imod nye 

tilgængelige beviser fra fx observationer eller fortolkninger, eller være i stand til at informere om 

succesfulde handlinger (Krippendorff 2004, s. 313). I specialet bliver validiteten af resultaterne, i 

diskussionen, højnet ved at størstedelen af specialets fund under de fire temaer stemmer overens 

med andres undersøgelser og forskning på området. Videre svarer resultaterne på 

problemformuleringen med konkrete handlinger til hvordan sygeplejersken kan hjælpe de unge med 

at håndtere og acceptere sygdommen, således at følelsen af at være normal fremmes. Derfor ses høj 

validitet af specialets fund, hvilket er en styrke i specialet.  Dog var det ikke muligt at finde andre 

undersøgelser eller artikler ift. venners betydning for unge kronikeres håndtering og accept af 

sygdommen. Dette kan være en svaghed i specialets resultater om vennernes betydning for de unges 

håndtering og accept af sygdom, da disse fund ikke i samme grad kan generaliseres, og derved 

mindskes fundenes validitet og reliabilitet. 

I en indholdsanalyse er der fokus på tre overordnede former for validitet; Face validity, Social 

validity og Empirical validity. Face validity handler om ens sunde fornuft ift. at tro på 

undersøgelsens fund, fordi de giver mening uden detaljerede grunde (Krippendorff 2004, s. 313-

314). Denne validitet kan være svær at se ift. andres forståelse af fundene, dog ses en vis face 

validity i specialets fund, som bygger på samhørige data fra forskellige forskningsartikler på 

området, hvilket styrker fundene. Social validity handler om, hvor vidt fundene fra 

indholdsanalysen bidrager til offentlige diskussioner af vigtige, sociale debatter (Krippendorff 2004, 

s. 314-315). Denne validitet ses ved, at fundene i diskussionen stemmer overens med andre 

forskeres antagelser på området, som viser et, til en vis grad, diskuteret emne. Empirical validity 

fokuserer på, om fundene underbygger de forskellige afsnit gennem indholdsanalysens 

forskningsproces (Krippendorff 2004, 315-318). Hertil gennemgås flere aspekter ved validiteten af 

specialets resultater. For at øge validitet og overførbarhed af indholdsanalysens fund, må 

konteksten, hvori indholdsanalysen bliver gennemført, forklares tydeligt (Krippendorff 2004 s. 18-

19, 33-34, Elo, Kyngas 2008). Gennem specialet er der søgt at give en klar beskrivelse af 

konteksten, hvori indholdsanalysen er gennemført som fx udvælgelse og karakteristik af 

forskningsartikler, dataindsamlingen og analyseprocessen, hvilket øger validiteten og 
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overførbarheden af specialets fund, og styrker specialet. Indholdsanalysens metode må være tydelig 

og deskriptiv, for at resultater kan være anvendelige (Krippendorff 2004, s. 18-19, Elo, Kyngas 

2008). Derfor er metodiske overvejelser og dataindsamlingsmetode tydeligt beskrevet og forklaret 

gennem specialet, støttet af bilag såsom søgestrategi og vurdering af artikler, figurer og skemaer, 

som fx analyseredskabet. Derved højnes specialets validitet og overførbarhed, da fagpersoner kan 

følge og forstå specialets metode og planlægning og ved behov gentage undersøgelsen og opnå 

samme resultater i hvad end given tid og kontekst det måtte være (Krippendorff 2004, s. 34-36). I 

alt ses høj empirical validity i resultaterne og overordnet ses høj reliabilitet, validitet og 

overførbarhed i specialet, hvilket styrker specialets fund. 

5. Konklusion  

Unge med kronisk sygdom oplever ofte problemer i hverdagen pga. deres sygdom. Ifølge de unge 

handler det især om at føle sig anderledes, angst, alene og socialt isoleret og om deres forhold til 

forældrene, vennerne, sundhedspersonalet, behandlingen og fremtiden. Disse aspekter påvirker 

deres hverdag og håndtering af sygdommen. Formålet med specialet er derfor, at undersøge hvad 

der, ifølge unge med kronisk sygdom, skal til for at håndtere og acceptere sygdommen så følelsen af 

at være normal fremmes. Og undersøge hvad det har af betydning for sygeplejerskens relation til 

unge med kronisk sygdom. På baggrund af forskningsartikler, fremfundet via en systematisk 

litteratursøgning blev der udført en deduktiv indholdsanalyse med kategorierne At føle sig normal, 

følelsernes betydning for at føle sig normal, Forældrenes betydning for at føle sig normal, 

Vennernes betydning for at føle sig normal og Sundhedspersonalets betydning for at føle sig 

normal, udformet ud fra de unges udtalelser om de ovenstående problematikker. Gennem en 

tværgående analyse af kategorierne blev der fundet fire temaer Viden, Støtte og motivation, velvære 

og kommunikation, hvorved de unge beskriver, hvilke tiltag der er nødvendige for, at de kan 

håndtere og acceptere deres sygdom, således at følelsen af at være normal fremmes.  

Unge med en kronisk sygdom udtrykker, at viden er nødvendig for, at håndtere og acceptere 

sygdommen, så følelsen af at være normal fremmes. Viden er vigtigt for, at de unge kan opnå deres 

ønske om at være normal uden at sætte deres helbred på spil. Gennem viden kan de unge opnå 

større uafhængighed, bedre egenomsorg, fremme velvære og håb samt reducere negative følelser, 

som alle påvirker deres håndtering og accept af sygdommen. Ifølge de unge handler det om viden 

om kroppens fysiologi, sygdom og behandling samt om praktisk viden i at håndtere sygdom, som 

opnås gennem eksperimenter med og erfaring af håndtering af sygdommen. Sygeplejersken må 
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derfor, i relationen til de unge, fokusere på, at frembringe viden om kroppen og sygdommen. Hun 

må forstå og acceptere de unges behov for at eksperimentere med håndteringen af sygdommen, så 

hun ikke virker dømmende. Videre handler viden, for de unge, om venners og 

sundhedsprofessionelles viden om de unge og deres sygdom. Derfor må sygeplejersken fokusere på 

såvel de unges viden, som på vennernes og sin egen viden ift. de unge og deres sygdom, for bedst at 

kunne støtte dem, således at følelsen af at være normal fremmes. Sygeplejersker udtrykker behov 

for en tværfaglig viden fra både pædiatriske- og voksenafdelinger for at kunne støtte de unge bedst i 

deres håndtering af sygdommen, så de accepterer sygdommen og føler sig normale. Sygeplejersken 

bør sætte sig ind i de unges tanker og følelser, således at de sammen kan finde redskaber til deres 

håndtering og accept af sygdommen, så følelsen af at være normal fremmes.  

Videre pointerer unge kronikere, at gennem støtte og motivation fra sygeplejersken, forældre og 

venner kan de højne deres håndtering og accept af sygdommen og opnå en følelse af at være 

normal. Støtte og motivation er vigtig for, at de unges negative følelser ikke hæmmer deres 

håndtering og accept af sygdommen og deres følelse af at være normal. Især er de unges egen 

motivation vigtig for deres håndtering og accept af sygdommen. Indre faktorer som følelser, viden 

og holdning, kan påvirke de unges motivation. De unge ønsker at håndtere disse indre faktorer, 

således at de fremmer deres motivation for at håndtere og acceptere sygdommen. Derfor må 

sygeplejersken have fokus på og klarlægge disse indre faktorer sammen med de unge, således at 

hun kan støtte og motivere dem til at håndtere disse faktorer, således at det fremmer deres 

motivation. Videre udtrykker de unge, at støtte og motivation fra forældre, venner og 

sundhedsprofessionelle kan påvirke deres håndtering og accept af sygdommen og fremme deres 

følelse af at være normal. Derfor bør sygeplejersken fokusere på at støtte og motivere de unge 

samtidig med, at hun fokuserer på at inddrage forældre og venner i relationen til de unge, således at 

de får optimal støtte og motivation fra såvel sygeplejersken, som deres forældre og venner. Det er 

vigtigt, at sygeplejersken lytter til de unges ønske om at blive medinddraget i beslutninger, ser dem 

som en unik person og viser dem omsorg, glæde og empati. Videre må sygeplejersken medtænke at 

mål for håndtering af sygdommen bør være realistske. I stedet for at negligere sygdommen, bør 

sygeplejersken komme med konkrete redskaber til, hvordan de unge kan opretholde et normalt liv 

trods sygdom.  

For at håndtere og acceptere sygdommen i hverdagen så følelsen af at være normal fremmes er det, 

ifølge unge med en kronisk sygdom, nødvendigt at føle velvære. Velvære er vigtigt for, at de unge 
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kan acceptere sig selv og dermed acceptere sygdommen. Samtidig er velvære vigtigt for, at de unge 

kan håndtere deres sygdom og samtidig opfylde deres behov for at være sammen med vennerne i 

hverdagen. Velvære handler, ifølge de unge, om, at de har det godt med dem selv, fx ved at opleve 

succes trods sygdom. Men også forældre, venner og sundhedspersonalet kan højne de unges følelse 

af velvære, ved fx at fremme glæde, accept og bekræftelse af at være normal hos dem og fokusere 

på andre ting end sygdommen, og dermed styrke deres håndtering og accept af sygdommen og 

fremme deres følelse af at være normal. Derfor er det vigtigt, at sygeplejersken i relationen til de 

unge medtænker deres behov for at føle velvære, og hvorledes hun kan støtte dette behov både ift. 

hendes egne tiltag men også ift. at få vennerne og forældrene inddraget på den rette måde, så de får 

det optimale ud af deres nærmiljø. Herved kan de unge opnå en følelse af velvære og styrke deres 

håndtering og accept af sygdommen og fremme følelsen af at være normal.  

Ikke mindst pointerer unge med kronisk sygdom nødvendigheden af sufficient kommunikation. 

Kommunikation om de unges sygdom, hverdag og liv er vigtig for deres håndtering og accept af 

sygdommen, da det kan fjerne deres følelser af at føle sig overset, misinformeret og kontrolleret ift. 

deres håndtering af sygdommen. De unge har brug for god kommunikation med forældre, venner og 

sundhedspersonalet, da kommunikation fra alle tre parter, ift. de unge og deres sygdom, er 

nødvendig for deres håndtering og accept af sygdommen og for at opnå følelsen af at være normal. 

