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Formål: Å gi en beskrivelse av hvilke situasjoner foreldre til prematurfødte barn erfarer er utfordrende 

for barnet når barnet er i tidlig skolealder, og utforske hvilke strategier foreldrene bruker for å hjelpe 

barnet sitt når det oppstår senfølger. 

Teoretisk forankring: Lies gap-modell og Orems egenomsorgsteori. 
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systematisk tekstkondensering. 
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Abstract: 

Purpose: To provide a description of what situations the parents of preterm children experience is 

challenging for the child when the child is in early school age, and explore what strategies parents use 

to help their child when sequela occurs. 

Literature review: Lie’s Gap Model and Orem’s Self-Care Deficit Theory of Nursing. 

Method: The study design was explorative and descriptive. Individual research interviews with 

parents of preterm children were used as data collection method. The study sample was a criterion 

sample and 12 interviews were conducted. Data were analyzed by using Malterud’s principles of 

systematic text condensation. 

Results: The parents experience that the preterm children have problems in a wide range of situations 

in everyday life. Cognitive difficulties cause problems in schoolwork. Poor motor skills cause 
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independent than normal for their age. There are also challenges related to basic needs like food and 
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forms of exercise, training, support and adaptation. The parents ask for professional support. 

Conclusion: The preterm children have disabilities and the parents experience that the expectations to 
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choice of strategy can sometimes have unfortunate consequences or not give the desired result. There 

is a great need for professional support and follow up by the health care services. There is also a need 

to increase parenting skills.  
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1 Innledning 

Denne mastergradsstudien utforsker og beskriver utfordringer knyttet til milde 

utviklingsforstyrrelser hos prematurfødte barn i tidlig skolealder, samt hva foreldrene gjør for 

å hjelpe barnet. 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Personlig erfaring med å bli mor til et prematurfødt barn, samt jobberfaring fra nyfødtintensiv, 

har vekket min interesse for langtidsoppfølging av de prematurfødte barna. Suksess i 

nyfødtmedisin er mer enn bare overlevelse. Det handler i stor grad om hvordan de 

prematurfødte barna fungerer i hverdagen i et langtidsperspektiv og hvilke utfordringer barna 

og deres familier står overfor. Det er et paradoks at det satses enorme ressurser på å redde små 

premature helt ned mot 22 svangerskapsuker, mens mange foreldre opplever at det er 

vanskelig å få hjelp når senfølgene viser seg (Vederhus, Markestad, Eide, Graue og 

Halvorsen, 2010; Esbjørn, Madsen, Munck og Greisen, 2008; Hintz, Kendrick, Vohr, Poole 

og Higgins, 2008).  

Tidligere har mange studier fokusert mest på uttalt sekvele som cerebral parese, mental 

retardasjon og alvorlige sansedefekter. Det er nå en økende oppmerksomhet rettet mot de 

milde utviklingsforstyrrelsene hos prematurfødte barn (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock og 

Anand, 2002; Saigal og Doyle, 2008).  

Å bli født for tidlig er ikke en sykdom i seg selv, men det er en risikofaktor for 

utviklingsforstyrrelser. Risikoen er avhengig av grad av prematuritet og komplikasjoner i 

nyfødtperioden (Aarnoudse-Moens, Weisglas-Kuperus, van Goudoever og Oosterlaan, 2009). 

Risikofaktorer som er assosiert med utviklingsforstyrrelser er svangerskapslengde mindre enn 

28 uker, unormal cerebral ultralyd, sepsis, bronkopulmonal dysplasi, lav sosioøkonomisk 

status hos foreldrene og at barnet er gutt. (Agerholm, Rosthøj og Ebbesen, 2011). Den direkte 

årsaken til at noen prematurfødte barn får utviklingsforstyrrelser, mens andre viser en helt 

normal utvikling, er ikke fullt ut forstått. Smith (2012) lanserer en teori om at en genetisk 

sårbarhet, sammen med umodenhet og skader ved for tidlig fødsel, kan vær en mulig 

forklaring. Andre tror at egenskaper ved foreldrene og hjemmemiljøet spiller inn 

(Trayvanaud, Inder, Lee, Northam, Doyle og Anderson, 2012). 
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Senfølger i form av milde utviklingsforstyrrelser kan ses som en generelt forsinket utvikling, 

språkproblemer, lærevansker, uro, hyperaktivitet, redusert sosial kompetanse, 

sanseintegrasjonsproblemer, dårlig motorikk, spiseproblemer, dårlig vekstutvikling, utrygghet 

og søvnvansker (Jepsen, 2004). De milde utviklingsforstyrrelsene kan være komplekse og 

sammensatte og de kan kreve en bred tverrfaglig tilnærming (Sosial- og helsedirektoratet, 

2007).  

En del av de milde utviklingsforstyrrelsene som rammer prematurfødte barn er vanskelige å 

oppdage i de første leveårene, og det er av vesentlig betydning at barna følges i et lengre 

perspektiv (Ulvund, Smith og Lindemann, 2001; Stephens og Vohr, 2009). Flere studier slår 

fast at undersøkelser som blir gjort i førskolealder er dårlige på å forutse problemer som 

kommer senere (Leversen et al., 2011; Hack et al., 2005; Marlow, Wolke, Bracewell og 

Samara, 2005). Det er et stort behov for forskning på prematurfødte barn over 5 år 

(Aarnoudse-Moens et al., 2009). 

I en dansk studie fant forskerne at de prematurfødte barna ved fem års alder kunne deles inn i 

tre grupper. Den første gruppen hadde ingen utviklingsforstyrrelser og utgjorde 40 % av 

barna. Den andre gruppen, som utgjorde 41 % av barna, ble vurdert til å ha behov for videre 

observasjon inn i skolealder fordi man kunne mistenke at utviklingsforstyrrelser ville komme. 

Den siste gruppen på 19 % hadde allerede diagnostisert utviklingsforstyrrelser ved fem års 

alder (Agerholm et al., 2011). Det er særlig den midterste gruppen det er behov for mer 

forskning på. 

I 2007 utga Sosial- og helsedirektoratet Faglige retningslinjer for oppfølging av premature 

barn, hvor det gis anbefalinger for hvordan god kvalitet på tilbudet til de prematurfødte barna 

kan sikres. I retningslinjene knyttes det usikkerhet til når det er riktig å avslutte den 

rutinemessige oppfølgingen. Til tross for denne usikkerheten, har de norske retningslinjene 

landet på en anbefaling om å avslutte rutinemessig oppfølging når barnet er fem år. Det kan 

bety at barnet og familien i stor grad vil være overlatt til seg selv dersom det ikke fanges opp 

utviklingsavvik på 5-års kontrollen. Barnet vil da være avhengig av at foreldrene har 

kunnskaper om utviklingsforstyrrelser. Det er lite eller ingenting som sikrer at foreldrene har 

denne kunnskapen.  Barnet kan komme til å lide mange nederlag før noen forstår at barnet 

trenger hjelp, med de konsekvenser det vil innebære for barnet og familien. Dessuten har flere 

studier vist at foreldre til prematurfødte barn opplever mangel på profesjonell støtte 

(Vederhus et al., 2010; Esbjørn et al., 2008; Hintz et al., 2008). 
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Det er i dette landskapet denne studien befinner seg. På bakgrunn liten profesjonell 

oppfølging av milde utviklingsforstyrrelser hos prematurfødte barn i skolealder, velges et 

foreldreperspektiv til denne studien. 

1.2 Hensikt og forskningsspørsmål 

Hensikten er å gi en beskrivelse av hvilke situasjoner som er utfordrende for det 

prematurfødte barnet i tidlig skolealder, sett gjennom foreldrenes øyne. Foreldrenes 

opplevelse av hvordan milde utviklingsforstyrrelser virker inn på barnets fungering og trivsel 

i hverdagslivet står sentralt.  Videre er hensikten å utforske og beskrive hvordan foreldrene 

forsøker å hjelpe barnet sitt.  En slik kunnskap kan gi en bedre forståelse av hvilke behov 

denne gruppen har og hvordan de kan ivaretas på en best mulig måte.  

Dette har ført frem til følgende forskningsspørsmål: 

1: Hvilke situasjoner i hverdagslivet opplever foreldrene er utfordrende for barnet? 

2: Hvilke strategier har foreldrene for å hjelpe barnet? 

1.3 Forekomst av for tidlig fødsel 

Et svangerskap varer normalt i 37-42 uker, med et gjennomsnitt på 40 uker.  Et barn som 

fødes i denne perioden er fullbårent. Om fødselen skjer før 37 uker, er barnet ifølge WHO 

født for tidlig. Barnet er da prematurt. Ordet prematur kommer fra latin: pre=før, 

matur=moden. Det betyr altså at barnet er født før det er modent (Saugstad, 2009). 

Graden av prematuritet deles inn enten etter varigheten av svangerskapet (antall uker) eller 

etter barnets fødselsvekt. 

Inndeling etter svangerskapslengde Inndeling etter fødselsvekt 

Lett prematur: < 37 uker Lav fødselsvekt: < 2500 gram 

Meget prematur: < 32 uker Meget lav fødselsvekt: < 1500 gram 

Ekstrem prematur: < 28 uker Ekstremt lav fødselsvekt: < 1000 gram 

Tabell 1: Begreper som brukes i inndeling av svangerskapslengde og fødselsvekt (SHDir, 2007) 
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Det er først og fremst svangerskapets lengde som sier noe om hvor prematurt barnet er. 

Inndeling basert utelukkende på vekt gir ikke entydig informasjon om barnets grad av 

umodenhet, da en del barn er veksthemmet i fosterlivet. Følgelig kan barnet ha en lavere vekt 

enn det som er forventet ut fra svangerskapets lengde. Barn som er veksthemmet kalles 

dysmature eller «small for gestational age» (SGA). Mange for tidlig fødte barn er både 

premature og dysmature (Saugstad, 2009). 

I følge tall fra Medisinsk Fødselsregister, ble det født i underkant av 60.000 barn i Norge i 

2012. Av disse var bortimot 4200 født før svangerskapsuke 37, noe som utgjør cirka 7 % av 

alle fødsler. Av de for tidlig fødte barna er det kun en liten andel som er født ekstremt 

premature. Det er 300 som er født før uke 28 og 3900 født i uke 28-36. Det store flertallet av 

de for tidlig fødte barna i Norge er altså i gruppen moderat til lett prematur. Andelen ekstremt 

premature barn er på 0.5 % og har holdt seg stabil over lang tid (Saugstad, 2009).   

1.4 Nyfødtperioden 

Det er den vanskelige starten de prematurfødte barna har fått på livet som er hovedårsaken til 

problemene som kommer senere. Derfor synes det relevant å presentere aktuell kunnskap 

knyttet til den første tiden, fordi det kan gi et grunnlag for å forstå de konsekvensene det kan 

få på sikt når barnet er født for tidlig.  

1.4.1 Sykdommer og komplikasjoner i nyfødtperioden 

Hvilken svangerskapsuke barnet er i ved fødselen, har stor betydning for hvordan det går med 

barnet den første tiden. Hos de ekstremt for tidlig fødte barna kan en utsettelse av 

forløsningen på bare noen dager få avgjørende betydning for utfallet (Stjernqvist, 1999). Barn 

som er født for tidlig har stor risiko for utvikling av en rekke komplikasjoner og sykdommer i 

nyfødtperioden. De vanligste gjennomgås her, og de med størst betydning på lang sikt 

beskrives grundigere enn de som gir små eller ingen konsekvenser i fremtiden.  

Hjernen 

Når et barn blir født for tidlig, forandres forutsetningene for normal utvikling drastisk, 

sammenlignet med hvordan utviklingsforholdene er når barnet ligger beskyttet i livmoren. 

Hjernens utvikling er spesielt viktig, fordi det er dennes funksjon som blir avgjørende for 
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barnets evner og begrensninger på veldig mange områder i fremtiden. Utenfor livmoren har 

både hjernen og sansene dårlige betingelser for utvikling. Følesansen (den taktile sans), 

balansesansen (den vestibulære sans) og muskel- og leddsansen (den kinetiske sans) utvikles 

gjennom en passende og riktig stimulering i fosterlivet. Trykket fra fostervannet, den gravides 

bevegelser og plassforholdene i livmoren på slutten av svangerskapet er de sentrale faktorene 

for normal utvikling (Jepsen, 2004). Når barnet blir født for tidlig, faller mulighetene til riktig 

stimulering bort. De tre nevnte sansene blir understimulert utenfor livmoren. De øvrige 

sansene, syn, hørsel og luktesans, blir overstimulert utenfor livmoren (ibid.). I livmoren ville 

inntrykk gjennom disse sansene blitt dempet av livmorveggen og fostervannet. Syn, hørsel og 

luktesans er ikke klare for å takle den massive kaskaden av stimuli de utsettes for i 

nyfødtavdelingen (Stjernqvist, 1999). Umodenheten i nervesystemet og feilstimuleringen av 

sansene medfører sanseintegrasjonsproblemer (Jepsen, 2004). Sanseintegrasjon er det å kunne 

motta, organisere, differensiere og bearbeide sansestimuli til en meningsfull enhet. 

Sanseintegrasjonsproblemer kan medføre motoriske, atferdsmessige og psykiske problemer 

for barnet både på kort og lang sikt (ibid.). 

En av de vanligste skadene i nyfødtperioden er hjerneblødning, og det er størst fare for 

hjerneblødning i barnets første leveuke (Saugstad, 2009). Hjerneblødning kan utløses av 

blodtrykksstigning i det umodne og skjøre blodåresystemet. Premature barn har dårlig 

autoregulering av blodtrykket, noe som innebærer at blodtrykkssvingninger rammer hjernen, i 

motsetning til hos fullbårne barn, der blodgjennomstrømningen i hjernen holdes konstant 

(ibid.). Hjerneblødningen kan ha forskjellig utbredelse og lokalisasjon. Blødningen inndeles 

etter visse kriterier fra grad 1-4, der grad 1-2 sjelden gir varige mèn, mens de større 

hjerneblødningene kan medføre handikap som cerebral parese (Stjernqvist, 1999). Noen 

ganger kompliseres en hjerneblødning med hydrocephalus (vannhode) fordi blødningen 

hindrer hjernevæskens sirkulasjon. Lavt blodtrykk er også skadelig for hjernen, da det kan 

føre til nedsatt blodgjennomstrømning og celledød (ibid.). 

En annen årsak til senere handikap er periventrikulær leukomalasi (PVL), som innebærer en 

cystedannelse i hjernevevet. Hvilken funksjonsnedsettelse som oppstår etter hjerneblødning 

og PVL, kommer an på hvilket område som rammes. Stjernqvist (1999) sier at det er viktig å 

fremheve at barn med hjerneblødninger og PVL kan utvikle seg normalt, uten varige mèn.  

En annen faktor som er av betydning i denne sammenhengen er hjernens plastisitet. God 

plastisitet innebærer at dersom nerveceller i et område skades eller dør, kan et annet område ta 
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over den aktuelle funksjonen. Hjernens plastisitet er spesielt god hos barn, noe som komme 

det premature barnet til gode (Stjernqvist, 1999). Hjernen til det premature barnet har større 

evne til omstrukturering, ettersom synapseutviklingen fremdeles pågår og alle funksjoner ikke 

har fått sin endelige plassering (ibid.). Dette gjør at det er vanskelig å forutsi hvordan det 

fremtidige funksjonsnivået til barnet blir når barnet er født for tidlig. 

Lungene 

Lungeproblemer utgjør de største problemene hos barn som er født for tidlig. Den vanligste 

lungesykdommen er respiratorisk distress syndrom (RDS), også kalt neonatalt 

åndedrettssyndrom. RDS skyldes umodne lunger og mangel på surfaktant (Saugstad, 2009). 

Uten tilstrekkelig surfaktant klapper de små lungeblærene sammen når barnet puster ut. For å 

åpne lungene igjen, kreves det stor kraft av barnet når det puster inn, noe som er svært 

utmattende for barnet. Dette problemet kan ramme barn opp til 34. svangerskapsuke (ibid.). 

RDS behandles med tilførsel av surfaktant direkte i lungene og respirator eller CPAP, samt 

oksygentilførsel i passe mengde. Surfaktantbehandling korter ned tiden barnet trenger 

respiratorhjelp og derved blir risikoen for skader som følge av respiratorbehandling og 

oksygentilførsel redusert (ibid.).  

En kjent skade etter respiratorbehandling og oksygentilførsel er bronkopulmonal dysplasi 

(BPD). Lungene blir stive og tykke, noe som fører til at gassutvekslingen blir redusert. I 

tillegg blir de små luftveiene trangere, slik at barna utvikler astmalignende symptomer. I følge 

Saugstad (2009) utvikler opp til 40 % av de premature barna som respiratorbehandles BPD. 

