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Tilbage til hverdagslivet for unge voksne 
kræftoverlevere – YATAC-projektet 

 
Dette forskningsprojekt har til formål at udvikle, afprøve og evidensbasere en empowerment-orienteret 
rehabiliterende indsats med henblik på at hjælpe unge voksne kræftoverlevere til at klare deres hverdagsliv 
med deltagelse i arbejde, uddannelse, sociale- og fritidsaktiviteter.  
 
  

Statuspapir 2: Projektets første studie er ved at være afsluttet 
 
En del af projektet indgår i et ph.d.-projekt, som varetages af Maria Aagesen, som vendte tilbage fra barsel i 
januar 2021 og genoptog arbejdet med at færdiggøre det første studie.  
 
Studie 1 – Identifikation og prioritering af indhold i rehabilitering til unge voksne 
Studie 1 undersøger, hvilket indhold der er behov for i rehabiliteringsindsatser til unge voksne 
kræftoverlevere med henblik på, at de kan klare hverdagslivet. For at finde frem til dette anvendes Group 
Concept Mapping (GCM), der en brugerorienteret metode, hvor perspektiver indhentes fra henholdsvis 
unge voksne, pårørende og fagprofessionelle. GCM består af en forberedelsesfase efterfulgt af seks faser. 
Inden studiet blev sat i bero i februar 2020 blev fase 1-5 gennemført. I januar 2021 blev fase 6 gennemført, 
hvor den endelige model for indhold af en rehabiliteringsindsats til målgruppen blev udviklet. Artiklen på 
studie 1 er snart klar til at blive indsendt til European Journal of Cancer Care. 
 
Status på studie 2 – Scoping review om rehabilitering til unge voksne  
Studie 2 er et scoping review, der skal identificere karakteristika af eksisterende rehabiliteringsindsatser til 
unge voksne kræftoverlevere. Der har været afholdt et indledende møde, og efter sommerferien vil der 
blive afholdt et opstartsmøde med alle medforfattere. 
 
Hvad sker der videre?  
Udover at studie 2 vil blive foretaget hen over efteråret 2021, vil planlægningen af studie 3, der har til 
formål at udvikle og afprøve selve interventionen, også igangsættes i august. Det forventes, at der i 2022 vil 
blive afholdt to REHPA-forløb for unge voksne som led i udviklingen af selve interventionen.  
 
Resultaterne fra studie 1 skal præsenteres på Danske Kræftforskningsdage i slutningen af august 2021. Det 
indsendte abstract, der er udarbejdet på baggrund af studie 1, er sammen med seks andre abstracts blevet 
udvalgt til at blive præsenteret mundtligt under sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'. Læs 
evt. mere om dette her. Desuden er der indsendt abstract til World Federation of Occupational Therapists’ 
International Congress and Exhibition 2022. 

https://www.dccc.dk/nyheder/maria-vil-give-unge-voksne-et-bedre-liv-efter-kraft/
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Vil du vide mere?  
Læs mere om projektet her eller kontakt:  
 

• Marc Sampedro Pilegaard (projektleder): marc.sampedro.pilegaard@rsyd.dk  
• Maria Aagesen (ph.d.-studerende): maria.aagesen@rsyd.dk  
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