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...Det er pepperkakebaking som står på programmet denne formiddagen. Ungene koser seg med å rulle ut 
deigen og stikke ut geiter og hjerter, menn og koner. Instruktørene hjelper til så godt de kan for at ikke 
deigen skal bli for tynn, slik at kakene skal beholde både armer og ben når de løftes opp på steikebrettet.  
En av de eldste jentene i gruppa, går rundt og hjelper de andre. Det er bare så vidt man kan ane en svak 
halting. Hun styrter til når noen av de andre barna sukker oppgitt, eller hun ser at et hjerte holder på å 
slites i to, og forklarer moderlig veslevoksent hvordan det skal gjøres. Når noen roper navnet hennes fra 
høyre snur hun alltid hodet helt rundt for å få øyekontakt, før hun svarer med et smil.  
 
Senere samme kveld snakker vi med mor. Det er to år siden Emma fikk diagnosen, da hadde mor lurt på 
om noe var galt en stund. Jenta ble operert dagen etter, det var dramatisk. Nå er hun helbredet, men noen 
små fysiske mén må hun alltid slite med. Og hvem vet om hun ikke blir syk en annen gang? 
 
Mor sier hun er sliten. Det er mye mer jobb og ting som må ordnes, enn hun kunne ane. ”Ingen fortalte 
noe om det. Dersom jeg hadde vist det jeg nå vet, hadde jeg aldri reist fra sjukehuset med henne den 
gangen. Jeg føler en god tilhørighet når jeg er på barneavdelingen, men med det samme vi kommer ut er 
ensomheten tilbake.”  
”Det er utrolig mye stress med alle tjenestene hun har krav på. 19 forskjellige instanser å holde styr på. 
Egentlig var det PP-tjenesten som skulle hatt det ansvaret. 
Når vi spør hvordan hun har det på BHSS, sier hun at hun er veldig trett, at madrassen er som betong, at 
hun ikke har sovet på fem dager. Et annet problem er at hun føler hun må ta mye initiativ overfor 
personalet.  
”Men det har vært fint for Emma å komme i kontakt med andre. Hadde det ikke vært for det, gleden over å 
se henne mestre aktivitetene, hadde jeg reist hjem for lenge siden.” 
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Preface 
 
Høsten 2003 begynte vi å arbeide med det medisinske embetsstudiums obligatoriske oppgave. I forkant av 
vårt valg av tema ble det fra mange fagkretser orientert om ulike aktuelle tema for oppgaveskriving. Vi 
var åpne for mange muligheter, men fattet spesielt interesse etter møtet med dr. Frøystad fra Beitostølen 
helsesportsenter. Gjennom ytterligere samtaler med ham og senteret, samt vår veileder Erik Bautz-Holter 
ble en avtale etablert og vi gikk i gang med planleggingen. Også ved BHSS var mulighetene mange. Vi 
ble spesielt interesse i en gruppe med syv funksjonshemmede barn som skulle være ved senteret på samme 
tid som oss. Gruppen hadde en variert sammensetning både hva alder og type funksjons hemming angikk. 
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Dette medførte at det ikke var noe tema for fordypning som pekte seg ut i noen stor grad. Samtidig 
begynte vi å leke med tanken på fokus på foreldrene i denne sammenhengen. Var det gjort noen studier 
som gikk på deres rolle som aktører i møtet med behandlingsapparatet? Hvordan virket et slikt konsentrert 
opphold og møte med habiliteringsvesenet inn på deres og familiens liv? Hvordan var det egentlig å ha et 
funksjonshemmet barn?  Vi syntes disse tankene var spennende å jobbe litt med, men bestemte oss for å 
avvente noe med konkretisering av problemstilling, og se om vårt åpne møte på BHSS ville bringe oss 
nærmere. Det vi visste var at vi ville fokusere på foreldrene og søke å få gjort dybdeintervjuer med 
samtlige.  Vi gjorde avtale om noen ukers opphold ved senteret i desember -03, hvor vi skulle lære å 
kjenne både behandlingsmodellen og den spesielle gruppen vi hadde sett oss ut. 
Ved ankomst BHSS ble vi tatt vel imot og godt innkvartert. Allerede første dag ble vi introdusert for 
gruppen vi skulle følge og deres ledsagere, hvorav to ikke hadde foreldre som ledsager. Vi fikk 
muligheten til å presentere våre intensjoner med oppholdet og innhentet samtidig skriftlig godkjenning fra 
ledsagerne hvor vi redegjorde for taushetsplikt, anonymisering og intensjon. Samtlige foreldre skrev 
under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Innledning 
 
Habiliteringen har vært en drivkraft i det sosiale for meg. Den har bidratt til at jeg har fått det bedre selv. Sitte slik i lag med deg 
eller en fysioterapeut og prate om ymse, om oppvekst om barneoppdragelse. Det blir både interessefelt og engasjement. Mer 
positivt enn en belastning. 
 
Møtet med Beitostølen var et møte med mennesker og systemer som ønsker å gi barn omsorg, hjelp til 
mestring og normalisering. I vårt samfunn finnes det mange slike institusjoner som gjør mye for at 
funksjonshemmede barn skal få en så god oppvekst som mulig.  
De fleste vi har snakket med og det meste av litteraturen vi har kommet over, rommer mye takknemlighet 
fra disse barnas foreldre. De opplever at habiliteringen er med og gir barna deres nye muligheter. Og vi 
har selv i møte med foreldrene gjentatte ganger hørt positive erfaringer så vel som rørende takknemlighet, 
overfor habiliteringsvesenet. Både forskning og enkeltmennesker er i tillegg klar på at arbeidet rettet mot 
barna også betyr mye for foreldrene. Å se sine egne barn mestre måltider på egen hånd eller entre skiløypa 
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for første gang med nylaget protese og nystrikka topplue er en stor opplevelse der og da så vel som en 
kilde til langsiktig mestring for barnets pårørende. 
 
Vårt møte med foreldre til funksjonshemmede barn på BHSS skapte imidlertid et annet spørsmål. En 
tanke og et utrykk som ikke på langt nær er like sterk som takknemligheten og engasjementet, men likefull 
var det en åre som vi fornemmet var der under overflaten, og som vi noen ganger også syntes stakk tydelig 
frem hos foreldrene under samtale og i leken.  
 
Spørsmålet vi stilte oss var om ikke en så stor og kompleks mobilisering av habiliteringsvesen og av 
foreldreanstrengelse ikke også noen ganger vil oppleves som en belastning? 
 
At vi i førstningen begynte å stille spørsmål ved om habiliteringen ikke også må oppleves som en 
belastning både rent praktisk og psykologisk, kan nok enkelt forklares med at møtet med barna og 
foreldrene var en overveldende opplevelse som både tiltrakk og skremte. Etter hvert som vi gjennom 
samtale og observasjon fikk et tydeligere bilde av familien rundt barnet, ble imidlertid spørsmålet 
fremdeles hengende. Gjennom alle solskinnsmilene og mestringsbrølene ante vi at habiliteringen også har 
kostet sitt. Det enorme emosjonelle engasjementet fra foreldre og behandlere har kanskje også en 
skyggeside. Og midt i det ufravikelige fokuset på barna, spurte vi oss selv hvordan opplever foreldrene 
selv møtet med BHSS og habiliteringsvesenet.  
 
Etter hvert som vi har arbeidet med denne problemstillingen har vi også funnet gjensvar for dette aspektet 
i nyere studier rundt familien til funksjonshemmede barn. Tøssebro og Lundebys store norske 
undersøkelse om hvordan det er å vokse opp som barn og som familie med funksjonshemming Tøssebro 
og Lundeby, 2002) har også berørt disse spørsmålene. Formuleringen i overskriften er hentet nettopp fra 
denne studien. 
 
Kanskje er det ikke så overraskende at det er store variasjoner hva tilfredshet med systemet angår. Men 
med tanke på den store kraftanstrengelsen og den gode hensikten som ligger bak vår habilitering synes vi 
likevel det er verdt å stoppe opp ved funnet at noen foreldre i bunn og grunn opplever habiliteringen som 
et ”nødvendig onde.” Andre beskriver habiliteringsvesenet som et ”flerhodet troll”. Og møtet med det som 
”en langvarig kamp.”(Tøssebro og Lundeby, 2002) 
 
Igjen kan en selvsagt avfeie dette som individuelle ytringer eller normal variasjon i tilfredsheten med et 
normalt, godt tjenestetilbud. Tilbakemeldingene som Tøssebro og Lundeby har gjengitt er selvsagt meget 
nyanserte, og det negative er på ingen måte dominerende. Likevel er det tydelig at enkelte opplever møte 
med habiliteringsvesenet først og fremst som et nødvendig onde. Mens mange sier at ”Veien var tung, 
men nå fungerer det.” I tillegg kommer det at kritikken mot habiliteringsvesenet oftest er rettet mot 
vanskelig prosesser, mer enn mot allerede etablerte ordninger og deres funksjon. 
 
Når vi i allerede i overskriften velger habiliteringsvesenet, et nødvendig onde for foreldrene, som 
synsvinkel, er det som nevnt på bakgrunn av egne møte med foreldre, samt møter med foreldre i 
litteraturen. I tillegg har vi funnet mye støtte for et slikt perspektiv også i mer teoretiske utredninger. 
Habiliteringsvesenets sikte er barna, og siktemålet er omsorg, mestring og normalisering. Like fullt sier 
nyere systemteori at langt flere effekter, sideeffekter og uheldige virkninger vil måtte påregnes. (ref) At 
mange foreldre opplever de velmente tiltakene overfor deres barn også som en belastning som foreldre, 
finner en naturlig teori her.  
 
At disse hjertesukkene ikke bare er spredte ytringer eller teoretiske avledninger, finner også dekning i 
utenlandske studier. I forbindelse med en ny lov angående habilitering av funksjonshemmede barn i 
Storbritannia (Carers and disabled children act 2000) er det arbeidet en del med disse spørsmålene. Studier 
derfra viser at økningen av tilbud og tiltak for funksjonshemmede barn og deres familier, har vært stor, 
men at det er store problemer med å gjøre seg nytte av dem (Chamba mfl 1999) Samt at foreldrenes 
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opplevelse av udekte behov forblir alarmerende sterk til tross for enorme anstrengelser fra myndighetenes 
side (Beresford 1996, Sloper 1999, Read og Clemets 2001) Dette viser at habiliteringsarbeid rommer 
komplekse konflikter og samspill mellom ambisjon og emosjon som krever mye gjennomtenking. I 
forarbeidene til den relativt nye loven vedrørende omsorgen for funksjonshemmede barn er det endatil 
understreket at alle habiliteringstiltak skal veies mellom foreldrenes og barnas interesser (Bamford mfl, 
1999). 

 
I vår begrunnelse for valg av problemstilling kan det synes som vi velger å være blinde for barnas 
situasjon og behov. I en rekke undersøkelser er det imidlertid vist at foreldrenes velbefinnende påvirker 
funksjonshemmede barns habilitering (Sloper 1999) og at foreldrenes egne opplevelser og erfaringer, som 
for eksempel smerte påvirker barnas persepsjon og mestring (Svahnberg LE, Anthony KK mfl 2001, 
Lagerheim B) Studier ved BHHS har dessuten vist at den subjektive opplevelsen av funksjonsbedring er 
større enn den objektive, dette åpner for muligheten at foreldrenes opplevelse av habiliteringen har 
avgjørende betydning for resultatet av habiliteringen på barna (Blaasvær S, Stanghelle JK, 1999) 
 
 
Habiliteringen - et nødvendig onde 
Hvordan foreldre til funksjonshemmede barn opplever møtet med habiliteringsvesenet som en 
belastning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definisjon og Avgrensing 
 
Vi ønsker i denne oppgaven å se på hvordan foreldre til funksjonshemmede barn opplever 
habiliteringsvesenet som en belastning. 
 
Med foreldre til funksjonshemmede legger vi en vid betydning av betegnelsen funksjonshemmet. I og med 
at vi her ikke ønsker å sammenligne opplevelser eller grad av belastning mellom ulike grupper av 
funksjonshemmede eller mellom funksjonshemmede og friske familier, er det ikke behov for noen klar 
avgrensing med hensyn til grad eller art. I stedet lar vi habiliteringen definere funksjonshemmet som 
ethvert barn som får tilbud om eller mottar habiliteringstjenester. Som foreldre til disse barna har de alle 
en eller annen opplevelse av møtet med habiliteringsvesenet.   
 
I ethvert møte er det to eller flere deltakere. I vår oppgave er habiliteringsvesenet en deltaker med flere 
ansikter. Både storsamfunnet, helsevesenet og enkeltindivider i personalet setter foreldrene stevne i møte 
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med habiliteringsvesenet. Vi har primært valgt å se på Helsevesen, så som sykehus, 
kommunehelsetjeneste og spesialiserte institusjoner, samt sosialvesenet, skole/barnehage, som de viktigste 
møteplassene.  
Imidlertid interesserer vi oss ikke for de respektive rene medisinsk faglige møtene, eller de rent 
sosialøkonomiske eller pedagogiske møtene, med fokus på det særegent faglige innholdet i møtet, selv om 
dette selvsagt er viktig både for habiliteringen og foreldrene. Bare i den grad disse møtene er alminnelige 
og generaliserbare, vil vi gjengi dem som et utrykk for eller en drøfting av møtet med habiliteringsvesenet 
som en belastning. Vi har valgt å fokusere på de tankene og følelsene som oppstår i møtet, nettopp 
opplevelsesdimensjonen, mer enn de praktiske resultatene og konsekvensene av møtet. Det handler med 
andre ord om kommunikasjon og prosess, om relasjon, om kognisjon og om emosjon.  
 

Som nevnt under definisjon av funksjonshemmet er det ikke vår ambisjon å veie eller vurdere ulike 
opplevelser opp mot hverandre på bakgrunn av ulike variabler, eller lage en rangert liste over de 
vesentligste opplevelser. Vi ønsker ganske enkelt å samle inn ulike erfaringer som foreldre har gjort seg i 
møte med habiliteringsvesenet for å få et større og klarere bilde av habiliteringen som opplevd belastning 
for foreldrene 

 

Selv om det altså primært er beskrivelser av foreldrenes opplevelse som er vårt spørsmål, har vi valgt å 
sette dette inn i en større og dypere ramme ved å se hva et møte med habiliteringen er et møte med, samt 
hvem disse foreldrene er som opplever dette møtet på denne måten. Hvem det er som møtes og hva disse 
bringer til torgs, er selvsagt avgjørende for hvordan møtet oppleves. Det er for øvrig ikke innenfor vår 
oppgave å analysere hva som er årsaken til at møtet oppleves som det gjør, men mer at følelser og tanker, 
opplevelsene får en kontekst i et ansikt og et rom, at det blir et møte. Dette er også forenlig med hensyn til 
ovennevnte systemteorier.   