Imidlertid vokser barnets lunger helt frem til barnet blir 8-10 år og den delen som blir skadet i 

nyfødtperioden vil derfor bare representere en liten del av den ferdig utvokste lungen. Det er 

grunnen til at mange klarer seg godt når de har kommet gjennom den første kritiske perioden. 

For noen vil lungeforandringene være kroniske og vare livet ut. Barn med BPD har større 

tendens til luftveisinfeksjoner i småbarnsalderen og astmalignende symptomer senere (ibid.). 

BPD blir behandlet med steroider, men ifølge Saugstad (2009) er det et tveegget sverd, fordi 

steroider kan påvirke hjernens utvikling negativt.  

Infeksjoner 

Infeksjoner rammer premature barn i større grad enn andre. Årsaken er at immunforsvaret er 

dårlig utviklet og at de sammenlignet med fullbårne barn bare har rukket å få en relativt liten 
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mengde antistoffer fra moren (Saugstad, 2009). Behandlingen av premature barn øker faren 

for infeksjoner. Både tube i luftveiene og diverse kateter i blodårene utgjør en risiko. Saugstad 

sier at det er viktig å følge med på det minste tegn til infeksjon og starte raskt med antibiotika.  

Tarmbetennelse 

Premature barn er disponert for tarmbetennelse, nekrotiserende enterokolitt (NEC). Årsaken 

er ukjent. Man tror at morsmelk har en beskyttende effekt, og derfor får små premature barn 

raskt små mengder morsmelk på sonde. NEC kan være en meget alvorlig tilstand og hvis det 

går hull på tarmen er dødeligheten høy (Saugstad, 2009). 

Øyeskade 

Prematuritetsretinopati (ROP) er en øyeskade som kan oppstå hos premature barn på grunn av 

oksygentilførsel. I verste fall kan skaden føre til blindhet. Den beste måten å behandle ROP 

på, er nøye overvåkning av oksygennivået (Peitersen og Arrøe, 2002). Tidligere fantes det 

ingen gode behandlingstilbud, men i dag bruker man laserbehandling. ROP er den nest 

hyppigste årsaken til ervervet blindhet i Norge og den forårsaker synsnedsettelse hos en del 

premature barn (Saugstad, 2009).  

Komplikasjoner og sykdommer som er gjennomgått her vil i størst grad ramme barn som er 

født moderat eller svært premature. De lett premature barna, som er født fra svangerskapsuke 

32-36, får sjelden alvorlige problemer av denne typen. Flere av de lett premature barna har 

imidlertid problemer med å spise, da sugefunksjonen ofte ikke er tilstrekkelig utviklet før uke 

34-35. De lett premature barna blir som regel utskrevet så snart de klarer å spise selv (ibid.). 

1.4.2 Å bli foreldre til et prematurfødt barn 

Å få et prematurfødt barn representerer en utfordring for foreldrene og et brudd med deres 

forventninger. De kastes ut i en virkelighet de ikke var forberedt på. De aller fleste foreldre til 

prematurfødte barn viser tegn til krisereaksjon etter fødselen (Stjernqvist, 1999; Hwang og 

Wickberg, 2001). Foreldrene har også økt risiko for stress, angst og depresjon (Kaaresen, 

Rønnning, Ulvund og Dahl, 2006). Foreldrene er ofte fylt av en sterk engstelse for at barnet 

ikke skal overleve. Raske og uforutsigbare endringer i barnets tilstand kan føre til at de er i 

konstant katastrofeberedskap (Erlandsson og Stjernqvist, 1993). Samtidig som de håper at det 



8 

 

skal gå bra, må de forberede seg mentalt på at barnet kan dø. Dette kan føre til at en del 

foreldre blir redde for å knytte seg til barnet (Flacking et al, 2006; Garelius, 2000). Foreldrene 

kan føle hjelpeløshet, sinne og sorg (Wallin, 2001). Jepsen (2004) sier at foreldrene må 

gjennom en sorgprosess, hvor de tar avskjed med tanken på det fullbårne, friske barn og lærer 

å forholde seg til og elske det barnet de har fått. For noen foreldre kan ubearbeidet sorg bli et 

hinder for den naturlige tilknytningsprosessen mellom foreldrene og det nyfødte barnet 

(Erlansson og Stjernqvist, 1993).  

En for tidlig fødsel kaster foreldrene ut i et emosjonelt kaos med mange motstridende følelser 

(Flacking et al, 2006; Jepsen, 2004). Mange mødre er ofte sterkt preget av en skyldfølelse. De 

grubler på om de kunne gjort noe annerledes eller forhindret den tidlige fødselen (Saugstad, 

2009; Wallin, 2001). Engstelsen og de vanskelige tankene kan komme i forgrunnen, på 

bekostning av tilknytningsprosessen og det tidlige samspillet (Wigert, 2006). Barseltiden blir 

fundamentalt annerledes enn foreldrene forestilte seg (Stjernqvist, 1999).  

1.5 Historisk tilbakeblikk og milepæler i 

nyfødtmedisinen 

Nyfødtmedisinens begynnelse kan føres tilbake til den fransk-tyske krigen på 1870-tallet 

(Saugstad, 2009). Franskmennene hadde mistet mange soldater i krigen og var bekymret over 

at det ble født dobbelt så mange barn i Tyskland. En fransk lege anslo at Tyskland ville ha en 

dobbelt så stor hær om 40 år hvis ikke franskmennene gjorde noe med problemet. Denne 

legen var samtidig bekymret over at nesten alle for tidlig fødte barn døde og han gikk inn for 

å redusere spedbarnsdødeligheten i Frankrike.  

Saugstad forteller videre at den første kuvøsen ble utviklet i 1878. En fransk fødselslege fikk 

idèen om at det kunne lages en kasse som for tidlig fødte barn kunne ligge i, basert på de 

samme prinsippene som rugekasser for kyllinger. Rugekasse heter couveuse på fransk. Den 

første oppvarmede kuvøsen ble tatt i bruk i Paris i 1880. Kuvøsen hadde en alarmklokke som 

varslet hvis barnets temperatur ble for høy. Det ble lagt vekt på at barna skulle ernæres med 

brystmelk, enten fra mor eller en amme. De barna som ikke klarte å suge fikk brystmelk med 

skje eller gjennom sonde. Forebygging av infeksjoner ble ansett som viktig og hygienen var 

god. Det ble også lagt vekt på at mor skulle delta i pleien og kuvøsen fikk glassvegger så mor 

kunne se barnet. Etterfølgeren etter denne franske legen hadde en oppfatning om at foreldrene 



9 

 

ikke skulle delta i stellet av barnet. Denne filosofien fikk fotfeste og foreldrene ble utestengt 

fra nyfødtavdelingene. Først på 1970-tallet fikk de igjen adgang til avdelingene. Saugstad sier 

at vi i dag vet at den første kontakten mellom foreldre og barn, også premature barn, er av 

betydning for hvordan forholdet mellom dem utvikler seg senere. 

Videre forteller Saugstad at det på 1930-tallet var vanlig å gi ekstra oksygen i kuvøsen. Etter 

hvert ble det økende oppmerksomhet på en ny og tidligere ukjent øyesykdom som ble kalt 

kuvøseblindhet. Som en konsekvens av dette ble oksygentilførselen redusert fra 1950-tallet. 

Antall barn som utviklet kuvøseblindhet sank, men dødeligheten økte og mange utviklet 

cerebral parese. Først i 1970-årene klarte man å utvikle målemetoder som gjorde det mulig å 

finne en passe balanse mellom for lite og for mye oksygen.  

Saugstad hevder at 1940 og -50 årene på mange måter var en mørk periode i 

nyfødtmedisinens historie. En rekke barn fikk hørselsskader og hjerneskader som følge av 

antibiotikabehandling. Barna fikk i tillegg for lite næring i denne tidsepoken på grunn av en 

oppfatning om at tarm og åndedrett kunne skades. Barna ble også liggende i kuvøsen uten 

stimuli fra foreldre eller personale. 

Saugstad sier videre at 1960-årene markerte starten på en positiv utvikling i nyfødtmedisinens 

historie. Man begynte å beherske respiratorbehandling. CPAP-systemet (kontinuerlig 

luftveisovertrykk som hjelper å holde lungene oppblåste) ble innført i 1970. Tidlig ernæring 

og stimulering ble gjeninnført på 1960 og -70-tallet, noe som resulterte i bedre 

overlevelsesmuligheter. En hudelektrode som kunne måle oksygen- og karbondioksidnivået 

ble utviklet rundt 1980 og det sparte barna for mange blodprøver. På 1980-tallet begynte man 

også å behandle barn som hadde umodne lunger med stoffet surfaktant. Surfaktant har 

fullstendig forandret overlevelsesmulighetene og fremtidsutsiktene for de minste premature 

og representerer et av de største fremskrittene innen nyfødtmedisinen noensinne. I 1972 kom 

det ifølge Saugstad en rapport som viste at barnets lunger kunne modnes hvis mor fikk injisert 

steroider i løpet av de siste dagene før fødselen. Men først rundt 1990 ble det rutine å gi slik 

behandling til mor. Saugstad hevder at lungemodningssprøyte til kvinner som risikerer for 

tidlig fødsel, sammen med surfaktant, er et av de viktigste fremskrittene i nyfødtmedisinen de 

siste tiårene.  

De for tidlige fødte barna blir behandlet i et hektisk miljø, omgitt av teknisk utstyr og alarmer 

som piper til stadighet. Mating, stell, blodprøver, røntgen og ultralydundersøkelser utgjør 
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stressfaktorer for barnet, og antallet prosedyrer i løpet av et døgn kan bli så mange at barnet 

ikke får ro og hvile. Saugstad sier at en økende forståelse av hvilken negativ betydning dette 

har for barnet, førte til at det på 1980-tallet ble utviklet et pleieprogram for nyfødte som kalles 

NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program). Tolkning 

av hvert enkelt barns reaksjonsmønster og signaler, samt skjerming av barnet, er viktige 

prinsipper i NIDCAP. Videre sier Saugstad at en annen og ny trend som har sammenheng 

med utviklingen av NIDCAP, er at foreldrene nå blir ansett som de viktigste pleierne av 

barnet sitt og personalet fungerer mer som støttespillere. Stadig flere nyfødtavdelinger blir 

bygget om med tanke på at barnet og foreldrene skal kunne være mer sammen. Tanken er at 

avdelingen skal tilrettelegge for en normal utvikling av relasjonen mellom foreldrene og 

barnet, og at dette forholdet skal etableres så tidlig som mulig.  

1.6 Oppgavens oppbygning 

Etter denne innledningen følger en litteraturgjennomgang som tar for seg forskningsstatus på 

området, hvor et stort spekter av utviklingsforstyrrelser som kan ramme prematurfødte barn 

blir gjennomgått. I kapittel 3 presenteres de valgte teoretiske perspektivene. Kapittel 4 

omhandler design og metode, hvor utvalg, datainnsamling og analyse blir gjort rede for. I 

tillegg belyses kvalitetskriterier og forskningsetiske overveielser. I kapittel 5 presenteres 

resultatene fra den empiriske delen av studien. I kapittel 6 diskuteres resultatene i lys av den 

teoretiske referanserammen og eksisterende forskning på området. I kapittel 7 oppsummeres 

sentrale funn, samt at implikasjoner for praksis kommenteres og videre forskning på området 

anbefales.  

Det gjøres oppmerksom på at milde utviklingsforstyrrelser og senfølger brukes synonymt i 

denne oppgaven.  
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2 Forskningsstatus på området 

I det følgende presenteres forskning om prematurfødte barn og senfølger. Søk etter relevant 

litteratur ble gjort i databasene Medline, Psyc Info, AMED, Cinahl og svemed+. Systematiske 

søk ble gjort ved hjelp av følgende søkeord: low birth weight, premature infant(s)/child(ren), 

neurodevelopmental outcome, developmental disabilities, mild impairment, caregivers, 

parenting, growth, eating/nutrition problems, sleep problems, meta-analysis og follow-up. Det 

ble søkt ved bruk av enkeltord og ulike kombinasjoner av søkeord.  

I tillegg ble referanselister i utvalgte artikler gjennomgått for å finne studier som ikke kom 

frem i det systematiske søket.  

Søket ble i hovedsak avgrenset til publikasjoner utgitt etter år 2000, men innenfor noen 

områder hvor det foreligger lite forskning, er det tatt med eldre publikasjoner. Det ble gjort 

søk i flere omganger i perioden januar til april 2012 og nytt søk i april 2015, for å få med siste 

publikasjoner på området. En av søkerundene er gjort under veiledning av bibliotekar ved 

Medisinsk Bibliotek, Universitetet i Oslo. 

2.1 Nevrologisk utvikling 

Det er stor enighet om at barnets nevrologisk utvikling etter for tidlig fødsel er det viktigste 

målet for suksess i nyfødtmedisin (Stephens og Vohr, 2009). De prematurfødte barna har en 

betydelig økt risiko for sykdommer og skader som påvirker normal utvikling. Disse skadene 

kan vise seg i barneårene, i skolealder eller i ungdomsårene, og de forekommer ikke bare 

blant født ekstremt premature, men rammer også barn født moderat til sent premature (Bhutta 

et al., 2002; Saigal et al., 2003a; Doyle og Anderson, 2005; Hack et al., 2005). 

De fleste studier som har sett på nevrologisk utvikling fokuserer primært på forekomsten av 

alvorlig funksjonshemming som cerebral parese, mental retardasjon, epilepsi, blindhet og 

døvhet (ibid.). Premature barn blir født i en fase der hjernen er umoden og under utvikling. 

Dette gjør at de har en høy risiko for å få hjerneskader. Cerebral parese er den alvorligste 

formen for skade etter prematur fødsel (Stephens et al., 2009). Til forskjell fra dødeligheten, 

som har gått ned, har ikke forekomsten av moderat til alvorlig funksjonshemming gått ned de 

siste 20 årene (Wilson-Costello et al., 2007, Hintz, Kendrick, Vohr, Poole og Higgins, 2005). 

Bedret overlevelse blant de aller minste premature blir ansett som en forklaring på at 
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forekomsten av cerebral parese ikke går ned (Saigal og Doyle, 2008). Det har heller ikke vært 

en reduksjon i forekomsten av milde utviklingsforstyrrelser (Hack og Fanaroff, 2000; Wilson-

Costello, Friedman, Minich, Fanaroff og Hack, 2005).  

Milde nevrologiske utviklingsforstyrrelser er utbredt blant for prematurfødte barn (Saigal et 

al., 2008). Det har ikke vært enighet i forskermiljøet om hvilken alder man skal vurdere de 

prematurfødte barna (Stephens et al., 2009). Tidligere har mange studier fulgt barna til to års 

alder, men det er nå et økende fokus på utviklingsforstyrrelser som ikke viser seg før i 

skolealder og derfor er det gjort flere longitudinelle studier. (Leversen et al., 2011; Hack et 

al., 2005; Marlow et al., 2005; Bhutta et al., 2002). 

Selv om cerebral parese er den skaden som gir størst motorisk funksjonshemming, er det høy 

forekomst av mindre motorisk dysfunksjon og dårlig koordinering blant de prematurfødte 

barna (Saigal et al., 2008). Forskjellige merkelapper har blitt brukt for å beskrive disse 

problemene, som klumsete, dyspraksi, milde motoriske problemer og 

sanseintegrasjonsforstyrrelse. Det er nå konsensus om å bruke begrepet Developmental 

Coordination Disorder (DCD) (Polatajko, Fox og Missiuna, 1995). DCD defineres som en 

svekkelse i utviklingen av de motoriske ferdighetene som er nødvendige for å fungere i 

hverdagen, og som ikke kan forklares ut fra barnets alder, intellekt eller andre 

diagnostiserbare nevrologiske eller psykiske lidelser. DCD assosieres med kognitive og 

atferdsmessige problemer, samt dårlige skoleprestasjoner. Barna viser en forsinkelse i 

ferdigheter som å sitte, krabbe og gå, de kan miste ting i gulvet, er generelt klossete, gjør det 

dårlig i idrett og har problemer med håndskrift og andre finmotoriske aktiviteter (ibid.). I en 

studie av 8 år gamle ekstremt prematurfødte barn fant Davis og medarbeidere (2007) at barna 

hadde signifikant dårligere motoriske ferdigheter enn kontrollgruppen. Forekomsten av DCD 

varierer mellom ulike studier og en forklaring er at det blir brukt ulike måleinstrumenter. De 

fleste rapporterer om funn av DCD hos prematurfødte barn fra 30 % eller høyere. Foulder-

Hughes og medarbeidere (2003) viste at i deres utvalg var 31 % av barna rammet av DCD, 

mens Holsti og medarbeidere (2002) fant at så mange som 51 % av 9 åringene født ekstremt 

prematurt hadde DCD. De konkluderer med at DCD er et vanlig problem blant prematurfødte 

barn i skolealder.  
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2.2 Kognitiv utvikling 

Den mest vanlige funksjonsnedsettelsen blant premature barn født før uke 32, er kognitive 

vansker. Forekomsten av kognitive vansker varierer i ulike studier, men et fellestrekk er at det 

er omvendt proporsjonalt med gestasjonsalder (Stephens et al., 2009). Oppsummert forskning 

viser at opptil 50 % av de prematurfødte barna har kognitive vansker (ibid.). I skolealder kan 

det brukes forskjellige måleinstrumenter for å vurdere kognitiv funksjon, og felles for dem er 

at de vurderer barnets intelligens kvotient (IQ). De prematurfødte barna har signifikant lavere 

IQ-poengsum enn den terminfødte kontrollgruppen og signifikant høyere forekomst av 

kognitive problemer (Bhutta et al., 2002; Marlow et al., 2005; Doyle et al., 2005). Selv om 

måling av intelligens i skolealder gir en pålitelig vurdering av den generelle kognitive 

fungeringen, identifiserer ikke slike målinger spesielle lærevansker. I tillegg til generelle 

kognitive vansker, blir ofte mer subtile kognitive vansker avdekket i skolealder (Stephens et 

al., 2009). Forskning viser at de prematurfødte barna har vansker med eksekutive funksjoner 

og hukommelse, samt at de har dårligere skoleprestasjoner sammenlignet med terminfødt 

kontrollgruppe (Taylor, Klein, Minich og Hack, 2000; Saigal et al., 2003a og Taylor, Klein, 

Drotar, Schluchter og Hack, 2006). Imidlertid blir kognitiv dysfunksjon moderert av 

miljømessige faktorer, som foreldrenes sosioøkonomiske status og utdanningsnivå (Aylward, 

2005). 

