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Liminality – ung i transformation 
 En person i en ‘liminal’ periode betragtes som 

midlertidigt undtaget og undskyldt for ikke at bidrage i 
samfundet 
 

 En vigtig transformationsperiode som ruster til at vende 
tilbage i samfundet med større status 
 

 ‘Kommunikativt fremmedgjort’ - føler sig anderledes 
 

 Balanceres ved at føle sig tilpas sammen med ligestillede 
 
 
Ref. Tuner VW 1969,  



Double trouble  

 Ungdom er overgang fra barn til voksen 
karakteriseret ved: 
◦ en periode fyldt med afgørende personlig 

udvikling (biologisk, psykisk og socialt) 
◦ adskillelse fra forældre – erobre verden 
◦ forme en tydelig identitet 
◦ en turbulent transitionsperiode 

 

 Og så KRÆFT!!!! 
 



Kræft tvinger ind i en liminal tilstand 

 med alvorlig sygdom 
 med adskillelse fra andre 
 med fremmedgørelse – at være anderledes 
 med usikkerhed, angst og bekymring 
 med biografisk ‘disruption’ – hvem er jeg? 

Ref. Navon L &Morag A 2004,  Bruce A et al. 2014, Little M et al. 1998 





Hvordan oplever den unge det? 

 Jeg føler mig sårbar 
◦ Jeg var netop ved at stå på egne ben og blive uafhængig – nu er jeg sårbar 

 Det her ændrer mit liv! 
◦ Nogen kæmper for at kunne se en fremtid. Føler sig fanget mellem barn og 

voksen. Jeg sørger over mit tidligere ‘jeg’. 

 Jeg føler mig adskilt fra mine venner 
◦ De fortsætter deres liv og de bliver skræmt over mig 

 Jeg føler mig stærkt forbundet med andre 
unge med kræft 
◦ Mindsker følelsen af isolation og at være unormal – bliver automatisk forstået 





Mange ting influerer 
på den unges 
identitetsdannelse – 
og mange ting truer 
den i et kræftforløb 



Kræftsygdommens og den unges udviklings 
mulige indvirkning på hinanden 

Kræftens påvirkning 
Biologisk  Forsinket pubertet,  Vækst  
Psykologisk Regressiv adfærd,  Sygerollen som identitet, Egocentricitet,  
  Seksuel og kropslig attraktiv selvfølelse 
Socialt  Kapacitet til uafhængighed  ,  Vanskeligheder med kammerater, 
  Skabe intime relationer   , Social isolation, Afbrydelse af skole, 
  uddannelse, arbejde.  
 
 
Udviklingens påvirkning 
 
Biologisk  Øget kalorieindtag, Hormoner 
Sygdomskontrol Nedsat evne til planlægning og abstrakt tænkning, Svært ved at 
  forestille sig fremtiden, Selvopfattelse er ‘her-og-nu’, Udforskende 
  risikoadfærd. 
Risikoadfærd Dårlige kostvaner, Rygning, alkohol og stoffer, Seksuel risikoadfærd.
  
 

Ref.  THE BLUEPRINT of CARE for teenagers and young adults with cancer. Smith S et al, second 
edition 2016 

 



AT VÆRE UNG OG FÅ KRÆFT 
En spørgeskemaundersøgelse af de unges behov og oplevelser 

under og efter sygdom og behandling 

Dokumentation & Kvalitet i Kræftens Bekæmpelse, 2015 



HVORDAN HAR DU DET? 

  
  

På nogle punkter er jeg blevet stærkere – jeg 
kender mig selv og mine grænser godt. Men på 
mange punkter er jeg blevet svagere. Jeg bliver 
hurtigt stresset, kan ikke holde til så meget, og 
jeg bliver lynhurtigt bange […] 

“ 

Det tager livsglæden og koncentrationen ud af 
en. Og det værste er, at man mister troen på 
sig selv og bliver meget indelukket og bange.  

Ref.  At være ung og få kræft – En spørgeskemaundersøgelse af de 
unges behov og oplevelser under og efter sygdom og behandling. 
Kræftens Bekæmpelse 2015. 



HVORDAN HAR DU DET? 
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69% 



TAL MED OS OM SVÆRE EMNER 
 
94 % havde et behov for at tale med en fagperson på sygehuset om, hvordan  
deres sygdom eller behandling kan påvirke, hvordan de har det 
 
Heraf fik 53 % i mindre grad eller slet ikke talt med en fagperson herom 
 

• Bekymringer om fremtid og pårørende 
 
• Død og frygt for tilbagefald 
 
• Forringet selvværd  

 
• Ensomhed  

 
• Sex, intimitet og kropsopfattelse 

 
 
 
 
 
 



DE SVÆRE EMNER – UNDER 

94% 

87% 

53% 

48% 



DE SVÆRE EMNER – EFTER 

94% 
93% 

48% 

42% 



 