Unge kronikere pointerer også at vigtigheden af god kommunikation med venner, forældre og 

sundhedsprofessionelle, handler om medinddragelse, forståelse for samtalen, accept af og tillid til 

dem. Sygeplejersken må fokusere på sine kommunikative kompetencer i relationen, ved fx at være 

mentalt til stede og klarlægge, hvad samtalen går ud på, samtidig med at hun må støtte og fremme 

vennernes og forældrenes kommunikation til de unge, så det styrker deres håndtering og accept af 

sygdommen og fremmer deres følelse af at være normal. Videre må sygeplejersken kunne ”læse” de 

unge samt kunne modificere samtalens struktur ved pludselige opståede problematikker, for at 

højne deres motivation for samtalen og derved fremme deres håndtering og accept af sygdommen 

og følelsen af at være normal. 

6. Perspektivering 

På baggrund af specialets fund perspektiveres ift. hvilke implikationer fundene har for sygeplejen i 

praksis.  
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Gennem specialets fund ses vigtigheden af at sygeplejerskerne kan kommunikere med unge med 

kronisk sygdom, således at det styrker deres håndtering og accept af sygdommen og fremmer deres 

følelse af at være normal. Dette kan have implikationer for klinisk sygeplejepraksis, da fundene 

viser, at sygeplejerskerne mener, de mangler kommunikative kompetencer ift. unge patienter. 

Derfor kan det tyde på, at der burde specialuddannes sygeplejersker i kommunikation og relation til 

unge patienter. Hertil burde man fx, som fundene viser, samle viden fra pædiatriske- og 

voksenafdelinger, da unge patienter ofte ligger i en gruppe mellem disse afdelinger. Det optimale 

for klinisk praksis ville være at have mindst én af sådanne specialuddannede sygeplejersker eller 

nøglepersoner på de afdelinger og ambulatorier, hvor der er chance for at der kommer unge 

patienter. Herved ville alle relevante afdelinger og ambulatorier have en sygeplejerske som kunne 

støtte, undervise og guide andre sygeplejersker og andet sundhedspersonale i relationen og 

kommunikationen til de unge.  

Videre viser specialets fund, at unge kronikere har gavn af jævnaldrene med kronisk sygdom både 

ift. at tale med jævnaldrene om sygdommen og håndtering af denne og ift. at føle sig normal ved at 

være blandt jævnaldrende trods fx indlæggelse. Fundene kan have implikationer for praksis, hvor fx 

sundhedsvæsenet og sygehusvæsenet kan overveje at lave et sted på sygehuset, hvor de unge har 

mulighed for at gå hen og være unge trods sygdommen ved at møde andre unge i samme situation, 

uden det kliniske sygehusmiljø, sygeplejersker, læger og forældre. Fx har man på Rigshospitalet 

opført en ungdomscafé, hvor unge, der er indlagt på hospitalet, kan komme og være ung, ved at 

møde andre unge, spille pool, høre musik etc. Unge patienter har vist stort glæde af stedet og har 

udtryk utilfredshed med, at det ikke findes på andre hospitaler, da det har været med til at gøre deres 

indlæggelser og sygdom nemmere at håndtere og acceptere (Søndergaard 2010b, Søndergaard 

2010a).  

Fundene viser overordnet et sparsomt undersøgt område både ift. unge kronikeres perspektiv og ift. 

sygeplejerskers perspektiv på relationen til de unge. Dette kan fordre praksis til flere undersøgelser 

om hhv. unge kronikeres meninger om nødvendige tiltag ift. at håndtere og acceptere sygdommen 

og fremme følelsen af at være normal, og ift. sygeplejerskers perspektiv på relationen til unge 

kronikere. Fx kan det fordre til undersøgelser i form af kvalitative forskningsinterviews for at få de 

unges og sygeplejerskens egne meninger og perspektiver belyst. Gennem mere forskning og viden 

på området kan sygeplejerskens forståelse af unge kronikere højnes, hvorved sygeplejen kan 

tilpasses de unges behov og derved fremme kvaliteten af sygeplejen til unge med kronisk sygdom. 
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Søgestrategi – Indledende søgning 

Første søgning 

Database Søgeord  Limits Antal hits Anvendelighed  

Bibliotek.dk #1: Kronisk syg (ELLER) Kronisk 

#2: Unge (ELLER) Teenager 

#3: Oplevelse (ELLER) Påvirkning? (ELLER) Influere 

#4: Livskvalitet (ELLER) Hverdagsliv (ELLER) Hverdag 

#5: (#1 OG #2 OG #3 OG #4) 

 #1 = 1506 

#2 = 2960 

#3 = 2054 

#4 = 6699 

#5 = 3 

Relevante bøger ift. unge generelt 

og om unge med sygdom.  

British 

Nursing Index 

#1: Chronic illness (OR) Chronic disease (OR) Chronically ill 

#2: Adolescent (Thesaurus)(OR) Teenager (OR) Teens (OR) 

Youth 

#3: Experience (Thesaurus) (OR) Impact (OR) Influence 

#4: Quality of life (Thesaurus) (OR) Everyday life 

#5: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) 

 

Abstract 

available 

Sprog: engelsk, 

dansk, norsk, 

svensk 

1995- present 

#1 = 1815 

#2 = 2443 

#3 = 11995 

#4 = 3794 

#5 = 4 

 

Et par af artiklerne fra søgning #5 

ansås som anvendelige ud fra 

gennemlæsning af abstract og flere 

artikler eksporteret over i 

RefWorks. 

Cinahl #1: Chronic disease (MH) (OR) Chronic illness (OR) 

Chronically ill 

#2: Adolescence (MH) (OR) Teens (OR) Teenager (OR) Youth 

#3: Life experience (MH) (OR) Experience (OR) Impact (OR) 

Influence 

#4: Quality of life (MH) OR Everyday life  

#5: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) 

Abstract 

available 

Sprog: engelsk, 

dansk, norsk, 

svensk 

1995-present 

#1 = 25476 

#2 = 152858 

#3 = 210861 

#4 = 30433 

#5 = 74 

 

Flere af artiklerne fra søgning #5 

ansås som anvendelige ud fra 

gennemlæsning af abstract og flere 

artikler eksporteret over i 

RefWorks. 

PsykInfo #1: Chronic disease (OR) Chronic illness (OR) Chronically ill 

#2: Adolescent (OR) Adolescence (OR) Teens (OR) Teenager 

#3: Experience events (Thesaurus) (OR) Influence (OR) Impact 

#4: Quality of life (Thesaurus) (OR) Everyday life 

#5: (#1 AND #2 AND #3 AND #4) 

Abstract 

available 

Sprog: engelsk, 

dansk, norsk 

#1 = 7420 

#2 = 103810 

#3 = 217806 

#4 = 19631 

#5 = 6 

Fra søgning #4 og #5 var flere 

artikler anvendelige ud fra 

gennemlæsning af abstract og blev 

eksporteret over i RefWorks. 

PubMed #1: Chronic disease (MeSH) (OR) Chronic illness (OR) 

Chronically ill 

#2: Adolescent (MeSH) (OR) Teens (OR) Teenager (OR) 

Youth 

#3: Life change events (MeSH) (OR)Experience (OR) Impact 

Abstract 

available. 

Sprog: engelsk, 

dansk, norsk, 

svensk. 

#1 = 414401 

#2 = 1402379 

#3 = 1404964 

#4 = 161220 

#5 = 723 

Efter gennemlæsning af 420 

overskrifter blev flere af artiklerne 

fra #5 anset som anvendelige ud fra 

gennemlæsning af abstract og blev 

artikler eksporteret over i 
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(OR) Influence 

#4: Quality of life (MeSH) (OR) Everyday  

#5: (#1 AND #2 AND #3 AND 4) 

1995-present. 

Adolescent 13-

18 years, Young 

adult 19-24 

years 

 

 

RefWorks. Ved de artikler der blev 

anset for anvendelige blev der 

tjekket evt. MeSH ord for at 

afgrænse søgningen yderligere. Der 

blev dog ikke fundet nogen 

relevante Mesh ord herudfra.  

 

Hvor det var muligt blev der anvendt emneord i databaserne (Cinahl Headings, Thesaurus og MeSH term). Emneordene bruges til at 

kontrollere at man benytter et korrekt søgeord og dermed at søgning bliver mere specifik.  

Bloksøgning – søgeord og -kombinationer 

 

 

 

In- og eksklusionskriterier 
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Søgningen blev begrænset til artikler med tilgængelig abstracts og/eller fuldtekst for at kunne vurdere artiklernes relevans. Videre blev 

søgningen begrænset til referencer på dansk, engelsk, norsk og svensk, da en sproglig forståelse er essentielt for videre bearbejdning af 

artikler. Videre vælges der et interval på 16 år (1995- present), da søgningen viste, at der omkring 1995 kom fokus og undersøgelser på 

emnet. Ift. aldersgrænsen blev unge fra 12-20 år inkluderet, da det er i denne tidramme de store fysiske, emotionelle og kognitive 

forandringer sker i ungdommen. Kun artikler med unge kronikeres og sygeplejerskers perspektiv blev inkluderet. De inkluderede artikler 

skulle videre indeholde undersøgelser fra vestligt kulturelle lande, for at ligge så tæt op af Danmarks økonomiske og kulturelle normer som 

muligt. 

Artikler fra før 1995 og artikler med deltagere ud over den fastlagte aldersgrænse (12-20 år) blev ekskluderet fra specialet grundet 

ovenstående inklusionskriterier. Videre blev artikler uden patient- eller sygeplejerskeperspektiv ekskluderet. Artikler som omhandlede 

unge med kroniske mentale lidelser blev ekskluderet, da fokus i specialet ligger på fysiske kroniske sygdomme. Det ville ikke være validt 

at sammenstille unge med mentale lidelsers udsagn med unge med fysiske kroniske lidelser, da unge med mentale lidelser kan have færre 

emotionelle og kognitive ressourcer grundet deres mentale lidelse. 
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Søgestrategi – Thesaurussøgning 

Søgning i Cinahl 

Først blev søgt der bredt i form af emneord kombineret med fritekstsøgning (1. søgning). Efterfølgende blev der kun søgt på emneord 

(Cinahl Headings) for at snævre søgningen yderligere ind (2. søgning). Til sidst blev der søgt på anvendelige emneord, som var fremfundet 

gennem relevante artikler i 1. søgning (3. søgning). I de artikler som blev fundet relevante, blev der set på hvilke artikler der havde citeret 

dem i deres artikler. Herved blev der fremfundet endnu et par relevante artikler som blev eksporteret over i RefWorks. 

 Søgeord og kombinationer Limits Antal hits Anvendelighed 

1. søgning #1: Chronic Disease (MH) OR Chronic illness OR 

Chronically ill 

#2: Adolescence (MH) OR Teens OR Teenager OR 

Youth* 

#3: Social Adjustment (MH) OR Adjustment OR 

Adaptation OR Dealing OR Integrate 

#4: Quality of Life (MH) OR Everyday life 

#5: #1 AND #2 AND #3 

#6: #5 AND #4 

Abstract 

available.  

