
Hvordan kan vi bidra til en bedre helsetjeneste for unge som lever 
med helseutfordringer? Et helsefremmende fokus kan handle om å 
gjøre mer av det som går bra. Denne artikkelen forsøker å gi noen 
tips knyttet til dette. Innholdet bygger på teori og erfaringer fra 
samarbeid med ungdommer, foreldre og helsepersonell ved 
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse, 
NK LMH.

DET FINNES GODE GRUNNER FOR IKKE Å HA FOKUS PÅ 
SYKDOM OG BEHANDLING!
”Jeg var så lei av å gjøre andre ting enn vennene mine. Jeg hadde hørt 

at det var farlig å droppe medsiner, men den første tiden merket jeg 

ingen forskjell, før jeg plutselig ble kjempedårlig. Da visste jeg ikke hva 

jeg skulle gjøre.” Sara 16 år.

Ungdomstiden er preget av kognitiv og psykososial modning,  
behov for å være lik andre ungdommer og begrenset erfaring med 
å håndtere ulike situasjoner. De unge har fokus på å ivareta LIVET 
de lever hvor skole, venner, fest, mote, fritidsaktiviteter og mange 
andre ting opptar tiden. Ungdom som lever med helseutfordringer 
og som samtidig skal ivareta utdanning, jobb, relasjoner til venner 
og eventuelle fritidsaktiviteter, møter ofte på utfordringer. For øvrig 
er oppfølgingen for å håndtere disse utfordringene ofte mangelfull, 
samtidig som valgene de unge gjør kan få betydning for helsen 
både på kort og lang sikt.

Ungdom omtales ofte som en gruppe som ikke følger opp egen 
behandling. Årsaker til ikke å følge opp behandling kan være mange. 

Det kan handle om liten tro på at behandlingen virker, vanskeligheter 
med å bruke medisiner, frykt for bivirkninger, eller utfordringer med 
å tilpasse behandlingen til det livet de lever, eller ønsker å leve. 
Uansett årsak, settes ofte tid med venner og prioriteringer knyttet 
til ungdomslivet, foran hvordan sykdommen og behandlingen kan 
følges opp. Mange ungdommer sier for eksempel at de rett og slett 
glemmer en del av den daglige medisineringen.

SAMTALE OG REFLEKSJON ER VIKTIG
”Så bra at du får til alt dette! Hvordan kan du få til enda litt mer av det 

som går bra?” Sykepleier i poliklinikk 

Erfaringen fra å jobbe med ungdom som har ulike helseutfordringer 
er at de ønsker å mestre oppfølging av egen sykdom på best mulig 
måte. Imidlertid er sykdom og behandling bare en del av ungdommens 
liv, og det kan være vanskelig å huske på deler av den daglige  
medisineringen og avtaler med helsepersonell. De kan trenge tips 
om praktisk tilrettelegging, som medisiner i sminkepung og tann-
glass, alarmer på mobilen som minner om avtaler og helsetjenester 
med tilbud på ettermiddag og kveldstid. 

Ungdom følger lettere opp behandling som de tror virker og som 
de kan tilpasse best mulig til livet de ønsker å leve. Forståelsen av 
sykdommens karakter og betydningen av behandlingen øker med 
stigende alder og økt kognitiv utvikling, og etter hvert som de gjør egne 
erfaringer og reflekterer over disse. Avtaler med kort tidsperspektiv og 
konkret innhold vil være viktig. Ungdom har færre erfaringer med å 
løse ulike situasjoner og trenger noen å reflektere med over mulige 
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løsninger de har i ulike situasjoner. ”Døgning” i russetiden kontra 
stabil livsførsel? Hyttetur når medisinene ble glemt igjen hjemme? 

Det å møte hver ungdom som en unik person med andre saker på 
agendaen enn behandlingen og oppfølgingen av sykdommen er 
avgjørende. Ved å tilby tilpasset informasjon og kunnskap, vise tillit 
til og tro på ungdommens mestringsevne kan helsepersonell også 
bidra til at den unge håndterer situasjonen bedre. Det å oppleve at 
man har rimelig kontroll over livet sitt er videre viktig for selvbildet 
og mestringsevnen, og har betydning for både mental og fysisk helse.

”Nå funker det mye bedre på fotballen etter at jeg har fått orden på 

medisinene mine!”

Når du møter ungdommer, finn først ut hva hun eller han er opptatt 
av og opplever som viktig og dernest hvordan dette kan bidra til 
motivasjon for å følge behandlingen. Diskuter ulike løsninger og 
unngå å bruke pekefinger og moraltaler. Mange ungdommer  
understreker at humor er bra og pekefinger er dårlig. Humor kan 
også gjøre det lettere å ta opp følsomme, skambelagte, smertefulle 
eller skremmende temaer.