2.3 Sensorisk utvikling 

Sensoriske vansker hos prematurfødte barn er i mindre grad utforsket enn motoriske vansker. 

Ny forskning viser at prematurfødte barn har en annerledes sensorisk utvikling enn andre barn 

(Wickremasinghe, Rogers, Johnson, Shen, Barkovich og Marco, 2013; Eeles et al., 2013). For 

tidlig fødsel skaper en situasjon hvor viktige trinn i sentralnervesystemets utvikling foregår i 

omgivelser hvor det er et misforhold mellom intensiteten i sensoriske stimuli og barnets 

sensoriske modenhet (Eeles et al., 2013).  

Det sensoriske nervesystemet oppfatter og bearbeider sanseinntrykk knyttet blant annet syn, 

hørsel, balanse, bevegelse og følesans (Thorsen, 2014). Sanseinntrykk opptas av 

sanseorganene og føres videre til hjernen, som analyserer og samordner alle inntrykk til en 

samlet helhet (Jepsen, 2004). Vansker knyttet til sanseapparatet kalles sensoriske 

prosesseringsvansker (Sensory Processing Disorder, SPD). Det refererer til hvordan hjernen 
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behandler inntrykk og stimuli, eller mer spesifikt, hvordan individet utvikler en evne til å 

oppfatte, lære og organisere inntrykk fra kroppen og miljøet rundt, for å utføre selvstyrte, 

meningsfylte aktiviteter (Eeles et al., 2013). Barn født for tidlig har ofte en nedsatt evne å 

filtrere sanseinntrykk, noe som kan medføre overstimulering (Thorsen, 2014). SPD kan være 

en viktig årsak når barn, unge og voksne har problemer med å regulere seg selv. Personer med 

reguleringsvansker strever med å regulere følelser, atferd og motoriske responser på 

sansestimulering (Statped, 2014).  

Det er funnet lite forskning som har undersøkt sensoriske vansker hos prematurfødte barn. En 

nyere studie har undersøkt 2 år gamle barn født før uke 30 (Eeles et al., 2013). Det er brukt et 

instrument som kartlegger «sensorisk profil», hvor det innhentes informasjon om hvordan 

barnet responderer på stimuli i hvert av de sensoriske systemene hørsel, syn, følesansen, 

balansesansen og smakssansen. Barnets terskel for å respondere på sensoriske stimuli ble 

undersøkt og videre ses den atferdsmessige responsen eller selvreguleringsstrategien i lys av 

den aktuelle terskelen. Denne studien har vist at de prematurfødte barna har en lavere 

nevrologisk terskel, det vil si at det skal mindre stimuli til å for utløse en respons hos disse 

barna enn hos den terminfødte kontrollgruppen (Eeles et al., 2013). Det ble i denne studien 

identifisert noen risikofaktorer som er assosiert med sensoriske vansker hos prematurfødte 

barn. Risikofaktorene var unormale MR-funn i hjernens hvite substans, forlenget 

sykehusopphold i nyfødtperioden, sosiale risikofaktorer og at barnet er gutt.  Wickremasinghe 

og medarbeidere (2013) har brukt det samme instrumentet, men de har sett på barn født før 

svangerskapsuke 32 med en aldersspredning fra 1 til 8 år. De fant at 39 % av de 

prematurfødte barna hadde en atypisk skåre. Det var størst risiko for atypisk skåre på auditive, 

taktile og vestibulære stimuli. I motsetning til Eeles og medarbeidere fant ikke denne studien 

noen perinatale eller neonatale risikofaktorer som kunne assosieres med atypisk sensorisk 

profil. Wickremasinghe og medarbeidere (2013) understreker at det er nødvendig med videre 

forskning for å forstå de underliggende mekanismene og for å utvikle effektive intervensjoner 

for å hjelpe disse barna. 

2.4 Atferd, sosiale og psykiske problemer 

Prematurfødte barn blir assosiert med et vidt spekter av atferdsproblemer og psykologiske 

diagnoser (Stephens et al., 2009). Indredavik og medarbeidere (2004) har funnet at så mange 

som nesten 50 % av barn født før uke 33 har psykiske symptomer i en eller annen form. Selv 
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om mange av de prematurfødte barna hadde et vidt spekter av atferdsmessige og emosjonelle 

symptomer, var det mange som ikke oppfylt diagnostiske kriterier, men det ble funnet 

indikasjoner på at de psykiske problemene påvirker barnets generelle fungering og påfører 

barnet og familien tilleggsbelastninger (ibid.). 

Det er vanskelig å sammenligne resultatene fra tester som måler atferdsmessige og 

emosjonelle problemer hos prematurfødte barn, fordi det er stor variasjon testene som brukes 

(Johnson, 2007, Bhutta et al., 2002). Det er ikke enighet vedrørende forekomsten av 

internaliseringsproblemer (angst, nervøsitet, tristhet, sjenerthet) og eksternaliseringsproblemer 

(aggresjon, høyt aktivitetsnivå, impulskontroll). Tendensen er at gutter har mer 

eksternaliseringsproblemer, mens jenter har mer internaliseringsproblemer (Hille et al., 2001; 

Reijneveld et al., 2006). Når det gjelder internaliseringsproblemer spriker forskningen. En 

studie har funnet depressive symptomer, men ikke angst (Saigal, Pinelli, Hoult, Kim og 

Boyle, 2003b). En annen studie har funnet angst, men ikke depressive symptomer 

(Indredavik, Vik og Heyerdahl, 2004). Mens en tredje studie har ikke funnet økt forekomst av 

verken angst eller depresjon (Elgen, Sommerfeldt og Markestad, 2002). 

Oppmerksomhetsproblemer er et robust funn som går igjen i alle studier som har sett på atferd 

hos prematurfødte barn (Johnson, 2007). ADHD er den hyppigst forekommende diagnosen 

(Bhutta et al., 2002). Flere studier har funnet ADHD-symptomer hos cirka 30 % av de 

prematurfødte barna (Saigal et al., 2008, Bhutta et al., 2002). Imidlertid er det slik at mange 

prematurfødte barn med oppmerksomhetsproblemer ikke oppfyller diagnosekravet til ADHD 

og det er antydet at denne gruppen ikke passer inni den tradisjonelle ADHD-profilen 

(Johnson, 2007, Indredavik et al., 2004). Mange studier rapporter at hyperaktivitet mangler 

(Johnson, Hollis, Kochhar, Hennessey, Wolke og Marlow, 2010b). Det antydes en mer 

biologisk form for ADHD med hjerneskade som årsak. Forskning har vist at medisinske 

faktorer er sterkere assosiert med ADHD hos prematurfødte barn enn sosiale faktorer og arv 

(Dahl, Kaaresen, Tunby, Handegard, Kvernmo og Rønning, 2006). 

Det er økende bekymring for at autismespekter forstyrrelser kan være vanligere hos 

prematurfødte barn enn tidligere antatt. Indredavik og medarbeidere (2004) fant en trend i 

retning av høyere forekomst av autismespekter forstyrrelser. Dette sammenfaller med funn 

gjort i andre studier (Limperopoulos et al., 2008; Moster, Lie og Markestad, 2008). Johnson 

og medarbeidere (2010a) undersøkte 11 åringer som var født ekstremt prematur og fant 

autismespekter forstyrrelser hos 8 %, mot ingen i kontrollgruppen. 
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2.5 Spiseproblemer og vekst 

Prematurfødte barn har ofte spiseproblemer mens de er innlagt på nyfødtintensiv. De har 

problemer med munnmotorikk, svelgproblemer og blir fort sliten i spisesituasjonen og 

problemene har vist seg å vedvare etter utskrivelse (Samara, Johnson, Lamberts, Marlow og 

Wolke, 2009). Barna viser ofte et forsinket ferdighetsnivå i hvilken konsistens de mestrer og 

de kan nekte å spise enkelte typer mat (Cerro, Zeunert, Simmer og Daniels, 2002). Det er 

antatt at årsaken til spiseproblemene skyldes umodenhet og behandling knyttet til tidlig 

fødsel. Spesielt parenteral- og sondeernæring av barnet blir trukket frem som en medvirkende 

faktor (Reilly, Skuse, Wolke, 2006). Problemer med å få barnet til å spise er en tilleggsbyrde 

som ofte resulterer i økt foreldrestress. Barnets dårlige matinntak er en stor bekymring for 

foreldrene og fører til at foreldrene får redusert tro på seg selv i foreldrerollen (Mathisen, 

Worrall, O’Callaghan, Wall og Sheperd, 2000; Prideham, Saxe og Limbo, 2004). Samara og 

medarbeidere (2009) undersøkte forekomsten av spiseproblemer hos ekstremt prematurfødte 

6-åringer som deltok i den britiske EPICure-studien. De fant en betydelig økt risiko for 

spiseproblemer. De ekstremt prematurfødte barna i denne studien hadde opptil fem ganger så 

høy risiko for spiseproblemer som den terminfødte kontrollgruppen. Funnene deres viste at 

problemer med munnmotorikk vedvarte utover spebarnstiden og inn i skolealder hos en 

tredjedel av barna. Videre fant de at hos en fjerdedel kunne spiseproblemene knyttes til 

atferdsproblemer i spisesituasjonen. Barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser har større 

sannsynlighet for å få spiseproblemer og har større problemer med å mestre mat med 

sammensatt konsistens. Barn med kognitive vansker er assosiert med spiseproblemer, men det 

det kan ikke forklare spiseproblemene (ibid.). Derimot hevder Heird (2001) at spiseproblemer 

og dårlig vekstutvikling kan hemme den kognitive utviklingen til barnet. Esparo og 

medarbeidere (2004) setter underernæring i sammenheng med økt risiko for kognitive, 

atferdsmessige og psykososiale vansker.  

De ekstremt premature barna med spiseproblemer er betydelig mindre og har mindre 

muskelmasse enn dem uten spiseproblemer (Samara et al., 2009; Gewolb og Vice, 2006; 

Cerro et al., 2002; Wood, Costeloe, Gibson, Hennessey, Marlow og Wilkinson, 2003). Det 

lave næringsinntaket blant disse barna kan forklare den dårlige vekstutviklingen (Samara et 

al., 2009). En svensk studie viser at barn født veldig premature er kortere, lettere og har 

mindre hodeomkrets ved 9 og 12 års alder enn sin terminfødte kontrollgruppe (Finnstrom, 

Gaddlin, Leijon, Samuelsson og Wadsby, 2003). Noen studier har identifisert både intrauterin 
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veksthemming og dårlig vekst etter fødselen som risikofaktorer for utviklingsforstyrrelser på 

sikt (Gutbrod, Wolke, Soehne, Ohrt og Riegel, 2000; Cooke og Foulder-Hughes, 2003). 

Derimot fant ikke Kan og medarbeidere (2007) sammenheng mellom intrauterin 

veksthemming og utviklingsforstyrrelser hos 8 år gamle barn som ble født ekstremt 

premature, men de fant at hodeomkretsen ved 2 og 8 års alder hadde betydning for senere 

utviklingsforstyrrelser. Hodeomkretsen var sterkt relatert til kognitive, akademiske og 

motoriske resultater (ibid.). En norske studie viser at prematurfødte barn ikke hadde noen 

innhentingsvekst fra 5 til 11 år (Elgen, Johanson, Markestad og Sommelfelt, 2005). En annen 

studie fant en forsinket innhentingsvekst og den største utviklingen i vekt og høyde fant sted 

når barna var mellom 8 og 14 år (Doyle, Faber, Callanan, Ford og Davis, 2003). Saigal og 

medarbeidere (2001) fant også en betydelig innhentingsvekst fra 8 års alder, noe de hevder 

reflekterer pubertetens innflytelse på veksten. Doyle og medarbeidere (2003) fant i sin studie 

at ekstremt prematurfødte barn hadde en slutthøyde i tidlig voksenalder som samsvarte med 

foreldrenes høyde. Imidlertid viser en annen studie at det bare er jentene som når forventet 

høyde, mens guttene ender opp 5 cm lavere enn forventet (Hack, Schluchter, Cartar, Rahman, 

Cuttler og Borawski, 2003). Denne forskjellen blir forklart som multifaktoriell, med høyere 

forekomst av komplikasjoner blant guttene i nyfødtperioden som en antatt hovedårsak. 

2.6 Søvnproblemer 

Det er funnet lite forskning av nyere dato som omhandler prematurfødte barn og søvn. Det 

foreligger en del eldre forskning som viser at det ikke er vesentlige forskjeller mellom 

prematurfødte barn og terminfødt kontrollgruppe (Anders og Keener, 1985; Ungerer, Sigman, 

Beckwith, Cohen og Parmelee, 1983; Wolke, Mayer, Ohrt og Riegel, 1995). Alle disse 

studiene har sett på søvn hos små barn. Det er gjort lite søvnforskning på prematurfødte 

skolebarn. Det er funnet en studie som tar for seg søvnatferd fra fødsel til 10 år (Iglowstein, 

Latal-Hajnal, Molinari, Largo og Jenni, 2006). I denne studien er det undersøkt antall timer 

barnet er i sengen i løpet av døgnet, innsovningsvansker, nattlig oppvåkning, om barnet deler 

seng med foreldrene og om barnet har motvilje mot å sove. Forskerne fant at søvnatferd hos 

prematurfødte barn ikke skiller seg fra den terminfødte kontrollgruppen. De konkluderte med 

at prematuritet og intensivbehandling i nyfødtperioden ikke har innvirkning på barnets søvn 

de første 10 årene. Denne studien har tatt for seg 130 barn født før uke 37, hvorav 30 av barna 

er født før uke 32. Det var heller ingen forskjeller hvis de bare så på de minste barna 
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sammenlignet med kontrollgruppen. Forskerne tar til orde for at det er andre faktorer enn 

prematuritet og den tidlige starten på livet som innvirker på søvnatferd. Det er ikke funnet 

noen studier som avdekker søvnproblemer hos premature, men generelt ser det ut til å være 

lite undersøkt hos denne gruppen.  

2.7 Funksjonsnivå i hverdagen 

Stephens og Vohr (2009) sier at en praktisk og klinisk relevant tilnærming når det gjelder 

senfølger hos prematurfødte barn, er å designe studier som gir informasjon om hvordan barnet 

fungerer i hverdagen. En funksjonell vurdering innebærer å bestemme et barns evne til å 

mestre oppgaver i hverdagslivet og se på hvordan de fyller den sosiale rollen som er forventet 

ut fra alder. Dette inkluderer ferdigheter som å spise, kle på seg, vaske seg, leke, 

kommunisere og sosial interaksjon. Msall og Tremont (2002) tar også til orde for at det er 

nødvendig med et bredt fokus på funksjonsnivå som inkluderer essensielle aktiviteter i 

hverdagslivet til barnet. De sier videre at det er viktig å vise kompleksiteten i de 

konsekvensene det har fått å være født for tidlig. Det finnes flere instrumenter som måler 

funksjonsnivå. Et mye brukt instrument er VABS (The Vineland Adaptive Behavior Scale). 