1995 – present. 

Engelsk, dansk, 

norsk og svensk. 

 

#5 = 91 

#6 = 42 

 

Flere af artiklerne fra søgning #5 og #6 lød 

interessante ud fra overskriften og blev 

eksporteret til RefWorks. 

 

2. søgning #1: Chronic Disease (MH) AND Social Adjustment (MH) 

#2: Adolescence (MH) AND Nurses (MH) AND Nurse-

Patient Relations (MH 

Abstracts 

available. 

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk og svensk. 

Adolescent 13-18 

years.  

#1 = 14 

#2 = 9 

Flere af artiklerne fra søgning #1 lød 

interessante på titlen og blev eksporteret til 

RefWorks. Der var dog også flere 

gengangere fra 1. søgning. Søgning #2 gav 

ingen relevante hits. 

3. søgning #1: Chronic Disease (MH) AND Coping (MH) 

#2: Chronic Disease AND Attitude to Health In 

Adolescence (MH) 

Abstracts 

available. 

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk og svensk. 

Adolescent 13-18 

years.  

#1 = 58 

#2 = 2 

Flere af artiklerne fra søgning #1 og #2 lød 

interessante ud fra overskriften og blev 

eksporteret til RefWorks. Der var flere 

gengangere fra 1. søgning og 2. søgning.  
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Søgning i PubMed 

Først blev der søgt der bredt i form af emneord kombineret med fritekstsøgning (1. søgning). Men da denne søgning gav alt for meget støj, 

blev der kun søgt på emneord (MeSH) for at snævre søgningen yderligere ind (2. søgning). Til sidst blev der søgt på anvendelige emneord, 

som var fremfundet gennem relevante artikler i 1. søgning (3. søgning).  

 Søgeord og kombinationer Limits Antal hits Anvendelighed 

1. søgning #1: Chronic Disease (MeSH) OR Chronic illness* OR 

Chronically ill 

#2: Adolescence (MeSH) OR Teens OR Teenager OR 

Youth* 

#3: Adaptation Psychological (MeSH) OR Adjustment OR 

Dealing OR Integrate 

#4: Quality of Life (MeSH) OR Everyday life 

#5: #1 AND #2 AND #3 

#6: #5 AND #4 

Abstract 

available.  

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk, svensk.  

#6 = 213 Ved gennemlæsning af de 20 første 

overskrifter sås alt for meget støj, hvorfor 

søgningen blev grænset yderligere i 2. 

søgning.  

2. søgning #1: Chronic Disease (MeSH) AND Adaptation 

Psychological (MeSH) 

#2: #1 AND Quality of Life (MeSH) 

#3: Adolescent (MeSH) AND Nurse (MeSH) AND 

Interpersonal Relations (MeSH) 
 

Abstract 

available.  

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

Adolescent 13-18 

years + Young 

adult 19-24 years. 

#2 = 82 

#3 = 104 

Flere af artiklerne fra søgning #2 lød 

interessante ud fra overskriften og blev 

eksporteret til RefWorks. Der var dog flere 

gengangere fra søgningerne i Cinahl. 

Søgning #3 gav ingen relevante hits.  

3. søgning #1: Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent Behavior 

(MeSH) AND Cost of Illness 

#2: Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent Behavior 

(MeSH) AND Attitude to Health (MeSH) 

Abstract 

available.  

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

Adolescent 13-18 

years + Young 

adult 19-24 years. 

#1 = 2 

#2 = 28 

Søgning #1 gav ikke noget relevant resultat, 

men flere artikler fra søgning #2 lød 

interessante på titlen og blev eksporteret til 

RefWorks. Der var dog flere gengangere fra 

søgning #2 og søgningen i Cinahl.  
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Søgning i PsykInfo 

I PsykInfo blev der i 1. søgning startet ud med en bred søgning gennem fritekstsøgning. 2. Søgning var en mere snæver søgning ud fra 

fremfundne relevante emneord (thesaurus). Da basen ikke er så stor som fx Cinahl oh PubMed, blev der kun brugt to-bloks søgninger i 

anden søgning.  

 Søgeord og kombinationer Limits  Antal hits Anvendelighed  

1. søgning #1: Chronic disease OR Chronic illness OR Chronically ill 

#2: Adjustment OR Adaptation OR Acceptance 

#3: Quality of life OR Everyday life 

#4: #1 AND #2  AND #3 

Abstract 

available.  

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

Adolescent 13-17 

years. 

#4 = 38 Flere artikler fra søgning #4 lød interessante 

på titlen og blev eksporteret til RefWorks. 

2. søgning #1: Chronic Illness (thesaurus) AND Emotional 

Adjustment (thesaurus). 

#2: Chronic Illness (thesaurus) AND (Quality of Life 

(thesaurus) OR Life Cahnges (thesaurus) OR Life 

Satisfaction (thesaurus) OR Life Style (thesaurus)  OR Life 

Style Changes (thesaurus) OR Well Being (thesaurus)) 

#3: Chronic Illness (thesaurus) AND Adolescent Attitudes 

(thesaurus) 

#4: Nurses (thesaurus) AND Interpersonal Relations 

(thesaurus) 

Abstract 

available.  

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

Adolescent 13-17. 

#1 = 23 

#2 = 59 

#3 = 26 

#4 = 1 

Flere artikler fra søgning #1, #2  og #3 lød 

interessante ud fra overskriften og blev 

eksporteret til RefWorks. Der var dog flere 

gengangere fra søgning #1 og søgningen i de 

andre databaser. 

Det ene hit der blev fundet i #4 var ikke 

relevant.  

 

Søgning i British Nursing Index 

Da databasen ikke er særlig stor, blev der startet ud med en bloksøgning med fritekstsøgning. Det blev til en fireblok søgning, da man i 

databasen ikke kunne begrænse til unge (adolescent). Efterfølgende blev der søgt på relevante emneord (thesaurus term) for at sikre at 

relevante artikler var fremfundet.  
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 Søgeord og kombinationer Limits Antal hits Anvendelighed 

1. søgning #1: Chronic disease OR Chronic illness OR Chronically ill 

#2: Adolescent OR Teens OR Teenager OR Youth 

#3: Adjustment OR Adaptation OR Acceptance 

#4: Quality of life OR Everyday life 

#5: #1 AND #2  AND #3 

#6: #1 AND #3 AND #4 

Abstract 

available. 

1995 - present 

Sprog: engelsk, 

dansk, norsk, 

svensk.  

#5 = 1 

#6 = 4 

I søgning #5 var en artikel anvendelig og 

blev eksporteret over I RefWorks. I søgning 

#6 var ingen artikler relevante.  

2. søgning #1: Chronic Illness (thesaurus) AND Adolescent 

(thesaurus) AND Quality of Life (thesaurus) 

#2: Adolescent (thesaurus) AND Nurse (thesaurus) AND 

relation (thesaurus) 

 

Abstract 

available. 

1995 - present 

Sprog: engelsk, 

dansk, norsk, 

svensk.  

#1 = 2 

#2 = 22 

I søgning #1 var et af de to resultater 

relevante, men denne artikel var allerede 

fundet i anden søgning.  

I søgning #2 blev der ikke fundet nogen 

relevante hits.  

 

Søgning i Scopus 

I Scopus blev der søgt fritekstsøgning ift. titel, abstract og keywords for at brede søgningen ud. Det startede med en fireblok søgning, og da 

det ikke var muligt at begrænse til unge (adolescent), omhandlede en af blokkene denne gruppe. Da den fireblok søgning stadig gav et stort 

antal hits, blev den indsnævret med endnu et fritetekstord, som var fremfundet i en relevant artikels emneord fra firebloks søgningens 

resultater.  

 Søgeord og kombinationer Limits Antal hits Anvendelighed 

1. søgning #1: Chronic disease OR Chronic illness OR Chronically ill 

#2: Adolescence OR Adolescent OR Teens OR Teenager 

OR Youth 

#3: Adjustment OR Adaptation OR Acceptation  

#4: Quality of  life OR Everyday life 

#5: #1 AND #2 AND #3 AND #4 

#6 #5 AND Coping 

#7: Adolescent AND Nurse AND Relation AND Chronic 

Disease 

Abstract 

available.  

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

 

#5 = 213 

#6 = 60 

#7 = 81 

Flere artikler fra søgning #5 og #6 lød 

interessante ud fra overskriften og blev 

eksporteret til RefWorks. Dog var flere 

gengangere fra de forrige søgninger. 

Fra de artikler som blev fundet relevante, 

blev der citationssøgning. Herved blev der 

fundet endnu et par relevante artikler som 

blev eksporteret over i RefWorks.  

I Søgning #7 blev der ikke fundet nogen 

relevante hits.  
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Søgning i SveMed 

I SveMed blev der kun søgt fritekstsøgning, da basen er så lille at emneord (MeSH) ville blive for snævert. Her startede det med en fireblok 

søgning, og da det ikke var muligt at begrænse til unge (adolescent), omhandlede en af blokkene denne gruppe. 

 Søgeord og kombinationer Limits Antal hits Anvendelighed 

1. søgning #1: Chronic disease OR Chronic illness OR Chronically ill 

#2: Adolescence OR Adolescent OR Teens OR Teenager 

OR Youth 

#3: Adjustment OR Adaptation OR Acceptation  

#4: Quality of  life OR Everyday life 

#5:  #1 AND #2 AND #3 AND #4 

#6: Adolescent AND Nurse AND Relation 

Abstract 

available.  

1995 – present.  

Engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

 

#5 = 11 

#6 = 69 

 

En artikel lød interessante ud fra 

overskriften og blev eksporteret til 

RefWorks. Der var flere andre artikler, der 

allerede var fundet gennem søgningerne i de 

andre databaser. 

Søgning #6 gav ingen relevante resultater.  

 

 

Søgning i Cochrane Library 

Denne database er relevant ift. at se, om der findes litteraturgennemgange omhandlende samme eller nærtbeslægtet fokus som specialets 

fokus, da den indeholder bl.a. systematiske litteraturgennemgange og randomiserede, kliniske kontrollerede undersøgelser ang. effekten af 

metoder indenfor sygdomsbehandling. 

 Søgeord og kombinationer Limits Antal hits Anvendelighed 

1. søgning #1: Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent (MeSH) 

AND Social Adjustment (MeSH) 

#2: Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent (MeSH) 

AND Attitude to Health (MeSH) 

#3: Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent (MeSH) 

And Adaptation, Psychological (MeSH) 

#4: Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent (MeSH) 

AND Adolescent Behavior (MeSH) 

#5: Chronic Disease (MeSH) AND Adolescent (MeSH) 

AND Quality of Life (MeSH) 

Fra 1995 – 

present. 

