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Sammendrag 
Bakgrunn. Målet til denne studien var å undersøke hvilke tanker habiliteringspersonell hadde 

om etikk og ekstremt premature barn. Dette har, så vidt jeg vet, ikke vært studert i Norge 

tidligere. Erfaringer fra dette feltet har fått mindre oppmerksomhet enn fortjent. 

Materiale og metode. Prosjektet var en kvalitativ intervjuestudie, hvor jeg snakket med åtte 

informanter tilknyttet habiliteringstjenesten. Modifisert systematisk tekstkondensering (etter 

K. Malterud) ble brukt for å analysere materialet. 

Resultat. Initialt sa habiliteringspersonellet at de ikke opplevde etiske dilemma i sin 

arbeidshverdag, siden de aldri selv var nødt til å ta avgjørelser som gjaldt liv eller død. Men 

ved nærmere ettertanke kunne de fortelle om konkrete etiske utfordringer. For det første 

mente de samfunnet ikke oppfylte sin forpliktelse ovenfor ekstremt premature barn. 

Helsetjenesten hadde reddet livet til disse barna, men oppfølgingen i etterkant var ikke god 

nok. Dette gikk ut over livskvaliteten til både barna og deres foreldre. Videre fortalte de at 

innenfor habiliteringsfeltet var det for mye fokus på foreldrene når det gjaldt informasjon og 

autonomi, og at det var viktig å inkludere barna i større grad. 

Fortolkning. Habiliteringspersonell mente initialt at de ikke hadde etiske dilemma i sitt virke. 

Dette kan tyde på at de har en begrensende oppfatning av etiske utfordringer i medisinsk 

praksis. Videre var de opptatt av at barna de møtte og deres familier ofte ikke fikk den hjelpen 

de hadde krav på. Barn er en sårbar pasientgruppe, og med sine uttalelser fremstod mine 

informanter som forkjempere for deres behov og rettigheter. 

English summary 

Background. The aim of the study was to explore habilitation workers’ opinions on ethics 

and extremely premature infants. This has, to my knowledge, not been studied in Norway 

before. The experiences of these professionals have received less attention than the field 

deserves.  

Material and methods. I interviewed eight habilitation workers, as a part of a qualitative 

study. A modified systematic text condensation (after K. Malterud) was used for the analysis. 

Results. Initially, habilitation workers said that they did not experience any ethical dilemmas 

in their daily work, since they themselves never had to make decisions between life or death. 

But after some consideration they could give examples of specific ethical challenges in their 

work. First of all they thought the health system did not fulfil their commitment to the 

extremely premature children. Health care had saved the lives of these children, but the 

habilitation programme did not provide the right level of support later on. This became a 

negative influence on the quality of life for the children and their parents. They also thought 

that within their field there was too much focus on the parents regarding information and 

autonomy and that it was important to include the children to a larger degree.  

Interpretation. Habilitation workers initially thought that they did not have ethical dilemmas 

in their work. This can imply a too narrow conception of what medical ethics comprises. They 

had concerns for the children they met and their families, because they felt they did not get 

proper help. Children are a vulnerable patient group, and habilitation workers came forward 

as the guardians of the children’s rights and needs.  
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Innledning 
For gruppen ekstremt premature barn har det vært mye fokus på valg som oppstår når de 

fødes og i tiden rett etterpå. Eksempler er spørsmål om behandlingsbegrensning (1) og om 

man skal sette en nedre grense for aktiv behandling, i forhold til svangerskapsalder (2). 

Akuttfasen har fått mye oppmerksomhet, men det som inspirerte meg for denne oppgaven er: 

hva redder en disse barna til? Mange vil få et liv med alvorlige funksjonshemninger (3). 

Hvordan vil det påvirke dem? Hvilke etiske problemstillinger er knyttet til dette og den videre 

behandlingen og oppfølgingen? Habiliteringspersonell møter barna med de største skadene. 

De følger dem gjennom oppveksten og observerer hvilke utfordringer de og deres nærmeste 

møter. Gjennom sitt arbeid kan de bidra med et nytt perspektiv på disse spørsmålene. Jeg har 

søkt i litteraturen etter informasjon omkring dette, men ikke funnet noe konkret. 

Habiliteringspersonell erfarer altså noe som sjelden kommer frem, derfor mener jeg deres syn 

er så viktig. I denne oppgaven vil jeg gjennom å intervjue habiliteringspersonell undersøke 

hvilke tanker de har om etikk og svært for tidlig fødte barn. 

Ifølge Store Norske Leksikon er etikk morallære eller moralens teori; moral defineres da som 

meninger om det gode og det onde, det man legger til grunn for hvordan man selv vil leve og 

hvordan man dømmer andres livsførsel (4). Et etisk dilemma beskrives på følgende måte på 

nettkurset om etikk fra Den Norske legeforening (5): «Et etisk dilemma har vi der det er tvil, 

usikkerhet eller uenighet om hva som er riktig eller galt, godt eller ondt. Det er viktig å være 

klar over at et etisk dilemma kan foreligge selv om ingen av de berørte partene har erkjent 

det.» Innenfor medisinen kan man møte på etiske dilemma og bli stilt ovenfor etiske spørsmål 

som må drøftes. Dette kan være utfordrende. Hva kan man legge til grunn for å løse slike 

vanskelige etiske problemstillinger på en best mulig måte? 

Det finnes ulike grunnlag og metoder innenfor medisinsk og helsefaglig etikk. En av disse er 

den prinsippbaserte tilnærmingen, etter Beauchamp og Childress (6). Det skal være et 

rammeverk som kan brukes av mennesker på tvers av livssyn (politisk, religiøst) og 

forskjeller i verdigrunnlag, for å vurdere eller løse et etisk dilemma. Denne tilnærmingen er 

inspirert av blant annet nytteetikk og pliktetikk (5). De fire følgende prinsippene utgjør 

vurderingsgrunnlaget (5, 6): 

- Velgjørenhetsprinsippet: gjøre vel mot andre, gjøre det en antar er best etter å ha 

balansert nytte mot risiko og ulemper. 

- Prinsippet om ikke å skade: plikt til å unngå skade, eventuelt å gjøre skaden eller 

ubehaget så lite som mulig. 

- Autonomiprinsippet: man skal respektere pasienters autonome avgjørelse og gi de god 

og tilpasset informasjon slik at de kan ta en veloverveid bestemmelse. Sentralt da vil 

være om pasienten er samtykkekompetent. 

- Rettferdighetsprinsippet: rettferdig fordeling av nytte, risiko og kostnader. Like 

tilfeller behandles likt, ressurser skal være likt fordelt. 

I behandlingen av en etisk problemstilling er alle prinsippene i utgangspunktet like relevante. 

Men dersom det oppstår konflikt må man balansere dem opp mot hverandre. En må veie for 

og i mot, for å finne ut hva man bør gjøre, alt må tas med i betraktningen. Når det gjelder 

svært for tidlig fødte barn vil faktakunnskap om hvordan liv de lever bli sentralt i en slik 

bedømmelse. 

Ekstremt premature barn fødes før svangerskapsuke 28, på grensen av levedyktighet (7). De 

er avhengig av aktiv intensivbehandling for å overleve (2). Ifølge anbefalinger skal barn født 

etter svangerskapsuke 25 i utgangspunktet få livreddende behandling (8). For de barna født 

før uke 25 må legene skjønnsmessig vurdere vitaliteten i hvert enkelt tilfelle (8). Årlig fødes 

det rundt 250-320 ekstremt premature barn i Norge (9). 
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Behandlingen av svært for tidlig fødte barn har gjennomgått en betydelig utvikling de siste 

tiårene (10). Dette har resultert i økt overlevelse, også for barna med lavest 

svangerskapsalder, helt ned mot uke 22-23 (2). Premature utgjør en liten andel av alle barn 

som fødes, men står samtidig for en stor prosent av nyfødtdødeligheten (7). De har også økt 

morbiditetsrisiko sammenlignet med barn født til termin (11). Disse risikoene øker med 

fallende svangerskapsalder og fødselsvekt, slik at de ekstremt premature barna er særlig 

sårbare (7). I tillegg er sykdom hos denne gruppen ofte mer alvorlig og langvarig (12). For 

tidlig fødte barn har økt sjanse for å få blant annet alvorlig hjerneskade med påfølgende CP 

og/eller psykisk utviklingshemming, lungesykdom, lærevansker, dårlig språkutvikling, 

nedsatt syn eller hørsel, ADHD og annen psykisk sykdom (13). Noen avvik blir ikke synlig 

før i skolealder (14). Ekstremt premature barn er særlig utsatt, det er derfor nødvendig å følge 

opp denne gruppen frem til da (15). Ved manglende oppfølging risikerer man at barna ikke får 

kartlagt sine avvik, og at de derfor ikke får den nødvendige hjelpen de trenger (13). 

Oppfølgingsstudier av premature barn i voksen alder tyder på at de har økt forekomst av 

insulinresistens og hypertensjon, lavere reproduksjonsrate, nedsatt arbeidsevne, lavere 

utdanningsnivå, lavere inntekt og økt sjanse for å motta trygdeytelser (3, 12). Dette har delvis 

sammenheng med at denne gruppen har mer kronisk sykdom sammenlignet med voksne født 

til termin, men forskjellene er også vist å være signifikante for de uten senskader (16). 

Materiale 
Materialet i studien er basert på intervjuer med åtte informanter tilknyttet 

habiliteringstjenesten. De jobbet enten på habiliteringsavdeling, med habilitering av nyfødte 

eller med forskning. Ulike yrkesgrupper var representert (lege, sykepleier, nevropsykolog, 

ernæringsfysiolog og fysioterapeut). Alle hadde klinisk erfaring og deres fartstid innenfor 

barnehabilitering strakk seg fra 4 – 26 år. Ingen i utvalget jobbet spesifikt med ekstremt 

premature barn, men alle hadde møtt denne pasientgruppen i sitt arbeid.  

Til prosjektet var det ønskelig å få tak i et relevant strategisk utvalg, habiliteringspersonell, 

som kunne si noe om etiske problemstillinger i forhold til svært for tidlig fødte barn. Jeg tok 

utgangspunkt i habiliteringsavdeling på ett sykehus, kontaktmåten var telefon og e-post. Min 

veileder fant noen jeg kunne kontakte, og disse tipset meg om andre innenfor feltet jeg også 

kunne spørre. Jeg tok kontakt med 10-15 stykker, og endte opp med en intervjugruppe på 8 

personer. Av dem jeg kontaktet som ikke ble med var det noen som ikke responderte. Andre 

igjen mente selv de ikke passet til å delta, de hadde ikke noe nyttig å komme med når det 

gjaldt etikk og ekstremt premature barn. På forhånd hadde vi bestemt at studien skulle omfatte 

mellom 6-10 kandidater. Dette for å unngå at omfanget av studien ble for stort for et 

studentarbeid. 