 
Å være foreldre til et sykt barn er for øvrig et stort og utømmelig tema. Å få et barn, ha et barn, at barnet 
får en diagnose og siden vekselvirkningen mellom det syke barnet, foreldrene og omgivelsene, vil også gi 
en opplevelse av belastning i seg selv. En slik utvidelse ville selvsagt bli altoppslukende, men samtidig er 
grensegangen til vår problemstilling ganske hårfin. Ettersom opplevelsen av vårt møte er påvirket av hele 
foreldrelivet. Ved å bruke noen avsnitt på å tegne det funksjonshemmede barnets forelder for seg, håper vi 
at det kan være enklere å skjelne noe tydeligere de elementene som er mer opplevelsen av møtet med 
habiliteringsvesenet, enn alle de andre erfaringene man gjør seg og bærer med seg som menneske og som 
forelder til et barn så vel som til et sykt barn.  
Når vi også ønsker å skissere habiliteringsvesenet som begrep, verdier, holdninger, lovverk, realisering 
gjennom helsevesenet og andre habiliteringsinstitusjoner, er det med den samme begrunnelsen. Heller 
ikke her ønsker vi å vurdere effekten av god og dårlig habilitering på foreldrene, på samme måte som vi 
ikke har ambisjon om å se på ulike foreldrefaktorers påvirkning på opplevelsen. Vi har derimot som 
utgangspunkt at habiliteringen av funksjonshemmede barn gir en positiv gevinst for barnets opplevelse av 
omsorg, mestring og normalisering.  
Vi ønsker med andre ord ikke å se på og sondre mellom foreldre-effekten av god og effekten av dårlig 
habilitering, da dette ville kreve en omfattende validering av den kvantitative og kvalitative effekten av 
habiliteringen av barn.  
 
 
 
 
Metode  
 
Med dette for øyet har vi valgt et bredt spekter av metoder.  
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Aller først har vi egne uformelle erfaringer i møte med barn og foreldre på Beitostølen. Bortsett fra 
samtalemøtene og intervjuene vi hadde med enkeltforeldrene, er ikke de generelle erfaringene nedtegnet i 
noen loggbok. Enkeltepisoder i møte med barna og foreldrene og hvordan det daglige programmet på 
Beitostølen forløp, føles like fullt friskt i minne og vil bli anvendt noen ganger i oppgaven. For øvrig 
bærer vi bevisst og underbevisst med oss ansiktsutrykk og fortellinger som klart har påvirket prosessen 
med denne oppgaven. Ettersom vi ikke på forhånd satte opp noen avgrensning med hensyn til hvilke 
opplevelser vi var mest interessert i, må vi anta at det har vært element av underbevisst sortering i den 
første åpne fasen før vi begynte å se etter mønster i den foreliggende litteraturen. 
 
Dybdeintervju som metode ble imidlertid gjennomført etter planen. Som nevnt hadde vi samtaler med 
foreldrene i felleskap på to samlinger. Her ble informasjon gitt om bruken av intervju og taushetsplikt 
diskutert. Et valg vi gjorde var at vi ikke gikk ut med temaet for samtalen før vi møtte foreldrene på 
tomannshånd, de visste bare at det skulle handle om det å være foreldre til funksjonshemmede barn. Alle 
som var til stede som foreldre til et av habiliteringsbarna fikk tilbud om å være med, alle seks svarte ja. 
 
Alle intervjuene forløp etter planen, unntatt at vi manglet digitalt opptaksutsyr på det ene intervjuet og 
måtte notere for hånd. Ellers benyttet vi opptaker. Ut fra disse varte intervjuene fra en time til nesten to. 
Ved alle intervjuene var vi begge til stede, men bare den ene førte ordet, den andre satt i bakgrunnen og 
stilte bare spørsmål ved noen få tilfeller og noterte stikkord for enklere å orientere seg på båndet etterpå. I 
alle intervjuene var det bare den ene forelderen som var til 
stede. Dette hadde sammenheng med at bare den ene forelderen var på stedet til enhver tid. Dessuten 
syntes det som en fornuftig løsning all den tid foreldrenes individuelle og relasjonelle tanker, følelser og 
erfaringer var i fokus. På den andre side kunne det selvsagt gitt en ny dimensjon til beskrivelsen dersom 
begge foreldre ble intervjuet der det finnes to foreldre.  
 
Vi gikk bredt og åpent ut i våre intervjuer. På forhånd hadde vi laget et semistrukturert intervjuprogram. 
Først personalia. Deretter den første opplevelsen av å få et sykt barn. Positivt og negativt. Som 
enkeltmenneske, men også hvordan familien og andre i omgivelsene opplevde dette. Ved første mistanke 
om at noe var galt, ved diagnosetidspunkt og ved nåtiden, i alle de tre sirklene rundt barnet. Denne delen 
handlet altså om hvordan det å få et sykt/funksjonshemmet barn påvirker de ulike pårørende til ulike 
tidspunkt. 
Den neste store bolken handlet om hvilke ressurser og begrensninger som foreldrene mente påvirket 
barnet. De personlige ressursene og begrensningene som voksen og som forelder, familiens og relasjonelle 
ressurser og begrensinger, samt den ytterligere omgivelsens ressurs og begrensning. Dette handlet om 
hvordan foreldrene opplevde at barnet ble påvirket. 
  
Intervjumalen bestod av faste formuleringer, men vi gikk likevel flere ganger langt utenfor det oppsatte 
skjemaet, men ikke uten at foreldrene selv lanserte momenter som de tydelig la sterk vekt på.  
Dette gjorde at hvert enkelt intervju fikk form av å være svært individuelle livshistorier, hvilket var det vi 
også ønsket oss, ettersom vi ikke hadde noen klarere problemstilling på dette tidspunktet enn at vi 
interesserte oss for vekselvirkningene i rommet rundt det funksjonshemmede barnet. I tillegg gav den 
semistrukturerte formen og det faktum at vi ikke selv ba om foreldrenes synspunkter på helse eller 
habiliteringsvesen, en økt reliabilitet. Når vi så i ettertid har gått tilbake for å se på intervjuene har vi 
funnet mange interessante spontane beskrivelser og vurderinger av møte med helsevesenet.  
Et unntak er at vi mot slutten av intervjuet stilte et mer eksplisitt spørsmål om hvordan de hadde opplevd 
møtet med BHSS, med fokus på hvordan de som foreldre hadde hatt det. Vi stilte også spørsmålene: hva 
er bra, hva kunne vært bedre for dere som foreldre. 
 
Samværet med foreldrene på BHSS og et større dybdeintervju som utgangspunkt, reiser selvsagt også 
noen spørsmål. En av utfordringene som vi diskuterte oss i mellom, var hvordan det påvirket våre funn, 
men også hvordan det som etisk dilemma påvirket oppholdet for foreldrene. At vi hadde etablert en small-
talk sosial relasjon til foreldrene på senteret i løpet av et par uker, for så å sette oss ned i enerom og trenge 
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inn i vanskelige og ømfintlige tema. Vi fikk ikke selv noen sterke tilbakemeldinger på denne etiske 
utfordringen. På den andre siden er det også et spørsmål hvorvidt bemerkninger fra oss ute i skiløypa om 
at dette(BHSS) er et flott sted, påvirket foreldrenes svar når vi senere samme kveld kanskje ba dem angi 
om de var fornøyd med oppholdet. 

 
Et annet moment som også har både etiske og reliabilitetselementer er muligheten for å anonymisere 
opplysningene tilstrekkelig. I et så lite miljø, med noen sjeldne tilstander og mange gjenkjennelige 
karakteristika er dette en utfordring. Hvorvidt foreldrene reflekterte over denne risikoen for gjenkjenning, 
vet vi ikke. Ut fra dybden og åpenheten i intervjuene synes det ikke som dette har lagt et lokk på samtalen. 

 
Vi opplevde det også noe problematisk å fokusere på negative aspekter ved habiliteringen og foreldreskap 
til funksjonshemmede barn når målet med oppholdet var å fremkalle en følelse av mestring og velvære 
både hos barn og foreldre. 

 
Et moment til validiteten for dybdeintervju som metode for vår problemstilling, er det som litteraturen 
kaller ”Den forbudte sorgen”(ref). Mange av de negative tankene og følelsene som foreldrene opplever i 
møte med det funksjonshemmede barnet og helsevesenet, nettopp de opplevelsene som vi er interessert i, 
anser foreldrene for å være upassende og tabubelagt(ref). Dette gjør at beskrivelsene og vurderingene vi 
får frem er sterkt påvirket av hvordan foreldrene tenker den ideelle opplevelsen skal være. Undersøkelser 
som viser at foreldrene allerede har mye skyldfølelse og utilstrekkelighet(ref) gir ytterligere pekepinn om 
at et dybdeintervju ikke alltid vil få frem foreldrenes opplevelse, til dette er foreldrenes selvsikkerhet noen 
ganger for svekket. Ikke minst når vårt fokus er habiliteringsvesenet som et belastende møte, vil vi nok 
miste noen viktige beskrivelser og opplevelser på dette punktet. 
 
Et annet forhold som kan gjøre at vår beskrivelse av foreldrenes negative opplevelser i møte med 
habiliteringen, mister tyngde, er at bare den ene av barnets foreldre ble intervjuet. Dersom dette var en 
vilkårlig faktor gjorde det ikke så mye, imidlertid er det vår erfaring etter oppholdet på Beitostølen at det 
er en klar tendens i hvem som til enhver tid er sammen med barnet, følger på habiliteringsmøter, og i siste 
instans stiller opp i intervjuer, som vårt. Hos alle barna var det bare den ene av foreldrene som var til 
stede, og det var de færreste som skulle få avløsning senere i oppholdet. Dette er også en skjevhet som kan 
gi et feilaktig bilde av begge foreldrenes opplevelse av habiliteringen ettersom den som er mest uerfaren i 
dette samspillet, sjelden får sagt sin mening i slike intervjuer. Hvorvidt en beskrivelse av møtet med 
helsevesenet, justert for dette, ville bli ytterligere preget av belastning eller andre belastninger, vites ikke. 
 
På bakgrunn av de beskrivelsene og vurderingene som vi fikk frem rundt foreldrenes opplevelse av møtet 
med habiliteringsvesenet, satte vi i gang med et omfattende litteratursøk. I første rekke fant vi etter 
anbefalinger og etter kartoteksøk frem til skandinavisk oversiktslitteratur og ekspertbøker om familiene til 
funksjonshemmede barn, noen av ny dato, andre utgitt så langt tilbake som på åttitallet, beskrivelsene og 
teorigrunnlaget viste seg imidlertid å være overraskende sammenfallende. Gjennom disse bøkene og deres 
referanselister fant vi så videre til enkeltstudier og forfattere med fokus på foreldrenes opplevelse av 
habiliteringsvesenet. 
Parallelt med dette foretok vi også søk gjennom MEDLINE for å få med oss også noe av det nyeste som er 
gjort om temaet. Vi valgte å la søket omfatte ”Handicapped child”, ”habilitation” og ”parents experience”  
De fleste studiene som vi har benyttet er dybdeintervjuer med mellom 1-100 informanter. Noen av 
studiene inneholder bare sporadisk foreldrenes beskrivelser av møtet med habiliteringen der et annet tema 
er hovedfokus. Andre har foreldrenes meninger om og opplevelsen av habiliteringen som tema. Felles for 
dem alle er at de konsentrerer seg om møter som er begrenset til en sektor eller et aspekt ved 
habiliteringen, og at foreldreutvalget er gjort med utvalg i en mer homogen gruppe funksjonshemmede 
barn. Langt de fleste er også gjort med habiliteringens effekt på barnets mestring som en avgjørende 
variabel for foreldrenes opplevelse og vurdering.  
Som tidligere nevnt finner vi også i litteraturmassen en overvekt av studier som ser på de problematiske 
opplevelsene ved å være foreldre til funksjonshemmede barn, belastningene blir målt og veid og analyser 
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foretatt, mens artikler om det positive utkommet er sjeldne. For vår del er ikke dette et metodeproblem 
ettersom vårt fokus a priori er habiliteringsvesenet som en opplevd belastning for foreldrene. Vi finner 
imidlertid ingen studier som tar utgangspunkt i at habiliteringsvesenet oppleves som belastning for så å 
gjøre en vid eksplorativ kartlegging av de negative delopplevelsene.  
 
På samme måte som i våre egne foreldreintervju, vil det være foreldres egne utsagn og opplevelser som 
danner basis for de fleste beskrivelsene av møtet. I tillegg kommer også studier hvor helsepersonell 
beskriver og vurderer hvordan møtet mellom habiliteringen og foreldrene fortoner seg, Dessuten vil 
eksperters erfaring og teoretiske antagelser noen steder bidra med rammebeskrivelser og nyanseringer.  
 
En avgrensning som metoden har skapt, er at mye av materialet som vi fant på internet er kommet frem i 
en annen habiliteringshverdag enn vår norske. Dette var egentlig ikke strengt utenfor vår problemstilling, 
da vi tror at foreldre til funksjonshemmede barn opplever mye av de samme reaksjonene i møte med 
hjelpeapparatet. Problemet er imidlertid at det ofte finnes et annet fokus i studiene fra landene utenfor 
Skandinavia. F eks vil svært mye av forskningen rundt foreldreerfaring og habiliteringen av 
funksjonshemmede barn handle om sosiale variabler, og hvordan de ulike finansieringssystemene og 
andre særegne faktorer påvirker barn og foreldre. I Vest Europa er forskjellene noe mindre, eks fra 
Storbritannia. Erfaringene fra Skandinavia er imidlertid enklest å stille sammen, både fordi 
habiliteringsmiljøene i disse landene har samarbeidet mye, men også ettersom hverdagen og 
samfunnsituasjonen i det øvrige er svært lik. Noen klar geografisk avgrensing i oppgaven gjøres imidlertid 
ikke. 
  
Å bruke en så vid hov til å samle inn erfaringer og opplevelser kan synes lite hensiktsmessig, at man i 
stedet burde fokusere på en sektor eller en institusjon, og hvordan foreldrene opplevde møtet her. For på 
den måten å få en dypere og mer detaljert beskrivelse som hadde egnet seg mer for systematisk analyse. 
Til det er det å si at vi helt fra starten interesserte oss sterkt for foreldrenes totalsituasjon og opplevelse. 
Og ettersom vi skal holde oss på det eksplorative nivået var det heller ikke så avgjørende å få 
operasjonaliserbare aktører eller møtepunkt. Imidlertid finnes det argumenter også i litteraturen for den 
brede tilnærmingen. Tøssebro og Lundeby peker på tendensen til at de foreldrene som er tilfredse med 
møtet med habiliteringsvesenet på ett område, også oftere er tilfreds på et annet område og vice versa.  
 

Ved gjennomlesing av innsamlet materiale i intervjuer og litteratur har vi lett etter mønster i de ulike 
møtene og opplevelsene. Ikke alle opplevelser og emosjoner blir utløst av ethvert møte. Møtene med de 
ulike instansene har likevel vist seg å ha fellesnevnere i foreldrenes opplevelse. Vi har deretter forsøkt å 
samle disse under 10-15 overskrifter som beskriver en spenning i møtet mellom habiliteringen og 
foreldrene. Ikke alle beskrivelsene ble lik godt representert av en overskrift, men vi føler likevel at de 
fleste erfaringene hver på sine måter gir en dimensjon til de ulike perspektivene.  
 