#1 = 0 

#2 = 14 

#3 = 20 

#4 = 3 

#5 = 92 

Søgning #2-#5 gav ingen relevante 

resultater.  
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Søgning i PubMed ift. sygeplejerskernes perspektiv 

Da der gennem de ovenstående søgninger ikke rigtig blev fundet nogen artikler med sygeplejeperspektivet, blev der i samarbejde med en 

bibliotekar, lavet 3 ekstra søgninger mere specifikt på sygeplejerskeperspektivet. I første og anden søgning blev der søgt på relevante 

emneord. I tredje søgning blev der lavet citationssøgning og kædesøgning ud fra de 4 fremfundne artikler fra 1. og 2. søgning. 

 Søgeord og kombinationer Limits Antal hits Anvendelighed 

1. søgning “Chronic Disease/Nursing” [MAJR] Fra 1995- present. 

engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

Adolescent 13-18 

Years. 

Young Adult 19-

24 years 

35 2 artikler blev fundet anvendelige ud fra titel 

og abstract og blev eksporteret over i 

RefWorks og fremfundet i fuldtekst.  

2. søgning ”Pediatric Nursing” AND ”Chronic Disease” [MAJR] Fra 1995- present. 

engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

Adolescent 13-18 

Years. 

Young Adult 19-

24 years 

18 2 artikler blev fundet anvendelige ud fra titel 

og abstract og blev eksporteret over i 

RefWorks og fremfundet i fuldtekst. 

3. søgning Citationssøgning og kædesøgning ud fra de 4 fremfundne 

artikler fra søgning 1 og 2.  

Fra 1995- present. 

engelsk, dansk, 

norsk, svensk. 

 Herved blev der fremfundet en relevant 

artikel.  
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Vurdering af artiklers kvalitet og relevans 

1) Artikler med unge kronikeres fokus 

Artikel 

(Forfattere, titel, 

land, årstal og 

tidsskrift) 

Formål 

 

Studiepopulation 

 

Dataindsamlings

metode 

 

Analysemetode 

 

Bedømmelse 

 

Resultater 

 

Diskussion/konklu

sion  

 

Artiklens 

relevans for 

problemformul

eringen 

Helvi Kyngäs (RN, 

PhD). 

Maija Hentinen 

(RN, PhD). 

Julie H. Barlow 

(BA (Hons), PhD 

CPsychol). 

Adolescents’ 

perceptions of 

physicians, nurses, 

parents and 

friends: help or 

hindrance in 

compliance with 

diabetes self-care? 

Finland 

1998. 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Undersøger 

hvordan unge 

med diabetes 

forstår lægers, 

sygeplejerskers

, forældres og 

venners 

handlinger og 

beskriver 

hvilken 

indflydelse 

disse relationer 

har på de unges 

compliance ift. 

deres 

egenomsorg. 

 

Udvælgelseskriterie

r er ikke beskrevet 

direkte. 

Undersøgelsesgrup

pen består af: 

51 unge med 

insulinafhængig 

diabetes mellitus 

Sygdomsvarighed 

over 1 år. 

13-17 år.  

Social status og 

anden relevant 

demografisk 

baggrund er ikke 

præsenteret.  

Deltagerne er fra 

sammen samme 

afdeling på Oulu 

University Hospital 

i Finland. 

De er blevet 

kontaktet gennem 

spørgeskemaer, 

hvorefter de 51 som 

svarede på 

skemaerne blev 

interviewet. 

Undersøgelsesgrup

Data indsamles 

under et 

sommerkursus 

(n=18) eller under 

ambulatoriebesøg 

(n=33).  

Det anvendes 

interview med 

åbne spørgsmål 

(Hvordan tager du 

vare på dig selv? 

Hvilke faktorer 

har støttet/hindret 

dig i at tage vare 

på dig selv?). 

Videre 

andevendes der 

spørgeskema, 

hvor deltagerne 

scorer elementer 

ift. compliance 

under emnerne 

insulinbehandling

, diæt, hjemme 

monitorering og 

samarbejde med 

sundhedspersonal

e. Interviewguide 

beskrives ikke. 

Data fra 

interview er 

analyseret via 

induktiv 

indholdsanalyse. 

De fremfundne 

kategorier 

kvantificeres for 

at deltagerne 

kan score disse 

ift. god eller 

dårlig 

compliance. Det 

er dog ikke 

statistisk 

signifikant, da 

der er for lidt 

deltagere der 

svarer på 

spørgeskemaern

e. 

Der anvendes 

citater til at 

understøtte 

resultaterne.   

 

Undersøgelsen 

svarer på dens 

oprindelige 

formål og 

spørgsmål.  

Fortolkningerne 

giver mening ift. 

citaterne der 

anvendes.  

Resultater har 

klinisk relevans. 

Metodiske 

mangler/svaghe

der diskuteres, 

men ikke risiko 

for bias. 

Artiklen er peer 

reviewed. 

 

Resultaterne 

viser, at de unges 

relation til læger, 

sygeplejersker, 

forældre og 

venner kan 

påvirke de unges 

compliance ift. 

diabetes 

egenomsorg. 

   

Analyse og 

tolkning af 

resultater er 

diskuteret. 

Resultaterne er 

troværdige, 

pålidelige, stabile 

og der er 

overensstemmelse 

(ses gennem 

scoringen af 

elementerne ift. 

compliance).  

Resultater er 

diskuteret med og 

godkendt af 20 

unge diabetikere. 

Tolkningerne i 

analysen, er baseret 

på original tekst 

(citater). 

Forfatterne 

konkluderer, 

optimale forhold 

for god compliance 

involverer et 

accepterende, 

interesserende og 

personcentreret 

Relevant ift. at 

se hvilke tiltag 

de unge ønsker 

fra 

sygeplejersker, 

forældre og 

venner ift. de 

unges 

håndtering og 

accept af deres 

sygdom. 
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pen er passende. forhold til de unge 

fra forældre, læger, 

sygeplejersker og 

venner. 

Leeni Berntsson 

(MSc, MPH, RN, 

PhD). 

Marie Berg 

(MNSc, MPH, 

PhD, RN, RM). 

Marianne Brydolf 

(MSc, RN; Med 

Lic).  

Anna-Lena 

Hellström (PhD, 

RN).  

Adolescents’ 

experiences of 

well-being when 

living with a long-

term illness or 

disability. 

Sverige. 

2007. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Beskriver 

meningen af 

velvære i 

hverdagen for 

unge med der 

lever med 

langvarig 

sygdom eller 

handicap.  

 

Udvælgelseskriterie

r er ikke beskrevet 

direkte. 

Undersøgelsesgrup

pen består af: 

15 (8 drenge og syv 

piger) 

svensktalende unge 

med en 

diagnosticeret 

sygdom 

postcerebral tumor, 

allergi, astma, 

hjertesygdomme, 

diabetes mellitus, 

cystic fibrose, 

rygmarvsbrok, anal 

atresia, 

nyretransplantation, 

i over to år, med 

Hospitalserfaringer,  

i alderen 12-19 år 

med Social status 

og anden relevant 

demografisk 

baggrund er ikke 

præsenteret. 

Rekrutteres fra 

hospitaler i 

Vestsverige. De 

kontaktes af deres 

behandlende 

sygeplejerske, 

Det er beskrevet 

hvor og hvem der 

bliver interviewet.  

Der anvendes 

kvalitative 

interview med 

åbne spørgsmål  

ift. 

hovedkategorien 

”føle sig veltilpas 

i hverdagen”(Kan 

du fortælle mig 

hvad der er vigtigt 

for dig for du 

føler dig godt 

tilpas i 

hverdagen?) 

Interview forgår 

efter de unges 

eget ønske både 

ift. tid og sted.  

Der er ikke 

beskrevet hvor 

vidt der findes en 

interviewguide. 

 

Data fra 

interview er 

analyseret via 

deduktiv 

indholdsanalyse 

med 

hovedkategori i 

de unges 

erfaringer med 

at føle sig godt 

tilpas. 

Herigennem 

fandtes tre 

temaer og ni 

undertemaer.  

Der findes 

episodiske 

citater i 

analysen. 

De individuelle 

svar er 

kategoriseret 

med eksempler i 

en tabel. 

 

Undersøgelsen 

svarer på formål 

og spørgsmål.  

Fortolkningen 

giver mening ift. 

citater der 

anvendes.  

Resultaterne har 

klinisk relevans.  

Metodiske 

styrker og 

svagheder 

diskuteret kort, 

men bias 

diskuteres ikke.  

Artiklen er peer 

reviewed. 

 

Resultaterne 

viser, at unge med 

langvarig sygdom 

har tre former for 

erfaring ift. at føle 

sig godt tilpas: en 

følelse af at 

acceptere sygdom 

som en naturlig 

del af livet, en 

følelse af støtte 

fra familie, 

venner, 

sundhedsprofessio

nelle og 

samfundet og en 

følelse af 

personlig 

udvikling.  

Analyse og 

tolkning af 

resultater er 

diskuteret. 

Resultaterne er 

troværdige, 

pålidelige, stabile 

og der er 

overensstemmelse 

(især fordi alle 

forskerne har været 

med i hele 

analysen).  

Det beskrives ikke 

om resultaterne er 

diskuteret med 

deltagerne.  

Tolkningerne i 

analysen, er baseret 

på original tekst 

(citater). 

Forskerne 

konkludere at unge 

med langvarig 

sygdom generelt 

oplever at være 

veltilpas, når de har 

mulighed for at føle 

de lever et normalt 

liv integreret i 

samfundet.  

Relevant ift. at 

se på hvordan de 

unge ser at 

accept, støtte og 

personlig 

udvikling er 

vigtigt ift. deres 

håndtering og 

accept af 

sygdommen. 
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hvorefter de bliver 

kontaktet af 

forskerne. 

Undersøgelsesgrup

pen er passende. 

Pernilla Garmy 

Eklund (MPH, 

RN). 

Bengt Sivberg 

(PhD).  

Adolescents’ Lived 

Experience of 

Epilepsy. 

Sverige 

2003. 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing. 

Beskriver 

unges levede 

oplevelser af 

epilepsi og 

deres mestring 

af sygdom. 

 

Inklusionskriterier 

er: 

13-19 årige som har 

været 

diagnosticeret med 

epilepsi > et år, 

som er på medicin 

mod epilepsi. 

Eksklusionskriterie

r er: 

unge med mental 

retardering eller 

cerebral lammelse. 

Undersøgelsen 

foregår på en 

sydsvensk 

børneafdeling. 

Breve blev sendt til 

de unge der levede 

op til kriterierne og 

som have en tid hos 

en pædiatrisk 

epilepsi 

sygeplejersker på 

afdelingen i første 

kvartal af 2001. 