OVERSIKT 1 

Informant År i yrket Erfaring med habilitering 

1 > 20 Kommunalt (inkludert praktisk-pedagogisk tjeneste) og i 

spesialisthelsetjenesten. Særlig nevrologiske tilstander og CP. 

2 >20 Fra kommunal sektor, habiliteringsteam og spesialskole, og fra 

spesialisthelsetjenesten. Jobbet mye med CP. 

3 1-5 Har erfaring med premature fra nyfødtintensivavdeling. Har jobbet med 

barnehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten. 

4 15-20 Fra barneavdeling. Jobbet mye med ekstremt premature barn. 

5 > 20 Jobbet på spesialskole, i spesialisthelsetjenesten. Særlig arbeidet med 

lærevansker. 

6 15-20 Arbeidet mye med barn med omfattende rehabiliteringsbehov, erfaring fra 

kommunal- og spesialisthelsetjenesten. 
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7 > 20 Spesialisthelsetjenesten. Har jobbet en del med premature barn. 

8 10-15 Spesialisthelsetjenesten, ernæringsvansker. 

Metode 
Jeg gjorde først et litteratursøk for å finne informasjon om ekstremt premature barn, spesielt 

med tanke på etiske utfordringer, utvikling og vekst, habilitering og livskvalitet. Jeg søkte i 

PubMed, med kodeordene “Infant premature, ethics”, “Infant, Extremely Low Birth 

Weight/growth and development”, “Rehabilitation/ethics” “Infant, premature OR infant, 

extremely low birth weight AND fetal viability”, “Infant, premature OR infant, extremely low 

birth weight AND behavioral medicine”, “Infant, premature AND Rehabilitation”, “Infant, 

premature AND Quality of life” og “Infant, extremely low birth weight AND Quality of life”. 

Søket ble begrenset til: Humans, English, Danish, Norwegian, Swedish, All Child: 0-18 years. 

Deretter valgte jeg ut artikler etter tittel og abstrakt, som var tilgjengelige for nedlastning og 

som jeg mente var av betydning. Jeg søkte også på lignende termer i Cochrane, men fikk 

ingen relevante treff på det. Videre søkte jeg i UpToDate, for å finne aktuelle retningslinjer 

for behandlingen av ekstremt premature, tall på mortalitet og morbiditet, og oversikt over 

dagens kunnskap om senere sykdom og utvikling. Jeg studerte referanselistene på artiklene 

jeg gikk gjennom, for å finne flere relevante kilder. Der fant jeg et par større studier om svært 

for tidlig fødte barn. For å kartlegge praksis i Norge har jeg søkt opp ulike veiledere, 

nasjonale retningslinjer og anbefalinger for helsevesenet hos Helsedirektoratet (17). Disse 

omhandler oppfølging av for tidlig fødte barn (13), habilitering av barn og unge (18) og 

vurdering av habiliteringstjenester til barn (19).  

Prosjektet er godkjent av NSD. Alle som ble intervjuet fikk i forkant informasjon om studien 

og undertegnet en samtykkeerklæring (vedlegg 1). Under intervjuene fulgte jeg en 

semistrukturert intervjueguide som var utarbeidet sammen med veileder (vedlegg 2). 

Spørsmålene ble utviklet på bakgrunn av litteraturen i nettsøket og de etiske prinsippene etter 

Beauchamp og Childress (6). Samtalene med informantene varte mellom 15-30 minutter. 

Intervjuene ble tatt opp på bånd, og deretter transkribert ordrett på PC av undertegnende. 

Dette materialet har veileder lest gjennom. For analysen fulgte jeg en oppskrift fra K. 

Malteruds bok ”Kvalitative metoder i medisinsk forskning” (kapittel 8), systematisk 

tekstkondensering (20). Dette er et system for tverrgående analyse, den er deskriptiv og 

databasert, og går gjennom fire trinn: 

1. Å få et helhetsinntrykk 

Jeg leste gjennom hele materialet, for å få en oversikt og få fatt i temaer som gikk igjen. Jeg 

valgte ut seks forskjellige, de fikk midlertidige navn. Temaene ble valgt ut intuitivt, og var 

ikke et resultat av en systematisk refleksjon. Disse skulle brukes som utgangspunkt i den 

videre analyseprosessen. Temaene og bakgrunnen for dem var følgende: 

OVERSIKT 2 

Tema Bakgrunn 

Byråkrati Fikk beskrevet et tungvint system innad i hjelpeapparatet. Det gikk ut over 

barn med habiliteringsbehov og deres foresatte. Det kunne også medføre 

vanskeligheter for de som jobbet med det. Forskjeller i tilbud, økonomi og 

ressurser.  

Hva tolkes som 

etiske utfordringer 

Flere syntes det var vanskelig å sette ord på hva etikk var og hvilke etiske 

utfordringer de møtte i arbeidshverdagen. 

Psykososiale 

ressurser 

Basert på et spørsmål i intervjuguiden. 

Foreldrerollen Når man arbeider med barn må man automatisk forholde seg til foreldrene, og 
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foreldrene og deres rolle var sentral i intervjuene. Hvordan deres rolle 

forandrer seg når de får et sykt barn, avgjørelser de må ta, hva som forventes 

av foreldre med ekstremt premature barn. 

Informasjon Som bakgrunn for veloverveide valg. Ofte knyttet mye usikkerhet til barna og 

deres prognose. Vanskelig å gi riktig og godt tilpasset informasjon, foreldre 

hadde ulike forventninger til informasjonsmengden. Autonomi. 

Samarbeid Samarbeid mellom barnehabiliteringen og barneintensiven eller primær- og 

sekundærhelsetjenesten. 

I løpet av arbeidet med trinn to i analysen la jeg til et syvende tema, barnets rolle.  

2. Å identifisere meningsbærende enheter 

Jeg gikk systematisk gjennom teksten, og hentet ut meningsbærende enheter (tekststykker av 

ulik lengde, for eksempel en replikk eller setning). Dette var det relevante i materialet, det 

som skulle studeres videre. Disse ble plassert under temaene fra forrige steg i 

analyseprosessen. Et tema med sine tilhørende meningsbærende enheter utgjorde nå en kode. 

Samtidig reflekterte jeg over temaene fra første trinn. Skulle de omfatte noe mer eller mindre i 

forhold til det jeg opprinnelig tenkte? Var titlene fortsatt relevante i forhold til innholdet og 

passet de som selvstendige koder? Ikke alt fremstod presist nok, ved flere anledninger kunne 

jeg plassere en og samme meningsbærende enhet under to ulike koder. Jeg rettet på dette og 

gikk så gjennom materialet på nytt, for å være sikker på at jeg hadde fått med alt det 

relevante. Ingen av temaene jeg valgte ut i første trinn ble utelatt i den videre analysen. 

Kodingen gjorde jeg på to måter, parallelt. Jeg klippet ut de meningsbærende enhetene fra 

teksten, og merket de med kandidatnummer, sidetall og linjenummeret som tekstbiten startet 

på. Deretter sortere jeg dem under de ulike kodene. I tillegg lagde jeg en matrise (vedlegg 3). 

3. Å abstrahere innholdet i de enkelte meningsbærende enhetene 

Neste steg var å systematisk trekke ut kunnskapen fra hver av kodegruppene fra analysens 

andre trinn. Samtidig måtte jeg kritisk vurdere kodene som var valgt. Dersom noen inneholdt 

få meningsbærende enheter måtte jeg vurdere hvorvidt disse passet bedre under andre koder, 

eventuelt om de ikke fremstod som meningsbærende enheter i det hele tatt.  

Jeg leste gjennom de ulike kodene, for å komme frem til relevante subgrupper innenfor hver 

av dem. Disse skulle representere ulike nyanser av de meningsbærende enhetene. Samtidig 

vurderte jeg om noen koder var overflødige, eller om noen meningsbærende enheter passet 

bedre under andre koder enn det de var klassifisert som. 

OVERSIKT 3 

Kode Subgrupper 

Byråkrati - Økonomi/ressurser: innenfor hjelpeapparatet 

- Tilbud: fra helsevesenet, til barn med habiliteringsbehov og deres foreldre 

- Tilrettelegging: hvorvidt hjelpeapparatet bidrar til et godt nok opplegg rundt 

barna og deres familier 

Hva tolkes som 

etiske 

utfordringer 

- Valg (vanskelig, liv og død): utfordrende etiske valg, å gi aktiv behandling i 

akuttfasen på nyfødtintensiven eller ikke 

- Å forholde seg til foreldrene 

- Systemet (helsetilbudet): tilfeller av uetisk praksis i systemet 

Psykososiale 

ressurser 
- Samfunnsansvaret: samfunnet må ta seg av de barna som ikke har foreldre som 

har kapasitet til det 

- Vurdering av psykososiale ressurser: hvordan vurdere psykososiale ressurser, 

er det i det hele tatt mulig 

Foreldrerollen - Å få/ha et sykt barn: hvordan det er, forskjeller i forhold til foreldre med friske 

barn 

- Beslutninger: valg, bestemmelser disse foreldrene må ta ut i fra at de er 
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foreldre til syke barn 

Informasjon - Grunnlag for valg: informasjon som grunnlag for et veloverveid valg 

- Hva er vanskelig med å informere 

Barnets rolle - Livskvalitet: for barna med habiliteringsbehov 

- Autonomi: barnet som pasient 

- Spesielle utfordringer og behov for premature 

Samarbeid Få meningsbærende enheter, ingen subgrupper. Slettet koden, omplasserte de 

meningsbærende enhetene. 

 

Etter å ha fordelt alle de meningsbærende enhetene under hver kode etter deres respektive 

subgrupper, var neste skritt å lage et kunstig sitat for hver av disse. Det skulle være et 

sammendrag, en gjenfortelling hvor man brukte informantenes egne ord og begreper. Det ble 

så plukket ut noen meningsbærende enheter som illustrerte det kunstige sitatet. 