Viktige samtaletema med ungdom kan være om hun eller han 
• har erfaring med at ”det nytter” å ta medisiner, trene, fysikalsk  
 behandling osv
• forstår hvorfor behandlingen er viktig
• klarer å kombinere oppfølgingen av sykdommen med viktige  
 aktiviteter i hverdagen 
• kjenner andre unge som har helseutfordringer og som hun eller  
 han kan dele erfaringer med
• opplever å ha støtte fra venner, familie og skole
• foreldresamarbeid

LEGG TIL RETTE FOR AT DE UNGE FÅR TREFFE ANDRE I 
LIKNENDE SITUASJON
”Men det er jo den som har hettejakken på, som vet hvor den strammer”

Helse-og omsorgsminister Bent Høie, Paidos, nr 33 (4) 2015.

Mange unge som lever med helseutfordringer kjenner ikke andre i 
liknende situasjon som dem selv. Da oppleves det å møte andre i gruppe 
som svært verdifullt, både med tanke på informasjonen de får og 
det sosiale nettverket og relasjonene de etablerer. Evalueringer av 
gruppebaserte tilbud for ungdom viser generelt stor tilfredshet 
med å treffe andre ungdommer som forstår hvordan de selv har det. 

Det at ungdom underviser hverandre om hvordan takle utfordringene, 
gir gode resultater, enten det dreier seg om egne grupper eller i 
relasjon til klassen de går i. Slik undervisning kan gi bedre livskvalitet 
og mindre skolefravær for unge som lever med helseutfordringer. 
Erfaringslæring kan betraktes som sosial læring. Med det menes 
læring som gir selvinnsikt og læring om seg selv i forhold til andre. 
Gjennom prøving og feiling og gjennom eksempler på gode og 
dårlige valg eller situasjoner, kan ungdom bygge opp egen erfa-
ringskompetanse. Slik er gruppen i seg selv både en arena og et 
redskap for sosial læring.

Det er også verdt å merke seg at ungdom bruker internett for infor-
masjon om helse, men i liten grad er i stand til å vurdere kvaliteten 

på helseinformasjonen de finner. Det er i dag stor mangel på adekvate 
nettjenester for unge som har helseutfordringer. Helsepersonell må 
være oppmerksomme på dette og gjerne spørre hvordan den unge 
tilegner seg helseinformasjon, og hvordan de forstår det de har lest.

MEDVIRKNING ER AVGJØRENDE 
”Ungdom og unge voksnes stemmer skal høres i utformingen av tje-

nester som berører dem. Ungdom vet best selv hva som skal til for at de 

skal få bedre helse og livsvilkår, forutsatt at de har tilgang til relevant og 

nødvendig informasjon om egen sykdom /funksjonshemming.” (#Ung-

domshelse – regjerningens strategi for ungdomshelse 2016 – 2021)

Brukermedvirkning er avgjørende i et helsefremmende perspektiv 
og bygger på en aktiv deltakelse fra ungdommene.  Tradisjonelt har 
forholdet mellom helsepersonell og pasient vært kjennetegnet av 
avhengighet, hvor den som behandler er den som kan og vet og 
ungdommen kun en passiv mottaker. 

Reell medvirkning er avgjørende om man skal lykkes med å tilby 
unge gode læringstilbud som berører de tema ungdommene ønsker 
å lære om og formidles slik at det bidrar til læring og mestring. Det 
krever rom for at mål og tiltak åpent kan diskuteres og at ungdommene 
anerkjennes som aktive samarbeidspartnere. Det innebærer at vi som 
helsepersonell må gi fra seg makt og kontroll og arbeide sammen 
med ungdommene i planlegging, gjennomføring og evaluering av 
ulike læringstilbud for denne målgruppen. Vår erfaring er at ungdom 
er kompetente brukermedvirkere, men at de kan trenge å bli presentert 
for ulike ideer og valg når læringstilbud skal etableres. Hva er mulig å 
få til både med tanke på innhold og organisering? 