13 deltagere (3 

drenge og 10 

piger). 

Social status og 

anden relevant 

demografisk 

Interviewene 

forgik i 

deltagernes hjem 

eller på hospitalet 

efter de unges 

ønske. Medtog 

deres nonverbale 

sprog.  

Der blev i de 

semistrukturerede 

interview anvendt 

12 åbne 

spørgsmål (fx: 

Hvordan er det at 

have epilepsi? 

Kan du gøre hvad 

du vil? Hvad sker 

der under et 

anfald?). 

Der er ikke 

beskrevet hvor 

vidt der findes en 

interviewguide. 

 

Data fra 

interview er 

analyseret via 

indholdsanalyse 

og der beskrives 

udførligt 

hvordan de 

forskellige trin i 

analysen er 

udført.  

Der anvendes 

citater gennem 

analysen.  

 

Undersøgelsen 

svarer på det 

formål og 

spørgsmål.  

Fortolkningen 

giver mening ift. 

citater der 

anvendes. 

Resultaterne har 

klinisk relevans. 

Metodens 

svaghed og 

mangler 

diskuteres ikke.  

Artiklen er peer 

reviewed. 

 

Resultater viser, 

at de unge oplever 

begrænsninger ift. 

anfald, 

bivirkninger af 

medicin, mindre 

daglig aktivitet og 

følelsen af at være 

anderledes. Hertil 

udvikler de unge 

mestringsstrategie

r i form af, at 

finde støtte, 

opretholde 

kontrol og 

eksperimentere. 

 

Validiteten og 

reliabiliteten er 

sikret ved at lave 

fokusgruppe 

interview. Ud over 

dette er analyse og 

tolkning af 

resultater ikke 

diskuteret. 

Resultaterne er ikke 

blevet diskuteret 

med deltagerne, 

men de blev 

opfordret til at sige 

deres meninger om 

indhold og rammer 

ift. interviewene. 

Forfatterene 

konkludere, at unge 

som har sufficient 

støtte fra venner og 

voksne og som har 

eksperimenteret 

med behandling og 

lært af 

konsekvenserne 

heraf ofte opleve 

mindre 

begrænsninger. 

Nogle unge har 

fundet en mening i 

oplevelserne af 

Relevant ift. at 

se på hvilket 

tiltag de unge 

bruger i deres 

mestering, 

håndtering og 

accept af 

sygdommen. 
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baggrund er ikke 

præsenteret. 

Undersøgelsesgrup

pen er passende. 

deres epilepsi fordi 

de har opnået 

værdiful indsigt og 

ser dem selv mere 

voksne end 

jævnaldrende.   

Eileen Kintner 

(PhD, RN). 

Adolescent Process 

of Coming to 

Accept Asthma: A 

phenomenological 

Study 

USA 

1997. 

Journal of asthma. 

 

Formålet er at 

identificerer 

den essentielle 

struktur i 

processen af 

accept af 

kronisk 

sygdom ud fra 

unge med 

astmas 

perspektiv. 

 

Inklusionskriterier 

er unge 

diagnosticeret med 

astma, som er i 

behandling og har 

en moderat til svær 

sygdomshistorie.  

Der er ikke tydeligt 

beskrevet hvordan 

deltagerne er blevet 

kontaktet.  

6 deltagere (3 

drenge og 3 piger) i 

alderen 13-17 år 

med forskellige 

demografiske 

baggrunde.  

Undersøgelsesgrup

pen er passende. 

Interviewene 

foregår i 

etstudierum på det 

lokale bibliotek, 

et kontor på et 

lokalcenter og i 

private hjem.  

Interview med 

åbne spørgsmål 

blev anvendt 

(Fortæl mig mere 

om dette?).  

Med en 

fænomenologiske 

tilgang.  

Der er anvendt 

Life-Span 

Developmental 

(LSD) 

framework. 

Til analyse af 

data fra 

interviewene 

anvendes en 

step-by-step 

procedure 

inspireret af 

Colaizzi. Via 

gennemlæsning 

af interview, 

samtidig med at 

forskerne lyttede 

til interviewene 

på båndene 

udvælger de 

udsagn som 

omdannes til 

formulerede 

meninger.  

Der er igennem 

analysen 

anvendt citater.  

 

Ja 

undersøgelsens 

resultater svarer 

på 

undersøgelsens 

formål.  

Ja, 

fortolkningerne 

giver mening ift. 

citaterne der 

anvendes.  

Resultater har 

klinisk relevans. 

Svagheder og 

mangler 

diskuteres ikke.  

Artiklen er peer 

reviewed. 

 

Resultaterne 

viser, at de unge 

har brug for 

kontrol, 

samhørighed, 

åbenhed og 

vagtsomhed for at 

acceptere 

sygdommen. De 

vil gerne lærer 

som meget om 

sygdom som 

muligt for bedre 

at kunne 

kontrollere den. 

Videre findes at 

de unge 

identificerer sig 

selv med 

sygdommen.  

 

I metodeafsnittet 

beskrives 

undersøgelsens 

troværdighed, 

pålidelighed og 

omsættelighed. 

Der er 

overensstemmelse 

og stabilitet i 

undersøgelsen.  

Deltager har set og  

diskuteret 

resultaterne.  

Tolkninger i 

analysen baseres på 

citater. 

Konklusionen 

indikerer at de unge 

behøver flere 

aspekter for at 

højne deres accept 

af sygdommen. 

Herunder bedre 

forståelse og accept 

fra familie, venner, 

lærer og 

sundhedspersonale.  

Relevant ift. at 

se på hvilke 

tiltage de unge 

mener der de har 

brug for, for at 

kunne acceptere 

deres sygdom. 

Helvi 

Kyngäs(PhD, RN). 

Support network of 

adolescents with 

Beskriver unge 

med kronisk 

sygdoms 

støttenetværk 

Inklusionskriterier 

er, unge i alderen 

13 - 17 år, men en 

diagnose > et år.  

De 

semistrukturerede 

interviewene blev 

udført på 

Til analyse af 

data anvendes 

induktiv 

indholdsanalyse, 

Undersøgelsens 

resultater svarer 

på 

undersøgelsens 

Resultaterne 

indikerer at 

forældre, venner, 

sundhedspersonal

Reliabilitet og 

validitet er 

beskrevet i 

metodeafsnittet. 

Relevant ift. at 

se på hvilke 

støttenetværk og 

støttende tiltag 
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chronic disease: 

Adolescents’ 

perspective. 

Finland 

2004. 

Nursing and Health 

Science. 

 

 

fra de unges 

perspektiv. 

 

Deltagere blev 

fundet gennem 

Finnish Social 

Insurance 

Institutions’ 

register. Her blev 

der sendt 

spørgeskemaer ud 

til hver 15. unge 

der levede op til 

kriterierne. Af de 

returnerede 

spørgeskemaer, 

blev hver anden 

udvalgt.  

40 deltagere (14 

drenge og 26 piger) 

med sygdomme 

som astma, 

epilepsi, diabetes 

mellitus, reumatoid 

artrit. Anden 

demografiske 

baggrund er ikke 

beskrevet.  

Deltagergruppen er 

relevant for 

undersøgelsen. 

hospitalet, 

hjemme hos de 

unge eller på 

forskerens kontor.  

Der anvendtes 

åbne spørgsmål 

(Hvordan er dit 

hverdagsliv? Fra 

hvem og hvilken 

støtte modtager 

du? Hvordan 

beskriver du dit 

støttenetværk? 

Hvilke erfaringer 

har du med din 

kroniske 

sygdom?).  

Det er ikke 

beskrevet hvor 

vidt det er 

anvendt 

interviewguide. 

hvorved 

kategorierne 

opstår løbende 

ud fra kodet 

data.  

Der anvendes 

citater gennem 

analysen.  

 

formål og 

spørgsmål. 

Indsamlede data 

støtter 

forskerens 

resultater 

gennem 

anvendelse af 

citater.  

Resultaterne har 

klinisk relevans. 

Metodiske 

svagheder og 

mangler og 

risiko for bias 

diskuteres ikke 

direkte.  

Artiklen er peer 

reviewed. 

 

e, skole teknologi 

og kæledyr er 

vigtige dele i de 

unges støtte 

netværk.  

 

Resultater er 

troværdige og 

pålidelige. 

Resultaterne er 

diskuteret med 12 

unge med kroniske 

sygdomme, som er 

enige med 

resultaterne.  

Tolkningerne der er 

præsenteret i 

analysen beror på 

citater. 

Konklusion: 

Støttenetværk hos 

unge med kronisk 

sygdom inkluderer 

forældre, venner, 

sundhedspersonale, 

skole teknologi og 

kæledyr. Disse har 

hver deres rolle i de 

unges 

støttenetværk. 

Diskussioner og 

aktiv 

kommunikation er 

vigtigt for de unge.  

 

de unge har brug 

for i deres 

håndtering og 

accept af 

sygdommen. 

Roberta Lynn 

Woodgate (PhD, 

MN). 

Adolescents’ 

Perspectives of 

Chronic Illness: 

“It’s Hard”. 

Canada.  

Beskriver 

hvordan det er 

for unge med 

kronisk 

sygdom, at 

leve med en 

kronisk 

sygdom og 

Inklusionskriterier 

er unge i midt 

ungdommen, med 

en kronisk sygdom 

som har været 

diagnosticeret > et 

år. De unge skulle 

være normalt 

Interview blev 

foretaget i de 

unges hjem eller 

på forskerens 

kontor. 

Der anvendes 

interview med 

åbne spørgsmål 

Til analyse af 

data fra 

interview 

anvendes Glaser 

og Strauss’ 

konstant 

komparative 

metode. Herved 

Undersøgelsens 

resultater svarer 

på 

undersøgelsens 

formål og 

spørgsmål. 

Indsamlede data 

støtter 

Anden del af 

resultaterne i 

undersøgelsen 

viser at unge 

kronikere prøver 

at leve med og 

håndtere deres 

kroniske sygdom 

Resultater er ikke 

direkte diskuteret, 

men igennem 

metodeafsnittet 

beskrives hvorledes 

validiteten af 

resultaterne højnes.  

Fx bliver resultater 

Relevant ift. at 

se på hvilke 

strategier de 

unge ser som 

nødvendige i 

deres håndtering 

og accept af 

sygdommen. 
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1998. 

Journal of Pediatric 

Nursing. 

 

 

identificere 

hvordan unge 

håndtere deres 

kronisk 

sygdom.  

kognitivt 

fungerende og 

kunne tale og forstå 

engelsk. Videre 

måtte deltagerne 

ikke kende 

forskeren.  

