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Transitionsretningslinjen

Dansk Pædiatrisk Selskab



Emil, 17 år

Astma og ADHD

Møder med sin mor til ambulant konsultation

Sidder med sin mobil, svarer med enstavelsesord og ”fint nok”

Indlagt 3 gange i år med status astmaticus

Nu nedsat lungefunktion og tegn på dårligt reguleret astma

Går på produktionsskole, gamer i fritiden

Mor har fundet cigaretter i hans jakke

Transition?

Transfer?

Hvortil?

Hvornår?

Hvordan?
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Hvad er transition?

Transition: en planlagt og struktureret proces, hvor den 

unge (og forældrene) over tid forberedes på øget 

selvstændighed og ansvar i voksenlivet – og på 

overgangen til voksenregi. Formålet er at øge den unge 

patients sygdomsforståelse, egenomsorg og generelle 

handlekompetencer.

Transfer: selve overgangen til voksenregi/almen praksis.



Hvorfor transition?
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• Udvikling-udvikling-udvikling

• Forældrenes skiftende rolle

• Viden, vaner og adfærd

• Trivsel og mistrivsel

• Psykisk ko-morbiditet

• Sygdomskontrol og komplikationer



Hovedelementer

• Tidlig start

• Udviklingstilpasset tilgang og kommunikation med fokus på styrker 

og ressourcer

• Split visits (selvstændig tid med den unge OG tid, hvor forældrene er 

tilstede)

• Samarbejde med modtagende voksenafdeling/almen praksis

• Introduktion til voksenregi og det nye behandlingsteam
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http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/transition_og_overgang_til_voksenafdelingen_efter_høring_300718.pdf



Hvad med forældrene?

Thomsen EL et al. Parents to chronically ill adolescents have ambivalent views on confidential youth consultations – a 

mixed methods study. International Journal of Adolescent Medicine and Health 2019, in press



Split visit modellen

Både-og IKKE enten-eller: split visits

Grundig introduktion, tidlig start, aftale/afklaring og forberedelse med 

den unge og forældrene

Split visits

• støtter den unges udvikling (autonomi)

• styrker – og letter – kommunikationen

• en vigtig del i overgangen fra barn til voksen og fra pædiatrisk til et   

voksenorienteret system

• en mulighed for den unge for at formulere egne spørgsmål og          

diskutere sine egne eventuelle bekymringer
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Samarbejde mellem afdelinger bygger bro



Hvad skal man kunne i voksenregi?



Barndom

• Introducere til et livsperspektiv 

• Information til forældre om diagnose, behandling, prognose og 

fremtid 

• Udviklingstilpasset samtale om diagnose, behandling, egenomsorg 

og fremtid 

• Gradvist øget information og ansvar til barnet
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http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/transition_og_overgang_til_voksenafdelingen_efter_høring_300718.pdf



12-14 år - forberedelse

• Introducere til transition 

• Introducere til ungekonsultationer, der både indeholder 

selvstændig tid med den unge og tid, hvor forældrene er 

tilstede (’split visits’) 

• Introducere til unges patientrettigheder inkl. 

begrænset/betinget tavshedspligt, informeret samtykke og 

aktindsigt 

• Udviklingstilpasset samtale om diagnose, behandling, 

egenomsorg og fremtid 

• Udviklingstilpasset samtale om ungdomsliv (fx vha

HEADS) 
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http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/transition_og_overgang_til_voksenafdelingen_efter_høring_300718.pdf



15-17 år – forberedelse og planlægning

• Udarbejde individuel transitionsplan i samarbejde med 

den unge og forældrene med en klar plan (hvad 

arbejder vi hen imod og forventet tidsplan) 

• Informere løbende om unges patientrettigheder

• Støtte forældrenes parathed og kompetencer til at 

overgive ansvaret til den unge i takt med udviklingen 

• Rutinemæssige split visit konsultationer og 

udviklingstilpasset samtale om diagnose, forløb og 

fremtid 

• Holde fokus på ressourcer og styrker og give plads til 

nysgerrig interesse for den unges liv fx via HEADS-

modellen 
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http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/transition_og_overgang_til_voksenafdelingen_efter_høring_300718.pdf



Transfer – flyttedag

• Opdateret medicinsk resume til den unge, den modtagende afdeling 

og egen læge 

• Introducere til voksenregi og det nye behandlingsteam fx vha

– Fælleskonsultation

– Skriftligt materiale

– Elektronisk materiale

– Besøg på voksenafdelingen

• Hvis det er muligt, planlægges selve overgangen til voksenregi, så 

der tages hensyn til den unges modenhed og præferencer 

• Sikre kontaktpersoner i voksenregi 

• Planlægge mindst en konsultation i voksenregi ved afsluttende 

konsultation i pædiatrien
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”Man køber jo heller 

ikke en lejlighed, man 

ikke har set”

http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/transition_og_overgang_til_voksenafdelingen_efter_høring_300718.pdf



18-24 år – transition efter transfer

• Ungevenlig tilgang og fokus på den modtagende 

voksenafdeling (’transition efter transfer’) 

• Rutinemæssig samtale om diagnose, forløb og 

fremtid 

• Adressere og evaluere viden og kompetencer for 

egenomsorg inkl. evt. behov for forældrestøtte 

• Rutinemæssig adressere ungdomsliv inkl. 

uddannelses/karriere, sex og fertilitet, psykisk 

helbred og sund levevis

• Min. 2 konsultationer hos den sammen 

læge/sygeplejerske efter transfer
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http://paediatri.dk/images/dokumenter/Retningslinjer_2019/transition_og_overgang_til_voksenafdelingen_efter_høring_300718.pdf



Hvordan gør vi det?

www.transitionsforløb.dk
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Tag med hjem

• Transition vs. transfer

• Split visit ungekonsultationer (med og uden forældre)

• Samarbejde med voksenregi

• Kompetencer til egenomsorg

• Introduktion til det nye behandlingsteam

• www.dsum.dk

• www.transitionsforløb.dk

• www.paediatri.dk - retningslinjer

http://www.transitionsforløb.dk/
http://www.transitionsforløb.dk/
http://www.paediatri.dk/

