
Vanskeligheder ved deltagelse og behov for støtte oplevet af teenagepiger med 

muskelsvind 
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Baggrund 

Forskning om mennesker med nedsat funktionsevne har sjældent fokus på køn, men der i mod på diagnose, 

funktionsniveau eller alder (1, 2, 3). 

Formål  

At undersøge oplevelse af dagligdag og vanskeligheder samt behov for støtte hos danske teenagepiger med 

muskelsvind. 

Metode  

32 piger med en muskelsvinddiagnose i alderen 12-18 år deltog i et semistruktureret interview. 

Interviewguide blev udviklet på baggrund af fokusgruppeinterview med 7 kvinder med muskelsvind i 

alderen 19 – 24 år og på basis af forskningsbaseret og praktisk viden.  

Det metodiske udgangspunkt var fænomenologisk med et interaktionistisk perspektiv. 

Analyse blev foretaget ved registrering af betydningsbærende elementer og efterfølgende kondensering ud 

fra såvel en induktiv som deduktiv tilgang.  

Resultater 

På et overordnet plan er pigerne tilfredse med samfundsrelaterede forhold som skole, praktisk hjælp og 

hjælpemidler. Mere end tre fjerdedel af de ældste piger havde det bedre i skolen på 

undersøgelsestidspunktet, end to år tidligere. På det kropslige plan giver muskelsvind et stort antal gener, 

som i væsentlig grad påvirker muligheden for deltagelse i aktiviteter med venner, i skolen og i 

fritidsaktiviteter. Pigerne må undlade aktiviteter med vennerne og deltager ikke i alle de fritidsaktiviteter, 

de gerne vil.  

Konklusion  

Støtte til teenagepiger med muskelsvind bør primært ydes i 12-14 års alderen eller episodebestemt fx ved 

diagnosetidspunkt, sygdomsprogression eller ungdomsrelaterede overgange.  
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