Deltagerne var 

rekrutteret fra et 

ambulatorium på et 

børnehospital i 

Midtcanada.   

23 deltagere (11 

drenge og 12 piger) 

i alderen 13-16 år 

med sygdomme 

som diabetes 

mellitus, astma, 

arthritis, Crohns 

sygdom, ulcerøs 

colitis. Det 

beskrives at andre 

demografiske 

informationer er 

indsamlet, men de 

ses ikke i artiklen. 

Deltagergruppen er 

relevant for 

undersøgelsen. 

(hovedspørgsmål: 

Kan du fortælle 

mig lidt om din 

kroniske 

sygdom?). 

Videre beskrives 

en interviewguide 

med mønster efter 

Charmaz’ 

Grounded Theory 

med fire 

grundlæggende 

typer af 

spørgsmål: 

informationsgiven

de, refleksive, 

følelser og til 

sidst spørgsmål 

der søger mod 

enden af 

interviewet.  

Undersøgelsen 

var guidet af 

filosofien om 

symbolsk 

interaktionisme. 

bliver data 

analyseret og 

læst flere gange 

og der bliver 

løbende 

foretaget 

kodning af data 

som derefter 

kategoriseres 

ind i temaer.  

I analysen 

anvendes citater.  

 

forskerens 

resultater, især 

igennem 

anvendelse af 

citater.  

Resultaterne har 

klinisk relevans. 

Metodiske 

svagheder og 

mangler og 

risiko for bias 

diskuteres ikke.  

Artiklen er peer 

reviewed. 

 

gennem 

punkterne: hæng 

i, lad det ikke 

blive din nr. 1 

prioritet, få det 

bedste ud af det, 

giv dig selv lidt 

anerkendelse, 

snak med nogen 

og prøv at forstå.  

 

verificeret gennem 

feed back fra 

deltagerne. 

Undersøgelsen er 

derfor troværdig og 

pålidelig. 

Tolkninger i 

analysen baseres på 

citater.  

Der er ikke en 

decideret 

konklusion men en 

opsummering af 

diskussionsafsnittet 

kan konkludere at 

unge med kronisk 

sygdom lever i en 

verden der til tider 

er bestemt af deres 

oplevelser med 

kronisk sygdom. 

Unge med 

forskellige kroniske 

sygdomme har 

mange af de samme 

bekymringer ift. 

sygdommen. 

Central til de unges 

sygdomserfaringer 

var integreringen af 

både deres følelser 

og tanker. De unge 

bruger derfor 

forskellige 

strategier ift. at 

håndtere deres 

sygdom.  
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Becky J. Christian 

(PhD, RN). 

Jennifer P. Auria 

(PhD, RN, CPNP). 

Leslie C. Fox 

(MSN, RN, CPNP, 

CDE).  

Gaining Freedom: 

Self-responsibility 

in Adolescents with 

Diabetes. 

USA 

1999. 

Pediatric Nursing. 

 

 

Undersøger 

unge med 

diabetes 

meningen af 

kronisk 

sygdom ift. at 

tage ansvar for 

deres 

egenomsorg.  

 

Inklusionskriterier 

er unge mellem 14-

18 år som har været 

diagnosticeret med 

diabetes mellitus > 

et år.  

Deltager var 

rekrutteret fra et 

pædiatridiabetescen

ter i Sydøst USA. 

De unge og deres 

forældre blev 

kontaktet via 

telefon for at 

planlægge et 

interview. 

4 deltagere (to 

drenge og to piger) 

i alderen 15-17 år.  

Deltagergruppen er 

relevant for 

undersøgelsen. 

Interviewene blev 

udført i 

deltagernes eget 

hjem eller på en 

klinik.  

Der anvendes 

retrospektive 

interview 

(semistruktureret) 

Det er ikke 

beskrevet hvor 

vidt det er 

anvendt 

interviewguide. 

Til analyse af 

data anvendes 

Glaser og 

Strauss’ 

konstant 

komparative 

metode. Dette er 

sparsomt 

beskrevet.  

Der anvendes 

citater gennem 

analysen.  

 

Ja 

undersøgelsens 

resultater svarer 

på 

undersøgelsens 

formål.  

Indsamlede data 

støtter 

forskerens 

resultater, især 

igennem 

anvendelse af 

citater.  

Resultater har 

klinisk relevans. 

Metodiske 

svagheder og 

mangler og 

risiko for bias 

diskuteres ikke.  

Artiklen er peer 

reviewed. 

 

Resultaterne 

viser, at opnå 

frihed var et 

centralt fænomen 

som handlede om 

at opnå 

selvansvar. Dette 

blev udtrykt 

gennem tre 

temaer: Få det til 

at passe ind, være 

klar og villig og 

have et 

sikkerhedsnet.  

Resultater er ikke 

direkte diskuteret. 

Resultaterne er ikke 

diskuteret med de 

unge. Dog 

beskrives det at der 

anvendes 

refleksioner og 

formuleringer 

bruges til at tjekke 

selvmodsigelse og 

klargøre meninger, 

bekræfte 

nøjagtighed og 

troværdighed af 

data.  

Tolkninger i 

analysen baseres på 

citater.  

Forfatteren 

konkluderer at det 

at tage ansvar for 

ens egen omsorg 

handler for unge 

med diabetes om 

uafhængighed. 

Uafhængig handler 

om gradvis ændring 

af kognitiv og 

emotionel parathed 

til at acceptere 

ansvar, niveau af 

jævnaldrenes viden 

og støtte og både 

faktisk og 

eksperimentel 

viden ift. 

Relevant ift. at 

se hvad de unge 

mener der skal 

til for at de kan 

tage ansvar. for 

håndtering af 

deres sygdom 

og deres 

egenomsorg. 
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håndtering af 

egenomsorg.   

Roberta L. 

Woogate (PhD, 

MN).  

Health 

Professionals 

Caring for 

Chronically ill 

Adolescents: 

Adolescents’ 

Perspectives. 

Canada 

1998. 

Journal of the 

Society of 

Pediatric Nurses. 

 

Beskriver unge 

med kronisk 

sygdoms 

opfattelser af 

hvordan 

sundhedsprofes

sionelle bedst 

kan pleje unge 

med kronisk 

sygdom.  

 

Udvælgelseskriterie

r er ikke specifik 

beskrevet, det 

beskrives at 

udvælgelsen er 

teoretisk.  

Deltagerne er 

rekrutteret fra 

ambulatorier på et 

børnehospital i 

Centralcanada.  

Lokale 

sygeplejersker i 

ambulatorierne 

hjælper med at 

udvælge deltagere. 

23 deltagere (11 

drenge og 12 piger) 

i alderen 13-16 år 

med sygdomme 

som diabetes 

mellitus, astma, 

arthritis, Crohns 

sygdom, ulcerøs 

colitis. Der er 

beskrevet 

forskellige 

demografiske 

baggrunde.  

Deltagergruppen er 

relevant for 

undersøgelsen 

Interviewene blev 

udført i 

deltagernes egne 

hjem eller på 

forskerens kontor.   

Der anvendes 

dybdegående 

interview med 

åbne spørgsmål 

(Kan du fortælle 

mig lidt om din 

kroniske sygdom? 

Hvis du skulle 

undervise læger 

og sygeplejersker 

i unge med 

kronisk sygdom, 

hvad ville den 

bedste 

information du 

kunne give dem 

være? Hvordan 

kan 

socialrådgivere og 

sygeplejersker 

bedst hjælpe unge 

med at håndtere 

sygdom?).  

Der blev anvendte 

en interview 

guide som giver 

dataindsamlingen 

struktur. 

Til analyse af 

data anvendes 

konstant 

komparative 

metode fra 

Grounded 

Theory af 

Glaser og 

Strauss. 

Herigennem 

beskrives 

kodningen af 

data og 

udviklingen af 

kategorier.  

Der findes 

citater gennem 

analysen.  

  

 

Undersøgelsens 

resultater svarer 

på 

undersøgelsens 

formål. 

Indsamlede data 

støtter 

forskerens 

resultater 

gennem 

anvendelse af 

citater.  

Resultaterne har 

klinisk relevans. 

Metodiske 

svagheder og 

mangler og 

risiko for bias 

diskuteres ikke.  

Artiklen er peer 

reviewed 

Resultaterne 

viser, at unge 

kronikere 

beskriver 8 

punkter hvorved 

sundhedsprofessio

nelle bedst kan 

passe og hjælpe 

dem: Behandl mig 

som en person, 

prøv at forstå, 

behandl mig ikke 

anderledes, giv 

mig støtte, pres 

mig ikke, giv mig 

muligheder, ha’ 

humor og hvad 

fortrolig med det 

du laver.  

Analyse og 

tolkningen af 

resultater er ikke 

direkte diskuteret, 

men gennem 

metodeafsnittet 

vurderes de valgte 

metoder.  

Videre bliver de 

fleste deltagere (på 

nær fem) 

interviewet anden 

gang med det 

formål, at verificere 

forskerens 

fortolkninger.  

Undersøgelsen er 

derfor troværdig og 

pålidelig. 

Forskeren 

konkludere, at 

sundhedsprofession

elle bør være 

opmærksom på og 

inkorporere 

forskningsresultater 

ift. unge 

præferencer i pleje 

af de unge. Dette 

betyder at 

sundhedsprofession

elle bør spørge 

unge patienter om 

deres fortrukne 

måde at blive passe 

Relevant ift. at 

se de unges 

opfattelse af 

hvordan 

sundhedsprofess

ionelle bedst 

kan hjælpe de 

unge i deres 

håndtering og 

accept af 

sygdommen. 
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og plejet på. 

 

2) Artikler med sygeplejerskernes fokus 

Artikel 

(Forfattere, titel, 

land, årstal og 

tidsskrift) 

Formål Studiepopulation Dataindsamlings

metode 

Analysemetode Bedømmelse Resultater  Diskussion/konklu

sion 

Artiklens 

relevans for 

problemformul

eringen 

Meuleners LB, 

Binns CW, Lee 

AH, Lower A. 

Perceptions of the 

quality of life for 

the adolescent with 

a chronic illness by 

teachers, parents 

and health 

professionals: a 

Delphi study. 

Australien. 

2002 

Child: Care, Health 

and Development.  

Undersøger 

hvilke 

forståelse 

lærer, forældre 

og 

sundhedsperso

nale har på 

vigtigheden af 

forskellige 

aspekter af 

unge 

kronikeres 

livskvalitet.  

18 lærer, 17 

forældre og 14 

sundhedsprofession

elle (75 % var 

sygeplejersker).  

Lærerne og 

forældre var 

rekrutteret fra tre 

lokale skoler og 

sundhedsprofession

elle var rekrutteret 

gennem en 

sygeplejebureau 

eller fra lokale 

skoler og et 

universitet. 