Etter å ha foretatt en slik ganske detaljert inndeling med mange små overskrifter, følte vi for oppgavens 
struktur et behov for å lage noen større hovedoverskrifter. Disse valgte vi å samle rundt 5 ulike nivåer og 
aspekter ved habiliteringsvesenet: Habiliteringens Grunnsyn, Habiliteringsvesenets Struktur, Den 
Medisinske Agenda, Informasjon og Rettigheter, og Det Personlige Møtet. Selv om denne sorteringen er 
kommet fra eget bryst og bærer preg av å være et oppgaveteknisk valg, synes vi likevel at den bærer i seg 
en spennende antydning om hvilke utfordringer habiliteringen står overfor på de ulike nivåene, og hvordan 
de ulike opplevelsene innbyrdes problematiserer hverandre. Det ligger likefullt ikke under vår oppgave å 
vurdere hvilke tiltak som bør vurderes for å motvirke foreldrenes opplevelse av møtet med 
habiliteringsvesenet som et nødvendig onde. 
 
Under arbeidet med litteraturen fant vi også en del mer teoretisk stoff som vi syntes bidro med mye inn 
mot møtet med habiliteringen som en opplevd belastning. Selv om habiliteringsforskningen først og 
fremst har anvendt stress og kriseteoriene på belastningen det er å få et funksjonshemmet barn, syntes vi at 
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disse også gav vår problemstilling en fin dimensjon. Særlig A Antonowskys klassiske Sense of Coherence 
-teorier er ofte trukket frem i skandinavisk litteratur (Lagerheim, Grøholt). Hans hovedtese er at noen 
faktorer er helt avgjørende for om en krise eller stressor skal bli til utvikling eller det motsatte. Disse 
faktorene deler han i tre; 3) Personen må forstå situasjonen eller stressmekanismen han er oppe i. 1) Det 
må oppleves som meningsfylt å løse problemet. 2) Vedkommende må ha middel til å håndtering. Selv om 
vi ikke vil referere denne modellen eksplisitt i hoveddelen, har vi selv hatt stor nytte av å lese 
beskrivelsene av møtet med habiliteringsvesenet med disse tankene i bakhodet. Andre klassiske 
teoretikere påpeker at det ikke er hendelsen selv som gir stress, men størrelser som signifikans og mening, 
tap, trussel og utfordring og hvilken mulighet personen har til å håndtere situasjonen (Lazarus 1968). At 
hendelsens signifikans (Lazarus og Folkman 1984, Boss 1988) blir kontinuerlig reevaluert i lyset av ny 
informasjon som individet mottar, er også tankegods som vi også har tatt med oss inn i møtet mellom 
foreldre og habiliteringsvesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Habiliteringsvesenet 
 
 
Storsamfunnets ambisjon 
 
Når vi skal se på møtet med habiliteringsvesenet vil vi se på de rommene der barnet og foreldrene møter 
habiliteringen i praksis. Møte med habiliteringsvesenet er for foreldrene til funksjonshemmede barn 
imidlertid en svært altomfattende opplevelse, og vi begynner derfor med den aller ytterste sirkelen, 
samfunnet.  
 
Allerede i det øyeblikk foreldrene får sin første mistanke om at deres barn ikke er helt som andre barn, vil 
mange av foreldrenes tanker og følelser være sterkt påvirket av et møte med habiliteringsvesenet, lenge 
før første konsultasjon med lege eller helsesøster. For selv om det å få et sykt barn, skaper mange tanker 
og følelser som kan synes som eksistensielt udiskutable, vet vi i dag at denne opplevelsen er sterkt 
påvirket av samfunnets og habiliteringsvesenets premisser. 
 
Hva gjør Beitostølen med deg som forelder? Først og fremst ser jeg at det er mange som har det verre. Egoistisk å si det da, men 
det hjelper. 

 11



 
Ettersom vi vil fokusere på møtet mellom habilitering og foreldre synes vi det er på sin plass å starte der 
habiliteringen begynner, endog der behovet for habilitering blir skapt. I følge den vanligste definisjonen 
på funksjonshemming i dag, er det nettopp samfunnets krav som definerer hvilke mennesker som er 
funksjonshemmede(Stmelding nr 8 1998-1999, om handlingsplan for funksjonshemmede). 
Allerede her kan vi si at habiliteringen avlegger sin første visitt hos en ny familie. De færreste vil 
antagelig oppleve dette som et tydelig møte mellom to forskjelligheter. For de fleste vil nok beskjeden om 
at mitt barn har en funksjonshemming, ha et sterkt preg av nødvendighet og udiskutabel objektivitet. Av 
den grunn vil det nok virke kunstig for foreldrene å gjengi opplevelsen av det å få et sykt barn i seg selv 
som et møte med habiliteringsvesenet.   
 
På samme måte vil behovet for habilitering for de fleste heller ikke oppleves som et resultat av et møte, en 
mening eller verdi som kommer utenfra. Like fullt gir en rask rekapitulering av nyere habiliteringshistorie 
så vel som et videre globalt blikk, en ide om at heller ikke ambisjonene for habiliteringen er rene urverdier 
som ligger nedfelt i det å være foreldre. Målsettinger er derimot stedegne politiske valg og ambisjoner 
som habiliteringsvesenet er satt til å realisere.  
 
Dersom man for eksempel ser på habiliteringsvesenets utvikling i Skandinavia ser vi at det ikke bare er 
metodene, strukturen eller de medisinske mulighetene som har endret seg. Så sent som på 50-tallet kunne 
det første møtet med det skandinaviske habiliteringsvesenet være en barnepleier ved fødeavdelingen som 
kom inn og anbefalte den nybakte moren å avslutte ammingen. Dersom barnet var funksjonshemmet 
ønsket man at moren skulle slippe å utvikle for sterk tilknytning ettersom barnet likevel skulle overlates 
habiliteringsvesenets omsorg. (B.Lagerheim) 
Siden slutten på sekstitallet har foreldrene imidlertid møtt en helt annen holding, der normalisering, 
integrering og nærhet har vært målet. For dagens foreldre og andre kan det synes som om dette er en 
udiskutabel bevegelse mot et mer menneskelig samfunn. Interessant er det likevel å se at A Gustavsson 
undersøkelser (Samhällsideal och föräldreansvar) fra 60 og 70 tallet viser at foreldre til 
funksjonshemmede i stor grad var tvilende til om det var mulig å ta hånd om barna i hjemmet, mens 
habiliteringspersonalet var ivrige agenter for den nye normaliseringstanken. Gustavsson mener endatil at 
mye av årsaken til at integreringen og nedleggelsene av institusjonene lot seg gjennomføre i så rask takt, 
var at foreldrene til funksjonshemmede barn i liten grad turte å komme med sine motforestillinger. Dette 
blir videre understreket av Gustavsson(Gustavsson1989) som viser hvordan ansatte innen helse og 
omsorgsektoren utøver strek innflytelse overfor familier til kronisk syke barn med tanke på at barna skal 
tas hånd om og bo i hjemmet. Hans påstand er videre at foreldrene har mistet selvrespekten i en slik grad 
at de ofte gjør det myndighetene ber dem om for å vinne respekten tilbake.  
Poenget med dette er imidlertid ikke å si at foreldrene i dag er utsatt for et maktovergrep i møte med 
habiliteringsvesenet uten selv å vite om det. Men mer at habiliteringsvesenets grunnlag og ambisjon heller 
ikke er evig, men holdninger som sakte, men sikkert internaliseres i møte med den andre. Et annet 
moment er at foreldre til funksjonshemmede barn er i en svært avhengig stilling som gjør at det frie og 
gjensidige møtet sjelden er mulig når påvirkningen kommer fra storsamfunnet.  
 
 Når det er sagt, vil nok de fleste i dag på stående fot akseptere habiliteringsvesenets ambisjoner. Og det 
første ordet i denne oppgavens overskrift ”nødvendig” tror vi er representativt for den holdningen de fleste 
foreldre til funksjonshemmede barn har, at den store habiliteringsinnsatsen er nødvendig. Dette har vi 
imidlertid ikke sett noe dekkende forskning på, og inkluderer derfor heller ikke disse refleksjonene i 
hoveddelen som handler om foreldrenes opplevelse.  
 
I løpet av de siste årene har massiv forskning på oppvekst,utviklings og tilknytningspsykologi 
underbygget at behovet for normalisering, integrering og nærhet i habiliteringen er til stede. I 
”Rammeplan for Barnehagen” som betegnende nok står svært sentralt i habiliteringen, slås det fast at 
”barndom er en livsfase med egenverdi”. Og ikke minst at: ”Barn skal ha like muligheter uansett 
funksjonsnivå, sosiale, geografiske og etniske tilhørighet eller kjønn”. De samme målsetningene finner vi i 
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Opplæringsloven(§5-7), i Lov om Grunnskolen og den Videregående opplæring. Alt som står i 
fellesskapets makt skal gjøres for at barnet skal inkluderes i det daglige familieliv, i barnehage og skole og 
i alminnelige fritidsaktiviteter.  
For de fleste foreldre oppleves dette som selvsagte og viktige prinsipper som gir barna deres mange 
muligheter. Likevel er det naturlig at disse ambisjonene blir brukt som bakteppe når man skal sette 
søkelyset på at foreldrene opplever habiliteringen som en belastning, og et nødvendig onde. I seg selv er 
nok opplevelsen av å møte disse ambisjonene god, basert på edle humanistiske tanker, som de er. 
Utfordringen for foreldre er imidlertid at de er mottagere også av andre signaler og ambisjoner i møte med 
det samme storsamfunnet, og som sagt kanskje enda mer sårbare for disse enn andre voksne mennesker: 
Høye ambisjoner på alle livets område. Forventning om å være fremgangsrik yrkeskvinne og mann, samt 
at kravene og forventningene til et vellykket familie og fritidsliv ikke er blitt mindre. Sammen med 
habiliteringens ambisjoner inngår disse til dels motstridende normene inn i en referanseramme som de 
fleste av oss har internalisert, dette kan nok ikke minst for foreldre til funksjonshemmede barn få preg av 
staurbæring, et nyttig bilde i det man skal se på foreldrenes opplevelse av det konkrete møtet med 
habiliteringsvesenet. 

   
Medisinsk mulighet 
 
Den sterke troen på medisinske diagnoser og deres sannhetsverdi gjør at den medisinske profesjon får en 
autorativ posisjon i habiliteringen av funksjonshemmede barn(Tøssebro og Lundeby, Sundet).  
Dette kan kanskje ha sin forklaring i at helsevesenet oppleves som et stort og nødvendig privilegium både 
av foreldre og de andre aktørene, selv om den reelle bruken og nytten ikke alltid er så stor. En vanlig 
oppfatning er for eksempel at medisinske diagnoser forklarer ”hva noe er”. Blant annet Gillmann m fl 
(2000) hevder at diagnoser framstår som representasjoner av objektive sannheter, som udiskutable fakta. 
De hevder videre at dette kommer til syne når en ser den sterke troen folk har på at det må finnes noen 
som kan si hva som er galt, eller at det eventuelt må eksistere en test som kan fastslå diagnosen. Selvsagt 
er diagnosen et nyttig verktøy for å klarlegge behandling og retningslinjer for fysioterapi og pedagogiske 
tiltak. Men for kronisk syke er det sjelden snakk om noen ”kur” og den utstrakte og tette kontakten med 
helsevesenet for barn kan skape mange utfordringer for foreldrenes som tror at den er en absolutt 
nødvendig 
 
I tillegg til utfordringer rundt diagnoser og merkelapper i helsevesenet, er det også en fare for at medisinen 
tar med seg sin automatiske trang til å ”gjøre noe” i møte med den funksjonshemmede. Ofte vil dette også 
være i forlengelsen av foreldrenes ønske. En undersøkelse om bruken av proteser for barn og ungdom 
viser at foreldrene er mest opptatt av at barna skal få proteser. Deres begrunnelse er ofte at barna skal se 
normale ut, og fungere normalt. Barna på sin side foretrekker rullestol eller ikke proteser, dersom proteser 
gir besvær og ubehag. (Karin Paulsson) På denne måten kan foreldrene og sykehuset tilsynelatende spille 
på samme lag, men i det lange løp vil bestrebelsene bli en byrde for familien. 

 
På et punkt går dagens medisinske ambisjoner særlig på tvers av habiliteringen av funksjonshemmede 
barn. Dette er heller ikke kommentert av noen av foreldrene i vår oversikt. De siste årene har forskningen 
kommet langt ikke minst innen gendiagnostikk og biomedisinen. Imidlertid er det per dags dato svært få 
behandlingmuligheter for funksjonshemmede og kronisk syke barn. Vi skal ikke her ta for oss det 
medisinske eller etiske rasjonale for den gen- og fostermedisinske forskningen, like lite som vi vil gå inn 
på en grunnlagsdrøfting av rasjonale for ambisjonene i habiliteringen. Imidlertid tror vi at det finnes en 
kryssende konfliktlinje gjennom disse medisinske ambisjonene som i siste instans implisitt eller med tiden 
også mer eksplisitt, vil bli opplevd av foreldrene. Dette bildet er heller ikke sort hvitt, eksempelvis har 
pasient og pårørende gruppen vedrørende den ikke-pediatriske Huntington sykdom vært svært positive til 
eksempelvis gentestingen, mens langt de fleste som opplever andre pediatriske sykdommer som 
pårørende, ikke har hevet røsten så langt. Uansett vil vi uten noe materiale som viser at denne 
dimensjonen bidrar til en belastning i møte med helsevesenet, ut i fra mer teoretiske refleksjoner ta det 
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med her for å få frem et helt bilde. I følge Antonowskys forutsetninger for at en stressor skal oppleves som 
positivt utviklende, er det avgjørende at bestrebelsen oppleves meningsfylt. Ny kunnskap og fremtidige 
valg vil gi den medisinske sfæren i habiliteringsvesenet en utfordring i møte med foreldrene til det 
funksjonshemmede barnet, og dette vil til syvende og sist kunne påvirke opplevelsen av å motta 
samfunnets habiliteringsinnsats på brei basis. 
 
Habiliteringens organisering 
 
Habiliteringens nøkkelord finner man også igjen i organisering og struktur. De siste tiårene har kommunen 
gradvis fått mer ansvar for habiliteringsinnsatsen enn tidligere. Særomsorgen er langt på vei avskaffet og 
vi har fått organisatorisk integrering. Kommunehelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven forutsetter 
begge at de funksjonshemmede barna skal ha like rettigheter med andre i den lokale tjenestetilbudet. 
Samtidig skal de sammen med andre som har behov for langvarige og koordinerte tjenester ha en 
individuell helhetlig plan.(Pasientrettighetsloven) Her forutsettes det at helsetjeneste, hvor helsesøster er 
sentral, psykologer, pedagoger, fysioterapeuter og foreldre møtes for å legge opp arbeidet. I tillegg vil 
sosialkontoret og trygdekontoret ha verdifulle bidrag. Ansvarsforumet ser ut til å være en av de viktigste 
strukturene for de funksjonshemmedes foreldre. Imidlertid var så mange som 86 prosent av barna uten en 
slik koordinert oppfølging i 1999(Lappegård og Ytrehus).  
 
