
Dansk Ungdomsmedicinsk Konference 
23. marts 2021 kl. 14 - 16.15 
Dansk Selskab for Ungdomsmedicin (DSUM)  

afholder den 5. nationale tværfaglige konference som  

 Webinar via Microsoft Teams 

 

Det er gratis at deltage: tilmelding på  

PROGRAM: 
 

- ‘Når man ikke kan det, man allermest har brug for’ v/ Stine Andersen, ung med kræft  
- ‘Danske anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen’ v/ Ena L. Thomsen, ph.d. stud., cand. scient. san.  
- ‘Hvordan tackler unge corona-krisen’ v/ Janne S. Tolstrup, professor, dr.med. 

- ‘Telemedicin for unge: hvordan kommer vi i gang’ v/ Ole H. Nielsen, læge, fellow-programmet  
- ‘Social isolation blandt unge med kræft under corona-nedlukningen’ v/ Signe Hanghøj, post doc., MPH 

 



Ena Lindhart Thomsen: Danske anbefalinger til et ungevenligt sundhedsvæsen 
Cand.scient.san., ph.d. stud., sygeplejerske, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet.  

Hvordan kan vi gøre sundhedsvæsenet mere ungevenligt? Hør om de nye danske anbefalinger og 
om Delphi-metoden, hvor 152 eksperter inkl. unge med kronisk sygdom over tre runder udviklede 
anbefalingerne. 

Janne Schurmann Tolstrup: Hvordan tackler unge corona-krisen? 
Professor, dr.med., Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.  

Hvordan unge tackler den nye hverdag under corona-krisen med hensyn til 1) Unges sociale 
relationer og kontakt til venner, 2) Forholdet mellem unge og deres forældre, 3) Unges fest- og 
alkoholkultur. 

Ole Haubjerg Nielsen: Telemedicin for unge: hvordan kommer vi i gang? 
Læge, fellow-programmet, Børne- og ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital 

Hvordan implementerer vi bedst telemedicin for unge patienter, så det er patientsikkert og fagligt 
ligeværdigt med det fysiske fremmøde. 

Signe Hanghøj: Social isolation blandt unge med kræft under corona-nedluknigen Post. 

Post. doc., cand.mag., MPH, Ungdomsmedicinsk Videnscenter, Rigshospitalet 

Interviews med 13 unge med kræft under nedlukningen af Danmark i foråret 2020. En undersøgelse, 
der pegede på konsekvenser, men også fordele ved at være isoleret under corona-pandamien. 

Stine Andersen: Når man ikke kan det, man allermest har brug for 
Ung i behandling for kræft, Aarhus 

Stine fortæller om, hvordan det er at få en alvorlig sygdom og blive behandlet for den midt i corona-
lockdown fyldt med restriktioner både på og udenfor hospitalet. 