Inklusionskriterier 

er at de har 

erfaringer i at 

håndtere unge med 

kronisk sygdom.  

Delphi-studie 

med 

spørgeskema. 

Indeholder lukket 

spørgsmål ift.en 

Likert-skala som 

blev efterfulgt af 

åbne spørgsmål.  

Spørgeskemaerne 

består af 3 runder, 

hvor der, i anden 

runde udarbejdes 

spørgeskemaer på 

baggrund af hhv. 

runde 1 og 2.  

Data fra 

spørgeskemaern

e verificeres 

med hjælp af  

Kruskal-Wallis 

test og Kendall’ 

coefficient of 

concordance.  

Videre 

bearbejdes data 

med 

indholdsanalyse.  

Undersøgelsens 

resultater svare 

på formålet.  

Resultaterne har 

klinisk relevans. 

Metodiske 

svagheder og 

bias diskuteres 

både i 

metodeafsnittet 

og i 

diskussionen.  

Artiklen er peer 

reviewed.  

Der er forskel i 

hvad hhv. lærer, 

forældre og 

sundhedsprofessio

nelle forstå som 

vigtige aspekter 

ift. unge 

kronikeres 

livskvalitet.  

Det er vigtigt at 

medtænke 

hinandens 

erfaringer og 

forståelse af 

aspekter der 

påvirker unge 

kronikeres 

livskvalitet, for at 

kunne hjælpe unge 

kronikere bedst 

muligt til at opnå 

livskvalitet.  

Relevant ift. at 

forstå hvad de 

sundhedsprofess

ionelle ser som 

vigtigt for unge 

kronikeres 

livskvalitet. 

Royal College of 

Paediatrics and 

Child Health. 

Bridging the Gaps. 

Health Care for 

Adolescents.  

England 

Rapporten har 

til formål, at 

afhjælpe de 

problemer der 

ses i plejen af 

unge patienter.  

Der er ikke en 

decideret 

studiepopulation da 

det er en rapport.  

Produkt af en 

tværfaglig 

arbejdsgruppe 

ledet af Dr John 

Tripp og på vegne 

af Royal College 

of Paediatrics and 

Ikke beskrevet 

da det er en 

rapport. 

Ikke beskrevet 

da det er en 

rapport. 

Rapporten 

beskriver de 

nødvendige tiltag 

ift. at pleje unge 

mellem 10 og 20 

år. 

Videre pointere 

Ikke beskrevet da 

det er en rapport (se 

resultater).  

Relevant ift. at 

se hvad 

undersøgelser 

fra forskellige 

lande viser om 

sundhedsperson

alets forhold til 
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2003 

www.rcpch.ac.uk 

Child Health. den, at 

sundhedspersonal

et finder det svært 

at passe unge 

patienter. 

unge patienter. 

Britta Søndergaard. 

Ungdomsliv på 

trods. 

Danmark 

2010 

Sygeplejersken  

 

Ikke et direkte 

formål, da det 

ikke er en 

forskningsartik

el. Men 

belyser de 

problematikker 

der ses ved at 

være ung 

patient.  

Ikke nogen direkte 

studiepopulation, 

da det ikke er en 

forskningsartikel. 

Men omhandler 

unge patienter.  

Artikel er 

udformet af en 

journalist der har 

haft kontakt til 

Ungdomsmedicin

sk Videnscenter 

på Rigshospitalet 

og som har 

interviewet et lille 

antal unge 

patienter.  

Ikke relevant, da 

det ikke er en 

forskningsartike

l. 

Ikke en 

forskningsartike

l og den er ikke 

skrevet af en 

sundhedsfaglig 

person, hvilket 

man bør have i 

mente.  

Sundhedspersonal

et føler de 

mangler 

kompetencer i 

plejen af unge.  

Unge har sværere 

ved at udvikle 

deres identitet og 

uafhængighed til 

forældre pga. 

sygdom. 

De unge føler sig 

isoleret. 

Ungdomsmedicin

sk videnscenter 

kører et forsøg 

med 

kontaktsygeplejer

sker til unge med 

cystisk fibrose.  

Der findes ingen 

forskning der 

giver opskriften 

på, hvordan 

sundhedsvæsenet 

får teenagere til at 

følge 

behandlingen og 

holde fast i deres 

ungdomsliv.  

(se under resultater) Relevant ift. at 

inddrage danske 

data på 

sundhedsprofess

ionelles 

oplevelser af at 

passe unge 

patienter. 

Jacobsen L. 

(MRCGP, honorary 

Formålet er at 

bestemme 

Udvælgelseskriterie

r er ikke beskrevet 

Det står ikke hvor 

fokusgrupperne 

Der er ikke 

beskrevet 

Undersøgelsen 

svarer på 

Resultater viser 

overordnet, at det 

Teenager er 

utilfreds med den 

Relevant ift. at 

sundhedsprofess
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lecturer), 

Richardson G. 

(MRCGP, 

specialist I public 

health medicine), 

Parry-Langdon N. 

(PhD), Donovan C 

(MA). 

How do teenagers 

and primary 

healthcare 

providers view 

each other? An 

overview of key 

themes.  

England 

2001 

British Journal of 

general practice.  

hvordan 

teenager ser 

primær pleje 

og hvordan 

primær 

sundhedsperso

nale ser 

teenagepatient

er og se hvilke 

forskelle der er 

i disses 

meninger.  

andet end teenagere 

mellem 14-18 år.  

Rekruttering af 

deltagere er 

beskrevet ift. at 

udvælge klinikker, 

hvorfra der 

udvælger unge og 

sundhedsprofession

elle. 1082 teenagers 

fra South Wales 

svarede på 

spørgeskema, 31 af 

disse deltog i 

fokusgrupper og 40 

sundhedsprofession

elle (16 læger, 12 

sygeplejersker og 

12 receptionister) 

deltog i interviews.  

mødes og hvor 

interviews finder 

sted.  

Det anvendes 

spørgeskemaer 

som bliver sendt 

ud til de unge. 

Videre anvendes 

der fokusgrupper 

ved de unge. Og 

semi-

strukturerede 

interview til 

læger, 

sygeplejersker og 

receptionister. 

hvilken 

analysemetode 

der er brugt. 

Der anvendes 

citater gennem 

resultatafsnittet.  

problemformule

ringen og 

fortolkningerne 

giver mening ift. 

til de citater der 

anvendes.  

Metodiske 

svagheder og 

styrker 

beskrives 

udførligt i 

artiklen også ift. 

evt. bias.  

Artiklen er peer 

reviewed.  

er svært at 

komme til primær 

konsultationer. 

Sygeplejersker 

mener at de unge 

piger hellere vil 

se en kvindelig 

sygeplejerske end 

en mandlig læge, 

dog viser det sig, 

at mange 

teenagere aldrig 

har mødt en 

sygeplejersker i 

primær pleje. Alle 

parter taler om 

kommunikative 

problemer 

imellem teenagere 

og 

sundhedsprofessio

nelle. Teenagere 

ønsker 

fortrolighed, 

hvilket 

sygeplejerskerne 

er opmærksomme 

på.  

pleje/service de får 

fra primære 

sundhedsprofession

elle. 

Sundhedsprofessio

nelle er i nogle 

tilfælde 

opmærksom på 

dette. 

Sundhedsprofessio

nelle giver også 

udtryk for at de 

mangler mere 

træning og 

kompetencer ift. 

teenagepatienter.  

ionelle kommer 

med bud på 

hvad de har brug 

for ift. at støtte 

unge patienter i 

deres håndtering 

og accept af 

sygdommen.   
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Eksempel på noteark 

Kategori 

(spørgsmål) 

Tekstudsnit(handling/ytring) Hvem 

handler/ytre sig 

Sammenhæng Budskab Konsekvens af 

handling/ytring 

At føle sig 

normal 

Hvilke tiltag 

mener de unge 

er vigtige ift. 

både at kunne 

håndtere 

sygdommen 

og føle sig 

normal? 

Hvem er 

vigtige 

samarbejdspart

nere for de 

unge ift. at 

acceptere og 

håndtere 

sygdommen? 

 Har de unge 

brug for at føle 

sig accepteret 

af andre trods 

sygdom for at 

kunne 

acceptere sig 

selv? 

Berntsson et al. 2007 

… it was important to accept the 

illness/disability as a natural part of their life. 

One important issue for feeling well was 

having a knowledge of the body’s normal 

physiology, the effects of the medical 

treatment, the individual bodily reactions, as 

well as practical knowledge of how to 

manage situations that occur in conjunction 

with possible deviations.  

… it (knowledge) gave them more 

opportunity to handle the different situations 

that illness/disability created.  

Another important issue for a feeling of 

acceptance was to link well-adapted routines 

to everyday life. The adolescences were 

aware that they would be on long-term 

treatment, perhaps for the rest of their lives.  

The adolescence expressed awareness of the 

limits that accompany illness or disability. 

When they accepted them not as being 

negotiable, they appeared to be more 

resistant to difficulties caused be their 

illness/disability.  

Another condition for feeling good was a 

feeling of personal growth.  

Berntsson et al. 

2007 

Unge kronikere 

fortæller om deres 

oplevelser af at føle 

sig veltilpas og 

hvad det indebærer 

for dem.  

De beskriver videre 

hvad der skal til for 

at de kan opnå 

følelsen af at være 

veltilpas. 

Berntsson et al. 

2007 

I sammenhæng 

med at fortælle om 

at føle sig veltilpas 

taler de unge om at 

have viden, følelsen 

af accept, daglige 

rutiner, forståelse 

for at sygdom er 

vedvarende og 

begrænsninger er 

ikke til at gøre 

noget ved, samt en 

følelse af personlig 

udvikling.   

Berntsson et al. 2007 

For at unge kronikere kan føle sig 

veltilpas trods sygdommen må de lære at 

acceptere denne. For at opnå dette må de 

unge have sufficient viden om kroppen, 

virkning af behandling (herunder 

bivirkninger), individuelle kropslige 

reaktioner og praktisk viden om hvordan 

de skal håndtere situationer i forbindelse 

med mulige afvigelser.  

Videre har de unge brug for at føle sig 

accepteret, hvilket kræver gode og vante 

rutiner i hverdagen. 

Vigtigt at forstå at sygdommen er 

langvarig  

Vigtigt at de unge accepterer de 

begrænsninger, der følger med 

sygdommen, som ikke at være til at gøre 

noget ved, bliver det nemmere at 

forholde sig til eller undgå svære ting og 

episoder grundet sygdommen.  

 De unge har også brug føle en personlig 

udvikling for at de kan føle sig godt 

tilpas.  