Hovedområdene som blir målt er kommunikasjon, ferdigheter i hverdagslivet (bl.a evnen til 

egenomsorg), sosialisering og motorikk. En studie som har brukt VABS viser at blant 8 år 

gamle prematurfødte barn uten store utviklingsforstyrrelser har 12 % begrensninger i 

kommunikasjon, 13 % har begrensninger i egenomsorg, 12 % har begrensninger i sosial 

interaksjon og 16 % har motoriske begrensninger (Rosenbaum, Saigal, Szatmari og Hoult, 

1995). Barnets funksjonsnivå i hverdagen blir fremhevet som spesielt viktig av foreldrene 

(Stephens et al., 2009). 

2.8 Foreldre-barn forholdet og miljømessige faktorer 

Det er nå et økende fokus på faktorer som kan si noe om hvorfor noen prematurfødte barn får 

senfølger, mens andre klarer seg bra. Komplekse sammenhenger mellom biologiske og 

miljømessige faktorer blir ansett for å ha betydning for det kognitive, sosiale og emosjonelle 

utfallet (Msall og Park, 2008). Fra før har forskning vist at lav gestasjonsalder og medisinske 

komplikasjoner i nyfødtperioden er av betydning, men dette kan ikke forklare alle forskjellene 

innad i gruppen (Treyvaud et al., 2012). Det er nå et økende fokus på hjemmemiljøet til barnet 

og hvilken betydning foreldrene har for barnets utvikling. Det er blitt reist spørsmål om et 
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mest mulig optimalt hjemmemiljø kan øke resiliensen og gjøre disse sårbare barna mer 

robuste (ibid.). I en studie på prematurfødte 2-åringer, fant Treyvaud og medarbeidere (2012) 

at optimalt hjemmemiljø var assosiert med bedre utfall på alle områder, bortsett fra motorisk 

utvikling. De hevder at funnene deres viser at det er et stort potensial til å bedre utfallet på 

lang sikt for de prematurfødte barna ved å rette intervensjoner mot foreldrene og barnets 

hjemmemiljø. En danske studie gjort på prematurfødte 5-åringer viste at barn som hadde 

foreldre som var sensitive for barnets signaler var assosiert med mindre atferdsvansker hos 

barnet (Hoff, Hansen, Munck og Mortensen, 2004)  

Wolke, Jaekel og Bauman (2013) har rettet søkelyset mot de samme faktorene, men de har 

sett på barn i skolealder. De fant at foreldrenes følsomhet for barnets behov, samt respons på 

dette, sammen med god kognitiv stimulering, kan øke barnets skoleprestasjoner. Resultatene 

deres viser at kognitiv stimulering har effekt på alle barn, mens foreldrenes sensitivitet var 

mest fordelaktig for de mest sårbare barna, som de prematurfødte. Samtidig understreker de at 

forventningene til effekten av foreldrenes sensitivitet ikke må settes for høyt. Selv de mest 

sensitive foreldre kan ikke fullt ut kompensere for sekvele etter for tidlig fødsel. En studie av 

prematurfødte 10-åringer har vist at å bo sammen med begge foreldrene og at foreldrene har 

høyere utdanning ble assosiert med bedre skoleprestasjoner (Gross, Mettelman, Dye og 

Slagle, 2001). De fant at medisinske komplikasjoner i nyfødtperioden hadde lite å si for 

skoleprestasjonene. Dette forklarer de med at neonatale risikofaktorer får mindre betydning 

over tid, mens på sikt spiller miljømessige faktorer en større rolle for barnets fungering. 

2.9 Moderat til sent premature 

I 2012 ble 6 % av alle barn født i Norge født mellom svangerskapsuke 32 og 36. Dette utgjør 

hele 85 % av alle for tidlige fødsler. Gjennom de siste to tiårene har antallet for tidlige fødsler 

økt og den største økningen er i gruppen som er født mellom 32 og 36 svangerskapsuker 

(Medisinsk Fødselsregister).  Dødeligheten er lavere i denne gruppen enn for dem som er født 

veldig premature. Likevel er det en risiko for utviklingsforstyrrelser også for denne gruppen. I 

sin review-artikkel konkluderer de Jong, Verhoeven og van Baar (2012) med at moderat og 

sent prematurfødte barn har en økt risiko for skoleproblemer, har lavere kognitiv funksjon og 

mer atferdsproblemer og mer psykisk sykdom enn sin terminfødte kontrollgruppe. Spesielt 

ADHD og oppmerksomhetsvansker er hyppig rapportert. Videre fant de at graden av 

medisinske komplikasjoner i nyfødtperioden var av betydning for senfølger. Det blir 
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fremhevet at viktig hjerneutvikling finner sted mellom 32 og 37 uker. Ved 34 ukers 

gestasjonsalder veier hjernen bare 65 % av hjernen til terminfødte barn (ibid.). I en britisk 

studie fant forskerne at opptil en tredjedel av 7 år gamle barn født i svangerskapsuke 32-35 

hadde vansker med motorikk, språk, matematikk og atferd (Huddy, Johnson og Hope, 2001). 

Dette funnet er sammenfallende med en nyere studie (van Baar et al., 2009). De Jong og 

medarbeidere (2012) understreker at det er forskjeller innad i gruppen og at det derfor er 

nødvendig med en ytterligere differensiering med tanke på hvilken svangerskapsuke barna er 

født. En annen faktor som kan forklare forskjellene innad i gruppen er foreldre-barn 

interaksjonen og kvaliteten på omsorgsgivers stimulering av barnet (ibid.) 

Oppsummering 

Denne litteraturgjennomgangen viser at milde utviklingsforstyrrelser er vanlig blant 

prematurfødte barn og at det er en betydelig andel som rammes. Vi vet at risikoen for 

funksjonsnedsettelser og utviklingsvansker øker med graden av prematuritet, komplikasjoner 

ved fødsel og i nyfødtperioden, samt hos barn av foreldre med lav sosioøkonomisk status. 

Samtidig er det et økende fokus på at også sent premature barn kan rammes av senfølger. Vi 

vet også at selv om problemene kan være omfattende i barndommen, så viser forskning at 

situasjonen kan bedres i ungdomsårene og i voksen alder. Bruk av forskjellige instrumenter er 

en antatt hovedforklaring på at forskningen innen noen områder spriker en del. En annen 

årsak er variasjoner i utvalgets sammensetning med tanke på hvilken grad av prematuriet 

barna de har valgt å fokusere på har og om dem med stort handikap er holdt utenfor eller ikke. 
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3 Teoretiske perspektiver 

De teoretiske perspektivene er brillene vi har på når vi leser vårt materiale og de kan omfatte 

modeller, teorier og begrepsapparat vi bruker for å strukturere og forstå betydningen av våre 

funn. Det er mange alternative teoretiske modeller til disposisjon og virkeligheten kan leses 

med mange forskjellige briller (Malterud, 2011).  

I denne studien er ikke helsevesenets intervensjoner tema, men fokuset er på hva foreldrene 

gjør for hjelpe barnet når det har oppstått senfølger etter prematur fødsel. Veldig mange 

teorier og modeller fokuserer på hva ulike aktører i helsevesenet kan gjøre. Det finnes også 

teorier og modeller som sier noe om hvordan aktører i helsevesenet kan hjelpe foreldrene til å 

hjelpe barnet. Det har vært vanskelig å finne teorier og modeller som er utviklet utelukkende 

for å beskrive ikke-profesjonell omsorg og hjelpetiltak. Jeg har imidlertid latt meg inspirere 

av en modell og en teori som uten vesentlige endringer lar seg anvende i denne studien. Jeg 

oppfatter begrepene i disse to som svært relevante for å strukturere og forstå funn fra mitt 

materiale. Det gis her en presentasjon av gap-modellen (Lie, 1996) og teorien om egenomsorg 

(Orem, 1991). 

3.1 Gap-modellen 

Gap-modellen er en teoretisk modell som kan brukes for å illustrere funksjonshemming (NOU 

2001:22, Full deltakelse for alle? Utviklingstrekk 2001-2006 og Stortingsmelding nr 40, 

2002-2003). Modellen ble introdusert av Ivar Lie (1996) og er mye brukt i rehabilitering av 

mennesker med ulike funksjonshemminger. Begrepet «gap» viser til det gapet eller 

misforholdet som oppstår når omgivelsenes krav eller forventninger til en persons 

funksjonsevne er høyere enn personens forutsetninger.  

Lie (1989) definerer en funksjonshemming1 som noe som forrykker forholdet mellom 

kompetanse og muligheter til deltagelse i en aktivitet. Han sier videre at en 

funksjonshemming er summen av de aktivitetsproblemer som oppstår som et resultat av et 

                                                 
1 Lie bruker begrepet funksjonshemming. I denne studien dreier det seg om en nedsatt funksjonsevne, ikke en 

diagnostisert funksjonshemming. Det synes derfor mer riktig å bruke begrepet funksjonsnedsettelse. 

 



22 

 

misforhold mellom forutsetninger og krav på områder en person er interessert i å delta eller 

forventes å delta. 

De ulike komponentene i denne definisjonen utdypes slik: 

Kompetanse er det samme som en persons forutsetninger for å delta i en aktivitet. Det kan 

også kalles funksjonsevne. Funksjonsevnen bestemmes opprinnelig av forhold knyttet til arv. 

Den utvikles gjennom modning og læring, endres med alder, sykdom og skader og varierer 

med motivasjon og interesser. Barns normale utvikling kan ses på som en 

kompetanseutvikling med grunnlag i modning og læring i samspill med nære personer. 

Kompetanseutviklingen omfatter perseptuelle, kognitive, sosiale, emosjonelle og motoriske 

ferdigheter. Prematurfødte barn kan ha problemer på alle disse områdene. 

Kompetanseutviklingen finner normalt sted av seg selv, i en felles kulturforankret 

oppdragelse og læring. Lie sier at barn kan ha behov for hjelp eller støtte ved medfødte eller 

tidlig ervervet skade som gir en funksjonsnedsettelse. Gap-modellen er særlig aktuell som 

forståelsesramme i denne studien, fordi litteraturgjennomgangen i forrige kapittel viser at 

mange av de prematurfødte barna kan ha en tidlig ervervet skade som gir en 

funksjonsnedsettelse.  

En aktivitet kan være alt fra av-/påkledning og tannpuss til skolearbeid, lek og 

fritidsaktiviteter. Til grunn for modellens anvendelse i denne studien ligger det at med en 

aktivitet menes både de aktiviteter som barnet selv ønsker å delta i (f.eks lek), de aktiviteter 

som foreldrene mener at barnet skal delta i (f.eks påkledning) og de aktiviteter samfunnet 

forventer at barnet skal delta i (som f.eks å gjøre lekser). Lie sier at til grunn for deltagelse i 

en aktivitet ligger det at personen har muligheten til å utføre den og at han er interessert i å 

utføre den.  

Omgivelsenes krav og forventinger, også kalt funksjonskrav, er de krav som er bygget inn i 

naturgitte og menneskelagde fysiske miljøer og innretninger, i sosiale konvensjoner og i 

samfunnsmessige ordninger og lover. For høye funksjonskrav gir personen en opplevelse av 

utilstrekkelighet og det begrenser livsutfoldelse. For et barn som går på skolen, kan en 

lekseplan være et eksempel på et funksjonskrav. 

En funksjonsnedsettelse kan illustreres ved hjelp av gap-modellen (figur 1), der det vises til et 

misforhold mellom funksjonsevne og funksjonskrav (se figur under). Målet er å redusere dette 
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gapet og det kan gjøres på to måter. Personen kan få hjelp til å øke sine forutsetninger (bedre 

funksjonsevne) eller funksjonskravene kan senkes. Dette kalles henholdsvis 

personforandringsstrategier og tilretteleggingsstrategier. Personforandringsstrategier kan være 

trening, opplæring, omsorg eller støtte. Tilretteleggingsstrategier kan være å fjerne fysiske 

hindringer, benytte hjelpemidler, yte praktisk hjelp og gjøre tilpasninger i form av å senke 

krav og forventninger til personen. Lie (1996) fremhever at det er viktig å jobbe på begge 

sider av gapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figur 1: Gap-modellen. Den viser forholdet mellom personens forutsetninger,  

                        omgivelsenes krav og «gapet» som oppstår når funksjonsevnen er nedsatt.     
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Når det foreligger en funksjonsnedsettelse, aktualiseres spørsmålet om hvor langt person|en 

kan normaliseres gjennom funksjonsrettede tiltak. Det er et mål å iverksette og samordne 

tiltak som er nødvendige for at en person med funksjonsnedsettelse skal oppnå den 

hverdagstilværelse han ønsker, og har rett til, innenfor realistiske rammer. 

Funksjonsnedsettelser må ses i et helhetsperspektiv, der alle livsarenaer blir inkludert. 

Store forskjeller i art og omfang av funksjonsnedsettelser, gjør det nødvendig å ta individuelle 

hensyn. Det finnes ikke en oppskrift som passer for alle, men elementene i prosessen er felles. 

Forsøk på å øke en persons funksjonsevne må defineres ved angivelse av tre faktorer: 

Gjennomførbarhet, tidsforbruk og energiforbruk. Disse tre faktorene må ses i sammenheng. 

Når lang tids innsats har gitt klare signaler om at bedret funksjonsevne ikke vil oppnås, blir 

innsatsen lite funksjonell og en belastning. Samtidig må en ta i betraktning at en ikke alltid vet 

hvor langt det er mulig å bedre funksjonsevnen.  

Når det gjelder barn, er samfunnets krav til funksjon tilpasset et normalt utviklingsforløp, og 

barnets forutsetninger vil hos friske og velfungerende barn være på nivå med samfunnets 

krav. Et barn med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse vil ha forutsetninger som 

er lavere enn samfunnets krav, slik forskning har vist at de prematurfødte barna har. 

Alle elementene i gap-modellen er relevant for min studie. Imidlertid er det en enkel modell 

med få begreper. Jeg vil derfor trekke inn Orems egenomsorgsteori, som er en «tyngre» teori, 

som gir noen flere begreper som kan beskrive den hjelpen foreldrene til de prematurfødte 

barna gir barna sine. Teorien er også egnet til å kartlegge og beskrive en eventuell 

egenomsorgssvikt hos barna.  

3.2 Dorothea Orems egenomsorgsteori 

Det er utviklet mange sykepleieteorier og Dorothea Orems teori er en av dem som har fått 

størst innflytelse. Den har fått et stort nedslagsfelt både i Europa og i resten av verden 

(Cavanagh, 1999). Som teori gir den en direkte tilnærmingsmåte til omsorgssituasjoner. 

Orems teori er beskrevet i Nursing: Concepts of practice som er revidert og utgitt flere ganger 

siden førsteutgivelsen i 1971, noe som innebærer at Orem har forbedret og videreutviklet sin 

teori. Teorien er relativt komplisert, med mange uvante begreper (Kirkevold, 1992). Orems 

teori gir et begrepsmessig rammeverk som det er mulig å anvende i omsorg for individer som 

har et hjelpebehov. Jeg har latt meg inspirere av Orems teori fordi den ifølge Kirkevold 
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(1992) har et potensial til å kunne beskrive mye av den ikke-profesjonelle omsorg som 

foregår utenfor helsevesenet. Det er med bakgrunn i dette at Orems teori trekkes inn som 

teoretisk perspektiv i denne studien. Kirkevold (1992) hevder at sykepleie i Orems teori ikke 

er vesensforskjellig fra ikke-profesjonell omsorg. Imidlertid antas omsorgen å være 

gradsforskjellig i den forstand at sykepleieren har særlige kunnskaper og er i besittelse av 

spesialisert evner til å planlegge og utføre omsorgshandlinger for andre. Målet i Orems teori 

er å hjelpe individet til uavhengighet i den grad det er mulig. Det overordnete målet er å 

opprettholde menneskelig strukturell og funksjonell integritet og velvære gjennom hele 

livssyklusen og å fremme normal utvikling. Spesielt å fremme normal utvikling er et 

overordnet mål for prematurfødte barn som har fått senfølger av den tidlige starten på livet. 

Orems teori understreker viktigheten av praktiske handlinger for å løse identifiserte behov 

(ibid.). Og nettopp dette anser jeg som veldig relevant i denne studien. Teorien er 

handlingsrettet og Orem støtter seg til begreper som acting og doing (Cavanagh, 1999).  

Orems egenomsorgsteori er delt i tre delteorier, med tilhørende sentrale begreper (figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre deltoriene bygger på hverandre. I det følgende vil de sentrale begrepene under hver 

delteori bli gjennomgått. Gjennomgangen er basert på Orems bok Nursing: concepts of 

practice (1991) og Kirkevolds bok Sykepleieteorier – analyse og evaluering (1992). 
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Teorien om egenomsorg 

Egenomsorg er utførelsen av gjennomtenkte og tillærte handlinger som tjener til å 

opprettholde liv og helse og fremme velvære. Handlinger og aktiviteter som er nødvendige for 

at en skal opprettholde helse og utvikling må læres, og de påvirkes av mange faktorer, 

deriblant alder, modning og kultur. Egenomsorg i denne studien må ses i forhold til barnets 

alder/modenhet og forventet funksjonsnivå. Den kulturelle konteksten barnet står i er også av 

betydning.  