4. Å sammenfatte betydningen av dette 

I dette trinnet skulle jeg rekontekstualisere materialet. Første ledd var å skrive en 

innholdsbeskrivelse for hver enkelt kodegruppe og subgruppe, for å sammenfatte kunnskapen 

fra disse. Jeg vurderte om noen av subgruppene ikke stod sterkt nok til at jeg kunne skrive en 

slik sammenfatning og derfor måtte utelates. Noen av mine betegnelser på koder og 

subgrupper var upresise og kunne misforstås. Det ble gjennomført endringer, se tabell under 

for oversikt. Jeg valgte deretter ut meningsbærende enheter som best illustrerte 

innholdsbeskrivelsene. 

OVERSIKT 4 

Originalt Endring inkl. ev. forklaring 

Koden Byråkrati Hjelpeapparatet. Mer nøytral vinkling og bedre tilpasset 

kodens meningsbærende enheter; byråkrati forbinder 

mange kun med beskrivelsen av et tungvint system. 

Subgruppen Økonomi/ressurser Ressurser og økonomi 

Subgruppen Tilbud Tilbudet 

Koden Hva tolkes som etiske 

utfordringer 

Etiske utfordringer. Enklere formulering. 

 

Subgruppen Å forholde seg til 

foreldrene 

Handlet hovedsakelig om vanskeligheter ved å informere. 

Egen kode for informasjon, subgruppen ble derfor kuttet 

og de meningsbærende enhetene ble flyttet til denne. 

Subgruppen Valg (vanskelig, liv og 

død) 

Liv og død – det etiske dilemma 

Subgruppen Systemet Helsetilbudet 

Koden Psykososiale ressurser Slettet de to subgruppene, grunnet få meningsbærende 

enheter, alt ble kategorisert under koden 

Subgruppen Å få/ha et sykt barn Å ha et barn med spesielle behov 

Subgruppen Spesielle 

utfordringer/behov for premature 

Spesielle behov og utfordringer for ekstremt premature 

barn 

 

Siste ledd i analysens fjerde trinn var å validere funnene (innholdsbeskrivelsene) i forhold til 

sammenhengen de var hentet ut i fra. Utgangspunktet for dette arbeidet var matrisen (vedlegg 

3) som ble laget under andre trinn av analyseprosessen. Tre koder skilte seg ut med mange 

meningsbærende enheter, «hjelpeapparatet», «foreldrerollen» og «barnets rolle». Deretter 

fulgte «etiske utfordringer». De to siste kodene, «informasjon» og «psykososiale ressurser» 

inneholdt få. Matrisen skulle kryssleses systematisk, først horisontalt (for å vurdere om 

beskrivelsene stemte på tvers av materialet, eller om det kun var stemmen til noen få av 
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informantene som egentlig kom frem) og deretter vertikalt (hva har den enkelte informant 

bidratt med). I dette arbeidet brukte jeg også de originale utskriftene av intervjuene, for å se 

hva som egentlig ble sagt og vurdere hvorvidt noe i mitt materiale kunne være tatt ut av en 

sammenheng eller basert på en misforståelse. Hvis det var tilfelle måtte jeg vurdere om det 

skulle kuttes eller flyttes til en annen kode og subgruppe. Jeg lette systematisk etter data som 

motsa resultatene jeg hadde kommet fram til. 

Resultater 
Resultatpresentasjonen under er basert på opplysningene mine informanter ga meg i 

intervjuene. De beskriver at ressursene til habiliteringsfeltet ofte ikke strekker til, og de 

opplever at mange familier må kjempe hardt for å få det de har krav på. Dette går ut over 

livskvaliteten til både barn og foreldre. Spontant forteller informantene at de ikke møter etiske 

dilemma i sin arbeidshverdag, fordi de ikke tar beslutninger om liv eller død. Men etter å ha 

tenkt seg litt om og snakket omkring emnet etikk, kan de trekke frem konkrete 

problemstillinger. De synes det er vanskelig at barna ikke får optimal oppfølging innenfor 

habiliteringstjenesten. Samfunnet har nemlig en etisk forpliktelse ovenfor disse, som har blitt 

reddet inn i denne verden. Videre beskriver de utfordringer knyttet til informasjon og 

autonomi. Det kan være spesielt å ha barn som pasienter, særlig siden man også må forholde 

seg mye til foreldrene. 

Hjelpeapparatet 

Ressurser og økonomi 

Habiliteringen får ikke nok ressurser og det feltet får kunne vært bedre fordelt og riktigere 

prioritert. Informantene mente staten burde ha ansvaret for habiliteringsfeltet økonomisk, for å 

unngå at kommunene prioriterer det bort og skylder på dårlig økonomi. Det hadde vært 

fornuftig om man kunne samarbeide om bevilgninger på tvers av instansene, mellom skole, 

helsetjenesten og så videre, for å kunne bruke pengene der de trengs mest. Midlene man har 

til rådighet kan være gode nok, forteller informantene, men de kan være vanskelig å få tak i. 

Det fører til unødig merarbeid for habiliteringspersonell eller pårørende. Økte bevilgninger 

kan brukes på mye, til god nytte for barna, blant annet flere stillinger, mer intensiv trening og 

mer tid til hver pasient. 

- ”det er for lite ressurser. Det satses for lite på det.” (Informant 6) 

Tilbudet 

Noen mener tilbudet til barna fungerer bra, generelt sett, mens andre mener hjelpeapparatet 

svikter. Det er uansett rom for forbedringer. Tilbudet varierer mellom ulike kommuner, i den 

grad at det er både skummelt, skremmende og urettferdig. En annen svakhet ved dagens tilbud 

er at det er veldig personavhengig. Informantene mener noen i hjelpeapparatet er nødt til å stå 

på for at barnet og foreldrene skal få det de har krav på. De tror også mange ekstremt 

premature barn vil ha nytte av lengre oppfølging enn det som er dagens praksis, spesielt de 

med subtile plager. 

- ”Fordi at dette med personavhengig, det er det virkelig, sånn er det, det vet vi jo. Sånn 

er det alt hvor vi møter i samfunnet. Det er noen personer som får alt, og du har 

fornøyde foreldre, som ser at ut ifra situasjonen, så er alt tilstrekkelig. Og de er.. Men 

stadig vekk møter du på familier som ikke har fått noe tilbud gjennom bydelen, de kan 

være 15 og 16 og 17 og 18 (år). De har ikke fått det tilbudet de har krav på, hvorfor 

ikke? Bydelen kjenner ikke til problemet, har ikke noe ansvar for problemet.” 

(Informant 3) 
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Tilrettelegging 

Hjelpeapparatet kan gjøre mye mer når det gjelder å tilrettelegge for barna og familien. 

Informantene forteller at foreldrene støter på enorme hindringer. De må stå beinhardt på for at 

barnet deres skal få det det har krav på, og det er et sårbart system. Det er mye frustrasjon 

knyttet til hjelpeapparatet, noe som kan påvirke livskvaliteten til barnet og foreldrene. Barn 

med behov for habiliteringstjenester vil ifølge informantene også trenge tilrettelegging i 

nærmiljøet. Dette fungerer ikke optimalt, slik at barn med funksjonshemninger ikke får levd 

det livet de ønsker å leve.  

- ”det er ikke barnets funksjonsproblemer som er problemet, det er hjelpeapparatet.” 

(Informant 1) 

- ”jeg tenker at de kan ha en god livskvalitet dersom alt er optimalt rundt barnet. Men 

ofte ser vi jo foreldre som strever veldig imot et system. For å få de rettighetene de har 

krav på, for å få de hjelpemidlene de har krav på, for å få avlastning. Altså det er på 

en måte en evig kamp mot systemet.” (Informant 6) 

Etiske utfordringer 

Liv og død – det etiske dilemma 

Et etisk dilemma er valget mellom liv og død. Dette er kun aktuelt den første tiden barnet 

lever, og ikke noe habiliteringspersonell må ta stilling til. Av den grunn er ikke etiske 

dilemma aktuelt i deres yrkeshverdag. De mener et slikt valg må være vanskelig. Men man 

kan ikke redde for enhver pris når man ikke vet hvordan konsekvensene blir, og det må være 

legitimt å snakke om det. Man kan møte sterkt skadde barn som ikke virker å ha det godt. Da 

kan man tenke det er synd barnet fikk vokse opp, fordi det ikke har et godt liv. 

- ”Som fysioterapeut så har jo ikke jeg ansvar for liv og død. Så det er jo ikke den type 

problemstilling du står ovenfor.” (Informant 1) 

- ”Jeg har ikke noen, jeg tar ikke noen valg. Som pasientkoordinator her legger jeg det 

frem for andre, og kan tilrettelegge. Så etiske problemer her, nei.” (Informant 3) 

- ”de store etiske dilemmaene har jo ikke vi her, det er jo, på en måte, også for de 

premature, mer livets begynnelse og livets slutt da.” (Informant 8) 

Helsetilbudet 

Siden man bruker mye ressurser på å redde barna når de kommer til verden, må man også 

satse på habiliteringsfeltet. Det beskriver informantene som samfunnets plikt, for flere av de 

ekstremt premature barna kan få behov for et tilbud der senere. Om man opplever at barn ikke 

får et godt nok tilbud, er det vanskelig. Hvor mye støy skal man da lage? Det er ikke lett å gå 

mot systemet som fagperson, dersom man mener at ting ikke fungerer. Byråkratiet har mye 

makt og ifølge informantene foregår tidvis en uetisk praksis i systemet. 

- ”Dette er en av de tingene som jeg har problemer med, det er at vi bruker mye 

ressurser på å redde barn i første omgang, og da det du var litt inne på i sted, hvor 

mye skal vi sette inn på å redde barn, hvis ikke samfunnet etterpå forplikter seg til å 

ivareta disse barna. Og det er for meg en sterk etisk problemstilling.” (Informant 1) 

Psykososiale ressurser 
Foreldrenes psykososiale ressurser bør ikke være med i vurderingen om hvorvidt barnet skal 

leve eller ikke, altså hvor aktiv behandling man skal gi i en akutt fase. Greier ikke foreldrene å 

ta seg av barnet sitt må barnevernet kobles inn, slik det også er om barnet er helt friskt. 

Informantene opplever at psykososiale ressurser hos foreldrene er relevant for hvordan barna 

har det. Men det er ikke alltid slik at de som har mest ressurser nødvendigvis klarer seg best 
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når det gjelder å ta seg av barn med store omsorgsbehov. Det er vanskelig å vurdere og 

kartlegge, hvor skal «grensen» gå?  Kun en informant gir uttrykk for at foreldrenes 

psykososiale ressurser kan være noe man kan ha med i en bred vurdering av barnet og dets 

mulighet for videre liv. Kriterier må da bygge på det man vet fra litteraturen. 