På den ene siden har desentraliseringen etter intensjonen gitt mulighet til større fysisk nærhet og 
forhåpentligvis også opplevd nærhet av barn og foreldre. Hvordan foreldrene selv opplever denne 
nærheten vil vi gjengi i hoveddelen som omhandler møte. Et annet spørsmål er om likhet med de andre 
brukerne på det lokale planet, vil føre til økende ulikhet sammenlignet med andre funksjonshemmede i 
andre kommuner og regioner. Det er først og fremst politiske og økonomiske forhold som vil påvirke 
dette, og i siste instans påvirke foreldrenes møte med habiliteringsvesenet. Hvorvidt foreldrene opplever 
delegering av habiliteringsoppgaver til kommunene som en nødvendig menneskeliggjøring av omsorgen 
for funksjonshemmede barn, eller om de opplever dette strukturelle grepet som et statlig innsparingstiltak, 
er selvsagt ikke gitt.  
 
Neste nivå er de regionale helseforetakene, med sykehusene og spesialisthelsetjenesten. 
Habiliteringsteamene er et tverrfaglig team som skal utrede diagnostisere, behandle og habilitere 
pasienter. Her inngår også de fylkeskommunale tiltakene som hjelpemiddelsentral og de nye 
familieverntiltakene rettet mot foreldre til funksjonshemmede barn. Etter omgjøringen til selvstendige 
helseforetak har de store forskjellene sykehusene imellom vært mye i media. 
 
På det tredje nivået finner vi de landsdekkende funksjonene for de ulike sykdommene og 
funksjonshemmingene. Frambu helsesenter er et eksempel på spesialisttjeneste, som arbeider mot 
foreldrene så vel som funksjonshemmede barn. Helsesportsentrene er også landsdekkende institusjoner, så 
som BHSS. På denne måten vil geografi ikke være et stort skille i tilgangen på denne typen 
habiliteringskompetanse.  
 
Rettigheter 

 
Stortingsmelding 23 allerede fra 1977-1978 (”Funksjonshemmede i samfunnet”) sier at enhver skal kunne 
etablere den livssituasjon han ville hatt hvis han ikke hadde hatt sin funksjonshemming. Som vi så på 
forrige kapittel er mange gode strukturer på plass. Likevel er det når alt kommer til alt, de konkrete 
rettighetene og realiseringen av disse i dagliglivet at det blir gjort en forskjell for familiene. 
 
Diagnosen oppleves nok av de fleste foreldre som et ubetinget gode, som en viktig døråpner(Sundet 
1999). Likevel er koblingen mellom diagnose og rettigheter noe som setter de ”diagnostiske profesjoner” i 
en spesiell maktposisjon, ikke bare overfor enkeltindividet, men også samfunnsmessig.(Stone 1984). 
Samtidig kan foreldrenes fokus på diagnoser dreie oppmerksomheten bort fra den moderne 
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mestringsorienterte definisjonen på funksjonshemming over på en sementert og gammeldags sykdom-
skade-lyte-tenking, at samfunnet på den måten gjør barnet og foreldrene en bjørnetjeneste, uten at de selv 
skjønner rekkevidden av dette. 

De to ulike tildelingsprosedyrene i sosialtjenesten og trygdeloven viser imidlertid at begge løsningene har 
sine ulemper. En tildeling av økonomi og tjenester som var basert på behovsprøving og skjønn vil på den 
ene siden lettere være ydmykende for foreldrene, og på den andre siden mulig bli mistenkeliggjort av 
omgivelsene. 

 
De vanligste trygdeytelsene for familier med funksjonshemmede barn er pengestøtte til fulltidsomsorg for 
barnet, støtte til foreldreopplæring, samt støtte til ekstrautgifter i forbindelse med habilitering av barnet.  
 
Andre lover som gir familiene visse rettigheter er Barnehageloven og Opplæringsloven(ref) 
Funksjonshemmede barn har for eksempel rett på prioritert plass. Det er imidlertid førskolelæreren, og 
ikke foreldrene, som avgjør hvilke hjelpmiddel som er nødvendige(§11). I §5-7 i opplæringsloven er 
retten til spesialpedagogisk hjelp og sakkyndig vurdering slått fast. 
 
Sosialkontoret formidler tiltak i form av bolig, avlastning som helgeopphold eller støttekontakt. Samt et 
nyere tilbud, BPA, brukerstyrt personlig assistanse, som ennå ikke er utbredt for funksjonshemmede barn. 
Alle foreldre med et opplevd behov kan henvende seg til sosialtjenesten, men i første rekke er det foreldre 
til barn med utviklingshemming og sammensatte funksjonsvansker som søker om støttekontakt(Tøssebro 
og Lundeby). Foreldre til barn med mild funksjonshemming søker sjelden. Seks prosent av familiene med 
mildest funksjonshemming har søkt. Dette viser at det er en myte at foreldre med funksjonshemmede barn 
alltid står fremst i køen for å få realisert enhver rettighet.  
 
Personalets opplevelse 
 
Et av de største privilegiene som mange som har arbeidet med funksjonshemmede barn trekker frem, er 
hvor ektefølt og sterkt engasjement de har overfor sine pasienter, og hvor mange sterke møter med 
mennesker de får oppleve. Det handler om barn, barn som har ulike vanskeligheter, og de fleste av oss kan 
også ganske enkelt identifisere oss med og ha medfølelse for, foreldrenes store utfordring. I sin bok "Att 
Utvecklas..." mener den svenske barnepsykiateren B. Lagerheim imidlertid at nettopp dette er en stor fare 
og belastning for fagpersonen. I noen tilfeller fører de emosjonelle og kognitive dilemmaene til at 
helsearbeidere drar seg unna det nære møtet med barn og foreldre. Fordi det rett og slett blir for 
utmattende (Pelchat D mfl). 
 
På den andre siden ligger parallellprosessering og overføringsmekanismer snublende nær(B. Lagerheim). 
Dette er ikke bare en profesjonell belastning for helsearbeideren, men noe som til syvende og sist kan 
legge sten til byrden for foreldrene som kommer og vil ha hjelp for sitt barn. Et moment er at 
helsepersonell som folk flest, ofte har en forutinntatt uprofesjonell holdning om hvordan det er å være 
funksjonshemmet. Denne må selvsagt legges til side.(B Wilmar 2004) Mindre tydelig, men kanskje mer 
problematisk, er tendensen til å identifisere seg så sterkt med foreldrene at man får en formanende og 
nesten moralsk holdning til hva foreldrene bør gjøre og i alle fall ikke gjøre.  
 
Ikke minst med nyere krav om å integrere foreldrene mer som deltagere i barnemedisinsk behandling, er 
det vist at behandlernes syn på familien og deres opplevelse av den terapeutiske prosessen, blir sterkt 
påvirket. Å involvere familiene så sterkt som læreboken ofte sier, oppleves kompliserende og kan skape 
frustrasjoner. Det er derfor behov for å mobilisere økt kollegial støtte for helsearbeidere mht den 
emosjonelle og sosiale dimensjonen av praksisen (Lawlor MC, Mattingly CF, 1998). 
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Foreldrene 
 
Praktiske situasjon 
 
Faktorer for mestring er det gjort en rekke studier av, (Ingstad, Sommerchild 1983) forhold hos foreldrene 
som påvirker deres mestring av det å ha et funksjonshemmet barn. I disse studiene er det ikke gjort noen 
utskilling av de ulike stressorene, så som habiliteringen i seg selv. 
Ulike momenter synes å kjennetegne de som opplever mestring og ikke-mestring. Felles for dem alle er at 
de samler seg i tre emnegrupper som synes avgjørende for den funksjonshemmedes foreldre, vi lar disse 
stå som inndeling: De praktiske forutsetningene, parforhold og andre relasjoner, Kognisjon og emosjon 
hos foreldrene.  
 
Det er ikke noe problem å ha 4 unger, men det er når du får en sjuk unge at problemene begynner. 
 
En svensk studie (Hellstrøm, Jalling, Kempe 1987) som sammenligner familier med funksjonshemmede 
med vanlige familier, viser at arbeidsbelastningen er svært stor. 4 t mer arbeid per dag enn tilsvarende med 
friske barn er konkusjonen der. Hvorvidt denne har gått opp eller ned i takt med utvikling av 
habiliteringen er ikke kjent. 
Den rent økonomiske og sosiale status har også vist seg å disponere for hvordan foreldrene opplever 
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helsevesenet(B Lagerheim). Imidlertid har vi ikke i Norge kommet over noen sikre tall på om våre 
familier kommer dårligere ut med hensyn til sosiale og økonomiske prediktorer. Uansett bør man være obs 
på denne problemstillingen. Studier omkring dette har vært mer fremme i andre land som til dels USA, der 
sosiale ulikheter og helse har vært et større problem (Heck KE, Parker JD) 
 
Relasjoner 
 
Flere studier viser at gode relasjoner i samlivet er noe av det viktigste for de voksnes mestring av 
utfordringer. (Ingstad og Sommerchild) Integritet og samhandling innad i familien understrekes av flere 
studier.(MCCubbin mfl, Kazan 2002) 
 
Ikke noe negativt eller positivt i forholdet som jeg tilskriver sykdommen til Kåre. Men når du har bodd sammen i 9 år så er det jo 
alltids en del ting som... 
 
Det er for tiden fremdeles uenighet om funksjonshemmede har en større skilsmisserate enn andre. Ingstad 
og Sommerchild (1984) påpekte i sin undersøkelse at det er en utbredt myte at det å få et 
funksjonshemmet barn er en så stor påkjenning at ekteskapet ofte ender i skilsmisse(Tøssebro og Lundeby 
2002). Med jevne mellomrom dukker det likevel opp tall som er mer alarmerende(20 % økning i 
Danmark, J Juul, aftenposten mars 2003) 
Imidlertid er ulike handikapgrupper og ulike stadier i barnets oppvekst, mer sårbare enn andre. Ingstad og 
Sommerchild så særlig en tendens til at foreldre med funksjonshemmede barn hadde en noe annerledes 
skilsmissekurve enn foreldre flest. Mens normalbefolkningen hadde høyere skilsmissehyppighet mens 
barna var små og mindre senere, var den tvert om lavere hos foreldre med funksjonshemmete barn i 
småbarnsalderen, for så å stige over normalbefolkningens nivå ettersom barna ble større. (Tøssebro og 
Lundeby). 
Det som i alle fall synes klart er at foreldre til funksjonshemmede opplever større utfordringer også i 
parforholdet enn andre.  Cecilia Falkmann (1977) viser at funksjonshemmingen aksentuerer heller enn 
skaper ekteskapsproblemene. De rapporterer altså høyere konfliktnivå enn andre over lang tid(A 
Gustavson 1985). Og mye av konflikten dreier seg om manglende overskudd, tid til hverandre, tid til 
samliv, og irritabilitet og frustrasjon over dagliglivets trivialiteter(B. Lagerheim) Dette fordrer at 
habiliteringen er oppmerksom på faren for usymmetrisk alliansebygging og eskalering av konflikter. 

Kjønnsforskjeller kan også tre tydeligere frem i disse familiene. I en studie viste det seg særlig at far 
hadde større utfordringer med å håndtere normalisering og stigmatisering som følge av sykt barn. Mor 
syntes å score bedre når det gjaldt mellommenneskelig prosesser og gruppe kommunikasjon. Fars 
forventninger og frustrasjoner er mer knyttet til hvordan vil han greie seg i det virkelige livet, mens mors 
fokus er mer på de daglige oppgavene som følger med et sykt barn, ikke minst i hjemmet. Når vi tenker på 
at dette kan skape en skjevhet i hvem som møter helsevesenet og hvem som også rapporterer tilbake, 
skaper dette et usikkerhetsmoment for hvordan habiliteringsvesenet oppleves. (Pelchat D, Lefebvre H, m 
fl) 
 
Ho har ligget i dobbelsenga hver natt til ho var 6-7 år. Det er klart hun har kommet litt i mellom oss fordi vi har prioritert henne 
så høyt. 
 
Om det er en realitet at skilsmisseprosent som mål på kvalitet i relasjonen, ikke er økt for 
funksjonshemmedes foreldre, blir det også ett interessant spørsmål hvilke positive samlivsfaktorer som 
finnes hos disse, som åpenbart må motvirke de mange negative samlivsfaktorene som vi allerede kjenner 
til, men som altså ikke slår ut i full blomst. 
 
Andre relasjoner har også vist seg å være avgjørende for hvordan foreldrene opplever møtet med 
habiliteringen. Kvaliteten på egne sosiale nettverk avgjør hvor avhengig foreldrene opplever at de er av 
offentlig avlastning(Tøssebro og Lundeby).  
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Emosjon og tanke  
 
Når vi snakker om de indremenneskelige særtrekk ved det å være foreldre til funksjonshemmede barn, er 
det lett å overse at noe også kan være signifikant positivt. Studier viser at det ikke bare innebærer plikter, 
men også gleder, og hovedområdene omhandler: personlig vekst, forbedrede relasjoner, endringer i 
filosofiske og åndelige verdier. (Scorgie K, Sobsey) Flere forskere har kritisert den skjeve negative 
vinklingen og det kan tenkes at ubalansen i forskning og faglitteratur også får betydningen for opplevelsen 
av møtet med habiliteringsvesenet. 
 
Når vi skal se på de emosjonelle og kognitive egenskapene hos foreldrene som kan virke inn på møte, og 
opplevelsen av møte med habiliteringen, er det vesentlig å understreke at personlige egenskaper som var 
stabilt tilstede før man fikk barnet, er vist å være en av fem avgjørende faktorer for hvorvidt foreldrene vil 
mestre barnets sykdom eller ikke, faktisk like avgjørende som sykdommens alvorlighetsgrad(Taanila A 
2001) Hos Ingstad og Sommerchild (1983) er egne ressurser til å håndtere tilværelsen som viser seg 
tydelig allerede før krisen, endog den aller mest signifikante faktoren. En studie om foreldre til barn med 
leppe-ganespalte lister opp konkrete kjennetegn ved disse foreldrene: Frigjort fra foreldrene, modne 
selvbevisste personer, evne til å gi og ta i mot trøst og hjelp fra foreldrene, samt sterk manifestasjon av 
kamp og aktivitet. (Benherg-Katz, Hellberg, Lindau, Sandberg) Dette er et viktig bakteppe når vi skal se 
på foreldrenes opplevelse av møtet med habiliteringsvesenet. 
 
Jeg fungerer som nettverksbygger. 
 
Tøssebro og Lundeby påpeker endatil at de foreldrene som er tilfredse med møtet med 
habiliteringsvesenet på ett område, også oftere er tilfreds på et annet område. Imidlertid tar ikke de dette 
til inntekt for en generell ”tilbøyelighet” blant enkelte til å være mer tilfreds eller mindre kritiske enn 
andre, på bakgrunn av at korrelasjonene ikke er så høye mellom de ulike tilfredshetsmålene de benytter. 
Samtidig viser faktoranalysen at sammenhengene grupperer seg på en fornuftig måte; tilfredshet med det 
organisatorisk-praktiske blir en klynge, trygd og helse blir en klynge og barnehagen en siste klynge. Med 
andre ord: sammenhengene er kanskje ikke tilfeldige, men grupperer seg tematisk. 