Egenomsorgsbehov blir delt inn i tre kategorier; universelle, utviklingsmessige og 

helseavvik.  

De universelle egenomsorgsbehovene blir beskrevet som livsnødvendige for mennesker på 

alle utviklingsstadier. Dette er aktiviteter som er vesentlige for egenomsorg, uavhengig av den 

enkeltes helsetilstand, alder, utviklingsnivå eller omgivelser. Orem identifiserer åtte 

universelle egenomsorgsbehov: 

 Behov tilstrekkelig tilførsel av luft. 

 Behov for tilstrekkelig tilførsel av vann. 

 Behov for tilstrekkelig tilførsel av mat. 

 Behov for eliminasjon og utskillelse av avfallsstoffer. 

 Behov for balanse mellom aktivitet og hvile. 

 Behov for balanse mellom å være alene og sosial interaksjon. 

 Behov for trygghet for farer mot liv, funksjon og velvære. 

 Behov for å fremme funksjon og utvikling innenfor sosiale grupper, i samsvar med 

menneskelig potensial, kjente begrensninger og det menneskelige ønsket om å være 

normal. 

De utviklingsrelaterte egenomsorgsbehovene har sammenheng med bestemte forhold knyttet 

til menneskelig modning og utvikling. Egenomsorgsbehovene er knyttet til bestemte 

utviklingsstadier. På hvert utviklingsstadium må det tas hensyn til omsorgsaspekter som må 

være tilstede og særlig tar sikte på å fremme utvikling. Orem skisserer ulike forskjellige 

utviklingsstadier: 
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 Fostertilværelsen og fødselen 

 Nyfødtperioden (fullbåren eller prematur, normal eller lav fødselsvekt) 

 Spedbarns- og småbarns perioden 

 De forskjellige utviklingstrinnene i barndom, ungdom og tidlig voksen alder 

 Voksen alderens forskjellige utviklingstrinn 

 Graviditet 

De universelle egenomsorgsbehovene er tilstede på hvert av disse utviklingsstadiene, men det 

kan også foreligge spesielle omsorgsbehov som har sammen heng med individets 

utviklingstrinn. Orems modell anvendt på barn, som i denne studien, aktualiserer behovet for 

å identifisere hvilket utviklingstrinn barnet er på og hva som kan forventes på det aktuelle 

utviklingstrinnet.  

Egenomsorgsbehov knyttet til helseavvik foreligger når individet blir syk, skadet, har en 

funksjonssvikt eller er under legebehandling. Som litteraturgjennomgangen har vist, 

foreligger det en varierende grad av funksjonssvikt hos mange av de prematurfødte barna. 

Orem tar med i betraktning at det finnes situasjoner der mennesker tar seg av hverandre uten 

at det dreier seg direkte om sykepleie. Dette blir kalt pårørendeomsorg. Foreldre kan innta 

omsorgsrollen og hjelpe barnet til å dekke universelle, utviklingsrelaterte og 

helsesviktrelaterte egenomsorgsbehov. Orem kaller den som gir omsorg til andre for å dekke 

egenomsorgsbehovene deres for omsorgsutøvende pårørende.  

Terapeutiske egenomsorgskrav er de egenomsorgshandlingene som må utføres for at kjente 

egenomsorgsbehov skal være oppfylt. De terapeutiske egenomsorgskravene kan sies å være 

summen av forholdet mellom egenomsorgsbehovene og hva som bør gjøres for å møte disse 

behovene. 

Slik jeg forstår denne delteorien, kan den anvendes til å kartlegge barnets egenomsorg og gjør 

opp status. Hvordan er barnets situasjon sett i forhold til det man ønsker eller forventer? Min 

studie går ikke spesifikt inn i denne delen, men det forutsettes at en slik kunnskap ligger i 

bunn hos foreldrene. De kjenner barnet sitt og de vet hvordan situasjonen er. 
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Teorien om egenomsorgssvikt 

Egenomsorgsevne kan også kalles egenomsorgskapasitet og er et uttrykk individets evne til å 

delta i sin egenomsorg. En person som vet hvordan han skal ta seg av sine egne 

egenomsorgsbehov, har utviklet en egenomsorgsevne som er i stand til å møte kravene. 

Egenomsorgsevnen varierer fra individ til individ og den varierer med alder, helsetilstand, 

læring og utdanning, livserfaring, kulturell innflytelse og ressurser.  

Egenomsorgsbegrensninger er når det foreligger barrierer eller begrensinger. Det sier noe 

om individets egenomsorgsevne i forhold egenomsorgskrav. Orem identifisere tre typer 

egenomsorgsbegrensninger. Det er begrenset kunnskap, begrenset evne til å bedømme og ta 

avgjørelser og begrenset evne til å utføre resultatproduserende handlinger.  

Egenomsorgssvikt beskrives som et misforhold mellom et individs egenomsorgsevne og dets 

terapeutiske egenomsorgskrav. Egenomsorgskravene overstiger evnen til å møte dem. Her 

kan det trekkes paralleller til gap-modellen som er presentert tidligere. Egenomsorgssvikten 

kan være delvis eller komplett. I situasjoner der individet selv ikke er i stand til å utføre en 

egenomsorg som møter alle egenomsorgskravene, må andre, for eksempel pårørende 

(foreldrene) ta over ansvaret for personens (barnets) egenomsorg.  

I relasjon til min studie kan det sies at denne delteorien gir begreper som kan anvendes i de 

situasjonene som er utfordrende for barnet. Problemområdene synliggjøres. Orem viser til et 

misforhold mellom evner og krav, slik Lie (1989) også gjør i sin modell. 

Teorien om sykepleiesystemer 

Sykepleiekapasitet er de kunnskaper, holdninger, evner og egenskaper en person trenger for 

å gi sykepleie til en annen person. Orem beskriver dette som en kompleks tillært evne som 

krever en spesiell type utdanning. Orem legger mest vekt på de praktiske evnene som hun 

samler under betegnelsen sykepleieprosessen. Sykepleiekapasitet og sykepleieprosessen er 

ikke relevant i denne studien, da det krever en spesiell type utdanning. I denne 

sammenhengen kunne det imidlertid være nærliggende å bytte ut sykepleiekapasitet med 

begrepet foreldrekapasitet og se på hvilken kapasitet foreldrene har som omsorgsutøvere, selv 

om mange foreldre ikke har en spesiell type omsorgsutdanning. Hvis man overfører Orems 

begrepsbruk til den aktuelle konteksten, kan man si at foreldrenes omsorgskapasitet, på like 
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linje med sykepleiekapasitet, er påvirket av kunnskaper, holdninger, evner og egenskaper. 

Spesielt foreldrenes kunnskaper er av betydning når det gjelder hvilken type hjelp de gir 

barnet sitt i relasjon til det som er denne studiens fokus. 

Hjelpemetoder er handlinger for å hjelpe individer som har redusert egenomsorgsevne. 

Hjelpemetoder har en sentral plass i denne studien. Orem skisserer fem kategorier. 

 Handle eller gjøre for en annen 

 Veilede en annen 

 Støtte en annen, fysisk eller psykisk 

 Sørge for et utviklende miljø 

 Undervise en annen 

Basert på en erkjennelse av at sykepleier er en person som utøver omsorg for en som er 

hjelpetrengende, synes begrepene i Orems teori, som tidligere nevnt, å være mulig å bruke om 

en hvilken som helst omsorgsutøver. Ved anvendelse av Orems teori i denne studien, vil 

derfor sykepleier og pasient erstattes med henholdsvis omsorgsutøver (foreldrene) og 

omsorgsmottaker (barnet), slik at teoriens begreper lar seg anvende. Med dette i minne 

gjennomgås den siste delen av Orems teori som hun kaller sykepleiesystemer. I denne 

sammenhengen er det mer riktig å kalle sykepleiesystemer for omsorgssystemer. 

Omsorgssystemer er samspillet mellom omsorgsutøver og omsorgsmottaker, og konteksten 

omkring dette samspillet. Med denne omskrivingen kan det videre sies at Orems 

omsorgssystemer identifiserer hvilke roller og rolleforhold omsorgsutøver og 

omsorgsmottaker skal ha, og hvilke hjelpemetoder som skal benyttes. Orem skiller mellom tre 

ulike omsorgssystemer. 

 Helt kompenserende: Omsorgsutøver utfører og overtar omsorgsmottakers 

egenomsorg. Omsorgsmottaker er ute av stand til å dekke sine egenomsorgsbehov og 

omsorgsutøver må ivareta behovene inntil omsorgsmottaker kan gjenoppta sin 

egenomsorg eller har lært å tilpasse seg sin egenomsorgssvikt. Av hjelpemetoder er 

det særlig det første, å handle eller å gjøre for en annen som er aktuelt. 

 Delvis kompenserende: Omsorgsutøver må innta en kompenserende rolle, men 

omsorgsmottaker er langt sterkere involvert i sin egenomsorg, både i avgjørelser og 

handlinger. Alle de fem hjelpemetodene kan være involvert her. 
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 Støttende/undervisende: Omsorgsutøvers rolle vil være begrenset til å hjelpe 

omsorgsmottaker til å ta avgjørelser og formidle kunnskap. Omsorgsutøver underviser 

omsorgsmottaker eller tilrettelegger omgivelsene som støtte for læringen. 

Omsorgsutøvers rolle er primært å sørge for at omsorgsmottakers egenomsorgsevne er 

tilstede og videreutvikles, mens omsorgsmottaker selv utfører sin egenomsorg i 

praksis. Aktuelle hjelpemetoder her er de fire siste fra listen over. 

 

I denne delteorien finner jeg begreper som hjelper meg til å si noe om hvilke strategier 

foreldrene har for å hjelpe barnet sitt. Alle de nevnte omsorgssystemene er aktuelle i denne 

studien, avhengig av hvor stor funksjonssvikten til det prematurfødte barnet er.  
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4 Design og metode 

I dette kapittelet gjøres det rede for studiens design og metode. Det blir beskrevet hvordan 

utvalget ble satt sammen, hvordan datainnsamlingen ble gjennomført og hvilken 

fremgangsmåte som ble benyttet for å analysere data. Videre gjennomgås aktuelle 

kvalitetskriterier. Min forforståelse blir gjort rede for og til slutt kommenteres de 

forskningsetiske overveielsene som har blitt gjort forut for studien og underveis i prosessen.  

4.1 Valg av design 

Et forskningsdesign er en plan for hvordan studien skal gjennomføres. Valg av design må ses 

i sammenheng med studiens formål, problemstilling og hva det er ønskelig å frembringe 

kunnskap om (Kvale og Brinkmann, 2009). Forståelse og beskrivelse av erfaringer står 

sentralt i denne studien og det var et mål å få frem mangfold og nyanser ved fenomenet som 

ble undersøkt. Litteratursøket som ble gjort i planleggingsfasen påvirket også valg av design, 

fordi det viste at hovedtyngden av forskning som er gjort om senfølger hos prematurfødte 

barn er kvantitative kartleggingsstudier som fokuserer på forekomsten av ulike typer 

senfølger. Det ble ikke funnet noe kvalitativ forskning om fenomenet senfølger og således kan 

det sies å være et behov for den type dybdekunnskap kvalitativ forskning kan frembringe. 

Malterud (2011) fremhever at ulike veier til kunnskap til sammen kan gi et bredt bilde av det 

vi ønsker å vite noe om. Derfor anser jeg det som hensiktsmessig å velge en annen og lite 

brukt tilnærming til den valgte tematikken. I litteraturgjennomgangen ble det dessuten ikke 

funnet noe forskning som spesifikt har satt søkelyset på foreldrestrategier. Brink og Wood 

(1998) sier at et utforskende og beskrivende design egner seg der det er gjort liten eller ingen 

forskning. Et utforskende og beskrivende design kan bidra til å gi innsikt, forståelse og en 

helhetlig beskrivelse av fenomenet som studeres (ibid.). På bakgrunn av dette ble en kvalitativ 

tilnærming med et utforskende og beskrivende design vurdert som godt egnet til denne 

studien. 

4.2 Utvalg 

Målgruppen for min studie var foreldre til prematurfødte barn, hvor barna på 

intervjutidspunktet var i tidlig skolealder. Barna har ingen rutinemessig oppfølging fra 

helsevesenet og informantene måtte derfor rekrutteres fra utsiden. Det kan være en utfordring 
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å nå frem til en slik målgruppe. Den enkleste veien til målgruppen er å finne et fora der de 

deltar i et fellesskap i kraft av å være foreldre til et prematurfødt barn. Det var planlagt å sette 

inn en forespørsel etter deltakere i Prematurforeningens medlemsblad. Men på grunn av lang 

trykketid og prosjektets stramme tidsramme ble det vanskelig. I dagens samfunn er bruk av 

internett og sosiale medier stadig mer vanlig. Det foregår stor aktivitet på ulike nettforum og i 

Facebookgrupper. Ved hjelp av internett kan man lett og hurtig nå mange mennesker. 

Internett ble derfor vurdert som en bedre egnet rekrutteringsmåte. Det ble lagt ut en 

forespørsel i tre ulike facebookgrupper for foreldre med prematurfødte barn; en åpen gruppe 

med 1844 medlemmer, en lukket gruppe med 637 medlemmer og en lukket gruppe med 126 

medlemmer (Vedlegg II). Den siste gruppen er spesielt for foreldre som har prematurfødte 

barn i skolealder. Noen er medlemmer i alle tre gruppene. En slik rekrutteringsmåte sikret høy 

grad av frivillighet, da ingen ble spurt direkte.  

Inklusjonskriteriene var at potensielle deltakere skulle ha et prematurfødt barn, det vil si barn 

født før svangerskapsuke 37. Med bakgrunn i nyere forskning som viser at også sent 

premature opplever utviklingsforstyrrelser (de Jong et al, 2012), ble det valgt å inkludere alle 

grader av prematuritet. Barnet skulle ikke ha et uttalt handikap, men foreldrene måtte ha en 

mistanke om, eller erfaring med, en eller annen form for mild utviklingsforstyrrelse. Mild 

utviklingsforstyrrelse ble i forespørselen spesifisert ved at det kan innebære at barnet er 

ukonsentrert, impulsiv, urolig, henger etter sine jevnaldrende motorisk, er sen med språk, har 

lærevansker, vansker med sosiale relasjoner, er engstelig eller bare generelt forsinket i 

utviklingen. Det kunne være bare ett eller flere av disse symptomene. Dette innebar at de 

barna som ble ansett for å være helt friske og velfungerende, samt de med alvorlige 

utviklingsforstyrrelser, ble ekskludert fra studien. Det ble valgt å fokusere på gruppen med 

milde utviklingsforstyrrelser fordi forskning viser at det rammer en relativt høy andel av de 

prematurfødte barna (Agerholm et al, 2011). Samtidig som problemene er lite synlige, er de 

like fullt store for dem som rammes (Stehens og Vohr, 2009). Barnet skulle på 

intervjutidspunktet ha en alder mellom 6 og 10 år. Aldersnivået ble valgt med bakgrunn i at de 

milde utviklingsforstyrrelsene ofte ikke viser seg før barnet har begynt på skolen (Smith og 

Lindemann, 2001; Stepehns og Vohr, 2009). Informantene kunne være bosatt i fylkene 

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Hordaland og Rogaland, og de måtte være 

norsktalende. De aktuelle fylkene ble definert på bakgrunn av at reiseveien ikke skulle være 

for lang eller for kostbar for meg.  
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De som passet inn i målgruppen og som var interessert i å delta, kunne selv ta kontakt med 

meg. Når internett brukes for å rekruttere informanter til en studie, kan det være nyttig å ha en 

viss kunnskap om hvem som bruker internett og til hva (Sommerseth og Hansen, 2012). I 

følge tall fra Statistisk Sentralbyrå, hadde 94 % av befolkningen i Norge tilgang til internett i 

2013 (www.ssb.no/ikthus ). I Norge er Facebook det nettverket som har størst brukermasse og 

43 % av befolkningen er på Facebook hver dag (www.metronet.no/sosiale-medier/statistikk ). 

Det er rimelig å anta at det er en sammenheng mellom hvilke nettsider en studie kunngjøres 

på og hvilke deltakere en får. Det aktualiserer spørsmålet om hvem det er som bruker sidene 

forespørsel om deltagelse i denne studien ble lagt ut på. En gjennomgang av medlemslistene i 

de aktuelle gruppene viser at det er stor overvekt av kvinner. Det hadde vært ønskelig å nå 

flere fedre, slik at deres perspektiv også kommer frem. Sommerseth og Hansen (2012) hevder 

at personer som ser et tema som engasjerer dem, vil i større grad delta enn om temaet vekker 

liten interesse. Det synes rimelig å anta at hovedmotivet for å delta i denne studien er middels 

til stor grad av erfaring med temaet og et stort engasjement. 