- ”Det tenker jeg blir et etisk veldig vanskelig dilemma. Og hvem skal avgjøre det? Det 

tenker jeg er nesten umulig. Selv om jeg vet, jeg ser jo og vet, at det har veldig stor 

betydning. Men, jeg tenker at det blir helt umulig.” (Informant 6) 

- ”det kan ikke legges til grunn for at vi skal, på en måte, dette barnet har, eller hos 

dette barnet er ikke liv laget. Det kan vi ikke si på det grunnlag. Da bør man heller 

begynne å tenke litt i den retning at disse foreldrene trenger mer hjelp, og kanskje det 

barnet skal, vil i hvert fall i perioder, vi tenker heller raskt hvis det er sånn, at det 

barnet må omplasseres.” (Informant 7) 

Foreldrerollen 

Samspill 

Samspillet mellom barnet og foreldrene er, ifølge informantene, viktig for livskvaliteten til 

begge parter. Dersom foreldrene er usikre, fortvilet eller bekymret, blir det en gjensidig og 

negativ vekselvirkning mot barnet. Fungerer ting rundt barnet og familien og alle er fornøyde, 

kan det påvirke samspillet i positiv retning. Informantene har opplevd at samspillet kan være 

sentralt for å forstå hvordan barnet har det. 

- ”Så når foreldre blir utrygge på barnet, og spør/tenker ”hva er det for noe” og er 

fortvilet, så blir det en gjensidig vekselvirkning mot barnet. Så det henger veldig mye 

sammen med hvordan foreldrene har det, hvordan de opplever å ha det, hvordan de 

blir ivaretatt og opplever sitt liv.” (Informant 1)  

Å ha et barn med spesielle behov 

Foreldre som får et ekstremt prematurt barn vil møte utfordringer helt fra starten av barnets 

liv. Informantene opplever at folk reagerer veldig forskjellig på det. Noen bagatelliserer 

problemene og distanserer seg fra det. Andre krever mye informasjon, leser mye på egenhånd 

og spør mye. Generelt har disse foreldrene en økt bekymringsmengde, både i den akutte fasen, 

men også i forhold til barnas fremtid.  Å få en spesifikk diagnose eller prognose kan være 

godt, mange faller mer til ro når de vet hva de har å forholde seg til. Informantene mener det å 

få et barn med habiliteringsbehov kan være berikende og gi livet en ny dimensjon. Men for 

mange er det en slitsom hverdag, ofte fylt med skyldfølelse for at søsken og ektefelle ikke får 

nok oppmerksomhet. Alle disse tingene kan påvirke foreldrenes livskvalitet. 

- ”Begrensende. Men det er jo og berikende.” (Informant 3) 

- ”Men, når det sånn rent fysisk blir veldig slitsomt, så er det klart at, og strevsomt og 

sånn, vil jeg jo tenke at det er en del, det er jo en del av livskvaliteten, det og ha en 

strevsom hverdag.” (Informant 6) 

Beslutninger 

Når det gjelder de store beslutningene, for eksempel behandlingsunnlatelse, så kan man ikke 

legge ansvar over på foreldrene. Informantene mener de pårørende ikke har forutsetninger for 

å ta de avgjørelsene. I tillegg er det vanskelig for folk å ta stilling til vanskelige valg i en 

akuttsituasjon, slik som på nyfødtintensiven. Men det er viktig å ha med seg foreldrene hele 

tiden, og å ta hensyn til deres erfaringer som en del av en bred vurdering. 
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- ”foreldrene blir heller aldri stilt ovenfor den, den muligheten at de skal avgjøre slike 

ting. For det har de ikke forutsetninger for.” (Informant 7) 

Informasjon 

Grunnlag for valg 

Dersom foreldrene skal delta i valg som gjelder deres barn er de avhengig av å få god og 

riktig informasjon fra helsepersonellet som behandler barnet. Foreldre har fortalt at de skulle 

ønske informasjonen hadde vært mer konkret, spesielt i forhold til risiko og prognose for 

deres barn. Informantene mener man må kunne diskutere vanskelig ting, som det å avslutte 

livsforlengende behandling. 

- ”foreldrenes mulighet/grunnlag for å ta beslutningen (autonomien) den er jo innvevd i 

den samhandlingen du har med andre. For den informasjon som du sitter med, den fås 

gjennom andre.” (Informant 1) 

Hva er vanskelig med å informere? 

Ifølge informantene kan man ikke vite hvordan foreldrene reagerer på og takler 

informasjonen. Det kan også være vanskelig å vite hvor mye en skal fortelle og når man skal 

si det. Man ønsker ikke å skremme unødig, ei heller skape falske forhåpninger. Andre 

utfordringer er å skulle gi negativ informasjon og det å ikke kunne gi foreldrene en sikker 

diagnose å forholde seg til. Videre er det vanskelig om foreldrene går mot de profesjonelles 

anbefalinger. Eksempler kan være å bruke masse tid på et treningsopplegg uten sikker 

dokumentasjon, eller presse mat i barn som ikke vil spise. Er ikke tingene direkte feil kan man 

ikke hindre foreldrene fra å gjennomføre dem.  

- ”jeg vet ikke om det er etisk dilemma, men det er en vanskelig avveining av og til da, 

fordi det krever på en måte annen type kunnskap da. Man må føle seg frem i dialogen, 

hvordan, hvor er foreldrene, og hva slags type informasjon trenger de, og hva tror jeg 

de kan ha nytte av da. Sånn at det blir best mulig for barnet. Ja, men selvfølgelig også 

for foreldrene. Barnet kommer jo først, men foreldrene er jo nært knyttet da.” 

(Informant 4) 

- ”Hvis det gjelder kognitive forstyrrelser så er ikke det så lett å si noe om til 

foreldrene.” (Informant 7) 

Barnets rolle 

Livskvalitet 

Informantene beskriver livskvalitet som noe subjektivt. Det handler om å leve et godt liv og 

ha velvære med de forutsetninger den enkelte har. De opplever at barnas livskvalitet varier. 

Den avhenger av skaden deres, men det er ikke nødvendigvis slik at de med de største 

skadene har det vanskeligst. Mentale funksjonshemninger, som ofte er skjult for omverdenen, 

kan være tøffere enn rent motoriske. Det kan være vanskelig for barna om de faller utenfor 

sosialt. Andre ting som kan påvirke livskvalitet i negativ retning er ubehag, plager, smerter og 

ernæringsvansker. Informantene forteller at det er viktig at barnas hverdag er tilpasset deres 

ferdigheter, slik at de får følelse av mestring. Videre er det å ha relasjoner til andre mennesker 

sentralt for hvordan de har det. Gode familieforhold og et godt samspill mellom barnet og 

foreldrene virker positivt inn. For noen barn er det, ifølge informantene, godt og riktig å få lov 

til å dø.  
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- ”Jeg tror kanskje også at de premature, de ekstremt premature, relativt ofte har 

mentale funksjonshemninger som er mer skjult for omverdenen enn kanskje en lett CP, 

og det kan være litt tungt i livskvalitetsskåla.” (Informant 2) 

- ”Men livskvaliteten sånn gjennomgående synes jeg jo egentlig virker bra, også hos 

disse ekstremt for tidlig fødte barna. Men, det er klart at man kan jo ikke si at de alltid 

fungerer som alle andre.” (Informant 4) 

Spesielle behov og utfordringer for ekstremt premature barn 

Barna har en tøff start på livet. Når de ligger på intensivavdeling får de lite fysisk kontakt, det 

er støy, spesielle omgivelser og barna må gjennom mange prosedyrer. Men, som informantene 

forteller, de hadde ikke overlevd uten denne hjelpen. Ekstremt premature er sarte og de er 

avhengig av at det er et godt miljø rundt dem, både ved fødselen og senere. Barna kan ifølge 

informantene være vanskelig å tolke. Har de smerter eller andre plager? De kan ha flere 

utfordringer, slik som ernæringsvansker, lungeproblematikk, astma, lærevansker, de kan være 

klønete, ha visokonseptive problemer og dårlig tallforståelse. Ofte er ikke alle problemene 

like tydelige. Barnas evner kan da bli vurdert som sterkere enn de i realiteten er, noe som kan 

bidra til at barna blir hengende etter jevnaldrende, både faglig og sosialt. 

- ”barn som er veldig pratsomme, kan du si, verbale, som man kan si da, hvis det først 

skal være fremmedord, og som forholder seg mest til voksne, og ikke til andre barn. 

Det er liksom det typiske. Da bør man faktisk ta en test, og da finner man som oftest at 

de har et mer sånn utføringsproblem. Altså de, i stede for å gjøre ting, før så spør de 

foreldrene om det, for å si det sånn da.” (Informant 5) 

- ”disse barna trenger jo mye, altså nå snakker du om barna som er premature, og som 

er skadet.” (Informant 7) 

Autonomi 

Mine informanter forteller at kommunikasjon kan være en utfordring, ikke alle barna greier å 

uttrykke hva de vil. Noe som kan bli vanskelig er dersom en med kognitiv sykdom uttrykker 

en vilje som ikke er til det beste for seg selv. Hvordan skal man takle det? Innenfor 

habiliteringsfeltet mener informantene det er for mye fokus på foreldrene. Man må inkludere 

barna mer, blant annet kan man bli flinkere å snakke direkte til dem. Barna har ikke et ønske 

om å få bestemme så mye, de vil si hva de mener og bli hørt.  

- ”(…) barn, de er i stand til å uttrykke seg på ulike måter. Små barn forteller om at de 

ikke har det bra med at de reagerer kroppslig, skriker, trekker seg bort og så videre. 

Og de uttrykkene er altså veldig viktig å ta med. Større barn begynner å si noe om det 

(snakker), og at vi da tar det på alvor. Vi trekker med/inn barna etter hvert som de blir 

større. (…) jeg tenker at vi bør trekker barna med helt fra starten av. (…)vi tar det på 

alvor som en del av dette bildet. I habiliteringsfeltet har det vært lett for at det har 

blitt mye fokus på de voksne. (…) inkludere barna og de voksne, i en interaksjon, så 

barnets syn i samspillet også kan komme til uttrykk. Jeg tror det er veldig viktig å være 

var for sånne ting.” (Informant 1) 

- ”det er jo helt avgjørende at man har en direkte dialog i konsultasjonen, og ikke 

gjennom foreldrene.” (Informant 6) 

Diskusjon 

Metodediskusjon 
I dette prosjektet ønsket jeg å utforske habiliteringspersonells erfaringer og tanker om etikk og 

ekstremt premature barn. Denne typen spørsmål besvares best gjennom kvalitativt 
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studiedesign (20).  Jeg hadde ingen erfaring med det fra tidligere. Jeg fulgte  en oppskrift for 

kvalitativ forskning etter K. Malterud (20), til datainnsamling og analyse av materialet. Denne 

er under metodedelen beskrevet i noe mer detalj enn det som er vanlig i artikler. Det ble viktig 

for å vite og dokumentere om det jeg gjorde var riktig. Samtidig har jeg hatt en veileder som 

har erfaring med forskning og kvalitative studier, som har fulgt meg gjennom hele prosessen. 