 
Imidlertid finner en gode holdepunkter for at belastningen som foreldre til funksjonshemmede barn, også 
skaper symptomer og vanmestring. Særlig mor er utsatt som forelder til sykt barn, med økt forekomst av 
kroppslige plager, samt depresjon og angst (Murphy mfl 2000, Hellstrøm 1987). 
En norsk studie antyder at det å ha et barn på sykehus i seg selv gir sterke belastningssymptomer, som 
følelse av utslitthet, dårlig samvittighet for søsken, økonomiske bekymringer og behov for 
avlastning(Bugge 2001). Det er altså vanskelig å skjelne mellom faktorer som danner bakgrunnen for 
møtet med habiliteringsvesenet og hvilke som skapes i møte. En svensk undersøkelse med barn 
aktualiserer denne problemstillingen:(B. Lagerheim) Av de 22 barnene som ble kartlagt ved et dagtilbud 
for funksjonshemmede, var det så mange som ½ av mødrene som hadde opplevd en svært tøff fødsel. En 
slik erfaring vil selvsagt kunne disponere for økt engstelse i møte med helsevesen og pediatri i forbindelse 
med habiliteringen. Keisersnitt og opphold på pediatrisk avd er også vist å påvirke morsidentitet og 
tilknyting. 
 
Den rene sorgen er likevel kanskje det aller mest påtrengende funnet. Barnet mitt er annerledes, og trenger 
omsorg fra andre for å greie seg livet ut, og blir kanskje utenfor det store fellesskapet.(Atkinson 1994, 
Ingstad og Sommerchild 1984) Sorgreaksjonene er heller ikke avgrenset til den akutte situasjonen da 
diagnosen ble stilt. De kan melde seg senere, for eksempel forteller mødre til funksjonshemmede barn ofte 
om depressive reaksjoner når jevnaldrende til deres egne barn begynner på skolen eller gifter seg. (M 
Hafting, Allmennmedisin 2004) Pårørendes sorgarbeid følger barnets sykdomsfaser(Kübler-Ross 1974- 78 
–87). Og sorgen finnes under overflaten til enhver tid(Fyhr 1999). 
 
Jeg fikk skyldfølelse da jeg fikk vite om denne mutasjonen. Og når jeg opplevde å få negativ tilbakemelding, at de på skolen sier at 
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han henger litt etter, kommer bebreidelsene tilbake. 
 
Som en kontrast til disse problemene viser det seg at foreldrene sjeldnere enn andre tar kontakt mht egne 
psykisk symptomer, fordi de ikke vil belaste omgivelsene med problemene(Fyhr 1983, 1999, B 
Lagerheim). Dette er selvsagt en ekstra utfordring når habiliteringen rundt deres barn kanskje blir deres 
eneste møte med medisinsk og terapeutisk personale. 
 
Selv om de psykiske påkjenningene på foreldrene er formidable, har studier vist at foreldre med tidligere 
erfaring av sykdom hos foreldre eller søsken faktisk hadde bedre mestring enn andre foreldre til 
funksjonshemmede barn. De hadde i større grad gode forbilder og modeller som foreldre til 
funksjonshemmede. (B. Lagerheim) Dette viser kanskje at realistisk innsikt og erfaring med livet som 
funksjonshemmet og deres foreldre, ikke bare skaper belastning og håpløshet, men også kan være en 
faktor til mestring og innsikt, og et insentiv til å bruke disse foreldrene aktivt som pålitelige evaluenter av 
habiliteringsvesenet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møte mellom foreldre og habiliteringsvesen 
 
1. Normalisering og Unntakstilstand 
 
Under utgreingen om storsamfunnet som aktør, viste vi kort hvordan normaliseringsideologien har 
dominert tenkning omkring funksjonshemmede de siste 30 år. Vi kan se for oss foreldrene til de 
funksjonshemmede barna midt oppe i dette; både som samfunnsborger, premissleverandør, 
meningsbærer/ytrer og kan hende ideologiforkjemper, så vel som i rollen som premissmottager og forelder 
i en mer passiv og sårbar posisjon. Hvordan opplever da foreldrene møtet med rådende idégrunnlag og 
ambisjoner i samfunnet og habiliteringsvesenet?  
Ytrehus (1993) mener at normaliseringsideologien stiller foreldrene overfor store utfordringer. Hun 
påpeker at det for foreldrene å skulle leve opp til det de oppfatter som normaliseringsideologien fort 
oppleves som en ekstra byrde. Hun viser blant annet hvordan foreldre avviser hjelpetiltak fra det offentlige 
med den begrunnelse at barnet er helt som andre barn og uten behov for noe ekstra, og spør seg om den 
forpliktelsen mange foreldre føler om å skulle gi barnet et ”normalt” liv, bidrar til usynliggjøring av både 
barnets og foreldrenes reelle behov. Det å ikke skulle fokusere på funksjonshemmingen, å redusere dens 
viktighet, kan i sin ytterste konsekvens være et argument for å redusere eller fjerne offentlige 
hjelpeordninger (Söder 1989).  
Når enkelte bruker et begrep som normaliseringsagenter om foreldrene snakker man ikke nødvendigvis 
om dette som en rolle de har i forbindelse med merarbeidet det å ha et funksjonshemmet barn etter 
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normaliseringsideologiens tilblivelse, medfører. Snarere er det snakk om en tenke- og talemåte, en 
tilnærming til livet, eller i noen sammenhenger en mestringsstrategi anvendt for å overkomme 
utfordringene fra et samfunn med produksjon- og prestasjonskrav.  
 
Jeg har lurt på om jeg er for mye inne i det til daglig, hans situasjon og alt rundt det. Heller bare la gutten være den han er, la det 
gå sin gang. Kanskje det ikke blir så ille for ham.  
Samarbeids møter og alt. Hva skjer med meg? Kanskje det hadde vært bra med en jobbsituasjon som kunne ta mer av 
oppmerksomheten min. Det blir liksom for stor greie alt rundt ham. 
 
Seligman og Darling (1997) peker på hvordan normalisering er den vanligste tilpasningen en familie har 
til funksjonshemming, og hvordan de fleste familier faktisk klarer å opprettholde en tilnærmet normal 
livsstil til tross for mange hindringer knyttet til funksjonshemmingen. De påpeker imidlertid hvordan 
muligheten for å oppnå en slik normalisert livsstil ikke er så mye relatert til graden av funksjonshemming 
hos barnet eller foreldrenes mestringsevner, som man kanskje kunne forvente, men mer til muligheter som 
for eksempel tilgang på medisinske tjenester, hjelp fra venner og slekt, tilgang på avlastning og barnepass, 
økonomiske ressurser, spesialutstyr, transport, etc, etc. Slik sett ser man hvordan samfunnets ideal om 
integrering og normalisering kan legemliggjøres i praksis, og slik sett hjelpe foreldrene og familiene 
gjennom utstrakt tjeneste- og servicetilbud. Nå ønsker ikke vi umiddelbart å hevde at et utstrakt tjeneste- 
og servicetilbud alene er saliggjørende. Mer aktuelt er det å innse hvordan man med denne 
bakgrunnsforståelsen øker sårbarheten hos foreldrene. Vi skal komme tilbake til opplevelsen enkelte har 
hatt av å føle seg motarbeidet og oversett av støtte-og hjelpeapparatet. Dette gjelder i høy grad også i 
forhold til praktisk bistand. Når ikke tilbudene og mulighetene lansert gjennom planer og ideer på 
storsamfunnsnivå blir realisert og tilrettelagt legger de relativt store ambisjonene da heller sten til byrden 
for følelsen av utilstrekkelighet og kamp for allerede hardt pressede foreldre.  
 
Sandvin m fl(1998) har beskrevet hvordan personalet i en omsorgsbolig for utviklingshemmede driver 
såkalt normaliseringsarbeid, i det de forsøker å opprettholde et normalt livsmønster for beboerne. 
Forfatterne beskriver i stor grad helt trivielle hverdagssituasjoner der virksomheten ikke nødvendigvis har 
normalisering som uttalt mål, men personalet allikevel ofte diskuterer for å finne ut ”hva som er normalt” 
for å finne de ”riktige” måtene å organisere hverdag og virksomhet på. En kan se en parallell her til måten 
foreldrene søker å opprettholde det ”normale livet”.  
 
Kanskje kommer jeg lengre viss jeg glemmer Pers problemer, kommer nærmere de andre foreldrene i klassen. For det slår 
negativt ut alt det der. La det gå mer på det daglige, det alminnelige. 
 
Innbakt i normaliseringstanken har også integreringspolitikken vært sentral. Berit Lagerheim sier om 
integreringspolitikken at den er en styrke for et moderne humanistisk samfunn på sikt, da den bidrar til økt 
toleranse for annerledeshet. Hun trekker likevel frem det at det for den enkelte funksjonshemmede og 
hennes familie vil usikkerheten og belastningen gjennom integrering, på kort sikt øke. Som eksempel kan 
man vise til barns lek. Ettersom barn ikke har den samme fleksibilitet som voksne vil foreldrene for 
eksempel oppleve at barnet er mindre etterspurt som lekekamerat enn sine jevnaldrende, all den tid det 
ikke er sammen med likesinnede. Ved Danderyds barnerehabiliteringssenter ble det gjort en studie som 
viste at ¼ av barna opplevde å bli mobbet på alminnelig skolen. Disse momentene oppleves meget såre for 
foreldrene.  
 
Ambisjon og Realisme 
 
Ikke bare individuelle preferanser, men også samfunnsmessige rammer, har betydning for hva en 
fokuserer på.(Solvang 2000) I et dynamisk samfunn som vårt, og i møtet med det etter hvert utstrakte 
hjelpetilbudet og de store ambisjonene som er innbakt i samfunnets ideer om normalisering og 
integrering, skapes det raskt forventninger om gode og individuelle løsninger. Skuffelse er av enkelte 
definert som mangel på innfridd forventning. Slik sett kan man også forklare den skuffelse enkelte 
foreldre gir uttrykk for etter å ha møtt motstand mot eget initiativ og mangelfull forståelse og 
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imøtekommenhet i forhold til forventninger de har i møtet med habiliteringsvesenet i oljelandet Norge. 
Likeså møter man hos mange en sterk kravmentalitet, derunder forventningen om umiddelbar respons og 
støtte ved sykdom og lidelse, som også på mange vis er internalisert og akseptert. Parallelt foreligger 
vellykkethetsidealer og utopiske tanker om en verden fri for uhelse. Man kan finne en rekke flere 
eksempler på hvordan de til enhver tid rådende holdninger i storsamfunnet legger sten til byrden for 
allerede pressede og sårbare foreldre til syke barn.  
Fra helsepersonellets synsvinkel innebærer samfunnsidealene også utfordringer utover det å trøste, lindre 
og helbrede sårbare og krenkede foreldre. Som representant for habiliteringsvesenet forventes det også at 
man skal jobbe opp imot disse idealene. Det kan for eksempel være meget vanskelig for helsepersonell å 
formulere og uttale en grense for innsats når det gjelder habilitering for barnet, uten at det oppleves som 
nedprioritering, neglisjering av behov, økonomisk nedskjæring eller en devaluering av barnet, sett fra 
foreldrenes synsvinkel. Vi ser samtidig at det ikke nødvendigvis er foreldrene som er meningsbærere for 
denne opplevelsen, men også internt innebygd forventning om imøtekommenhet og fullstendig og hel 
støtte hos den profesjonelle som gjør ham til meningsbærer for frustrasjon over ressursknapphet og 
tilkortkommenhet.  
 
Ensretting og Individualitet 
 
Hva som gjør livet verdt å leve, hva som er viktig og nyttig for den enkelte, og hva man liker er alle 
personlige spørsmål hvor for eksempel enhver lege må ta stilling til pasientens preferanser. Denne type 
problemstillinger er i mindre grad aktuelle og definitivt enklere tilgjengelige når det er snakk om 
blodtrykkskontroll og hemoglobinnivå. Habiliteringen griper inn i, og handler om, nettopp hvordan barnet, 
og den aktuelle familie, lever og opplever livet helt konkret til hverdags. Denne personlige profilen på 
innsatsgiven gjør at det raskere kan oppstå konflikter. Det finnes mange ulike meninger, og rammer hvori 
man kan støte på utfordringer i forhold til valgmuligheter. Det kan være på så forskjellige områder som 
hvorvidt det funksjonshemmede barnet skal ha manuell eller elektrisk rullestol for å øke sosial fungering 
opp imot det å skulle greie seg uten ekstra stigmatiserende hjelpemiddel. 
Fleksibilitet blir i så måte en nøkkel for alle involverte, hvor samarbeid og allianse, som vi kommer 
tilbake til, er sentrale momenter. 
 
 
Borte og Hjemmebane 
 
At barnet skal bo hjemme er et tema som blant annet Tøssebro og Lundeby (2002) påpeker at er noe det i 
meget liten grad reflekteres over, nettopp fordi det er ansett som riktig og det beste for barnet. Det kan 
synes som denne ideen er grunnleggende internalisert i samfunnet i dag, både i behandlingsapparatet og 
hos foreldrene. Når foreldrene fortalte om sine første erfaringer med det å få et funksjonshemmet barn, 
syntes det å ikke selv skulle ta seg av barnet som en uaktuell problemstilling.  
Tøssebro og Lundeby viser også til at foreldre tidvis føler at de ikke strekker til, og denne følelsen gjør at 
de tenker at barna ville hatt det bedre et annet sted enn hjemme. Det er vel også verdt å merke seg at slike 
tanker er forbundet med mye skyldfølelse. Når for eksempel de yngste barna allikevel bor på institusjon, 
uten først å ha bodd lenge hjemme, blir det beskrevet mye skyldfølelse. Når foreldrene imidlertid senere i 
forløpet må få avlastning til eldre barn, etter å ha forsøkt hjemme en stund, er ikke skyldfølelsen så 
presserende(B.Lagerheim).  
Foreldrene beskriver også konflikter med høygradig involvert personale ved institusjonene tilsvarende 
mønstre som hos skilte foreldre med delt foreldreansvar. Foreldrene opplever å fungere som 
helgeavløsere, og trekker frem dette som negativt, men ser også fordelene med å kunne konsentrere seg 
om hyggen når man først er sammen. På sikt viser det seg også at foreldrene rapporterer mindre skyld 
ettersom de ser hvordan det er samsvar mellom barnets tilbud og behov; barnets potensiale foredles godt 
ved institusjonen.   
 