Kvale og Brinkmann (2009) angir mellom 5 og 25 informanter som et passende antall ved 

intervjuundersøkelser. En må ta hensyn til at materialet og datamengden skal være håndterbar 

i seg selv og innenfor tidsrammen en har til rådighet (Malterud, 2011). Antall informanter bør 

være tilstrekkelig til å oppnå variasjon og dybde i materialet, men ikke større enn at en 

bevarer oversikt og kan gjøre en analyse som ikke er overfladisk (ibid.). Kvaliteten på data 

påvirker også utvalgsstørrelsen. Hvis deltagerne kommuniserer sine opplevelser godt, kan rike 

data oppnås med et relativt lite utvalg (Polit og Beck, 2008). Flere informanter utover et visst 

punkt fører ikke nødvendigvis til mer kunnskap (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Det var 35 personer som meldte sin interesse for å delta i studien, men ikke alle disse oppfylte 

inklusjonskriteriene. Flere som tok kontakt bodde utenfor de fylkene som var angitt i 

forespørselen. Disse ble ekskludert på grunn av for stor geografisk avstand. Andre var 

uaktuelle fordi barnet ikke hadde riktig alder. Det var 13 personer som oppfylte 

inklusjonskriteriene, og de fikk alle tilbud om å delta i studien fordi antallet ble vurdert som 

håndterbart innenfor studiens tidsramme. Av disse ble en plukket ut til pilotintervju. En 

informant trakk seg. Hun ønsket ikke å bli intervjuet hjemme og fikk to ganger praktiske 

problemer med å møte til avtalt sted og tid. Jeg sa meg villig til å gjøre et tredje forsøk på å 

møtes til intervju, men hun ga ikke respons og jeg valgte å ikke kontakte henne igjen. Jeg 

tolket hennes taushet på min henvendelse som at hun hadde ombestemt seg. Pilotintervjuet 

http://www.ssb.no/ikthus
http://www.metronet.no/sosiale-medier/statistikk
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viste seg å være av så god kvalitet at det ble inkludert i datamaterialet, dette i tråd med aktuell 

forskningslitteratur (Malterud, 2011). Det totale utvalget endte tilslutt på 12 informanter. Alle 

fikk tilsendt et informasjonsskriv og en samtykkeerklæring som skulle signeres og returneres 

før intervjuet fant sted.    

Det ble ikke lagt opp til trinnvis rekruttering, slik forskningslitteraturen anbefaler (Malterud, 

2011; Kvale og Brinkmann, 2009). Årsaken til dette var at det ikke føltes riktig å avvise dem 

som meldtes sin interesse og samtidig oppfylte inklusjonskriteriene. Det var mulig å inkludere 

flere av dem som i første omgang ble utelatt på grunn av stor geografisk avstand, dersom 

datamaterialet etter 12 intervjuer skulle vise seg å være tynt. Imidlertid viste det seg at det var 

rikt nok til at det ikke var behov for å ta med flere enn dem som ble inkludert i første runde.  

Av de 12 informantene som ble intervjuet, var alle mødre, bortsett fra i ett intervju, der både 

mor og far deltok. Alle fikk tilbud om at både mor og far kunne delta, men av praktiske 

grunner, som fars arbeidstid eller at en av dem måtte være hos barnet, valgte de fleste bort 

denne muligheten. Tre av informantene var eneforsørgere, mens de andre var gifte eller 

samboende. Halvparten av informantene hadde en utdanning som i varierende grad ga dem en 

tilleggskompetanse i å håndtere barnet sitt. De jobbet med barn innenfor helse eller 

pedagogikk. Geografisk fordelte informantene seg på syv forskjellige fylker. De fleste bodde i 

østlandsområdet, men noen var bosatt på Vestlandet. Aldersspredningen på informantene var 

fra 29 – 43 år, med et gjennomsnitt på 36,5. Barna til informantene var født fra 

svangerskapsuke 24 til 35, bort imot jevnt fordelt på disse ukene. Alle med unntak av en var 

født på Universitetssykehus med høy kompetanse på prematurfødte barn. Det var seks jenter 

og seks gutter og alle aldersnivåer fra seks til ti år var representert. To var enebarn på 

intervjutidspunktet. 

4.3 Datainnsamling 

Data ble samlet inn gjennom kvalitative intervjuer. Intervju er en metode for å utvikle 

kunnskap basert på informantens opplevelser og beskrivelser av erfarte situasjoner. Det er 

intervjueren og informanten som sammen produserer kunnskap og de beste data fremskaffes 

dersom intervjuet har preg av å være en samtale (Kvale og Brinkmann, 2009). Kunnskapen 

som produseres er et resultat av valg forskeren tar med tanke på hvilke spørsmål som stilles 

og hvilke utsagn som forfølges, samt hvilke erkjennelser informanten kommer frem til 
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underveis i intervjuet (ibid.). Forskningsintervjuet kan ikke betegnes som en samtale mellom 

likeverdige parter, da det er forskeren som definerer tema og styrer samtalen. Det er et 

asymmetrisk maktforhold i intervjusituasjonen (ibid.).  

Individuelle intervjuer ble vurdert som mer hensiktsmessige enn fokusgruppeintervjuer på 

grunn av tematikkens sensitive natur. Det ble antatt at det for mange kunne oppleves som 

utleverende å snakke om sitt barns problemer i gruppe. I tillegg var det stor geografisk 

spredning på informantene og fokusgruppeintervju ville vært praktisk vanskelig å 

gjennomføre.  

Innen kvalitativ metode er det et mål at forskningen skal foregår på informantens premisser 

(Knizek, 1998). Ut fra en antagelse om at data er kontekstavhengige og at de mest pålitelige 

data oppnås i en mest mulig naturlig setting, ønsket jeg å intervjue informantene hjemme hos 

den enkelte. Å komme hjem til informanten kan også redusere den asymmetrien som er 

tilstede i et forskningsintervju. I tillegg oppleves det riktig å ikke belaste informanten med tid 

og reiseutgifter som følger med dersom intervjuet gjøres utenfor hjemmet. Imidlertid er det 

ikke alltid mest praktisk å komme hjem til informanten eller det kan være at informanten ikke 

ønsker forskeren hjem til seg, så jeg presiserte at de sto fritt til å velge sted.  Tre av 

informantene valgte å bli intervjuet på arbeidsplassen sin, utenom arbeidstid. Resten ble 

intervjuet hjemme hos den enkelte. Knizek (1998) sier at når informanten får velge settingen, 

kan man anta at de velger det som er mest behagelig for dem og at det vil være positivt for de 

data som produseres i intervjusituasjonen. Intervjuenes varighet varierte fra 45 minutter til 

150 minutter.  

Det ble utarbeidet en intervjuguide på bakgrunn av studiens hensikt, forskningsspørsmål og en 

litteraturgjennomgang (Vedlegg IV). Det ble lagt vekt på å benytte mest mulig åpne spørsmål 

for å utløse spontane beskrivelser fra informantens side. Kvale og Brinkmann (2009) hevder 

at åpne spørsmål gir mest fullstendige svar. Intervjuguiden inneholdt innledningsspørsmål og 

avslutningsspørsmål, samt et bredt fokus på utfordringer i barnets hverdagsliv. Målet var at 

innledningsspørsmålet skulle fungere som en myk inngang til intervjuet, slik at situasjonen 

ble ufarliggjort. Det var også et poeng å ikke hoppe rett inn i det som kunne være vanskelig å 

snakke om. Informanten ble derfor innledningsvis bedt om å fortelle hvordan en helt vanlig 

dag er for barnet. Jeg opplevde at det var en god begynnelse og jeg kunne skimte at noen 

skuldre ble senket. Alle intervjuene ble dessuten innledet med småprat om andre ting før 

lydopptaker ble satt på. Jeg opplevde denne praten som viktig for å skape tillit og en myk 
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overgang til selve intervjuet. Under intervjuet var jeg opptatt av å lytte og la informantene 

fortelle mest mulig fritt om sine erfaringer. Min oppfatning av det som ble fortalt ble forsøkt 

bekreftet underveis ved foreta små oppsummeringer; «forstår jeg deg riktig når….» og 

«mener du med det at…».  

I starten av datainnsamlingen ble det gjort noen små endringer på intervjuguiden fordi jeg 

erfarte at det var noen emner som var viktige for informanten uten at disse hadde vært dekket 

i første utgave av intervjuguiden. En intervjuguide kan distrahere intervjueren og derved 

komme i veien for kontakten mellom intervjuer og informant (Fog, 2007). Men som 

nybegynner i intervjusammenheng hadde jeg behov for gjennomtenkte spørsmål dersom 

samtalen skulle gå i stå, derfor var intervjuguiden viktig for meg i starten. Etter hvert som jeg 

fikk større trygghet i rollen som intervjuer, opplevde jeg intervjuguiden som mindre viktig og 

jeg klarte i større grad å frigjøre meg fra den. Intervjuguiden tjente etter hvert bare som en 

«sjekkliste» for meg på slutten av intervjuet når samtalen hadde utviklet seg fritt. 

Pilotintervjuet ble gjort med et foreldrepar som jeg hadde møtt ved et par anledninger, i 

kurssammenheng, mange år tidligere. Vi hadde ikke sett hverandre på mange år og kjente 

ikke hverandre privat. De fikk forklart at dette var mitt første intervju og vi avtalte at seansen 

skulle være todelt, med intervju først og deretter en samtale om deres opplevelse av intervjuet 

og eventuelt innspill til endringer. Tilbakemeldingene på intervjuguide, intervjuteknikk og 

opplevelse av situasjonen var gode og det ble ikke gjort noen endringer i intervjuguiden etter 

pilotintervjuet. Pilotintervjuet bidro til å øke min trygghet som intervjuer og jeg opplevde å få 

et mer avslappet forhold til situasjonen.  

4.4 Transkribering 

Den kvalitative analysen forutsetter at materialet er sammenfattet til tekst på en tilgjengelig og 

håndterbar måte (Malterud, 2011). Teksten skal mest mulig lojalt ivareta det opprinnelige 

materialet. Imidlertid skjer det alltid en fordreining når muntlig samtale skal omsettes til 

skriftlig tekst (ibid.). Målet er å fange opp samtalen i en form som best mulig representerer 

det informanten hadde til hensikt å formidle. Malterud hevder at det er mange gode grunner til 

at forskeren selv bør gjøre transkriberingen, fordi den som var deltaker i samtalen gjerne 

husker momenter av betydning for teksten. Det styrker validiteten til teksten at forskeren selv 

har transkribert materialet. I tillegg gir det forskeren muligheten til å bli kjent med materialet 
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fra en ny side. Videre sier Malterud at transkripsjonen kan gi rom for ettertanker og slutninger 

som utgjør begynnelsen på de spørsmålene vi stiller til teksten i analysefasen.  

Det ble gjort lydopptak av alle intervjuene. Det ble tilstrebet at intervjuene skulle 

transkriberes fortløpende, mens de var frisk i minne. Imidlertid var det vanskelig å 

gjennomføre konsekvent på grunn av lang reisevei til noen av informantene. Ved tre 

anledninger ble det av praktiske årsaker gjort to intervjuer på samme dag, mens ni av 

intervjuene ble transkribert fortløpende. Jeg la vekt på at transkripsjonen skulle være grundig 

og nøyaktig. Det ble gjort ved at jeg lyttet på lydopptaket tre ganger. Første gang for å høre på 

intervjuet i sin helhet, andre gang ble transkripsjonen foretatt og til slutt hørte jeg gjennom en 

siste gang mens jeg fulgte med på den transkriberte teksten. Ved å utføre transkriberingen 

selv, fikk jeg muligheten til å gjenskape en del nonverbale uttrykk, for eksempel lange pauser, 

uttalelser som ble sagt med et smil eller tegn på at informanten var berørt. På den måten 

kunne jeg få frem noe av stemningen ved intervjuet. Samtidig kunne jeg oppklare eventuelle 

uklarheter eller andre ting av betydning for teksten.  

Informantene snakket ulike dialekter. For å øke lesbarheten og forståelsen, valgte jeg å 

moderere teksten mest mulig opp mot bokmål. Muntlig språk skiller seg fra skriftlig språk ved 

at det inneholder en del særpreg som kan latterliggjøre informanten ved en ordrett gjengivelse 

(Malterud, 2011). For å forhindre dette ble teksten i noen grad redigert, i tråd med det som i 

engelskspråklig litteratur kalles «slightly modified verbatim mode». Det ble lagt stor vekt på 

at meningsinnhold ikke skulle gå tapt i transkripsjonen.  

Det transkriberte materialet bestod tilslutt av 225 sider tekst med 1,5 linjeavstand. Det ble 

også utarbeidet et refleksjonsnotat etter hvert intervju. Hvert refleksjonsnotat startet med en 

beskrivelse av konteksten. I tillegg ble umiddelbare tanker etter intervjuet nedfelt i 

refleksjonsnotatet. Dette utgjorde grunnlaget for analysen. 

4.5 Analyse 

I denne studien var målet å gi nye beskrivelser av fenomenet som ble undersøkt. Med et slikt 

deskriptivt mål ble systematisk tekstkondensering av Malterud (2011) valgt som 

analysemetode.  Systematisk tekstkondensering (STC) er en analysemetode som er inspirert 

av Giorgi og modifisert av Malterud. Ved å referere til Giorgi sier Malterud at formålet med 

analysen er å utvikle kunnskap om informantenes erfaringer og livsverden innenfor et bestemt 



38 

 

felt. Med det som utgangspunkt leter vi etter essenser eller vesentlige kjennetegn ved de 

fenomenene som vi studerer, samtidig som vi forsøker å sette vår egen forforståelse i 

parentes. Imidlertid ligger det til grunn en erkjennelse av at vi aldri helt kan frigjøre oss fra 

forforståelsen, fordi det er et uoppnåelig mål. Videre sier Malterud (2011) at beskrivelser og 

tolkninger går hånd i hånd, fordi det ikke går an å bruke det ene uten å bruke det andre. Dette 

begrunner hun med at alle beskrivelser er farget av tolkninger og alle tolkninger bygger på 

beskrivelser. Imidlertid er det mulig å vektlegge den ene dimensjonen mer enn den andre. 

Malterud (2011) understreker at det i analysefasen er viktig å erkjenne sitt tyngdepunkt 

mellom beskrivelse og tolkning. I denne studien vil tyngdepunktet helle mot beskrivelser, 

fordi det er mest i samsvar med studiens hensikt. Intensjonen har vært å representere 

informantenes stemme på en lojal måte og søkelyset ble rettet mot foreldrenes erfaringer fra 

deres levde verden.  

Systematisk tekstkondensering er en datastyrt analyse (Malterud, 2011). Det innebærer at 

enheter i teksten danner grunnlaget for utvikling av databaserte kategorier. Videre er STC et 

redskap for tverrgående analyse. I det ligger det at hensikten er å lese historiene på tvers og 

gjenfortelle de gjennomgående trekkene. Samtidig er det tillatt å løfte frem fenomener fra en 

enkelt deltaker som kan lære oss noe. 

Det er fire trinn i analyseprosessen: 

1. Få et helhetsinntrykk og finne foreløpige temaer. 

2. Dekontekstualisering og koding. 

3. Kondensering (hente ut mening). 

4. Sammenfatning og rekontekstualisering 

I det første trinnet var målet å få et helhetsinntrykk ved å mest mulig fordomsfritt lese 

gjennom alle tekst. Her var det viktig for meg å aktivt prøve å sette min forforståelse til side 

fordi det var en forutsetning for at jeg kunne stille meg åpen for inntrykk og høre deltakernes 

stemme tilstrekkelig tydelig. For at analyseprosessen skulle være overkommelig og for å 

bevare oversikten i materialet, tok jeg for meg fire intervjuer i første omgang. Når jeg hadde 

lest disse intervjuene, oppsummerte jeg inntrykkene og identifiserte de foreløpige temaene jeg 

kunne skimte i teksten basert på studiens fokus. Disse temaene representerer et første intuitivt 

og databasert steg i organiseringen av materialet.  
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I analysens andre trinn merket jeg all tekst som sa noe om de foreløpige temaene fra første 

trinn. Dette innebar at deler av materialet ble lagt til side. Jeg foretok så en systematisk 

gjennomgang av de aktuelle delene av materialet, linje for linje, for å identifisere 

meningsbærende enheter. Deretter systematiserte jeg de meningsbærende enhetene og ga dem 

en kode. Kodene ble utviklet og justert i samarbeid med de foreløpige temaene fra første trinn. 

Kodingen innebærer en systematisk dekontekstualisering fordi deler av teksten ble tatt ut av 

sin opprinnelige sammenheng. I denne analysemetoden er det viktig å arbeide induktivt, det 

vil si at jeg først kodet og så hva det resulterte i, i stedet for å forhåndsdefinere kodene og 

deretter sortere. 