På den måten har jeg kunnet forsikre meg om jeg var på rett vei eller ikke.  

Seleksjonsprosessen for å finne informanter ble tilfeldig. Av dem jeg kontaktet sa halvparten 

ja til å delta og det var vanskelig å få tak i flere kandidater. Hovedgrunnen til de som avslo 

var at de mente de ikke hadde noe å komme med når det gjaldt etikk og ekstremt premature 

barn. Dette er interessant, da det er forenelig med mine funn i studien, nemlig at etikk er 

vanskelig og ikke noe man spontant tenker særlig mye på. Men med bakgrunn i dette kunne 

jeg heller ikke utelukke noen av de som samtykket til å være med, for da ville utvalget mitt bli 

for lite. Samtidig hadde alle jeg snakket med erfaring innen habiliteringsfeltet, noe som var 

mitt viktigste inklusjonskriterium. Videre så representerte de flere ulike yrkesgrupper, og det 

var variasjon i alder og tidligere arbeidserfaring. Dette var viktig for å unngå at utvalget ble 

for homogent og for å få frem ulike nyanser innenfor feltet. 

Det var ingen av mine informanter som kun jobbet med ekstremt premature barn. Da jeg 

spurte direkte om det tema, syntes flere av den grunn det var vanskelig å uttale seg. Det kan 

svekke det spesifikke ved min studie. Det er uvanlig innenfor habiliteringsfeltet å kun jobbe 

med disse barna. De jeg intervjuet hadde sett barn med alvorlige funksjonshemninger over 

mange år og fra mange ståsted. Disse vil uansett være en viktig stemme for å skaffe kunnskap 

om de problemer og utfordringer barn med habiliteringsbehov og deres familier møter. 

Oppgaven gikk underveis fra å handle utelukkende om ekstremt premature barn til å delvis gli 

over til habilitering av barn med alvorlige skader og sykdommer generelt. 

Jeg startet å analysere materialet først etter jeg hadde gjennomført alle intervjuene. Det burde 

jeg startet på tidligere. Da ville jeg kunne endret på de spørsmålene som ikke fungerte 

optimalt, og spisset formuleringer, for å få frem noe nytt eller få en bedre beskrivelse av 

aktuelle emner. Jeg kunne blitt mer observant på egen intervjuteknikk, som jeg i etterkant 

ikke alltid syntes fungerte så godt. Ved noen anledninger snakket informantene og jeg om to 

forskjellige ting. Vi hadde en ulik oppfatning av hva mine spørsmål betydde, uten at jeg 

greide å plukke opp det under intervjuet. Jeg hadde en viss tid avsatt til gjennomføring av 

studien, samtidig måtte jeg snakke med informantene når det passet dem. Dette førte til at 

intervjuene kom tettere etter hverandre enn ønskelig, og det var ikke mulig å få startet på 

analysen tidligere. Selv om vi snakket forbi hverandre noen ganger, så endte flere av disse 

misforståelsene i interessante opplysninger.  

I analysens siste trinn vurderte jeg, ved hjelp av matrisen, hvorvidt mine beskrivelser stemte 

på tvers av materialet, eller om det kun var stemmene til noen få informanter som kom frem. 

For noen av kodene var det informanter som hadde mange meningsbærende enheter med. 

Deres stemmer ble dominerende. En annen del av dette analysetrinnet var å vurdere hva den 

enkelte informant hadde bidratt med. Et par informanter var representert med mange 

meningsbærende enheter under alle koder. Noen andre var representert under alle koder, men 

ikke nødvendigvis med mange meningsbærende enheter. De resterende hadde rikholdige 

bidrag på enkelt koder og normalt mange (sammenlignet med de andre informantene) eller få 

meningsbærende enheter på andre koder. En årsak er at noen informanter pratet mer enn 

andre, og forskjellen kan dermed relateres til ulik intervjulengde. Det kan være flere grunner 

til det. Jeg som intervjuer fikk nok bedre tone med noen av informantene, av den grunn 

snakket de mer fritt. Videre så intervjuet jeg ulike yrkesgrupper og enkelte av spørsmålene 
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passet kanskje bedre til noen av disse gruppene. Mennesker er også forskjellige, noen prater 

mer enn andre. Alt dette kan bli fremtredende i en intervjusituasjon. 

Det er i hovedsak jeg alene som har stått for analysearbeidet. Det er en fordel hvis flere bidrar 

til dette, noen med et annet ståsted enn meg vil kunne se andre nyanser i stoffet (20). Veileder 

har lest alle intervjuene og bistod meg underveis i analyseprosessen. Hun kan med det 

representere et annet perspektiv. Jeg gikk også flere ganger gjennom stoffet på de ulike 

trinnene i analysen, for å forsikre meg om at jeg hadde fått med meg det sentrale. 

Har mine resultater verdi for andre, utenfor habiliteringsavdeling på sykehus? Stort sett alle 

jeg snakket med jobbet innenfor spesialisthelsetjenesten, men flere av dem hadde 

arbeidserfaring fra førstelinjen. I tillegg fikk de pasientenes og deres pårørendes perspektiv på 

hvordan ting fungerte i andre deler av helsetjenesten.  Dette gjorde at de kunne uttale seg mer 

generelt om habiliteringstilbudet. Jeg har kun snakket med helsepersonell i Oslo, slik at 

nytteverdien av resultatene for resten av landet, kan svekkes. Dog hadde flere av informantene 

jobbet i andre kommuner tidligere, og innenfor spesialisthelsetjenesten dekket de en regional 

og delvis nasjonal funksjon, slik at de møtte barn og foreldre fra andre steder. De er og en del 

av et faglig nasjonalt miljø, hvor de vil plukke opp impulser fra andre kommuner og regioner. 

Videre kan resultatene være til nytte for de som jobber med ekstremt premature barn på 

nyfødtintensiven. Habiliteringspersonells syn på etiske dilemma i forhold til disse barna er 

viktig, da det er de som ser hva noen av dem må leve med i ettertid. Vi snakket om etikk, noe 

etikere og filosofer vil kunne finne interessant. Mange av mine informanter gjorde seg opp 

tanker om politikk, blant annet bevilgninger og helsetilbud, og de sa noe om hvordan de 

syntes ting fungerte i praksis. Det kan gagne dem som styrer helsetjenestene. 

Resultatdiskusjon 

Etisk bevissthet 

Min hypotese, før jeg startet med intervjuene, var at habiliteringspersonell møtte flere etiske 

spørsmål eller dilemma i sin arbeidshverdag. De jobber med en sårbar pasientgruppe, barn 

som er funksjonshemmet, og er nødt til å forholde seg mye til pårørende. Det er i tillegg 

knyttet flere etiske utfordringer til temaet jeg hadde spesielt fokus på, ekstremt premature 

barn (8). Men da jeg spurte om de møtte etiske dilemma gjennom sitt virke, uttalte flere 

spontant at det gjorde de ikke. Dette er ikke unikt. En spørreundersøkelse blant norske 

barneleger viste at en ikke ubetydelig andel mente de ikke møtte etiske problemer i sitt arbeid 

(6). Jeg tolker likevel ikke dette dit hen at habiliteringspersonell ikke har etiske utfordringer i 

sin jobbsituasjon. Et etisk dilemma kan være til stede uten at de affiserte er klar over det (5), 

noe mine informanter bekreftet i løpet av samtalene. 

Det er nedfelt i «Veileder i habilitering av barn og unge» at det stilles høye krav til 

fagpersonellets etiske bevissthet (21). Dette er på grunn av pasientgruppen de møter som ofte 

ikke er i stand til å gjøre krav på og verne om sine rettigheter (21). Et av mine viktigste funn i 

studien var at denne bevisstheten manglet. Det var ikke fokus på etikk, og det virket ikke som 

det ble konkret diskutert mellom kollegaer eller med andre. Dette er også funnet i intervjuer 

med leger. De har vansker med å forbinde teori om etikk mot de verdivalgene de gjør i det 

daglige (22). Det viste seg etter hvert at mine informanter både møtte og løste etiske 

utfordringer i sin arbeidshverdag, men de var ikke bevisst dem. Trenger dette å være et 

problem, så lenge man finner en løsning? Kanskje ikke, men som T. Mesel legger det frem, 

dersom man ikke kan sette ord på eller gi eksempel på hva et etisk dilemma er, så kan det bli 

utfordrende å kjenne det igjen i praksis (22). Videre sier han at om man bruker intuisjon og 
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ikke refleksjon for å finne ut av etiske utfordringer, kan man få problemer med å begrunne 

sine klinisk-etiske avgjørelser (22). 

Det informantene initialt mente var et etisk dilemma var valget mellom liv og død. Dette var 

kun aktuelt i nyfødtfasen for ekstremt premature barn og ikke et spørsmål 

habiliteringspersonell noensinne måtte ta stilling til. Nettopp derfor sa de spontant at de ikke 

hadde etiske dilemma i sin arbeidshverdag. Lignende resultater har blitt observert i intervju 

med leger. De fikk på forhånd vite at samtalene ville handle om etiske dilemmaer. Flere av 

dem forventet da at det kun ville omhandle valget mellom liv og død i klinikken (22). Er det 

dette helsepersonell har lært er det etiske dilemma? Eller er det slik fordi de opplever at disse 

sakene får størst fokus blant pasienter, pårørende og media? Er det kun da 

habiliteringspersonell er i tvil om hva som er rett eller galt? Basert på det mine informanter 

fortalte meg i intervjuene, så tror jeg ikke det. 

Flere av mine informanter mente at siden de ikke jobbet med barna i den akutte fasen på 

nyfødtintensiven, når dilemma mellom liv og død var aktuelt, så kunne de ikke uttale seg om 

det. Man kan forstå dette, det kan være vanskelig å uttale seg om en virkelighet man føler en 

ikke har god kjennskap til. Men jeg ba dem aldri ta konkrete valg, jeg brukte ingen bestemte 

eksempler. Jeg ba dem kun å komme med tanker omkring temaet. Da synes jeg det var 

interessant at noen ikke ønsket å uttale seg, fordi jeg tenker at de som ser barna som har fått 

skader av sin prematuritet og som kanskje sliter i det daglige, i aller høyest grad har noe å 

komme med i slike diskusjoner. De vil kunne bidra med et annet perspektiv enn de som 

jobber på nyfødtintensiven. Videre har jeg forståelse for at det ikke er enkelt å komme med 

etiske vurderinger på stående fot, særlig dersom det ikke er en bevisst del av ens 

arbeidshverdag. 