Ork og tid er hovedproblemet. 
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Trolig er et tilstrekkelig avlastningstilbud avgjørende for om foreldrene opplever at de klarer å ta hånd om 
barna sine. Man kan da spørre seg om dette egentlig er realistisk og mulig, kanskje er det avgjørende også 
å jobbe med holdningen om at man skal ha barna hjemme.  
En svensk undersøkelse (Gustavsson 1989) viser hvordan ansatte innen helse og omsorgsektoren utøvde 
sterk innflytelse overfor familier til kronisk syke barn med tanke på at barna skulle tas hånd om og bo i 
hjemmet. Dette er nok mer et bilde på historien og utviklingen. I Norge i dag er det å skulle vokse opp i 
hjemmet akseptert og ansett som det utvilsomt beste for barnet, og som nevnt ikke et tema, tilsynelatende 
ei heller i form av press fra habiliteringsvesen. Spørsmålet er da hvorfra denne tankegangen kommer, 
hvorvidt den er gagnbar og om den er appliserbar på absolutt alle familier og for alle barn. 
Ideforankringen er så vidt total og internalisert at bare det å skulle søke om avlastning og ekstern hjelp nå 
for enkelte vil oppleves som et nederlag, til tross for den dyptgripende innvirken og forandring i 
familielivet det har vært å adaptere til et liv hvor mye fokus er på sykdom og funksjonshemming.  
I en studie om ulike typer for avlastning, var nettopp behovet for mindre fokus på det spesielle og det å 
være en normal familie, noe som kom frem ofte. Foreldrene understreket at det ikke først og fremst var 
flauhet over å ha med seg det syke barnet over alt som lå i behovet for normalitet, men mer opplevelsen av 
frihet og fleksibilitet til å gjøre det man hadde lyst til som familie uten all verdens planlegging. Selv om 
habiliteringsvesenet antok at avlastning i hjemmet var nærmere deres normalitetsbegrep, opplevde altså 
ikke foreldrene det på denne måten. De foretrakk i mange tilfeller avlastning atskilt fra 
familien.(Ashworth and Baker, 2000) Avlastning i hjemmet gav i tillegg bivirkningen å ha en fremmed i 
huset som heller ikke bidrog til en økt foreldrefølt normalitet.(Robinson mfl 2001) Altså ser man 
eksempler på hvordan idegrunnlaget og den profesjonelle innstillingen går på tvers av enkeltindividets 
opplevelse og behov. 
 
Som et tilleggsmoment kan det nevnes at det på nittitallet ble gjort en del forskning på hvordan foreldre til 
psykisk utviklingshemmede barn opplevde ansvarsreformen, og erfaringene herfra kan antagelig også 
anvendes delvis på familier med funksjonshemmede barn. Det overraskende i denne norske studien, var at 
selv om foreldrene endelig fikk avlastning, at de ble flyttet på institusjon eller fikk skoleplass, ble de 
mentale omkostningene ved å ha et sykt barn ikke redusert. Det daglige slitet ble mindre, men mange av 
bekymringene var de samme.(B Sætersdal 1985, 1994). Terrenget er med andre ord uoversiktlig og 
gåtefullt, og det er ikke sikkert at det som ser ut som ubetingede goder blir det for alle.  
 
 
2. Profesjon og Helhet 
 
De som ikke har snøring på helsevesenet, får ikke den hjelpa de skal ha. Når du jobber i det offentlige, vet du hvor du kan hente 
hjelp. Får mer hjelp og informasjon. 
 
Etter det første møtet med hjelpeapparatet, øker bare antall etater og personer foreldrene kommer i kontakt 
med. Hvilke som sorterer hvor, er det oftest opp til foreldrene selv å lete seg frem til etter hvert som 
behovet melder seg. Et klart flertall oppgir at det er vanskelig å finne ut hvor de skal henvende seg for 
ulike typer hjelp. Inndelingen og spesialiseringen er ikke videre tilgjengelig for førstereisende. Som 
illustrerende eksempel på dette, fant vi en funksjonshemmet gutt på 9 år, der hvor foreldrene hadde telt 
opp og det viste seg at de hadde så mange som 32 ulike habiliteringsroller å forholde seg til. Når man da 
blir konfrontert med de til dels store ambisjonene og den store divergens/spesialisering i helsevesenet som 
hver for seg ser sin lille viktige del, kan det bli overveldende. Bare tanken kan virke utmattende, og når 
man i tillegg blir konfrontert med la oss si 15, 16 habiliteringspersonell som hver for seg stiller realistiske 
krav til oppfølging og medvirkning fra foreldrenes side, kan man forstå at følelser som tilkortkommenhet, 
rådvillhet, selvoppofrelse, hjelpeløshet og avhengighet blir trukket frem som dominerende i den første og 
orienterende fasen av sykdomshåndteringen. (Ulstein og Kind, 2003) 
 
Dere må ikke bare bli spesialister. Ortopeder, nevrologer, fysioterapeuter. De satt og kranglet om operasjon eller botox eller 
Baclofen. Fagpersoner bør prøve å samle seg om en anbefaling. Vi bør få vite meningene, men ikke havne midt i krangelen. Det 
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blir for vanskelig for oss. 
 
Et annet moment er hvordan profesjonsforskjeller mellom f eks barnepsykiateren og habiliteringslegen 
også kommer til syne, og virker forvirrende for foreldrene; de er begge ”legen” i foreldrenes øyne, men 
fyller ulike roller og har ulike fokus i møtet(B.Lagerheim). Barnepsykiateren er interessert i konflikter og 
skuffelser, mens habiliteringslegen kanskje er mest opptatt av mulighetene. Foreldrene opplever at den 
profesjonelle gir aksept til ulike emosjoner, den ene opplever mestring og håp som fornekting, mens den 
andre opplever tårene som en hindring for habiliteringen. Denne oppdelingen og spesialiseringen av 
problemene og håndteringen kan virke forvirrende. En mor trakk også frem forskjellen mellom 
barnepsykiaterens gode tid og barnelegens hektiske konsultasjon, som opphav til frustrasjon og 
usikkerhet.  
Det oppleves vanskelig å skulle styres når det gjelder følelser for ens egne barn. Tårene og tapsfølelsen 
kan like gjerne komme under den første skituren i bakken som under terapisamtalen om det tapte 
drømmebarnet, og for foreldrene vil begge deler være naturlig. Utfordringen er for den subspesialiserte å 
kunne møte uttrykk og emosjoner som kan være faller utenfor hans spesialfelt på en naturlig og troverdig 
måte. Hvis den profesjonelle ikke greier å integrere hele forelderen i sin tilnærming til barnet og 
habiliteringen, kan man risikere at forelderen føler seg tvunget til distansering.  
 
Desentralisering og Vilkårlighet   
 
Fastlegen skriver bare resepter og drosjerekvisisjoner. Andrelinjetjenesten er det viktigste for oss. 
 
Det er som nevnt mange ulike strukturer i de enkelte kommuner hvor man ofte selv må søke opp 
tilbudene. Hvordan opplever så foreldrene møtet med byråkratiet og strukturen? 
Det viser seg å være store variasjoner med hensyn til hvordan foreldrene føler seg møtt.  Enkelte føler seg 
meget vel ivaretatt allerede fra sykehusoppholdet av, hvor ressurspersoner der igangsetter kontakt med 
kommunen, andre igjen føler veldig på en kamp mot systemet bestående av byråkrati, lange 
saksbehandlinger, trange budsjetter, uklar ansvarsfordeling og manglende bemanning. Byrden ved å få 
avslag på avslag, samt stadig å måtte hevde sin rett gjennom nye søknader for hvert år er også belastende. 
Manges erfaring med at klager ofte blir tatt til følge, gir inntrykk av et system som virker ganske vilkårlig; 
hva en får avhenger av ”heldig trekning” av bostedskommune og saksbehandler eller enda verre det 
handler ikke om tilfeldigheter, snarere om kommunale strategier. Ved å drøye saksbehandling og evt gi 
avslag i første omgang kan man da spare noe.  Flere foreldre opplever det som at de blir direkte 
motarbeidet i en allerede vanskelig situasjon. Samtidig som det fortelles om vanskelige møter, tegnes det 
også et generelt positivt bilde av hjelpeapparatet i kommunen. Når ordningene først er etablert sier 
foreldrene seg fornøyd. Tøssebro og Lundebys store undersøkelse fra 2002 viser altså store 
variasjoner hva tilfredshet med systemet angår. De munner også ut med konklusjonen om at det 
er forskjell på prosess og resultat. ”Veien var tung, men nå fungerer det”, ble det sagt 
konklusjonsmessig. Kritikken retter seg altså i første rekke mot vanskelig prosesser, mer enn mot 
allerede etablerte ordninger og deres funksjon. 
  
 
 
3. Behandle og Bevare 
 
Vi får ikke hjelp fordi vi er så flinke, er med på klatring, på turning og ridning. 
 
Helsevesenet fungerer som primær instans for utredning av årsak og virkning, er opptatt av riktige 
prognoser og diagnoser, samt fokusert på tanken om nødvendig behandling. Noen foreldre kan oppleve at 
helsevesenets fokus kan komme i konflikt med deres eget behov for gjenvunnet verdighet og mestring 
etter møtet med sykdom og lidelse. Også foreldrene har behov for å bli sett og møtt, tatt på alvor og 
anerkjent som voksne, selvstendige og ”normale” mennesker. 
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Det blir lett fokusert på det som er ”uvanlig” eller avviker fra ”normalen” når det er snakk om 
funksjonshemmede barn og deres familier. Ofte er det naturlig og vesentlig for foreldrene å fremheve 
nettopp det som er spesielt og annerledes, for å få frem grad av merarbeid og dermed legitimering av 
behov for hjelp. Dette kommer i konflikt med det ovennevnte behovet for å fokusere på og leve ut et 
tilnærmet normalt liv. Tøssebro og Lundeby(2002) påpeker også hvordan foreldrene i stor grad er opptatt 
av å fremheve at de lever et helt vanlig eller normalt liv. De er først og fremst en aktiv småbarnsfamilie. 
Disse ulike måtene å presentere familielivet på kan synes som selvmotsigende.   
Solvang (2000) har imidlertid pekt på hvordan ønske om normalitet og identifisering med 
funksjonshemmet-kategorien gjerne kan eksistere side om side, også for samme person. Ulike situasjoner 
krever ulikt tilnærmingsfokus. Mens for eksempel legen er ute etter å diagnostisere og kartlegge barnets 
medisinske tilstand, er foreldrene opptatt av helheten ved barnet og familielivet, og kan i større grad 
vektlegge de ”normale” sidene, uten at det nødvendigvis innebærer en benekting av realiteten i situasjonen 
(Booth 1978). 
 
Patologi og Påkjenning 
 
Det er ikke noe problem å ha 4 unger, men det er når du får en sjuk unge at problemene begynner. 
 
Alle foreldre opplever regelmessig krisesituasjoner også i friske barns oppvekst, det å bli foreldre er for 
eksempel i seg selv en slik krise som må overvinnes(Smeby 1999). I familier med funksjonshemmede er 
det bare mer på en gang. Det er med andre ord ikke alle kriser og vanskeligheter som skal forståes som 
uttrykk for patologi og gjøres til gjenstand for intervenering fra den profesjonelle. Enkelte skiller mellom 
begrepene traumatisk krise, som uttrykk for krisen i møtet med det ekstraordinære og en utviklingskrise, 
som uttrykk for utfordringer og kriser naturlige i en sunn og hel utvikling være seg av familien eller 
enkeltindividet(J Cullberg). En del familier opplever som svært belastende det man kan kalle 
patologisering av seg og sine familiemønstre i møtet med de profesjonelle i habiliteringen og deres 
forståelse av dynamikk, interaksjon og familieteori. Teorier fra flere tiår tilbake, f eks innen 
utviklingspsykologi og psykoanalysen har komplisert arbeidet blant pårørende til syke barn(B.Lagerheim).  
 
Utfordringen for den profesjonelle er altså hele tiden å ha med i betraktningen at det parallelt er snakk om 
en normal familie, og ikke putte ”handikappede” familier og fortolkningen av disse inn i patologiske 
mønster. Ordet skaper, og en hyppig og eksplisitt formulering av samlivsvansker og fenomener som andre 
familier anser som normale og forbigår i stillhet, kan overfokusere problemet og dermed forsterke 
utfordringen i å skulle løse vanskelighetene i minnelighet. Vi startet ut avsnittet med fokus på kriser. Det 
kan være verdt å minnes de som hevder at enhver utvikling er preget av krise og løsning og så utvikling, 
altså at kriser, om de er aldri så intrikate og vanskelige, hører med i rammen av muligheter for fremgang, 
vekst og utvikling, og slik sett ikke bør sees som ensidig destruktive og patologiske(J Cullberg). 
 
Sorgen og Gleden 
 
Det er meget viktig når man jobber med foreldre til kronisk syke barn å ha det klart for seg at det å være 
foreldre ikke bare innebærer plikter, men også gleder. I sær ved studier av funksjonshemmede barn har 
tendensen vært en skjevrepresentasjon mot det unormale og vanskelige. Mange vil hevde det er naturlig, 
all tid de positive aspektene ved det i seg selv å ha et barn, og i neste rekke å ha et sykt barn, ofte ses på 
som selvfølgelige og implisitt forstått, og dermed ikke fokuseres på. Flere forskere har kritisert denne 
skjeve vinklingen. En skjevvinkling hva gjelder fokus hos den profesjonelle, kan være med å forsterke 
følelsen av sorg og ulykke for foreldrene, som mest av alt søker håp, trøst og meningsfylde. For enkelte 
blir fokuset på det vanskelige, en god hjelp til mestring og følelse av å være sett/akseptert, men for mange 
blir det kun en på mange måter belastende og unødvendig bekreftelse på det som allerede er erkjent tungt. 
(Ulstein og Kind, 2003) Foreldrene søker også bekreftelse på det normale og sunne ved seg og sine, også 
hos den profesjonelle. Scorgie og Sobsey (2000) viser blant annet til tre ulike områder hvor foreldre til 
kronisk syke barn trekker frem spesielt positive erfaringer med forandringer i eget liv, relatert til barnet og 
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sykdomsperioden. Ikke å forstå som at det er en ønsket tilstand, mer som alternative syn på sykdom, med 
positivt fokus som mulig mestringsstrategi. Hovedområdene hvor foreldrene har erfart positiv utvikling 
omhandler: personlig vekst, forbedrede relasjoner samt endringer i filosofiske og åndelige verdier. Her 
kan også helsepersonell finne gode, alternative vinklinger i møtet; alternativer til tristesse og negativt 
fokus begrunnet i foreldrenes ønske om et annerledes møte enn fokus på opplevelsen av sykdom.  
 
Også Goody(1992) er svært kritisk til hvordan faglitteraturen har vært for ensidig i sin fremstilling av 
sjokk og sorg knyttet til det å få et funksjonshemmet barn. Cullbergs (1975) klassiske teorier om sorgfaser 
har vært mye anvendt i møte med foreldrenes reaksjoner. Det må likevel sies at mange foreldre opplever 
at dette skurrer når habiliteringspersonalet blir for opptatt av å følge læreboka, mer enn å møte hver enkelt 
spesielt og skreddersydd tilrettelagt, når det gjelder oppfølging etter diagnostisering. Tøssebro og Lundeby 
underbygger dette ved å vise det store spennet foreldre fremviser hva følelser etter diagnostisering angår. 
Det foreldrene kanskje var mest kritiske til, var når de nærmest ble pådyttet en bestemt reaksjon, som 
kanskje ikke samsvarte med deres egne opplevelser og følelser i øyeblikket.   
 