I forbindelse med kodearbeidet opprettet jeg et nytt dokument for hver informant, hvor jeg 

systematisert alle de meningsbærende enhetene i henhold til kodene. Så gjorde jeg en 

tverrgående systematisering, hvor jeg laget et dokument for hver kode, der utsagn fra alle 

informantene som handlet om det samme ble samlet. 
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Tabell 2: Eksempel på transkribert tekst, meningsbærende enheter og koder. 

Utdrag fra intervju Meningsbærende enheter Kodegruppe Subgruppe 

I: Opplever du gutten din som 

annerledes enn andre barn?  

 

Mor: Ja, på noen områder. Jeg 

ser jo at han sliter med den 

sosiale konteksten, med å 

skjønne disse samspillsreglene i 

leken. Det ser jeg er vanskelig 

for han. 

 

I: Kan du si litt mer om det?  

 

Mor: Han vil gjerne styre, han 

vil være leder i leken. Jeg får 

tilbakemeldinger fra skolen på at 

han fort kan bli irritert og sint 

hvis ikke de andre gjør sånn som 

han ønsker. Da er det lettere for 

han å få gjennom-slag hos 

mindre barn. Der er det større 

sjanse for at han får styre ut. 

Han søker seg ofte til de som er 

yngre.  

 

I: Kan du komme på noen andre 

situasjoner der det sosiale er 

vanskelig for ham?  

 

Mor: Skoleavslutninger og sånn 

er alltid vanskelige. Han blir så 

fryktelig giret når det er mange 

mennesker rundt han. Han tar 

helt av. Han blir alltid veldig 

sliten etterpå.  

 

 

 

Han sliter med den sosiale 

konteksten og skjønner ikke 

samspillsreglene i leken. 

 

 

 

 

 

Han vil styre og være leder i 

leken. Han blir irritert og sint 

hvis ikke de andre gjør som 

han vil. 

 

Han søker seg mot yngre 

barn. 

 

 

 

 

 

 

Skoleavslutninger er 

vanskelige. Han blir giret når 

det er mange mennesker. 

Etterpå blir han veldig sliten. 

Sosiale 

situasjoner og 

lek 

 

 

 

Sosial 

kompetanse 

 

 

 

 

 

 

Sosial 

kompetanse 

 

 

Umodenhet 

 

 

 

 

 

 

 

Overstimulering  

 



41 

 

I analysens tredje trinn var målet å systematisk hente ut mening ved å kondensere innholdet i 

de meningsbærende enhetene som ble kodet sammen i den tverrgående systematiseringen. Jeg 

jobbet med en og en kodegruppe og laget et kondensat for hver kodegruppe, eller subgruppe, 

der det fantes subgrupper. Malterud (2011) sier at et kondensat er et kunstig sitat der 

innholdet er fortettet. Kondensatet er forankret i data og bærer med seg det konkrete innholdet 

fra de meningsbærende enhetene. Kondensatet skrives i jeg-form fordi det skal representere 

deltakerne omtrent slik de uttrykte seg under intervjuet. Jeg viser her et eksempel på 

kondensat fra subgruppen sosial kompetanse, som befinner seg under kodegruppen sosiale 

situasjoner og lek. Jeg startet med en meningsbærende enhet som jeg oppfattet som sentral og 

skrev inn tekst fra de andre meningsbærende enhetene som handlet om det samme. Hensikten 

med dette var å få et kondensat som gjenfortalte og sammenfattet det som befant seg i den 

aktuelle subgruppen, fortrinnsvis med deltakernes egne ord og begreper fra de 

meningsbærende enhetene.  

Eksempel på kondensat (utdrag) fra subgruppen sosial kompetanse: 

Jeg ser at han sliter med den sosiale konteksten. Den sosiale forståelsen hennes er ganske 

dårlig. Han forstår ikke de sosiale kodene. Gutten min skjønner ikke når «nok er nok» i leken 

og når de andre begynner å bli lei. Han slutter liksom ikke. Han ler av de andre når de blir 

irriterte, sånn at de blir enda mer irriterte. Datteren min blir veldig intens i lek. Han oppfatter 

ikke at de andre ikke synes det er gøy lenger. Han legger ikke merke til de andres misnøye. 

Han sliter med å skjønne samspillsreglene i leken. Han blir taperen i sosiale sammenhenger 

fordi han ikke klarer å tilpasse seg. Det sosiale er vanskelig for henne og det skaper ofte mye 

frustrasjon. Hun forstår ikke alle regler og det som ligger mellom linjene. Hun klarer ikke å 

lese situasjonen. Jeg synes hun har en egen måte å leke på. Det er veldig vanskelig for henne å 

endre den måten å leke på. Han er veldig ofte opptatt av å passe på alle i leken og det lager 

trøbbel for han. Han løper etter de andre og forteller dem hva de skal gjøre. Han vil styre og 

være leder i leken. Han blir irritert og sint hvis ikke de andre gjør som han vil. Han vil gjerne 

lage regler som passer for seg, regler som er tilpasset hans behov. Hun har veldig bestemte 

meninger om hvordan ting skal foregå. Datteren min henger seg ofte opp i ting i leken. Hvis 

noen har gjort noe hun ikke likte, så klarer hun ikke å la det gå. Ofte gnager han på noe som 

skjedd på skolen hele resten av dagen. Han blir liksom ikke ferdig med det. 

 

Den kondenserte teksten er et arbeidsnotat som brukes som utgangspunkt for 

resultatpresentasjonen i analysens fjerde trinn. Med basis i den kondenserte teksten laget jeg 

en sammenfatning i form av en analytisk tekst der hensikten var å representere deltakernes 

stemmer på en lojal måte. Målet var å formidle essensen fra flere historier. 



42 

 

Eksempel på resultatpresentasjon (utdrag) fra subgruppen sosial kompetanse: 

Mange av foreldrene forteller at barnet deres har problemer med å forstå sosiale koder. Flere 

beskriver barn som kan bli veldig intense i lek og har problemer med å skjønne når de har gått 

for langt. De har problemer med å lese og tolke andre barns signaler. Barna sliter også med å 

forstå samspillsreglene i leken. Flere foreldre forteller om barn som har veldig bestemte 

meninger om hvordan ting skal foregå og gjerne vil lage egne regler. De ønsker å lede og er 

ofte mer opptatt av å passe på at alle følger reglene enn å delta i selve leken. Det skaper ofte 

trøbbel for dem og de kan bli irriterte og sinte hvis ikke andre gjør som de vil. De klarer ikke 

å tilpasse seg og de viser liten grad av fleksibilitet i leken. Hvis de har hengt seg opp i noe, er 

det vanskelig å la det gå.  

 

Til slutt rekontekstualiserte jeg resultatene opp mot det opprinnelige materialet. Det vil si at 

jeg har utfordret resultatene mine ved å systematisk lete etter data som motsier de 

konklusjonene jeg har kommet frem til. Samtidig ligger det til grunn en erkjennelse av at det 

ikke alltid er mulig å knytte alle deler av teksten opp mot hver enkelt deltaker. Malterud sier 

at i den kvalitative analysen legges det ikke vekt på tall og omfang, men at det er forskjell på 

kunnskap som har røtter inn i store deler av materialet og kunnskap som i hovedsak stammer 

fra enkeltindivider. Dette er viktig å ta med i betraktning når jeg senere skal si noe om 

resultatenes overførbarhet.  

4.6 Kvalitetsvurdering 

Malterud (2011) sier at i kvalitative studier tas det utgangspunkt i en kunnskapsteoretisk 

erkjennelse av at det finnes mange ulike versjoner av virkeligheten som samtidig kan være 

gyldige. Målet er ikke å bevise at vi har funnet frem til sannheten, men å vise at vi har 

overveid rekkevidden av funnenes gyldighet og kan gi en begrunnet anvisning for hva de sier 

noe om. Malterud (2011) sier videre at validitet er et aktuelt begrep i kvalitative tilnærminger, 

forutsatt at det ikke tillegges en snever, prosedyrebestemt betydning. Samtidig påpeker hun at 

mange som bruker kvalitative metoder tar avstand fra validitetsbegrepet.  Derimot hevder 

Graneheim og Lundman (2004) at begrepene som brukes når det gjelder kvalitetsvurdering er 

forskjellige i kvantitativ og kvalitativ forskningstradisjon. De sier at validitet, reliabilitet og 

generaliserbarhet brukes i kvantitativ forskning, mens credibility, dependability og 

transferability brukes i kvalitativ forskning. Disse tre begrepene kan oversettes til norsk med 

henholdsvis troverdighet, pålitelighet og overførbarhet.  
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Troverdighet knyttes opp mot studiens fokus og handler om hvor godt data og analyseprosess 

gjenspeiler studiens fokus (Graneheim og Lundman, 2004). Det første punktet som angår 

troverdighet handler om utvalget. Graneheim og Lundman (2004) sier at å velge informanter 

med varierende erfaringer øker sjansen til å få belyst forskningsspørsmålene fra forskjellig 

ståsted. I denne studien ble utvalget tilfeldig sammensatt ved at alle som meldte sin interesse 

og samtidig oppfylte inklusjonskriteriene ble inkludert. Likevel er det karakteristika ved 

utvalget som tilsier forskjellige erfaringer og forskjellig perspektiv. Det var en relativt stor 

aldersspredning på informantene og graden av prematuritet hos barnet varierte mye. Det var 

også stor variasjon i sosioøkonomisk status og utdanning på informantene. Dette bidro til rike 

og varierte data. Videre sier Graneheim og Lundman (2004) at å velge den beste metoden for 

å samle data og å samle riktig mengde data for å få belyst forskningsspørsmålene er viktig når 

troverdigheten skal vurderes. Større datamengde anses som nødvendig når fenomenet som 

undersøkes er komplekst (ibid.). Litteraturgjennomgangen i forkant av denne studien viste at 

senfølger er et komplekst fenomen og derfor ble det inkludert relativt mange deltakere i 

kvalitativ sammenheng, samtidig som det måtte tas hensyn til rammene for en masteroppgave. 

Dette bidro til et relativt stort datamateriale. Begrunnelse for valg av beste metode i henhold 

til hensikt og forskningsspørsmål er redegjort for tidligere i dette kapittelet. Det styrker 

studiens troverdighet når forskeren har transkribert selv (Malterud, 2011). På tross av at 

transkriberingsprosessen var et omfattende og tidkrevende arbeid, vurderte jeg det som viktig 

å gjøre det selv og på den måten bidra til at studiens troverdighet ble økt. Graneheim og 

Lundman (2004) fremhever også betydningen av å gjøre analyseprosessen transparent for 

leseren. Jeg har forsøkt å imøtekomme dette ved å vise utdrag fra intervju med tilhørende 

meningsbærende enheter, koding og kondensering. Videre har jeg brukt et stort utvalg av 

sitater fra den transkriberte teksten for å underbygge tolkninger og funn. Dette øker studiens 

troverdighet fordi leseren gis innsikt i fremgangsmåten for å analysere data. 

Det neste aspektet i kvalitetsvurderingen er pålitelighet. Påliteligheten i en studie kan knyttes 

opp mot i hvilken grad data endres over tid, samt endringer i de avgjørelsene forskeren tar i 

løpet av analyseprosessen. Når datamengden er stor og innsamlingen strekker seg over tid, er 

det en fare for inkonsistens i data (ibid.). Datainnsamlingen i denne studien ble gjort i løpet av 

en begrenset tidsperiode og det var ingen store endringer i intervjuguiden underveis. Det 

reduserte faren for inkonsistens. På grunn av stor feltkunnskap var grunnlaget for å stille 

samme type oppfølgingsspørsmål til stede fra begynnelsen. Det var en bevisst målsetting å 

prøve å opptre konsistent i intervjusituasjonen og på den måten er påliteligheten forsøkt 
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ivaretatt. Imidlertid advarer Kvale og Brinkmann (2009) om at for stort fokus på dette kan 

motvirke kreativ tenkning og variasjon.  

Det siste aspektet Graneheim og Lundman (2004) nevner i kvalitetsvurderingen er 

overførbarhet. Overførbarhet refererer til i hvilken grad funnene kan overføres til en annen 

setting eller en annen gruppe. Videre sier de at forfatteren kan komme med forslag, men at det 

er opp til leseren hvorvidt funnene er overførbare til en annen kontekst. Kontekst, utvalg, 

datainnsamling og analyseprosess har blitt beskrevet grundig for å gi leseren mulighet til å ta 

stilling til denne studiens overføringsverdi. Malterud (2011) sier at overførbarhet er en viktig 

ambisjon for forskeren, slik at funnene på en eller annen måte kan ha nytte for andre, i andre 

sammenhenger enn akkurat der studien ble gjort. Min vurdering av denne studiens 

overførbarhet tilsier at funnene fra denne studien sannsynligvis kan være interessante og gi 

kunnskap til andre prematurforeldre som opplever senfølger. Det var overraskende mange 

likheter og felles erfaringer i dette datamaterialet, og på bakgrunn av det kan det konkluderes 

med at funnene har røtter inn i store deler av materialet, noe som styrker studiens 

overførbarhet. Foreldrene i dette utvalget har mange strategier for å hjelpe barnet sitt, men det 

vil være opp til leseren å avgjøre hvilke strategier som kan være aktuelle for dem. Det kan 

også tenkes at studien kan ha en viss overføringsverdi for andre grupper som sliter med 

lignende utfordringer. Kunnskapen som kommer frem her kan være nyttig for terminfødte 

barn med ulike funksjonsnedsettelser, samt de terminfødte som er rammet av ADHD.  

Å vise refleksivitet og være bevisst sin egen forforståelse styrker også studiens troverdighet 

(Kvale og Brinkmann, 2009; Polit og Beck, 2008). Dette blir redegjort for i neste avsnitt. 

4.7 Forfatterens bakgrunn og forforståelse 

Forforståelse er den ryggsekken forskeren bringer med seg inn i forskningsprosjektet og 

innholdet i denne ryggsekken påvirker hele forskningsprosessen (Malterud, 2011). 

Forforståelsen utgjøres av erfaringer, holdninger, det faglige og det teoretiske perspektivet 

forskeren har i startfasen av studien og påvirker måten vi samler inn og leser våre data på 

(Kvale og Brinkmann, 2009). Min forforståelse utgjøres av sykepleiererfaring fra 

nyfødtintensiv, egen erfaring med prematurfødt barn, livserfaring og en grundig 

litteraturgjennomgang.  
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Fokus for denne oppgaven er senfølger som kan ramme prematurfødte barn og det er spesielt 

min personlige erfaring med et barn født ekstremt prematurt som potensielt kan utgjøre en 

betydelig påvirkning i alle faser av denne studien. Barnet mitt er nå 11 år og har fått en del 

senfølger. Det er helt klart at det er disse erfaringene som har vekket min interesse og inspirert 

meg til å sette søkelyset på temaet. Det er både fordeler og ulemper ved å ha et sterkt 

personlig engasjement i et forskningsprosjekt. Ulempene kan ifølge Malterud (2011) være 

stor grad av forutinntatthet, skylapper, begrenset horisont eller manglende evne til å lære av 

sitt materiale. Nærhet til stoffet kan vanskeliggjøre kritisk refleksjon. Det er også fare for å bli 

for personlig involvert i historiene som fortelles. I følge Malterud kan dette forebygges hvis 

forskeren har et aktivt og bevisst forhold til sin forforståelse. Dette forsøkte jeg å 

imøtekomme ved at jeg gjorde rede for og skrev ned mine tanker og min forforståelse ved 

innledningen av prosjektet. Men også underveis har jeg stoppet opp og reflektert over hvilke 

briller jeg leser mitt datamateriale med og hva som gjør at jeg stiller akkurat de spørsmålene 

til teksten. Nærhet til stoffet kan også være en ressurs i forskningsprosessen, fordi forskerens 

ståsted og feltkunnskap gir spesielle forutsetninger for innsikt og forståelse (ibid.). God 

feltkunnskap kan være en fordel spesielt i intervjusituasjonen. Det kan gi meg gode 

forutsetninger for å sette meg inn i informantenes erfaringer og på bakgrunn av det stille 

adekvate spørsmål. Samtidig er det en fare for at felles erfaringsbakgrunn kan bidra til at 

informanten ikke gir rike beskrivelser, fordi det blir antatt at jeg forstår hva de mener uten at 

de føler at de trenger å forklare nærmere. Jeg har forsøt å motvirke dette i intervjusituasjonen 

ved at jeg ofte har bedt informanten om å utdype utsagnene sine. Imidlertid kan det tenkes at 

min posisjon med felles erfaringsbakgrunn gjør at jeg raskere oppnår informantens tillit, noe 

som er en styrke i innsamling av kvalitative data. 