TREFF MEG! SÅ JEG KAN BLI HELT SJEF!
For å tilby kvalitetsmessig gode og nyttige opplæringstilbud for 
ungdom som lever med helseutfordringer og deres foreldre, trengs 
det kompetente fagpersoner. I tillegg trengs det tilbud som ungdom 
 selv har vært med å utarbeide. Mot denne bakgrunn har Nasjonal 
kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) 
samarbeidet med mange ungdommer, unge voksne, foreldre og 
fagpersoner samarbeidet for å lage:
1. Treff meg! – et kompetansehevingsprogram for helsepersonell 
som arbeider med ungdom og unge voksne som har en langvarig 
helseutfordring 
2. Helt sjef! - lærings- og mestringstilbud for 
- ungdom som har langvarige helseutfordringer i alderen 12-16 år 
- unge voksne som har langvarige helseutfordringer i alderen 17-26 år
- foreldre

Treff meg! er et kompetansehevingsprogram som strekker seg 
på tvers av diagnoser. Målgruppen er fagpersoner i spesialist- og 
kommunehelsetjeneste som møter unge. Programmet består av 
tre filmer med tilhørende refleksjonsspørsmål og fagstoff med 
referanser. Innholdet er kvalitetssikret av tverrfaglig forankret helse-
personell og er knyttet til åtte hovedtema: Overganger, gode møter, 
læring i grupper, psykososial utvikling, mestring, livet kjennes tungt, 
rettigheter og foreldresamarbeid. Målet er å bidra til refleksjon og 
kompetanseutvikling for helsepersonell som møter og samarbeider 
med unge. Programmet kan gjennomgås på egenhånd eller som 
en del av en fagdag. Filmene kan også brukes i møter med unge 
som har langvarige helseutfordringer eller deres foreldre.
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Helt sjef! er lærings- og mestringstilbud med helsefremmende per-
spektiv som bidrar til å synliggjøre ressursene i den enkelte deltaker. 
De tre tilbudene er gruppebaserte og strekker seg over seks samlinger. 
Hvert tilbud ledes av en fagperson og en brukerrepresentant/ung 
voksen. En håndbok beskriver anbefalinger for gjennomføringen. 
Den inneholder en oversikt over 16 pedagogiske verktøy og innspill 
til hvordan bruke dem. I tillegg finnes det brosjyrer, maler for 
invita-sjonsbrev til de unge og til foreldre og annet materiell til 
hjelp for dere som ønsker å sette i gang med Helt sjef!.

Treff meg! og Helt sjef! og verktøyene som er utviklet kan brukes som 
de er, eller tilpasses lokale behov. Det hele kan lastes ned fra NK 
LMHs nettside, på www.mestring.no/umm

Rambøll har evaluert betydningen av å gjennomgå programmet og 
delta på tilbudene. Evalueringsresultatene var positive. Les mer på 
http://mestring.no/evaluering-tilbud-unge-foreldre-og-fagpersoner-
godt-mottatt/.

Det kreves systematisk arbeid over tid for å skape kvalitetsmessig 
gode og likeverdige helsetjenester for ungdom og unge voksne. 
Trenden med å opprette ungdomsråd ved alle sykehus er et godt 
steg i riktig retning. #Ungdomshelse – regjerningens strategi for 
ungdomshelse 2016 – 2021 har gitt noen retninger for videre 
arbeid, men må utfordres og tydeliggjøres i tiltak for å bidra til 
gode helsetjenester for ungdom som har helseutfordringer. Vi 
håper uansett at du har fått noen tips og oppfordrer alle å se til se 
på nettsidene til Akershus universitetssykehus www.ungdomsmedisin.
no samt sidene til Unge funksjonshemmede og Barneombudet og 
til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen 
helses sider, for å etablere tilbud for unge som lever med helse- 
utfordringer, og deres foreldre http://mestring.no/umm.

”Min største utfordring er kanskje å leve godt med det, med min sykdom; 

å kunne tenke på det som en positiv ting, og ikke en negativ ting. På en 

måte vokse med det” Guro. Utvikling og evaluering av UMM, Haugstvedt, 

K.T.S. og Morvik, H. Paidos nr 33(4)2015

TAKK TIL 
Takk til Randi Grønseth, Gyldendal akademiske og Ann Britt Sandvin 
Olsson, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen 
helse (NK LMH), for bidrag i arbeidet med bokkapittel og artikkel.

OM NK LMH
Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 
er en kompetansetjeneste på fagområdet læring og mestring ved 
langvarige helseutfordringer. Kompetansetjenesten har som opp-
gave å faglig støtte opp under lærings- og mestringsvirksomhet i 
helseforetak og kommuner. 

I lærings- og mestringstilbud legges det til rette for at brukere, 
pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i sin situasjon og bli 
styrket i å håndtere egne helseutfordringer. Brukermedvirkning er 
en forutsetning for all lærings- og mestringsvirksomhet. Et godt 
samarbeid mellom brukere og fagpersonell om lærings- og mestrings- 
tilbud er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir 
møtt. NK LMH har 20 års erfaring med brukermedvirkning på system- 
nivå, og har samarbeidet med ungdom og unge voksne siden 2005.

Besøk oss på www.mestring.no og meld deg på nyhetsbrev, eller 
følg oss på Facebook og Twitter (@mestringno)
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