Prognose og Diagnose  
 
Vi fikk bare beskjed på sjukehuset: Han har den sjukdommen. Han får ikke lov til å bevege seg, men får taxi til skolen. Så fikk vi 
navnet på en lapp, og skulle slå opp i leksikon når vi kom hjem 
 
Det reises fortsatt kritikk mot håndteringen av diagnosen. Noen ganger er det åpenbart på grunn av 
uprofesjonelle helsepersonell. Andre foreldre føler på en slags determinering etter at barnet har blitt 
diagnostisert. Diagnosen kan virke begrensende på den enkeltes mulighet til å ”definere seg selv”. Ved å 
tildele en diagnose blir individer snarere objektivert som ”cases” eller ”problems” -tilfeller og tilstander 
(Gillmann m fl 2000). I tillegg kan alt individet gjør eller ikke gjør, bli knyttet til diagnosen. Nært relatert 
til dette er også spørsmålet om hvem som skal ha rett til å ”fortolke” barnet; foreldrene eller klinikerne. 
Booth (1978) viser hvordan en diagnose kan prege forståelsen av barnet. Dermed kan den virke som en 
begrensning på forståelsen av individet, blant annet ved at synet på barnet som ”unormalt” forsterkes. 
Foreldrenes forståelse av barnet som mer ”normalt” kan av fagfolk oppfattes som falsk bevissthet. Booth 
vil på sin side hevde at det dreier seg om ulike forståelser og perspektiver. Samtidig kan også foreldrene 
gjøre de diagnostiske termene til sine egne, nettopp fordi de gjenkjenner ting hos sitt eget barn (Zetterquist 
Nelson 2000) Dette kan riktignok ses som et eksempel på legenes sterke definisjonsmakt. Leger kan gi 
foreldrene et begrepsapparat som gjør at foreldre vil tolke barnets atferd nettopp ut fra diagnosen etter 
hvert som de gjenkjenner ”symptomer” i barnets atferd (Sundet 1999). Kanskje kan dette også bidra til å 
skjule ”barnet bak diagnosen”? Som nevnt opplever enkelte foreldre at de blir fratatt evnen til normale 
reaksjoner og fortolkninger av daglige fenomener. De beskriver for eksempel hvordan den nære kontakten 
med helsevesenet gjør at vanlig trass og opprørsfaser gjøres til gjenstand for overdreven problematisering. 
”Vanlig” trass blir ikledd funksjonshemming og patologisert. Slike fortolkninger er med å øke foreldrenes 
tilkortkommenhet og følelse av passiv overgivelse, selv om det er i beste hensikt.  
 
Samtidig som møtet med diagnostisering og diagnosebruk oppleves positivt og hjelpende for 
mange, beskrives det altså av enkelte som belastende å få diagnosen. Eksempler er nevnt 
innledningsvis. Begrep som stempel og merkelapp brukes, og assosieres med negativ 
stigmatisering og smertefull sosial bås-setting. Det er beskrevet hvordan individet, også tenkt 
representert ved familien som enhet, som konsekvens av stigmatisering kan utvikle såkalt 
”sekundære avvik”, avvik som er sosialt skapt, og sånn sett ikke direkte en del av 
funksjonshemmingen (Söder 1989) 
 
Utlevering og Lojalitet 
 
Foreldrene beskriver at fremstillingen av hverdagslivet med sitt funksjonshemmede barn som svært tung 
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og konfliktfull, kan være en ubehagelig opplevelse. Foreldre føler seg tvunget til å framstille barnet som 
en byrde. På mange måter kan det oppleves som en illojalitet mot barnet. Den omfattende 
søknadsskrivingen blir også utmattende og frustrerende når foreldrene blir sittende med en følelse av å 
måtte ”skape den rette historien” for å få tilgang til goder de mener de automatisk burde ha tilgang til 
gjennom diagnosen.(Tøssebro og Lundeby) En slik automatisert praksis er nok dessverre vanskelig 
gjennomførbar all tid det er store individuelle variasjoner og behov for hjelp også innenfor en og samme 
diagnosegruppe. Samtidig finnes det alltid kriterier for hva som utløser hjelp. For å begrense både 
foreldrenes behov for å brette ut, samt unngå at de blir helt utslitt i disse prosessene, ville det være 
nødvendig å sikre foreldrene bedre tilgang til informasjon om ulike ordninger og muligheter. Se pkt 4.      
 
Den Offentlige og Private familie 
 
Opplevelsen av at representanter fra det offentlige skal ha innsyn i hvordan de lever rapporteres av en del 
foreldre som både problematisk og påtrengende. De opplever at det er familien rundt som skal kontrolleres 
(Tøssebro og Lundeby 2002) Det er belastende å stadig måtte fortelle detaljer rundt barnet og familien, 
uansett hva foreldrene måtte ønsker hjelp til. Siden mange hjelpeordninger er behovsprøvd og bygger på 
skjønnsmessige vurderinger, vil det måtte være en eller annen form for rapportering som forteller noe om 
hjelpebehovet. Hvordan dette skal gjøres uten å gi andre innsyn i privatlivet er ikke godt å si, men det er 
klart at mange opplever det som unødvendig å fortelle de samme tingene gang på gang, til stadig nye 
personer og instanser, og dette forsterker nok følelsen av å måtte ”brette ut livet”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Informasjon og Rådvillhet  
 
Mange foreldre opplever å være i et emosjonelt og kognitivt kaos etter å ha blitt konfrontert med 
barnets diagnose og kroniske sykdom for første gang. Opplevelsen av møtet med det mangfoldige 
tilbudet kan gi kan gi seg uttrykk i følelsen av hjelpeløshet og rådvillhet. Det omfattende tilbudet 
genererer så i neste rekke et omfattende informasjonsbehov, og tilbudet innebærer en stor 
utfordring i forhold til det å skulle orientere seg rent administrativt for foreldre. Hva får altså 
foreldrene vite? Nok? Nei. En gjennomgang av litteraturen viser at de opplever å få vite alt for lite i 
forhold til behov og ønsker. Siden informasjonen knyttet til ens funksjonshemmede barn kan være tung å 
forholde seg til, ønsker mange foreldre konkret informasjon av mer praktisk art, gjerne råd med hensyn til 
hvordan de skal forholde seg til sin nye situasjon, og om mulig avhjelpe fortvilelsen og rådvillheten i 
tillegg til de mange konkrete og praktiske utfordringene, men erfarer at dette ikke er lett helt uten videre.  
 
Seligman og Darling (1997) har forsket på informasjon og kommunikasjon. De konkluderer entydig med 
at foreldrene har behov for utfyllende informasjon. Etter en 20 års forskningsperiode antyder de at det har 
vært lite endring i foreldrenes erfaringer og emosjonelle uttrykk i forhold til tilgjengelighet på informasjon 
og god kommunikasjon i løpet av denne tiden. Samtidig mener Seligmann og Darling å se at det har 
skjedd en utvikling hos de profesjonelle, som har blitt langt mer åpne og informative i løpet av dette 
forskningsprosjektets varighet, uten at dette har påvirket foreldrenes opplevelse nevneverdig. 
 
Ingen, ikke fastlegen, ikke helsesøster, ingen visste noe om Calve-Leg-Perthes. 
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Tøssebro og Lundeby har gjort en undersøkelse i forhold til de ulike delene av hjelpeapparatet, og grad av 
tilfredshet med tilbudet. Det viser seg at det er møtet med trygdekontoret som kommer dårligst ut hva 
tilfredshet hos foreldre angår. Under halvparten var tilfredse med den hjelpen de fikk. Foreldrene gav 
trygdekontoret massiv kritikk når det gjaldt service og tilgangen på hjelp og informasjon. Særlig store 
problemer møtte de foreldrene som oppsøkte trygdekontoret uten noe forhåndskjennskap til sine 
rettigheter. Enkelte gav uttrykk for en opplevelse av at de ansatte ved trygdekontorene heller ”gjemmer 
reglene”, enn legger til rette og veileder. 
Det legges fram ulike forklaringer for trygdekontorets opptreden. Selv om foreldrene opplever dette som 
bevisst tilbakeholdenhet trenger det slett ikke handle om vond vilje. Tross gode forklaringsmodeller 
konkluderer de med at foreldrenes opplevelse av at rettigheter holdes skjult for dem, utvilsomt må tas på 
alvor. Erfaringen med vanskelige møter kan i noen tilfeller føre til at foreldrene vegrer seg for å søke 
hjelp, et uttrykk for den smertefulle sårbarhet og avhengighet, mange føler i forhold til hjelpeapparatet.  
 
Svært mange foreldre opplever at kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom dem selv og 
hjelpeapparatet fungerer dårligere enn de tenker seg den burde og kunne fungere. Tones og Tilford (1994) 
understreker viktigheten av god kommunikasjon ved å peke på hvordan dårlig informasjonsutveksling 
bygger og potenserer konflikter mellom helsearbeidere og foreldre, og samtidig gir en opplevelse av 
svekket selvtillit og kontroll for foreldrene. Dale (1996) konkluderer med at informasjon om sykdommen 
er avgjørende for mestring og mestringsfølelse. 
Hopson (1986) og Lazarus (1988) har vist at informasjonssøk i seg selv er en god mestringsstrategi for å 
hjelpe mennesker med å tilpasse seg en ny livssituasjon. Det har også vist seg at foreldre som overdriver 
letingen etter informasjon om sykdom og tiltak, har en nytteeffekt av det når det ikke er mye annet de kan 
gjøre med situasjonen(Beresford 1994a) Slik kan rikholdig og konstruktiv informasjon være med å 
redusere den nevnte følelsen av rådvillhet og hjelpeløshet. Beresford (1994b) viser også at hvem som 
informerer ikke er likegyldig for foreldrene. Informasjon gjennom personlig kontakt er svært verdsatt av 
foreldrene og tilfredsheten øker ytterligere når informasjonen kommer via en fast nøkkelperson i 
habiliteringsteamet. Dette i kontrast til de belastninger foreldrene opplever ved upersonlige møter.  
 
 
Åpenhet og Ærlighet 
 
Måten du legger frem problemene på når du for eksempel ringer et offentlig kontor, er veldig viktig. Legger du fram saken din 
negativt, får du negativ tilbakemelding. Ikke alle som er like greie. 
 
Foreldrene gir oss uttrykk for indre sinne, sorg, frustrasjon og pessimisme i møte med bekymring og 
problemer. Noen trekker frem hvor viktig det er at man som foreldre da greier å skille mellom budbringer, 
og den dårlige medisinske nyheten eller stønadsavslaget. Den profesjonelle må på sin side kjenne denne 
problemstillingen og ha verktøyet for å møte den på en ryddig og avklart måte. 
Drugli og Lichtwarck trekker frem hvordan det lett oppstår problemer i møter hvor samtalen dreier seg om 
foreldres eller hjelpeapparatets bekymring. Clausen og Eck (1996)beskriver ulike strategier den 
profesjonelle synes å velge for å unngå å gjennomføre vanskelige samtaler med foreldrene. Den 
profesjonelle kan bli svært vag og bare antyde at noe synes å være galt, men uten å si dette direkte til 
foreldrene. Foreldrene forstår dermed ikke helt hva han eller hun egentlig mener; de opplever å misforstå. 
Den profesjonelle kan videre lett skjule seg bak faguttrykk og et vanskelig språk. Det oppleves 
passiviserende av foreldrene, fordi de ikke forstår hva som menes. Den profesjonelle kan også sende 
barnet til nye fagfolk i håp om at disse skal utrede videre, og så overlate til dem og ta bekymringen opp 
med foreldrene. Eller den profesjonelle kan rett og slett la være å gi foreldrene informasjon, og unnlate å 
forholde seg til problemet. Utfordringen her er nettopp at legers vannmaktsfølelse i møte med foreldrene 
og uhelbredlig sykdom og lyte hos barn, er desto større.  Ikke minst derfor er det så viktig å avklare både 
laugets og egen begrensning med foreldrene. Hvis ikke kan habiliteringen ende med akkurat den nevnte 
endeløse reisen i uro fra spesialist til spesialist (Sommerchild) Konsekvensen av slike uavklarte første 
møter blir fort at foreldrene flykter videre i blinde for realiteten og for å bevare håpet i møtet med leger 
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som forsøker å forklare i stadig større bokstaver. 
 
Tjeneste og Samhold 
 
I møtet med hjelpapparatet går altså vanskeligheter med tilgang på informasjon igjen som en rød tråd. 
Mange av foreldrene opplever problemer med tilgang på informasjon gjennom de organene som 
administrerer en tjeneste, og søker andre kilder. En av de viktigste kildene til informasjon synes å være 
andre foreldre. Noen etablerer foreldregrupper. Men det er ikke gitt at de trives sammen bare fordi alle har 
barn med funksjonshemminger. De legger vekt på at de også må ha andre ting til felles, og kanskje ikke 
minst en felles livsholdning. Noen gir opp foreldregrupper selv om de opplever at de får nyttige tips. De 
blir lei av det de opplever som negativt fokus, hvor det nærmest konkurreres i det å ha det verst. Selv om 
det kan være behov for samtaler om det som er vanskelig, er det lett å gjøre ting verre enn de er ved å 
havne i en slik negativ spiral. Nettopp fellesskapet med likesinnede og den nevnte gode tilgangen på 
relevant informasjon gjør at mange melder seg inn i en interesseorganisasjon eller foreldreforening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Allianse og Konflikt 
 
I møtet mellom foreldre og hjelpeapparatet legges det ofte opp til samarbeid og aktiv involvering av 
foreldrene. Her møtes helsevesenets engasjement og ambisjoner foreldrenes egne emosjoner og relasjoner, 
et møte som ofte er en kraftfull konstellasjon, men andre ganger kan medføre konflikter av eksplosiv art.  
Det at foreldrene og de profesjonelle imellom er representanter for ulike syn og ønsker, samt at foreldrene 
blir nødt til å sjonglere aktivt mellom ulike og ofte helt nye roller, gjør involveringen ekstra utfordrende. 
 
Jeg har fått mange gode argumenter på BHSS til jeg kommer hjem, fordi jeg er uenig med ridelæreren til Emma. 
 
Mange foreldre synes å være opptatt at å forstå og ta hensyn til den profesjonelle, selv om den 
profesjonelle på sin side ikke har bedt om dette. Det synes derfor ofte å være behov for å starte et 
samarbeidsforhold med at den profesjonelle sørger for at partene avklarer forventninger til hverandre og 
rammene for samarbeidet.   
Hvis foreldrene tror at den profesjonelle har mange skjulte hensikter og ikke gir uttrykk for det han eller 
hun egentlig mener, oppleves utrygghet og foreldrene inntar en tilbaketrukket samarbeidsposisjon. Under 
slike betingelser vil de også kunne utvise aktiv motstand i samarbeidet. Samtidig viser Kristoffersen 
(1998) at foreldrene er redde for at kritikk og obsternasighet fra deres side vil føre til at barnet får 
dårligere behandling. Konsekvensen av dette er at foreldrene sjelden klager. 
       