Begrensninger og forskjeller i habiliteringstilbudet som etisk problem  

Når samfunnet bruker store ressurser på å redde barna etter fødselen, hvorpå man vet at noen 

vil overleve med behov for habilitering, så blir det et etisk dilemma at det tilbudet har klare 

begrensninger (6). Det ble tatt opp på konsensuskonferansen om grenser for behandling av for 

tidlig fødte barn. Rapporten sa «rettferdighet innebærer at samfunnet må tilføre tilstrekkelige 

ressurser til oppfølging og habilitering av barn etter at de er utskrevet fra sykehuset» og de 

mente det måtte satses mer på oppfølging av disse barna og deres familier (8). Mine 

informanter var enige, men de mente habiliteringsfeltet ikke hadde nok midler å tilby barna. 

Det synes de var vanskelig, noen karakteriserte det som et etisk problem. Ifølge 

rettferdighetsprinsippet skal nytte og ressurser være likt fordelt. Men er det tilfelle om barn 

som har blitt reddet til et liv med funksjonshemning ikke får nødvendig hjelp? Fra statlig hold 

har det vært sagt at man ønsker å satse på habilitering og gi feltet økte ressurser, blant annet 

etter en strategiplan fra 2004 (23) og en rehabiliteringsstrategi fra 2009 (24). Bevilgningene 

har økt over de siste årene (24), men ifølge mine informanter fikk de enda ikke nok. Har de 

rett? Burde de fått mer, eller stiller de for store krav? Kan det være slik at ressursene er gode, 

men at de brukes feil og kunne vært bedre prioritert? En tilsynsrapport om barnehabiliteringen 

forteller at ressurser innenfor habiliteringsfeltet ikke utnyttes på en god måte (25). Er det nok 

for staten å gi økte bevilgninger dersom bruken av dem ikke styres bra nok? Vil det bryte med 

velgjørenhetsprinsippet, fordi man ikke gjør det som er best på tross av at man har vurdert og 

balansert nytte og ulemper? Rehabiliteringsstrategien (24) har blitt vurdert gjentatte ganger 

(26-29). Det er konkludert med at man har oppnådd fremgang, men at man enda ikke er helt i 

mål og at man fortsatt trenger å jobbe spesifikt med dette feltet for å utvikle det videre.  

Habiliteringstilbudet ble beskrevet som varierende, avhengig av hvor man bodde eller hvilke 

personer man møtte. Dette gikk ut over barna og deres foreldre. En norsk undersøkelse har 
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vist stor variasjon i antall konsultasjoner og legestillinger mellom landets avdelinger for 

barnenevrologi og habilitering (30). Samtidig har en rapport fra helsetilsynet slått fast at 

habiliteringstilbudet til barn ikke er likeverdig mellom kommuner og mellom enheter for 

barnehabilitering innenfor spesialisthelsetjenesten (25). Mine informanter kunne 

eksemplifisere dette, familier hadde flyttet mellom kommuner for å få et bedre 

habiliteringstilbud til sine barn. Dette er ikke forenlig med rettferdighetsprinsippet. Alle skal 

ha et like godt tilbud, uavhengig av hvor i landet de bor. En annen ting som ble trukket frem 

som en mangel var at foreldrene fikk altfor mye ansvar for at ting rundt barnet skulle fungere. 

Dersom det ikke fantes noen som stod på for familiene, eller om de ikke hadde en fungerende 

individuell plan, var det som regel foreldrene som fikk «ansvaret» som koordinator. Dette 

bryter også med rettferdighetsprinsippet. De barna som ikke har foreldre med kapasitet til å 

stå på for det de har krav på og behov for, risikerer å få et dårligere tilbud. Det står nedfelt i 

loven at de som trenger koordinerte helsetjenester over lengre tid har rett på individuell plan 

(31). Funksjonshemmede barn vil ofte være i den gruppen (18). Undersøkelser bekrefter at 

dette ofte ikke fungerer, og ansvaret faller over på foreldrene (24, 25). Ifølge mine 

informanter opplevde foreldrene dette som tungt. Det ble en ekstra belastning i tillegg til å ha 

et sykt barn, som kunne være tungt nok i seg selv. En studie har vist at jo mer prematurt et 

barn er, jo større er utfordringen for familien (32). En annen undersøkelse har vist at foreldre 

til svært for tidlig fødte barn har flere psykiske problemer, sammenlignet med foreldre som 

har terminfødte barn. Dette kan gå ut over barna (33). Informantene fortalte at foreldrene ble 

frustrert over å møte motstand og få merarbeid hos offentlige instanser, både innenfor sosial- 

og helsetjenesten. De måtte ofte slåss mye for å få det de etter loven har krav på. En norsk 

undersøkelse viste at en tredjedel av foreldrene til ekstremt premature barn mente de ikke fikk 

god nok profesjonell støtte (34). Mine informanter mente dette kunne føre til at foreldrene ble 

stresset, utslitt og fikk dårligere livskvalitet, noe som vil påvirke barna negativt. 

Ifølge informantene kunne det være etisk vanskelig å si i fra når de mente noen de behandlet 

hadde et helsetilbud langt under det de hadde krav på, også i den grad at pasientsikkerheten 

var truet. De opplevde det kunne gå ut over dem som meldte fra personlig, og at byråkratiet 

var tøft når man stilte spørsmålstegn ved ting. I en undersøkelse blant leger svarte over 

halvparten at de syntes det var vanskelig å melde etiske og faglige kritikkverdig forhold på 

egen arbeidsplass (35). Dersom man har en kultur hvor det å varsle om slike ting medfører 

negative konsekvenser for deg som helsepersonell, vil det kunne føre til at pasienter ikke får 

behandlingen de har krav på. Dette vil i verste fall kunne gå ut over prinsippet om ikke å 

skade som er dypt forankret innenfor helsevesenet, for leger dokumentert i Hippokrates ed 

(6). Det kan også bidra til forskjeller i behandlingstilbud, etter hvor det jobber mennesker som 

er sterk nok til å ta opp kampen mot systemet, eller hvor det er en kultur der man kan si i fra. 

Det er forhold som bryter med rettferdighetsprinsippet. 

Hvordan har barna det? 

I 2009 ga Helsedirektoratet ut faglige retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn, 

hvor de konstaterte at det ikke fantes spesifikke retningslinjer for dette (13). For de mest 

utsatte premature (etter svangerskapsalder, fødselsvekt, skader) eksisterte det 

oppfølgingsprogrammer, men det var forskjeller blant barneavdelingene i Norge. Det var 

varierende kriterier for inklusjon, det var ulikt hvor mange år barna ble fulgt opp (fra 2-5 år) 

og hvor hyppig kontrollene var (13). For gruppen ekstremt premature anbefalte rapporten 

oppfølging i spesialisthelsetjenesten helt opp til skolealder (13), da noen senskader ikke blir 

tydelige før da (36). En norsk undersøkelse har vist at barnas tilstand ved 2 års alder ikke er 

prediktiv for kognitiv og motorisk funksjon ved 5 års alder (15). Det kan delvis skyldes at det 

med økende alder stilles høyere krav til barna. Videre er det vanskeligere å kartlegge funksjon 

hos små barn i forhold til noe større barn, man har ikke gode nok verktøy til dette (12). Barna 



Side 19 av 30 

 

kan også ha kognitiv bedring over tid (37). Denne problemstillingen vektla mine informanter. 

De hadde møtt barn som var født for tidlig og tilsynelatende var friske, hvor man først i 

skolealder hadde oppdaget at de hadde problemer. Dersom oppfølgingen er mangelfull vil 

ikke barnas problemer og utfordringer bli kartlagt. De vil følgelig ikke bli henvist videre for 

utredning, behandling og muligheter for tilrettelegging (15). Resultatet blir at disse barna får 

unødige funksjonelle begrensninger (3). Dette hadde mine informanter opplevd. På skolen falt 

barna utenfor faglig og ofte også sosialt, de følte de var forskjellig fra de andre. Dette kunne 

mange oppleve som vanskelig, også i den grad at det påvirket livskvaliteten. 

Mine informanter beskrev livskvalitet som noe subjektivt, å leve godt med følelse av velvære. 

For svært for tidlig fødte barn mente de den var vekslende og uavhengig av grad av skade. De 

syntes det var vanskelig å si noe spesifikt om emnet, grunnet stor individuell variasjon. En 

norsk undersøkelse av 10 år gamle ekstremt premature barn viste at de hadde dårligere 

livskvalitet enn terminfødte barn på samme alder, dette gjaldt spesielt for gutter (34). Mine 

informanter mente redusert livskvalitet kunne skyldes at barna følte seg utenfor, på skolen 

eller i samfunnet. I tillegg ville sykdom, smerter og andre kroppslige plager virke negativt inn. 

Gode familierelasjoner og en hverdag tilpasset barnas behov og evner ville kunne påvirke 

livskvaliteten positivt. En systematisk oversikt har vist at den negative effekten prematur 

fødsel kan ha på livskvaliteten er mest aktuell i yngre alder, den synes så å forsvinne i ung 

voksen alder (38). Man har derfor mest å vinne på å igangsette tiltak for å bedre livskvaliteten 

i barnealderen (38). Her blir habiliteringsfeltets ekspertise sentral, det er nødvendig med et 

godt tilbud fra dem for å optimalisere livskvaliteten til barna (18). 

Undersøkelser viser at helsepersonell ofte karakteriserer livskvaliteten til premature barn og 

deres foreldre som dårligere enn de selv synes den er (12). Får de dette bildet fordi de møter 

de sykeste av disse? Eller er det fordi det ofte er de foreldrene og barna klager til, på grunn av 

et nært tillitsforhold? Det kan være de tolker manglende fremgang hos barna eller manglende 

lyst til trening som tegn på dårlig livskvalitet. Men det kan også bety at barna ikke er fornøyd 

med den treningen de får, eller at det ikke er på den arenaen de utfolder seg sterkest og trives 

best. I tillegg kan det være et resultat av at familiene tilpasser seg situasjonen. De legger lista 

deretter (34), mens habiliteringspersonell har en annen standard. En annen forklaring på 

forskjellene kan være at pasienter og deres pårørende legger en annen betydning i ordet 

livskvalitet enn hva habiliteringspersonell gjør. 

