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Jeg har været så heldig at modtage et tilskud på 2.500 kr. fra Fagligt Selskab for 
Dermatologiske Sygeplejersker. Tilskuddet modtog jeg i forbindelse med min deltagelse ved 
the 24th World Congress of Dermatology, Milano, i forlængelse af pinsen 2019. 

Mit primære formål med deltagelsen var at præsentere resultater fra ny dansk forskning om 
unge med psoriasis og deres forældre på konferencens Nursing Meeting, der gennem mange 
år er blevet arrangeret af British Dermatological Nursing Group. Første gang jeg deltog i et 
Nursing Meeting var på the 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, i 2011. Dengang var 
der ganske få indlæg og tilsvarende få tilhørere, omkring 20 så vidt jeg husker. Siden er 
mødet vokset stabilt i takt med, at interessen for forskning og udvikling inden for 
dermatologisk sygepleje har været støt stigende. Det så vi i år, da programmet strakte sig 
over en hel dag med tilsvarende stor deltagelse – der var vel omkring 100 sygeplejersker 
tilstede. Det var meget opmuntrende. 

Nursing Meeting har altid ligget uden for selve kongressen, både når det gælder 
verdenskongresser og i forbindelse med EADV’s kongresser. Men det ændrer sig nu. EADV 
har for første gang inviteret til EADV Nurse Day på den årlige kongres. Det bliver lørdag den 
12. oktober 2019 i Madrid. Det er glædeligt, at man fra akademiets side åbenlyst anerkender 
betydningen af et tværfagligt engagement i behandling/pleje, uddannelse og forskning, og 
ikke mindst sygeplejerskernes rolle heri. Jeg har selv den glæde at deltage i dagens program, 
der spænder vidt – fra håndeksem over bensår til håndtering af biologisk medicin. Endvidere 
deltager jeg i tværfaglige møder, hvor også patienterne er repræsenteret. Vi vil sammen 
planlægge de kommende EADV Nurse Days. Det ser jeg som et væsentligt fremskridt for 
dermatologisk sygepleje, ikke mindst for patienterne, der har behov for evidensbaseret 
sygepleje. Endvidere er det et godt argument for, hvorfor det er vigtigt at vi som faggruppe 
skal deltage i de kommende EADV-kongresser. 

Tilbage til Mødet i Milano, hvor sygeplejersker fra Australien, Brasilien, Danmark, UK og USA 
var på talerstolen med et meget alsidigt program, modereret af veloplagte arrangører. Jeg vil 
her i det følgende give et kort resume af det danske bidrag, Unges behov for støtte til 
håndtering/egenomsorg i forbindelse med en kronisk sygdom som psoriasis, og fremhæve 
nogle pointer, jeg finder vigtige at overveje i klinisk praksis.  

I præsentationen fik vi endnu engang slået fast, at psoriasis nu er anerkendt som et globalt 
problem, og at der er fokus på et behov for en holistisk tilgang, en helhedsorienteret og 
patientcentreret tilgang, som en forudsætning for at opfylde patienterne komplekse behov 
for behandling og pleje, herunder støtte til egenomsorg. Alligevel har der ikke været et 
specifikt fokus på unge menneskers særlige behov inden for forskning og udvikling i vores 



fag. Vi ved, at psoriasis kan have et mildt forløb i barndommen men også har en tendens til 
at forværres i puberteten, og at de unge med psoriasis har særlige udfordringer med smerte, 
kløe og søvnbesvær. Allerede i ungdomsperioden er der forhøjet risiko for følgesygdomme 
som fedme, diabetes, psoriasisgigt og depression, og vi ved, at de unge kæmper med et 
anderledes udseende og deraf følgende problematikker med isolation og stigmatisering. 
Hvordan de klarer alle disse udfordringer i ungdomsperioden har stor betydning for deres 
livsforløb. Her har de brug for hjælp og støtte fra både forældre og professionelle, idet 
sygdomsforståelse, sundhedsadfærd og sundhedskompetencer grundlægges i ungdommen 
og ofte vedvarer ind i voksenlivet. Så denne periode kan forstås som et vindue, hvor vi som 
professionelle har mulighed for at hjælpe både de unge og deres forældre med at støtte de 
unges udvikling med kronisk sygdom. 

Præsentation var baseret på et studie med 25 unge mennesker i alderen 15 til 24 år, alle med 
moderat til svær psoriasis. I præsentationen blev det fremhævet, at der selvfølgelig er helt 
særlige oplevelser knyttet til det at være ung med psoriasis i forhold til gener fra hud og 
hudens udseende. Men det blev også pointeret, at unge med psoriasis deler mange af de 
samme problemstillinger som andre unge med sygdomme som fx diabetes, gigt, cystisk 
fibrose og hjertekarsygdomme. Studier på tværs af disse kronisk sygdomme viser, at unge 
kan blive meget forskrækkede når det går op for dem, at de har en kronisk sygdom, de skal 
leve med ikke blot gennem ungdomsperioden men måske resten af livet. Og det uanset om 
de har haft sygdommen som børn. Generelt er der tendens til, at de føler sig ensomme i 
behandlingsforløbet, og at de føler, at hverken forældre eller sundhedspersonale kan forstå, 
hvordan sygdommen påvirker dem. De kan have svært ved at tale om deres sygdom med 
andre mennesker, og helt overordnet er det fælles for dem, at de føler sig anderledes og blot 
ønsker at være som deres kammerater.  

Det blev desuden fremhævet, at de unge har brug for, at vi som sundhedsprofessionelle 
forstår og handler på, at det er en årelang proces at lære om sygdommen og at udvikle 
autonomi og handlekompetence til selv at tage vare på psoriasis og dens eventuelle 
følgevirkninger.  

Endelig blev det i præsentationen slået fast, at vi inden for dermatologien nu må begynde at 
kigge omkring på den evidens og de retningslinjer, der allerede findes om unge med kronisk 
sygdom og deres behov for støtte til at håndtere og balancere en kronisk sygdom med et så 
normalt ungdomsliv som muligt. Det blev anbefalet, at vi fremover udvikler systematiske 
forløb som anbefalet af WHO, Dansk Pædiatrisk Selskab og Ungdomsmedicinsk Videnscenter 
ved Rigshospitalet. Sådanne forløb har til formål at støtte overgangen fra barn til voksen med 
en kronisk sygdom, og indebærer:  

1) Start i en tidlig alder, 12-14 år, med gradvis at involvere de unge i deres behandling 
og pleje samt tilbyde split-konsultation (med og uden forældre). 

2) Facilitering af tillidsfulde relationer – de unge har brug for en gensidig tillid til os. De 
vil gerne tale om det, der optager dem. Her har kommunikationsredskaber som 
HEADSS (Home, Education, Activities, Drugs, Sex, Suicide) vist sig at være værdifulde. 

3) Støtte til at opleve normalitet og udvikle identitet og autonomi. Forskning har vist, at 
storytelling, altså fortællingen om sig selv, og peer support (støtte fra jævnaldrende) 
er særligt virksomme til at facilitere følelsen af at være normal i de unge år.  

Så måske er der noget at tage fat på i vores praksis for de af os, der arbejder med de unge og 
deres særlige problematikker. 