Skjerming og deltakelse 
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En svensk undersøkelse viser hvordan foreldrene opplever møtet med sin medbestemmelse på sykehuset. 
Selv om en eller begge av foreldrene var til stede, og de ble spurt om råd, og foreldrene i 1/3 av tilfellene 
hadde motstridende synspunkter til personalet, ble dette sjelden hørt. Dette viser at selv om foreldrene blir 
tatt med på råd får det nesten aldri konsekvens for avgjørelsen. Dette gir ingen sterk følelse av å være en 
del av teamet (Hallstrom I, Elander G). 
Hallstrom gir tre typiske situasjoner som oppleves som en belastning for foreldrene under 
sykehusopphold. For det første opplevde foreldrene liten innvirkning på deres egen situasjon, mange 
opplevde å ikke bli behandlet som selvstendige voksne mennesker. Den andre situasjonen som foreldrene 
opplevde vanskelig, var når noe måtte gjøres som barna deres ikke ville, injeksjoner, blodprøver og 
lignende. Selv om foreldrene skjønte nødvendigheten var det likevel en påkjenning. Det tredje ubehaget 
var følelsen av ikke å bli tatt på alvor eller tatt med på råd. Hallstroms undersøkelse viser allikevel at 
foreldrenes opplevelse ikke alltid blir mer positiv selv om man blir tatt med på råd. 
I kontrast til håpet om omsorg og ubegrenset støtte til barnet, føler foreldrene at de fortsetter å ta 
hovedbyrden for barnets omsorg også etter at de kom inn på sykehuset. Foreldrene føler at sykepleierne 
glemmer at barna har alle de samme behovene som vanlige barn tillegg til de spesifikke 
behovene.(Warner HK, 2000)  
 
Rollemodell og Egenhelse 
 
For å illustrere hvordan støtte til habiliteringspersonalet kan være viktig, vil vi trekke frem hvordan 
enkelte foreldre kan ane og gi uttrykk for, hvordan de erfarer en slags parallellprosessering hos 
habiliteringspersonalet på kroppen. Overforsiktighet i møte med foreldrene har gitt seg utslag i usagte 
tanker og skuffelse hos foreldrene hos den profesjonelle, og har deretter blitt overført til personalgruppa. 
Denne misnøyen kan deretter skape synlige partier og allianser mellom foreldre og de ulike habilitererne i 
et team eller en avdeling.  
Det er også nevnt den fare det er at de som behandler barna samtidig behandler foreldrene, all tid dette kan 
være med å skape en underlegenhetsfølelse hos foreldrene, som i neste rekke oppleves som et hinder for 
dem når det gjelder å være myndige overfor barnets behandling. Det er en selsom opplevelse å skulle gi 
uttrykk for sinne eller frustrasjon i forhold til barnet og foreldrerollen når du i neste omgang skal kjempe 
betingelsesløst for barnet overfor den samme behandler. 
Noe som underbygger dette er Lagerheims studie(1998) som viser at foreldrene til funksjonshemmede 
barn søker sjeldnere kontakt med psykisk helsevern enn andre foreldre med tilsvarende symptomer. 
Kanskje er det av frykt for at maktbalansen skal bli forrykt, og en allerede skjør selvopplevd autonomi, 
skal svekkes ytterligere?  
 
 
Bidragsyter og Støttespiller 
 
I tiden som har gått, har jeg bare gått og kjefta og masa; du kan ikke det, du må gjøre det. Og han er bare sur. 
 
Jansen mfl (2003) viser hvordan for tett involvering er en kilde til konflikt og frustrasjon hos foreldrene, 
far i sær. Hans rolle som tvangsholder ved for eksempel stikking eller medisinering kommer i dobbel 
konflikt med et grunnleggende ønske om barnets beste. Han skulle gjerne vært denne koblingen og rollen 
foruten. (LM Jansen mfl, 2003)  
I Tøssebro og Lundebys store intervjuundersøkelse er det kun et fåtall av foreldrene som sa at de drev med 
et spesielt treningsprogram eller lignende som de gjennomførte selv. Flertallet av foreldrene sa derimot at 
de forsøkte å unngå eller begrense trening hjemme. De var bevisst på at de nettopp ikke skulle få en rolle 
som terapeut for sin sønn eller datter. Et moment er også et barnet skal slippe ustanselig å oppleve press 
om å yte mer, trene mer. Foreldrene frykter for hvilke signaler man gir. Det blir opplevd som altfor 
smertefullt å ha en rolle hvor man skal fremheve overfor barnet at det ikke er godt nok, og at det må trene 
for å duge.  
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Kjønn og samliv 
 
Det jeg savner aller mest, er å være her alle tre. Plassen på Beito er vel problemet, at de ikke ønsker å være for mange. 
Selv om hun ikke har samme oversikten som jeg (over habiliteringen), tror jeg det hadde vært viktig om hun kunne være her. 
 
Forskjeller i mors og fars opplevelse av møtet med habiliteringen av et sykt barn, er studert. I en studie 
viste det seg særlig at far hadde større utfordringer med å håndtere normaliseringsambisjonen. Mor syntes 
å score bedre når det gjaldt mellommenneskelig prosesser og gruppekommunikasjon. Dette er av 
betydning for hvordan habiliteringen bør møte foreldrene. Fars forventninger og frustrasjoner er mer 
knyttet til hvordan barnet vil greie seg i det virkelige livet, mens mors fokus er mer på de daglige 
oppgavene som følger med det å ha et sykt barn, ikke minst i hjemmet. Det betyr ofte at fars forventninger 
er vanskeligere å innfri i habiliteringen. 
Dette er for så vidt de samme forskjellene som man finner for vanlige familier, bare at det hos 
funksjonshemmede er enda tydeligere og blir satt mer ord på (Pelchat D, Lefebvre H, Perreault). 
Noen har hevdet at den teknologiske utvikling med nye intelligente elektroniske løsninger for habilitering 
av alvorlig funksjonshemmede barn, kanskje har gitt ny status til omsorgen. I hvert fall har det bragt en 
arena for mannen og far til å nærme seg omsorgen, som i dag i realiteten domineres av moren.  
 
Alter og Ego 
 
Hvordan påvirker møtet med habiliteringen den forbudte sorgen som de fleste foreldrene kjenner på? Det 
handler om sorgen over egne tapte muligheter samtidig som man selvsagt sørger over barnets tapte 
muligheter. Den siste sorgen er kanskje enklere å kommunisere til habiliteringsapparatet og dermed 
enklere å bearbeide og leve med. Sorgen over eget tap trenger også lang tid og mye bearbeiding for å 
synke. Hvorvidt habiliteringens ambisjoner og arbeid påvirker arbeidsroen i denne sorgprosessen, eller om 
samtale og terapi overfor foreldrene, tar opp dette i tilstrekkelig grad, har vi ikke funnet noe på. Men det 
ble antydet av våre informanter at de opplevde at de måtte ofre mye av seg selv i habiliteringen av barna. 
 
Konklusjon 
 
Møtet med Beitostølen HSS var et møte med mennesker og systemer som ønsker å gi barn omsorg og 
hjelp til mestring og normalisering. Beitostølen var vår inngangsport til habiliteringsvesenets idegrunnlag 
og mangfold. Gjennom vårt arbeid med oppgaven fikk vi noen aha-opplevelser som satte oss inn på 
tanken om et noe annerledes fokus på habiliteringen og dens effekter enn det vi vanligvis så i litteraturen. 
Vi erfarte at møtet med habiliteringsvesenet enkelte ganger ble oppfattet som mer belastende enn til hjelp. 
Vårt fokus ble deretter på nettopp foreldrenes opplevelser av negative møter med habiliteringsvesenet, og 
om det var mulig å finne noe generaliserbart og aktuelt som i neste rekke kan være med å hjelpe alle parter 
involvert i habiliteringen, til mer formålstjenelig struktur, ambisjon og adferd.    
Vi var tidlig klar over vår egen så vel som oppgaveformens begrensning, i forhold til det å skulle romme 
et helhetlig bilde av de meget store systemer som foreldre, familier og storsamfunn representerer. Vi har 
gjort et svakt avgrenset utvalg delvis basert på systematisk søk, men mest basert på litteraturens 
tilgjengelighet og vår egen begrensede tid, og håper å belyse noe av det generelle gjennom fokus på både 
tilfeldige enkeltopplevelser og mer typiske scenarier, i våre møter med foreldrene så vel som litteraturen. 
Med dette utgangpunktet tar vi altså ikke mål av oss å skulle være bastante og konklusive, og tegne et 
avgrenset kart med ens målestokk over belastningene som foreldrene møter habiliterings-terrenget, men 
mer å peke på så mange skjær i sjøen som vi så fra vårt ståsted.  
 
Vi ser allikevel enkelte gjennomgående trekk: 
Normaliseringsideologien er på mange måter internalisert, men anvendes allikevel ulikt hos 
habiliteringsvesen og foreldre, og kan av foreldrene oppleves som en byrde. Foreldrene ønsker å leve 
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tilnærmelsesvis normale liv. De ønsker å reservere seg mot det de opplever som provoserende 
patologisering av seg og sin familie i møtet med den profesjonelle. Manglende evne fra habiliteringen til å 
tilrettelegge for individuelle og fleksible løsninger oppleves meget frustrerende, og er et svært sentralt 
tema. Negative begreper som "bås-setting" og "stigmatisering", beskriver følelsen av ikke å bli sett på som 
enkeltindivider med særegne behov, reaksjoner og følelser. 
Det oppleves smertefullt å oppgi autonomi og kontroll over eget og barnets liv, som de kan erfare ved tette 
bånd og mye intervensjon fra habiliteringsvesenet. 
Videre ser man at det store og varierte tilbudet genererer et voldsomt informasjonsbehov hos foreldrene. 
Manglende informasjon og kunnskap gir redusert mestringsfølelse, og potenserer følelsen av ensomhet, 
rådvillhet og tilkortkommenhet.  
Det er til syvende og sist foreldrene som sitter med helhetsbildet og oversikten over behov og 
forhåpentligvis tilbud. Manglende forståelse for foreldrenes behov for anerkjennelse som myndig og 
kunnskapsrik, og integrering på egne premisser i et åpent og ærlig samarbeide, kan virke destruktivt på 
samarbeidet, og i siste instans på utfallet at habiliteringen. 
I hovedsak er det møtet med vanskelige prosesser og enkeltindivider som oppleves vanskelig, heller enn 
de allerede etablerte ordninger og planer. Og våre erfaringer tyder på at foreldrenes forskjellighet er 
avgjørende å kjenne til, på samme måte som selvsagt habiliteringen også frembyr seg på forskjellige 
måter, med forskjellige habiliteringspersonale. 
 
I et slikt mylder av variabler har vi innsett nytten av gode modeller og nøkler for denne menneskelige 
erfaring og opplevelse for at ikke slike oversikter skal bli nytteløse. Selv om vi ikke fant anvendt noen 
tydelige teorier på opplevelsen av møtet med habiliteringsvesenet, tror vi at alminnelig stressteori kan 
være nyttig å ha i tanken. Vanligvis vil det å få et sykt barn gjøres til gjenstand for en stressanalyse, mens 
møte med habiliteringsvesenet blir en av strategiene for mestring. Imidlertid har vi beskrevet at det er 
mange sider ved habiliteringen som oppleves som en tydelig stressor for foreldrene, både i form av 
habiliteringens art og utførelse, men også på grunn av foreldrenes situasjon og forutsetninger. I begge 
tilfeller opplever altså foreldrene habiliteringen som årsaken til belastningen.  
Vi mener ut fra dette at stressteorier a la Antonowsky, Boss, Folkmann og Lazarus er metoder som er 
tjenlige for å se at møtet med helse og habiliteringsvesen er en erfaring som er avhengig av at mange 
positive faktorer er tilstede for at stressoren skal vendes til utvikling og tilfredshet for foreldrene. For det 
første, må møtet med habiliteringsvesenet være et meningsfylt møte for foreldrene. Dette er ikke bare en 
opplevelse som skapes der og da, men en mening som habiliteringsvesenet selv må arbeide med (Tøssebro 
og Lundeby). Dernest må det finnes middel til håndteringen, noe som forskningen har vist, først og fremst 
er konstante faktorer hos foreldrene selv (Ingstad og Sommerchild). Mens den tredje faktoren, forstå 
situasjonen og stressmekanismen, er den faktoren som kanskje enklest kan bedres.  
Og det er nettopp en ambisjon for denne oppgaven å bidra noe til forståelsen, forståelsen rundt hvorfor 
enkelte foreldre til funksjonshemmede barn opplever både det store møtet og mange av enkeltmøtene med 
habiliteringsvesenet, som en belastning. Med en slik økt forståelse, vil merarbeidet og den åpenbare 
belastningen foreldrene alltid vil komme til å erfare i et effektivt og godt habiliteringsarbeid, kanskje 
likevel oppleves mindre som et onde. 
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...Kristina ble født for tidlig, hun fikk komplikasjoner på sykehuset, og vil sannsynligvis aldri lære seg å 
gå. 
 
”Hun har CP, hun blir aldri noen fotballspiller, var det eneste legen ville si om prognosen. Det var som å 
komme inn i et stort mørkt rom, hvor vi ikke ante hva vi skulle gjøre”, sier far  
Begge foreldrene er aktive idrettsfolk, og trening og fysisk aktivitet var meningen med livet. ”Jeg fikk 
problem med hele mitt verdensbilde, og gravde meg ned i studie og arbeid. Moren fikk depresjon og 
utbrenthet et par år etter.”  
”Som et resultat av sjokkopplevelsen, var vi opptatt av at ingenting skal være uprøvd. Vi var i England i 
trykktank, vi prøvde Petø, vi prøvde Voita, og det har kosta skjorta. Men vi var begge enig om at vi ville 
prøve alt, selv om det kanskje ikke var rasjonelt.”  
Når vi spør hvordan han har hatt det selv, som forelder, på BHSS, snakker han om opplegget for barna. At 
det er trygt, at det er kvalitetsopplegg. Først når vi presiserer om det er noe tilbud han som forelder kunne 
trenge, sier han at det er lite fokus på foreldrerollen. ”Sorgbearbeidelse og mental helse trening hadde 
vært veldig ålreit.” 
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Neste dag er vi sammen med barna og foreldrene i akebakken. Snøspruten står og latteren ljomer. Alle 
barna kan sitte selv på kjelken, unntatt Kristina. Far bærer datteren opp bakken i den ene armen, mens 
han drar med seg en spesiell doning i den andre. Han må sparke hardt i snøen for å få feste. Vel oppe 
setter han henne i snøen og får hjelp av en instruktør til å rigge den nye sitteskia. Kristina henger litt 
fremover på skistolen, men i bunnen av den vesle bakken kan vi så vidt høre den spente knisinga. Hun er 
åtte år og skal snart sette utfor skibakken for første gang. Far snur skituppene nedover og de setter utfor 
bakken sammen, hun på sitteskia, han står bak. Først ploger han kraftig, men slipper sakte opp, og snart 
fyker de nedover i raske svinger. Kristina jubler, og sannsynligvis er det vinden og farten som gjør at 
tårene spretter i øynene på henne og faren i det de skrenser opp nederst i bakken. Hos oss andre er det 
trolig gleden og det gripende øyeblikket som gjør at vi må ta votten raskt til øynene. 
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