Informasjon og autonomi – hva er vanskelig? 

Å gi informasjon bød på flere utfordringer og bekymringer for habiliteringspersonell. 

Hvordan skal man informere, hvor mye skal en fortelle? Hva hvis man gir feilaktig 

informasjon, eller opplysninger misoppfattes? Er informasjonen som gis god og presis nok? 

For ekstremt premature barn er det ofte stor usikkerhet knyttet til prognose (8) og det er 

forståelig om helsepersonell er bekymret for å ta feil. En annen utfordring mine informanter 

nevnte, var at de ikke visste hvordan foreldre ville reagere på tøffe beskjeder. Kan all denne 

usikkerheten resultere i at man bevisst eller ikke, holder noe kunnskap tilbake? I en 

gjennomgang av saker om behandlingsavslutning fra klinisk etisk komité på Rikshospitalet 

(1996-2002) gjaldt de fleste barn. Bakgrunnen for problemene var ofte knyttet til manglende 

informasjon og kommunikasjon (39). Undersøkelser har vist at anger hos foreldrene i høyere 

grad oppstår i etterkant dersom foreldrene ikke har fått nok informasjon eller nok tid til å 

bearbeide den (1). Det blir særlig relevant når avgjørelser skal tas i en akutt fase, som på 

nyfødtintensiven. Mine informanter mente det var viktig at foreldrene da ble hørt, men de 

skulle ikke trenge å ta valget og måtte leve med det. Det er i tråd med nasjonale retningslinjer 

(40). Informantene mente at selv med god og riktig informasjon så har ikke foreldrene 
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forutsetninger for å ta en slik beslutning. Et annet aspekt er at det er foreldrene som må leve 

med valget som tas, både på godt og vondt. Er det en grunn for at de bør få bestemme? 

Barna og deres foreldre har krav på informasjon (31), og helsepersonell har plikt til å gi denne 

(41). En tilsynsrapport har vist brudd på retten til informasjon og medvirkning innenfor 

habiliteringstjenesten (25). Det sentrale er at pasienten og dens pårørende er avhengig av 

informasjon for å kunne ta autonome valg. Autonomi er et etisk prinsipp og kan forstås på 

minst tre ulike måter. For det første skal en respektere pasienters ønsker og behov når 

bestemmelser skal fattes, for det andre er det en egenskap en person har, at han eller hun er 

kompetent til å ta valg, og for det tredje kan autonomi være en rettighet (6). Foreldre har 

bestemmelsesrett angående medisinske spørsmål på vegne av sine barn frem til de fyller 16 år, 

men barna har krav på å bli hørt etter fylte 12 år (31). Videre er det viktig at de alltid har krav 

på tilpasset informasjon om sin tilstand, uansett alder (6). Dersom barna har redusert 

samtykkekompetanse for eksempel grunnet redusert kognitiv funksjon, vil deres foreldre i 

større grad overta samtykkeansvaret på vegne av dem (31). Dette gjelder også etter de har blitt 

16 år, men det endrer ikke på barnas rett til informasjon (18). 

En interessant betraktning var at da habiliteringspersonell snakket om informasjon, var 

fokuset på foreldrene og ikke på barna. Det kan være flere grunner til dette. I mange tilfeller 

sitter foreldrene med det reelle beslutningsansvaret, enten fordi barna er under 16 år, eller 

fordi de har reduserte kognitive evner (31). Det kan være enklere og tidsbesparende å 

formidle informasjonen direkte til barnas foreldre. En annen årsak kan være at det ofte er 

foreldrene som snakker mest under konsultasjoner, og da blir det naturlig å henvende seg til 

dem. Mine informanter ga uttrykk for at foreldre fikk for mye oppmerksomhet og at barna 

burde inkluderes mer. Det gjelder både med hensyn til å få informasjon og i forhold til å bli 

hørt når avgjørelser skal tas. Man kan da tenke seg flere utfordringer som 

habiliteringspersonell kan støte på, jamfør autonomiprinsippet. Noen av barna de møter har 

nedsatt kognitiv funksjon. Kan man da bruke alder som rettesnor for medbestemmelse og 

samtykkekompetanse? Her var det ulike meninger blant mine informanter. Noen mente man i 

høy grad skulle følge alder, uavhengig av kognitiv funksjon, andre mente man måtte se på 

modenhet. Noe som kan løse dette problemet er å diskutere med hver enkelt familie hva de 

ønsker, og hvordan de ser for seg at barna skal inkluderes. Dette var nok ikke vanlig praksis 

for mine informanter, de ga uttrykk for at informasjonsmengden de ga ut var bygget på deres 

egen forståelse av familiens opplysningsbehov.  Da kan det naturlig nok oppstå 

misforståelser, slik tolkning er ingen eksakt vitenskap. En informant mente at for mange av 

barna var det ikke så viktig å få bestemme, de hadde heller et ønske om å bli inkludert og å bli 

hørt. Dette er også noe man kan finne ut av i en diskusjon med barna og foreldrene. Videre er 

det en rettighet barna har, etter barneloven (42). 

Har psykososiale ressurser etisk relevans? 

Konsensusrapporten «Grenser for behandling av for tidlig fødte barn» drøftet hvorvidt 

foreldrenes psykososiale ressurser skal ha noe å si for behandling av for tidlig fødte barn i den 

akutte fasen (8). Ifølge den burde man, ved sterk tvil om barnets prognose og mistanke om 

stort og alvorlig skadeomfang, legge vekt på familiens nettverk og totale situasjon i 

behandlingsavgjørelsen (8). Dette tok jeg også opp med mine informanter. De mente 

psykososiale ressurser kunne være viktig for hvordan det gikk med ekstremt premature barn 

når de vokste til. Dette viser også litteraturen. Risikoen for redusert kognitiv utvikling øker 

med fallende sosioøkonomisk status (43). Lavt utdanningsnivå hos mor øker risikoen for 

nedsatt utvikling hos det premature barnet (44) og langtidsutviklingen er dårligere hos 

premature barn som har enslig mor (45). Videre har undersøkelser vist at for utsatte grupper 

kan tidlig intervensjon og økt oppfølging ha effekt (44). De fleste informantene var sterkt i 
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mot at psykososiale ressurser skulle ha noe å si for valget om å behandle eller ikke i den 

akutte fasen. Kun en av mine informanter mente at dette var noe man kunne ta med i en bred 

vurdering. De andre mente at dersom foreldrene ikke var kapable til å ta seg av barnet sitt, ble 

dette statens ansvar. Foreldre med dårlige ressurser måtte få mer hjelp fra helse- og 

omsorgstjenesten, for på den måten å motvirke den negative effekten på barnet.  De mente 

også det ville bli umulig å vurdere foreldrenes psykososiale ressurser i en akuttsituasjon som 

på nyfødtintensiven, og at slike vurderinger ikke alltid gjenspeilet virkeligheten. Selv om de 

ofte opplevde at psykososiale ressurser var viktig når man fikk barn med store 

habiliteringsbehov, var det ikke alltid slik at de som stod høyest på den sosiale rangstigen var 

best egnet til å ta seg av sitt syke barn. Her dukker det opp en motsetning. Mine informanter 

sier de ikke ønsker at psykososiale ressurser skal tas med i en vurdering, og dersom foreldrene 

ikke er gode nok må staten overta. Men samtidig har de uttalt at systemet ikke fungerer godt 

nok, barna får ikke den hjelpen de skal ha. Videre har de presisert at barna ofte er avhengig av 

ressurssterke foreldre som står på for dem, koordinerer tjenester og tar tak. Hva vil da skje 

med de barna som ikke har slike foreldre? Sett i lys av rettferdighetsprinsippet vil det være 

etisk betenkelig. Man risikerer forskjellsbehandling og ulik fordeling av ressurser og goder, 

etter hvem ens foreldre er. Vil det kunne berettige en vurdering av familien og deres antatte 

evne til å ta seg av et sterkt funksjonshemmet barn når man vurderer behandlingsbegrensning 

hos ekstremt premature? 

Konklusjon 
Det habiliteringspersonell spontant forbandt med et etisk dilemma var valget mellom liv og 

død i klinikken. Dette var ikke noe de måtte ta stilling til i sin jobb, så initialt i intervjuene 

mente de derfor de ikke hadde etiske problemer i sin arbeidshverdag. Dette kan tyde på at de 

har en begrensende oppfatning av etiske utfordringer i medisinsk praksis. Informantene ga 

ved nærmere ettertanke eksempler på og reflekterte rundt etisk betenkelig situasjoner fra sitt 

arbeid, og brudd på de etiske prinsippene velgjørenhet, ikke skade, autonomi og rettferdighet. 

Habiliteringspersonellet mente at barna de møtte i sitt arbeid ofte ikke fikk den oppfølgingen 

de behøvde. Dette opplevde de som urettferdig. Når det ble brukt mye ressurser på å redde 

ekstremt premature barn i nyfødtfasen, hadde samfunnet en etisk forpliktelse ovenfor disse og 

deres nærmeste i forhold til å følge dem godt opp over tid og gi dem den hjelpen de sårt 

trenger. Ikke alle barna hadde foreldre som kunne kjempe for seg, for at de skulle få det de 

hadde krav på. Da var man avhengig av at hjelpeapparatet fulgte opp. Habiliteringspersonell 

har ansvar for noen av de svakeste i samfunnet, og med sine uttalelser fremstod mine 

informanter som forkjempere for barnas rettigheter. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Informasjon og samtykkeerklæring 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet: 

”Etiske dilemmaer ved behandling av ekstremt premature barn - et perspektiv fra habiliteringsfeltet” 

Bakgrunn 
Dette er en forespørsel til deg om å delta i et studentprosjekt tilknyttet profesjonsstudiet i 
medisin ved Universitetet i Oslo. Prosjektoppgaven er obligatorisk for alle medisinstudentene, og 
arbeidet skal gi studenten: 

- fordypningsmuligheter innen et medisinsk fagfelt av interesse 

- erfaring med innsamling og kritisk vurdering av vitenskaplig data 

- innsikt i de vitenskaplige metodene på et spesifikt, medisinsk fagfelt 

- kyndighet i fremstilling av fagstoff 

(http://www.uio.no/studier/program/medisin/prosjektoppgaven/) 

 

Hovedhensikten med studien er å redegjøre for hva de som arbeider med habilitering av barn 
(med utviklingshemning, funksjonshemning) mener omkring viktige etiske problemstillinger som 
oppstår ved behandling av ekstremt premature barn (født før 28. svangerskapsuke). Eksempler 
på slike dilemma kan være omkring barnas livskvalitet, manglende autonomi (selvbestemmelse) 
og medbestemmelse. I utvalget ønskes personer som arbeider med habilitering av barn (innenfor 
flere yrkesgrupper), og det er i denne forbindelse du forespørres. 

