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At bygge bro mellem liv og sygdom hos unge med ADHD og somatisk komorbiditet 

ADHD er en af de hyppigste psykiatriske lidelser blandt børn og unge. ADHD er en kompleks 

lidelse forbundet med sociale, emotionelle, faglige og adfærdsmæssige udfordringer. Ydermere er 

forekomsten af somatiske (medicinske) lidelser højere hos børn og unge med ADHD end børn og 

unge uden ADHD. Forskning om ADHD og somatisk komorbiditet hos børn og unge er begrænset, 

og den forskning, der foreligger, understeger vigtigheden i at udvikle behandling og pleje til børn og 

unge med ADHD og somatisk komorbiditet i hospitals regi. Teenageårene er en udfordrende tid for 

børn og forældre, hvorfor der er behov for at udvikle interventioner direkte til deres behov. Guidet 

Egen-Beslutning er muligvis en egnet metode til at støtte unge og forældre i at håndtere ADHD og 

somatisk komorbiditet i hverdagslivet.  

Formålet med Ph.d. projektet er at tilpasse og afprøver metoden Guidet Egen-Beslutning til unge 

med ADHD og somatisk komorbiditet og deres forældre i pædiatrisk og psykiatrisk hospitalsregi – 

et mixet metode pilot studie.  

Ph.d. projektet består af tre studier:  

Studie 1 er en kvalitativ undersøgelse af unges oplevelse af at håndtere ADHD og somatisk 

komorbiditet i hverdagslivet. Resultaterne fra dette studie anvendes i processen med af tilpasse 

metode Guidet Egen-Beslutning til denne målgruppe.  

Studie 2 en evaluering af, hvordan Guidet Egen-Beslutning påvirker unges håndtering af sygdom, 

forældrenes oplevelse af forældrerollen, samt unge og forældres oplevelse af støtte og involvering 

fra sundhedsprofessionelle, samt den unges oplevelse af støtte og involvering fra forældre.  

Studie 3 er en evaluering af processer i Guidet Egen-Beslutning med fokus på relationer i triaden 

af unge, forældre og sundhedsprofessionelle. 

Ph.d. projektet udvikler viden om Guidet Egen-Beslutning til unge med ADHD og somatisk 

komorbiditet og deres forældre. Det kan muligvis bidrage med viden, om hvordan 

sundhedsprofessionelle på systematisk vis kan involvere patienter og pårørende i 

sundhedsvæsnets ydelser. Ydermere vil dette studie udvikle viden om unge med ADHD og 

somatisk komorbiditet på tværs af psykiatri og somatik, hvilket måske kan bidrage til diskussionen 

om kontinuitet i pleje og behandling til denne gruppe af patienter.  