Vi orker ikke rigtig at tale mere om det i 
familien, selvom jeg stadig har rigtig 
meget brug for at tale om mine tanker. 
Men vi er alle sammen så trætte. Mine 
venner tænker, at kræften er væk, og at 
det må være et overstået kapitel. Så jeg 
føler mig mere alene end før” 

 

Jeg har svært ved at få nye venner, da 
ikke mange forstår de begrænsninger, det 
fører med” 

 

 Socialt samvær 
 Uddannelse og arbejde 
 Senfølger - fysiske psykiske 
 Parforhold, singleliv 
 Seksualitet og kropsopfattelse 

 

AKTUELLE LIVSSITUATION  

“ 



Sofie (½ år efter afsluttet behandling) 

 
”Jeg går somme tider en tur og sætter mig på 
en bænk og prøver at få styr på mine tanker – 
mit hoveder er fyldt, men jeg kan ikke fortælle 
med hvad” 



Typiske spørgsmål vedr. uddannelse 

 Jeg har drømt om at blive... men jeg må nok 
prøve at vælge noget andet 

 Hvilken uddannelse skal jeg vælge? 
 Hvad kan jeg gennemføre? 
 Hvad kan jeg holde til og hvilket arbejde kan jeg 

holde til? 
 Kan/skal jeg fortsætte på mit studie? 





Socialt velbefindende og 
identitetsdannelse 

 

 Selvom >72 % angiver at vende tilbage til arbejde/uddannelse på fuld tid 
efter 15-35 måneder efter diagnosen, så 50% problemer med at klare det. 

◦ Sammenhæng med: behandlingens intensitet, manglende forsikring, at 
droppe arbejde/skole lige efter diagnosen = dårlige resultat. 

 (Ref. Parsons et al. 2012) 

 

 1 af 3 angiver negativ påvirkning på deres arbejdsmæssige planer, især de 
15-20 årige – og især unge mænd har brug for støtte til at vende tilbage til 
skole/arbejde. 
◦ De oplever sig ‘ladt tilbage’  

 (Bellizzi et al. 2012) 

 
 
 
 

 
 



 
Dansk studie 2018 – ‘Facing the Maze’ 
(Kasper Jessen Pedersen et al.) 

 
 Senfølgerne træthed og koncentrationsbesvær gør det 

svært at leve op til forventningerne i uddannelse og 
arbejde 
 

 At navigere i burokratiet. Svært at få hjælp - få 
professionelle har forstand på unge med kræft 
 

 Social re-integrering svært. Identitet og selvværd knyttet 
til arbejde og uddannelse 
 

 Unges drivkraft – resilience – ønsket om at komme 
videre og tilbage på sporet 
 



Netværksmøder 
 Direkte kontakt med patientens netværk 
 Dialog mellem 3 kompetencesystemer 
 Mål (kan være): 
◦ Forebygge udvikling af et problem 
◦ Forebygge yderligere fastlåsning af en situation 
◦ Bedre mestring af en vanskelig livssituation og/eller 

sygdom 
◦ Løse konkrete praktiske og/eller følelsesmæssige 

og/eller relationelle problemer med varierende grad 
af krise og akuthed. 



Netværks interventioner 
 Netværkssamtalen 
◦ Forsamtale mhp støtte til 

den unges planlægning, 
invitation til mødet og 
afklaring af indhold 
◦ Selve mødet 

ca. 1½ time, indhold 
◦ Unges, forældres og 

øvrige netværks 
evaluering 

 Forældre-fri-tid 
◦ Den unge 
◦ En eller begge forældre, 

evt. kæreste 
◦ Initiativ fra alle 



Netværksmødet 





Netværksmøder – hvordan? 

 Information om hvorfor – ved 1. indlæggelse 
 Den unge og forældrene beslutter sig 
 Mødedato fastsættes, der inviteres og lokale bookes 
 Den unges brev til netværket 
 Mødet afholdes i starten af forløbet 
 Deltagere: alle der betyder noget for den unge og 

familien i situationen (mellem 5- 35 ) 

◦ Venner familie, skole fritid – og professionelle 
 



Netværksmøder – hvordan? 

 Kontaktsygeplejersker leder mødet 
 Læge – sygdom og behandling 
 Sygeplejerske – hverdagen med sygdommen og hvordan 

støtte 
 Åben, afslappet, humor, spørgsmål og dialog 
 Runde til sidst – hvordan var det at være med? 
 



Fremtidsvision ‘Åben unge-støtte’ 

 Inspiration fra Holland - ‘AYA clinics’ 
◦ Ved ungekoordinator/sygeplejespecialist 
◦ Tværfagligt unge-team (læge, psykolog mv.) 

 

 Inspiration fra UK - ‘IAM-portal’ 
 Holistic Distress Assessment - Australien 



Udkommer sommeren 2018!! 
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