 

Formålet med studien er å få mer viten på et felt som det hittil ikke finnes veldig mye forskning 
på. I litteraturen finner man mye informasjon om etiske utfordringer for helsepersonell som 
jobber på barneintensiven, men det er ikke skrevet mye om etiske dilemma man kan møte i 
habiliteringsarbeidet. I tillegg er studien en del av utdanningen til hovedansvarlig for prosjektet, 
Ingrid Marie Mikalsen, medisinerstudent (se første avsnitt under ”bakgrunn”). Veileder for 
prosjektoppgaven er Reidun Førde (Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo). 

Hva innebærer studien? 
Forskningsprosjektet gjennomføres som en kvalitativ studie. Det innebærer et kort intervju (20-
30 min), med en standard intervjuguide for alle som deltar. Intervjuet tas opp med en 
lydbåndopptaker, og føres deretter inn på PC. Det skriftlige arbeidet lagres sammen med 
yrkestittel og antall arbeidsår innen habiliteringsfeltet til den som intervjues. All data 
anonymiseres.  

Taushetsplikten gjelder fortsatt 
Deltakelse i studien fritar deg ikke fra taushetsplikten. Ved beskrivelser av for eksempel 

pasientkasus må informasjonen anonymiseres. Ingen opplysninger som kan identifisere pasienter 

bør fremkomme under intervjuet. Dersom du ved et uhell avgir slik informasjon må du gjøre 

forskeren oppmerksom på dette og kreve at de taushetsbelagte opplysningene slettes. Forskeren 

har plikt til å etterkomme et slikt krav umiddelbart. 

Hva skjer med informasjonen om deg? 
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 
studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten direkte gjenkjennende opplysninger. Det er kun 
intervjuer i prosjektet som kjenner identiteten din. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i 

http://www.uio.no/studier/program/medisin/prosjektoppgaven/
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resultatene av studien. Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn i hvilke 
opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene som er registrert. Dersom du trekker deg fra studien, kan du kreve å få slettet 
innsamlede opplysninger. Studien skal etter planen fullføres 8.3.2013 og da vil alle opplysninger 
bli slettet.  

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Dersom du velger å ikke delta, trenger du ikke å oppgi noen 
grunn. Om du nå sier ja til å delta, kan du senere trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du senere 
ønsker å trekke deg, kan du kontakte Ingrid Marie Mikalsen, i.m.mikalsen@studmed.uio.no, tlf. 
994 42 017. 

Kontakt, veileder: Reidun Førde, reidun.forde@medisin.uio.no, tlf. 228 44 664. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 
A/S. 

Med vennlig hilsen 
Ingrid Marie Mikalsen 
Moldegata 21 
0445 OSLO 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Inngangsspørsmål 

- Hvor mange år har du jobbet med habilitering av barn? 

- Hvilke grupper barn har du arbeidet med? 

- Synes du for mange ekstremt premature blir behandlet aktivt, på nyfødtintensiven? 

 

Livskvalitet 

- Hva legger du i begrepet livskvalitet? 

- Hvordan oppfatter du livskvaliteten til ekstremt premature barn? Hva er det som 

påvirker om barna får en god eller en mindre god livskvalitet? 

- Hvordan påvirker barnets skader livskvaliteten til de nærmeste pårørende (foreldre, 

søsken)? 

- Foreldrenes beslutning pleier å veie tungt i avgjørelsen omkring behandling (inkl. 

livreddende behandling) av ekstremt premature på nyfødtintensiven. Tror du at 

foreldrene vet hva de tar stilling til, hva konsekvensene faktisk kan bli? Er det mulig 

for dem å vite dette? 

- Synes du psykososiale ressurser hos foreldrene bør påvirke den initiale beslutningen 

om å behandle / ikke behandle ekstremt premature barn når man er i tvil om det er 

riktig å behandle? 

 

Habilitering (-stilbudet) 

- Er habiliteringstilbudet godt nok?  

- Hvordan kan det evt. forbedres/utvides? 

- Er det etisk riktig å bruke mye ressurser på å redde barna når de blir født, dersom 

oppfølgingen ikke er god nok? 

- Har du blitt stilt ovenfor etiske utfordringer i ditt arbeid med habilitering av premature 

barn?  

 

Autonomi 

- Hva legger du i begrepet autonomi? 

- Har barna autonomi? I hvilken grad? (Hvordan uttrykker barna sin autonomi? Er det 

mulighet for at de kan være med på å bestemme sin egen behandling?) 

- Kan foreldrene nekte en behandling? Og dem andre veien, hvor mye kan de kreve? 
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Vedlegg 3: Matrise 

 Informant (sidetall, linjenummer; i tekstmaterialet) 

Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 

Hjelpeapparatet 3, 5 

3, 46 

4, 8 

4, 10 

4, 11 

4, 15 

4, 16 

4, 18 

4, 25 

4, 29 

4, 36 

4, 49 

4, 50a 

4, 50 

5, 35 

10, 1 

10, 2 

10, 3 

10, 8 

10, 21 

11, 10 

11, 25 

13, 21 

13, 25 

13, 34 

13, 36 

14, 7 

14, 13 

14, 14 

14, 17 

14, 19 

14, 20 

15, 3 

15, 5 

15, 13 

15, 19 

15, 21 

15, 29 

15, 31 

15, 32 

15, 36 

15, 39 

15, 40 

17, 13 

17, 25 

23, 1 

23, 6 

23, 16 

23, 20 

23, 24 

23, 27 

23, 29 

23, 30 

23, 31 

23, 38 

26, 5 

26, 7 

26, 9 

26, 35 

26, 36 

26, 42 

26, 43 

26, 48 

27, 1 

28, 27 

28, 30 

28, 34 

29, 4 

30, 36 

30, 40 

30, 43 

30, 44 

31, 3 

31, 7 

31, 18 

31, 38 

31, 39 

31, 40 

31, 45 

32,2 

32, 9 

36, 8 

38,5 

38, 7 

38, 14 

38, 20 

38, 21 

38, 25 

38, 29 

38, 32 

38, 33 

38, 35 

38, 36 

38, 40 

38, 43 

38, 45 

38, 46 

39, 8 

39, 10 

39, 11 

39, 23 

39, 35 

39, 39 

43, 3 

43, 13 

43, 17 

Etiske 

utfordringer 

3, 27 

3, 47 

4, 5 

4, 6 

4, 18 

4, 20 

5, 17 

5, 19 

5, 26a 

5, 26b 

5, 31 

4, 32 

5, 35 

5, 38 

10, 26 

10, 31 

10, 33 

16, 11 

16, 15 

16, 20 

16, 38 

22, 40 

23, 43 

27, 9 31, 33 

32, 10 

32, 16 

34, 22 

39, 39 

40, 11 

40, 14 

40, 35 

42, 42 

43, 10a 

43, 24 

43, 26 

43, 40 

Psykososiale 

ressurser 

3, 32 

3, 36 

3, 39 

3, 42 

9, 33 

9, 39 

9, 43 

14, 45 22, 27 

22, 31 

22, 32 

22, 35 

22, 37 

 31, 32 37, 34 

37, 36 

37, 41 

37, 44 

 

Foreldrerollen 2, 1 

2, 2 

2, 3 

2, 4 

2, 19 

2, 21 

2, 25 

2, 46 

2, 48 

9, 6 

9, 8 

9, 12 

9, 23 

11, 36 

11, 44 

14, 12 

14, 25 

14, 33 

14, 35 

14, 39 

17, 1 

17, 6 

20, 13 

20, 33 

20, 38 

20, 43 

21, 4 

21, 12 

21, 16 

21, 20 

21, 25 

26, 10 

28, 18 

28, 1 

28, 24 

31, 3 

31, 15 

31, 15 

31, 16 

31, 27 

35, 6a 

35, 44 

36, 1 

36, 22 

36, 24 

38, 29 

36, 32 

36, 36 

36, 41 

42, 8 

42, 17 

42, 19 

42, 27 

42, 29 

43, 42 

44, 2 
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3, 2 

3, 15 

3, 18 

3, 21 

3, 22 

21, 28 

21, 31 

21, 36 

21, 40 

21, 41 

21, 45 

22, 10 

22, 12 

22, 13 

22, 17 

37, 1 

37, 12 

37, 13 

37, 17 

Informasjon 3, 19 

5, 46 

5, 48 

6, 2 

6, 13 

6, 16 

6, 20 

9, 24 

9, 25 

11, 44 

16, 5 22, 2 

22, 4 

22, 8 

22, 19 

23,44 

24, 2 

24, 3 

24, 12 

24, 8 

29, 2 

29, 10 

29, 26 

31, 24 

33, 15 

33, 21 

36, 16 

36, 35 

37, 3 

37, 8 

37, 20 

37, 27 

38, 13 

42, 20 

42, 26 

43, 32 

Barnets rolle 1, 33 

1, 41 

2, 7 

2, 8 

2, 11 

2, 29 

3, 17 

3, 24 

6, 30 

6, 33 

6, 37 

6, 43 

6, 46 

6, 47 

7, 1 

8, 14 

8, 41 

8, 43 

9, 1 

10, 17 

11, 4 

11, 5 

11, 32 

11, 34 

13, 24 

13, 32 

16, 43 

16, 45 

19, 18 

19, 21 

19, 25 

19, 40 

19, 44 

19, 48 

20, 5 

20, 11 

20, 16 

20, 20 

20, 24 

20, 31 

20, 32 

20, 34 

25, 22 

25, 28 

25, 40 

25, 42 

25, 43 

27, 5 

27, 41 

27, 44 

27, 48 

28, 3 

28, 9 

28, 10 

28, 18 

28, 19 

28, 47 

29, 1 

29, 9 

30, 23 

30, 26 

30, 42 

32, 37 

32, 38 

32, 41 

32, 45 

32, 47 

33, 4 

33, 11 

34, 40 

34, 42 

35, 3 

35, 6b 

35, 10 

35, 11 

35, 19 

35, 23 

35, 43 

36, 4 

36, 6 

38, 3 

38, 34 

39, 2 

39, 7 

41, 17 

41, 18 

41, 19 

41, 25 

41, 29 

42, 1 

42, 5 

43, 10b 

44, 8 

44, 9 

 

 