Berntsson et al. 2007 

God og sufficient 

viden har 

konsekvenser for at 

de unge kan håndtere 

og acceptere 

sygdommen.  

Videre kan unge 

kronikeres accept af 

sygdom og 

begrænsninger 

forårsaget af 

sygdommen gøre det 

nemmere for de unge 

at undgå eller 

nemmere komme 

igennem svære 

perioder.  

En følelse af 

personlig udvikling 

kan også være med 

til at de unge kan 

føle sig godt tilpas.  

 

Eklund, Sivberg 2003 

The adolescents who experimented with their 

coping strategies often had a feeling of 

control.  

Adolescents reported how they were shocked 

and afraid when they discovered what 

happened when they skipped medication or 

Eklund, Sivberg 

2003 

Unge epileptikere 

ytrer sig om 

hvordan de mestre 

deres epilepsi og 

hvad der skal til for 

Eklund, Sivberg 

2003 

I sammenhæng 

med at mestre 

sygdommen taler 

de unge om at teste 

og eksperimentere 

Eklund, Sivberg 2003 

Unge epileptikere eksperimenter med 

deres håndtering af sygdommen. Det 

hjælper dem ofte til at lære at håndtere 

sygdommen bedre og giver dem en 

følelse af kontrol.  

De unge kan blive chokeret når de ser 

Eklund, Sivberg 

2003 

At teste ting og deres 

strategier til mestring 

af sygdommen, giver 

unge epileptikere 

følelsen af kontrol og 
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drank alcohol, but they also reported they had 

learned something important from the 

situation. But if the experimenting went too 

far, the feeling of control was lost, and the 

strains of epilepsy they experienced became 

severe.  

Experimenting was also connected with 

support.  The most important support came 

from parents and friends.  

at de håndtere 

sygdom bedst og 

føler sig normal.  

med deres 

mestringsstrategier 

og følelse af 

kontrol. 

konsekvenserne af ikke at tage vare på 

sig selv. Oplevelser kan dog være så 

voldsomme at følelsen af kontrol mistes.  

hjælper dem til bedre 

at kunne håndtere 

deres sygdom.  

Det kan også få dem 

til at se vigtigheden i 

at passe på dem selv, 

som fx når deres 

eksperimenter 

forskrækker de unge.  

Kintner 1997  

The participants seemed to learn through trial 

and error and hands-on experience. 

“After PE class I started wheezing. I used my 

inhaler but only got worse. Later I learned 

the inhaler was empty. I learned to make sure 

my inhaler is always full.”{{288 Kintner,E. 

1997/fs. 552;}} 

Participants gradually began to explore 

cause-and-effect consequences, and consider 

options and make choices.  

… began to recognize triggers to 

exacerbation, as well as symptoms of their 

chronic illness. 

… learned to recognize and distinguish signs 

and symptoms of their chronic illness… 

“There is a difference between just being out 

of breath and having an asthma attack. When 

you are out of breath, you are just basically 

tired and panting. When you have an attack, 

you can hear the air wheezing in and out of 

the lungs.”{{288 Kintner,E. 1997/fs. 554;}} 

In taking control, participant recognized there 

are many known and effective strategies 

along with medication to manage and control 

symptoms. 

When their chronically illness was 

effectively controlled, participants were able 

Kintner 1997  

Unge med astma 

ytrer sig om 

hvordan de opnår 

accept af deres 

sygdom. 

Kintner 1997  

I forbindelse med at 

opnå accept taler de 

unge om deres 

erfaringer, viden, 

kontrol og 

empowerment ift. 

håndtering af 

sygdommen.  

Kintner 1997  

Unge astmatikere har brug for praktisk 

viden hvor de lærer af deres erfaringer. 

For at acceptere sygdomme har de unge 

brug for at have kontrol over 

sygdommen. For ved at få kontrol over 

sygdommen føler de unge at de kan leve 

et relativt normalt liv.  

De unge lære at udvælge hvad de kan og 

vil. Med tiden kan de opretholde kontrol 

uden at tænke på sygdom.  

At acceptere sygdommen og dennes 

begrænsninger og tage kontrol over 

disse begrænsninger fører videre til at de 

unge føler empowerment og kan leve et 

relativt normalt liv. 

Med tiden fører det til at de unge ikke 

længere skal tænke så meget over deres 

sygdom i hverdagen, hvilket igen giver 

dem en følelse af et normalt liv.  

Kintner 1997 

Praktisk viden 

gennem tidligere 

erfaringer med 

astma, accept af og 

kontrol over sygdom 

og begrænsninger har 

stor indflydelse på 

unge astmatikeres 

følelse af at leve et 

normalt liv.  
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to experience a relatively normal life. 

Selective involvement in strenuous exercise 

became possible when limitations of their 

illness were recognized and considered. 

“Since I have asthma, I am in the „lower‟ 

group. Those of us in the lower group get two 

extra minutes to run the mile. That helps me 

a lot.”{{288 Kintner,E. 1997/fs. 554;}} 

“My asthma will always be there. Sometimes 

better, sometimes worse depending on things 

I can control and some things I can‟t 

control.”{{288 Kintner,E. 1997/fs. 554;}} 

The nature of a chronic illness is understood 

through personal experience. 

I‟m hoping when I get sick again it won‟t be 

as bad because I know what to do 

now.”{{288 Kintner,E. 1997/fs. 555;}} 

“(My asthma) is not ever going to completely 

go away. There is no cure. {{288 Kintner,E. 

1997/fs. 555;}} 

They wanted to learn as much as possible 

about their illness so they could take better 

care of it. 

Taking control over limitations imposed by 

one’s chronic illness was presented as 

essential. 

.. choose to learn from their experiences. 

In taking control, participants expressed 

feelings of empowerment. 

“I woke up in the night wheezing. I just went 

down to the kitchen and took a breathing 

treatment. I thought about waking up my 

mom, but I didn‟t.”{{288 Kintner,E. 1997/fs. 

556;}} 

… reached a point where they no longer had 

to think about their illness to maintain 

optimal control.  
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“Asthma does not interfere in my life. 

Remembering to use my inhaler is easy. I use 

it 3 times a day. I have one in my bathroom 

and I carry one in my bag. Most of the time, I 

know when I‟m going to need (my inhaler) 

and I use it. I am ready for (any 

problems).”{{288 Kintner,E. 1997/fs. 558;}} 

Woodgate 1998a 

Hang in there… important for those 

adolescents newly diagnosed with a chronic 

illness to realize that dealing with a chronic 

illness does become easier, although this 

takes time. 

… also involved recognizing that the chronic 

illness is long-term experience with both 

good and bad periods… remember that the 

bad periods will be replaced by the good 

periods. 

Don’t make it your number one priority: 

… the chronic illness should not become the 

number one priority in the adolescents life… 

did not dwell on their illness.  

Make the best of it: … finding new things to 

do in order to replace old interests that were 

no longer possible to carry out because of the 

illness. 

“While my friends eat French fries, I eat 

hashbrowns and I really enjoy them… I have 

learned to really appreciate what I can 

eat.”{{200 Woodgate,R.L. 1998/fs. 218;}} 

… important as one adolescent comment to 

recognize that ‘there is always a way to get 

around it.’  

Give yourself some credit: 

Not being too critical of oneself when things 

did not run as smoothly was also important.  

Try to understand: … needed to be aware that 

Woodgate 1998a 

Unge kronikere 

beskriver hvordan 

de lærer at håndtere 

deres sygdom i 

hverdagen 

Woodgate 1998a 

I processen med at 

lære at håndtere 

sygdom, taler de 

unge om at holde 

ud, lad det ikke 

blive 1. prioritet, få 

det bedste ud af det, 

vær god ved dig 

selv og prøv at 

forstå.  

Woodgate 1998a 

Hæng i og tænk på at sygdommen bliver 

nemmere at håndtere med tiden.  

Tænk på at sygdommen er en 

lagvarigoplevelse med gode og dårlige 

tider. Og dårlige tider bliver afløst af 

gode tider. 

Lad det ikke blive ens nummer et 

prioritet i hverdagen. 

Få det bedste ud af det… erstat det du 

ikke kan med ting du kan… der er altid 

en måde at komme igennem det på… 

Vær god ved dig selv… ikke være for 

kritisk ved dig selv. 

 

Woodgate 1998a 

For at komme 

igennem og håndtere 

sygdommen i 

hverdagen er det 

vigtigt at unge 

kronikere har flere 

aspekter på plads 

som at hænge i, få 

det bedste ud af det, 

vær god ved dig selv 

og prøv at forstå… 

samtidig må 

sygdommen ikke 

bliver en nummer et 

prioritet.  
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individuals who do not have a chronic illness 

cannot be expected to understand totally what 

the experience is like. 

Christian, D’Auria & Fox 1999 

… the desire to have more control in their 

lives by being more involved in making 

decisions about their diabetes management.  

… they wanted to learn more about 

diabetes… the need to become more 

independent in diabetes management.  

Christian, D’Auria 

& Fox 1999 

Unge diabetikere 

ytrer sig om 

hvordan de kan 

opnå frihed og 

selvansvar i 

håndteringen af 

deres diabetes.  

Christian, D’Auria 

& Fox 1999 

I forbindelse med at 

tale om at opnå 

frihed og 

selvansvar taler de 

unge om kontrol, 

involvering, mere 

viden og accept af 

ansvar.   

Christian, D’Auria & Fox 1999 

Unge ønsker at have mere kontrol for 

derigennem at kunne få mere frihed. 

Derfor ønsker de mere viden om deres 

diabetes og det at acceptere deres ansvar 

for at tage valg er første skridt mod at 

blive uafhængig af forældrene.  

Christian, D’Auria & 

Fox 1999 

Mere viden kan fører 

til at unge 

diabetikere acceptere 

deres ansvar for de 

valg de tager og 

derved tager første 

skridt mod mere 

frihed.  

Woodgate 1998b 

This need for adolescents to be treated the 

same as any other adolescents may have 

further helped them feel accepted for who 

they were and not by what diagnosis they 

had. 

Woodgate 1998b 

Unge kronikere 

fortæller om 

hvordan 

sundhedspersonalet 

bedst kan hjælpe og 

yde omsorg til unge 

kronikere. 

Woodgate 1998b 

Ønsker at bliver set 

som alle andre 

unge.  

 

Woodgate 1998b  

At blive behandlet som alle andre unge 

fører til at unge kronikere føler sig 

accepteret for den de er.  

Woodgate 1998b 

Sundhedspersonalets 

måde at hjælpe og 

yde omsorg til den 

unge på kan have 

konsekvenser for de 

unges følelser ift. 

håndtering og 

acceptering af 

sygdom. 

 