4.8 Forskningsetiske overveielser 

Forskningsetiske overveielser er ikke avgrenset til en bestemt fase i et kvalitativt 

forskningsprosjekt, men bør gå som en rød tråd gjennom hele forskningsprosessen (Kvale og 

Brinkmann, 2009; Malterud, 2011). Et overordnet prinsipp er at all deltagelse i 

forskningsprosjekter er basert på frivillighet og skriftlig informert samtykke (Ruyter, Førde og 

Solbakk, 2007).  

Det ble utarbeidet et informasjonsskriv som kort fortalte om studiens hensikt, frivillig 

deltakelse, ivaretakelse av anonymitet og at deltakeren når som helst i prosessen kunne trekke 
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seg uten å oppgi grunn (Vedlegg III). Informasjonsskrivet ble sammen med en 

samtykkeerklæring sendt ut til alle som var aktuelle for å delta i studien. 

Samtykkeerklæringen ble undertegnet og returnert før intervjuet. Når samtykkeerklæringen 

var mottatt, ble informanten oppringt for å avtale intervjutidspunkt. I denne samtalen ble det 

gitt muntlig informasjon om studien, samt at deltakeren fikk muligheten til å stille spørsmål.   

Denne studien henvendte seg til informanter utenfor helsevesenet og målet var å få vite mer 

om prematurfødte barns hverdagsliv. Hovedhensikten har ikke vært å fremskaffe kunnskap 

om sykdom og helse, men hvordan de lever i dag. Dette tilsier at studien faller utenfor 

Regional Etisk Komitès mandat. Studien ble meldt til NSD fordi den innebærer registrering 

av personopplysninger. Den ble godkjent uten anmerkninger (Vedlegg I). Konfidensialitet ble 

ivaretatt ved å følge NSD’s retningslinjer for lagring av data og behandling av 

personopplysninger. Informantens anonymitet er ivaretatt under transkribering blant annet ved 

at noen mindre omskrivinger er gjort for å forhindre gjenkjennelse av personer og situasjoner. 

I ett tilfelle ble deler av materialet utelatt fra transkribering, da det inneholdt opplysninger fra 

en sak som er eksponert i media og dette kunne ført til identifisering av informanten. Ingen 

opplysninger av betydning for studiens fokus gikk tapt som følge av dette. 

Potensiell nytteverdi og skaderisiko ble vurdert. Det ble antatt at temaet ikke var spesielt 

sensitivt å gå inn i, men at det tvert imot kunne oppleves som godt å snakke med noen som 

var interessert i å lytte til deres erfaringer og opplevelser. Denne typen positive reaksjoner er 

vanlig i kvalitative studier (Kvale og Brinkmann, 2009). Belastningen ved å delta i studien ble 

derfor vurdert som liten og det ble ikke lagt opp til noen spesiell oppfølging i etterkant. 

Underveis i prosessen ble jeg imidlertid oppmerksom på at temaet var mer sensitivt enn jeg 

hadde trodd på forhånd. I noen av intervjuene fikk jeg en følelse av at enkelte informanter var 

litt motvillige til å gå i dybden på barnets problemer. Dette ble tolket som en redsel for at et 

stort fokus på barnets problemer kunne så tvil om deres evner som mor. Det er velkjent i 

forskningssammenheng at informantene ønsker å fremstille seg selv i best mulig lys. Jeg 

forsøkte å kompensere for dette ved å understreke at de utfordringene de opplever er veldig 

vanlige hos prematurfødte barn. I de fleste intervjuene opplevde jeg at min bakgrunn med 

egne erfaringer som prematurmor gjorde at informantene fort fikk tillit til meg og at de 

snakket åpent og fritt. Mange ga uttrykk for at de satte stor pris på at jeg hadde valgt senfølger 

hos prematurfødte barn som tema for prosjektet mitt. Flere ga tydelig uttrykk for at de synes 

det var godt å få dele sine erfaringer. Dette kan gi en indikasjon på at samtalen ble opplevd 
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som terapeutisk. Det er et mål i forskning å unngå at intervjuet får preg av en terapeutisk 

samtale. Den terapeutiske effekten er utilsiktet og kan i noen tilfeller påvirke resultatet av 

forskningen (Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg forsøkte å ha et bevisst forhold til dette 

gjennom hele intervjuet ved å være tydelig på min rolle som forsker.  
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5 Resultater 

I det følgende blir resultatene presentert. Kategoriene som pekte seg ut under analysen blir 

lagt frem. Kategoriene tar utgangspunkt i forskningsspørsmål nummer 1, hvilke situasjoner 

som er utfordrende for barnet. Svar på forskningsspørsmål nummer 2, hva foreldrene gjør for 

å hjelpe barnet, følger forløpende under hver kategori. Direkte sitater blir fremstilt i kursiv. 

Sitatene er bearbeidet ved fortetning, det vil si fjerning av gjentagelser, innskutte setninger, 

nøling i form av eh… og lignende. Ordlyden er informantens egen. 

I løpet av analysearbeidet ble det klart at datamaterialet samlet seg i syv hovedkategorier som 

ble vurdert som sentrale for å beskrive hvilke situasjoner i hverdagslivet som var utfordrende 

for det prematurfødte barnet, sett gjennom foreldrenes øyne. De utfordrende situasjonene 

omfatter alle bortimot alle arenaer i barnets hverdagsliv.  

 Morgenstell og kveldsstell 

 Spisesituasjonen og matinntak 

 Lekser 

 Sosiale situasjoner og lek 

 Nye, ukjente situasjoner 

 Fritidsaktiviteter 

 Søvn 

Skolesituasjonen er utelatt fordi denne studien har et foreldreperspektiv. Foreldrene regnes 

som sekundærkilde til skolesituasjonen, da de ikke er tilstede i skoletiden. Imidlertid vil de 

utfordringene som beskrives i enkelte andre kategorier gjøre seg gjeldende også i skoletiden. 

Det gjelder spesielt de utfordringene barna har i tilknytning til lekser og i sosiale situasjoner.  

5.1 Morgenstell og kveldsstell 

Foreldrene forteller om barn som bruker lang tid i morgenstell og kveldsstell. Alt går veldig 

sakte. De beskriver barn som fort mister fokus når de skal kle på seg, av seg eller pusse 

tenner. Foreldrene forklarer dette med dårlig impulskontroll og at barnet stadig avleder seg 

selv. Dette medfører ofte mye masing fra foreldrene. Flere av foreldrene sier at det fungerer 

dårlig å mase for da kan barnet går helt i vranglås, mens andre bekymrer seg over hvordan 

masingen skaper dårlig stemning og hvilken start barnet får på dagen. Det er et typisk trekk i 
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dette materialet at foreldrene beskriver barnet som mindre selvstendig enn man kan forvente 

ut fra alder. 

«Hun er ikke særlig selvstendig. Vi må hele tiden minne henne på at hun skal kle på seg. Hun 

kan få en beskjed ti ganger og hun har fortsatt ikke gjort det. Det er veldig slitsomt for oss når 

vi har det travelt, men vi må bare puste og ta det med ro.» (Mor til jente 9 år født uke 28) 

Foreldrene fremhever det å ha god tid om morgenen som en viktig strategi. Mange av barna 

trenger opptil 2 timer på å bli klare for skolen. Når det gjelder barnas manglende 

selvstendighet, er det flere ulike tilnærminger. Enkelte foreldre velger å gjøre alt for barnet, 

mens andre trener aktivt på at barnet skal bli mer selvstendig. En mor har laget en 

handlingskjede med symboler som viser hva barnet skal gjøre og i hvilken rekkefølge. Denne 

har hun hengt på badet. Barnet belønnes hvis det klarer å følge opplegget. En annen mor 

forteller at hun legger klærne i riktig rekkefølge bortover gulvet, slik at barnet mer eller 

mindre bare kan tråkke opp i klærne. Foreldrene opplever at enkle og korte beskjeder gir 

bedre resultater enn kjefting og masing. Det kan illustreres ved følgende eksempel: 

«Han pusser ikke tenner selv. Jeg må legge tannbørsten i hånden hans og si puss tenner, 

ellers gjør han det ikke.»  (Mor til gutt 9 år født uke 32)  

5.2 Spisesituasjonen og matinntak 

Foreldrene forteller om småspiste barn som er sære i matveien. Kostholdet beskrives som 

mangelfullt og usunt. Det typiske er høy andel av raske karbohydrater og lavt proteininntak. 

På grunn av dårlig munnmotorikk krever barna mat med en konsistens som er lett for dem å 

mestre. Det blir mye brødmat og farsemat. Barna spiser ikke det samme som resten av 

familien. Foreldrene i dette materialet beskriver også barn som har problemer med å sitte i ro 

ved bordet under måltidene. Det er typisk at barnet trenger lang tid på å få i seg maten. Det er 

mye frustrasjon rundt måltidene og foreldrene uttrykker en stor bekymring for barnets 

matinntak. De fleste av barna i dette utvalget beskrives å være mindre av vekst enn sine 

jevnaldrende.  

«Middagen er helt håpløs. Hun skal aldri ha det samme som vi har. Normal kost det vil hun 

ikke ha. Det går i nudler og makaroni. Vi er bekymret for veksten hennes. Noen dager spiser 

hun ingenting på skolen.»  (Mor til jente 10 år, født uke 26) 
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I valget mellom to onder, velger mange foreldre en strategi med å lage egen mat til barnet. 

Bakgrunnen for dette er en sterk bekymring for barnets vekst og utvikling.  En mor forteller at 

gutten hennes får pizza med tomatsaus og ost til middag nesten daglig, mens resten av 

familien spiser sunne måltider som for eksempel fisk med poteter og grønnsaker. Mange 

foreldre forteller om en vellykket strategi med å smøre tykt på brødskivene og gjerne ta på 

dobbelt pålegg. Videre legger de stor vekt på ro rundt måltidene og at barnet får god tid til å 

spise. Noen foreldre lar barnet få vandre litt rundt når uroen blir for stor. 

«Han vil ikke ha mat og jeg må på en måte tvinge han til å sitte og spise. Han er veldig urolig 

og vandrer frem og tilbake. Jeg har valgt å la han få lov til å vandre litt fordi han ikke kan 

kontrollere uroen.»  (Mor til gutt 7 år født uke 30) 

Andre foreldre forteller om bruk av TV under måltidene, noe som gjør at barnet sitter i ro ved 

bordet. Når barnet blir avledet av TV’en, kan foreldrene putte maten i munnen på barnet uten 

at det blir protester. Mor til en jente på 9 år forteller at nå som datteren har blitt så stor, prøver 

de å appellere til fornuften hennes og forklarer henne konsekvensene av å ikke spise. Mange 

foreldre er bevisste på de negative konsekvensene av utøve press og mase på barnet. De 

jobber aktivt med å forholde seg rolig for å unngå at barnet får et negativt forhold til 

spisesituasjonen. 

5.3 Lekser 

Alle foreldrene i dette materialet forteller om barn som er veldig slitne etter endt skoledag. 

Dette får store konsekvenser for leksene. Foreldrene beskriver barn som gråter, er frustrerte 

eller sinte når de skal gjøre lekser. I noen tilfeller nekter barnet å gjøre lekser.  

«Enkelte dager er hun så sliten at det er helt håpløst å gjøre lekser. Og da er det fort gjort at 

hele verden raser samme i forbindelse med leksene. Når hun blir lei seg og sint er det håpløst 

å få gjort noe.» (Mor til jente 7 år født uke 29) 

Foreldrene tror at deres prematurfødte barn bruker mye mer energi i løpet av skoledagen enn 

andre barn, fordi barnet har mange utfordringer de jobber hardt med å kompensere for. Dette 

er barn som i utgangspunktet synes å ha vansker med konsentrasjon og problemet forverres 

når barnet er utslitt. De fleste foreldrene sier at leksene tar veldig lang tid, noen ganger så mye 

som 2-3 timer. Ofte går hele perioden fra middag til leggetid med til lekser. I noen tilfeller har 
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lærer sagt at foreldrene kan kutte ned på leksemengden, men da oppstår det et dilemma. 

Foreldrene ser at barnet ikke klarer å holde tritt med pensum hvis de ikke gjør alle leksene og 

noen av barna i dette materialet er så pliktoppfyllende av natur at de synes det er vanskelig å 

komme på skolen uten å ha gjort alle leksene. Det er kun et fåtall av foreldrene som velger en 

slik strategi. 

Foreldrene forteller også om manglende samsvar mellom de kravene som stilles til barnet i 

skolearbeidet og barnets forutsetninger. De synes det stilles for høye krav og at tempoet er for 

høyt. Som et resultat av dette mister ofte barna motivasjonen og gir opp. Foreldrene påpeker 

at det ofte er liten forståelse i skolen for hvilke konsekvenser det har fått for barnet å være 

født for tidlig. De forteller om barn som har fått et negativt syn på seg selv og sine 

prestasjoner. Selvfølelse og mestring blir dårlig.  

«Han har et veldig negativt syn på seg selv, både på skolen og i forbindelse med 

hjemmelekser. Han sier at han bare er en dum, liten gutt.» (Mor til gutt 7 år født uke 30)  

I dette materialet kommer det frem at barna ikke kan gjøre lekser alene. Foreldrenes strategi 

er å sitte med barnet hele tiden, fordi barnet synes å trenge omfattende hjelp med leksene. 

Flere foreldre forteller om barn som ikke har fått med seg kunnskap i skoletiden på grunn av 

konsentrasjonsvansker, og som følge av det må foreldrene drive en form for 

hjemmeundervisning i forbindelse med leksene. Noen av foreldrene sier at det går med så 

mye tid og krefter til leksene at de må nedprioritere andre gjøremål, og samtidig er det flere 

som vurderer å jobbe redusert stilling for å gi barnet den oppfølgingen det trenger. Denne 

bekymringen kommer til uttrykk her: 

«Vi jobber veldig mye med leksene for å klare å holde henne der hun skal være. Jeg vet ikke 

hvordan vi skal klare det når kravene blir enda større. Hvordan skal tiden strekke til? Må jeg 

gå ned i stilling på jobben? Ja, jeg er virkelig bekymret for det.» (Mor til jente 7 år, født uke 

29) 

Flere av foreldrene som har mulighet til det, har tatt barnet ut av SFO fordi barna er så slitne 

etter skoledagen. Imidlertid er det ikke alle som har denne muligheten. En mye brukt strategi 

er å la barnet slappe av etter skole/SFO. På den måten får barnet en pause før leksene. 

Samtidig opplever foreldrene at det er et dilemma å la barnet vente for lenge med leksene, 

fordi barnet er naturlig mer trøtt når det nærmer seg kveld.  
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«Hun kommer rett hjem etter skolen, og da sitter hun seg ned og ser på tv. Hun sitter ganske 

rolig fordi at da er hun veldig sliten. Vi lager middag og så prøver vi å komme i gang med 

leksene fortest mulig, for på slutten av dagen klapper hun helt sammen.» (Mor til jente 7 år 

født uke 29) 

En mor forteller at hun ofte har utsatt leksene til neste morgen, fordi da er sønnen mer uthvilt 

og bruker kortere tid på leksene.  

Andre strategier som nevnes er å skjerme barnet i leksesituasjonen. Det kan ikke være noen 

forstyrrende elementer i omgivelsene når barnet skal gjøre lekser og det må være helt stille. 

Det er en god løsning for mange å ta hyppige pauser i leksene, fordi barnet bare klarer å holde 

fokus i korte sekvenser. Foreldrene til de yngste barna i utvalget velger å la barnet slippe 

lekser de dagene de er mest slitne, for så å ta igjen leksene en dag barnet er mer opplagt. 

Denne strategien er vanskeligere å gjennomføre for de eldste barna i utvalget, da de har så 

mye lekser at de må jobbe hver dag. En mor har bevisst valgt ulike satsningsområder når det 

gjelder lekser. Det innebærer at noen fag blir lagt til side og økt fokus blir satt inn på ett eller 

to fag.  

5.4 Sosiale situasjoner og lek 

Utfordringene i sosiale situasjoner er omfattende i dette materialet. For å bedre vise hva det 

innebærer for barnet, er det gjort en inndeling i sosial kompetanse, overstimulering, 

umodenhet og motoriske utfordringer som gir konsekvenser for sosiale situasjoner og lek.  

5.4.1 Sosial kompetanse 

Mange av foreldrene forteller at barnet deres har problemer med å forstå sosiale koder. Flere 

beskriver barn som kan bli veldig intense i lek og har problemer med å skjønne når de har gått 

for langt. De har problemer med å lese og tolke andre barns signaler. Barna sliter også med å 

forstå samspillsreglene i leken. Flere foreldre forteller om barn som har veldig bestemte 

meninger om hvordan ting skal foregå og gjerne vil lage egne regler. De ønsker å lede og er 

ofte mer opptatt av å passe på at alle følger reglene enn å delta i selve leken. Det skaper ofte 

trøbbel for dem og de kan bli sinte og frustrerte hvis ikke andre gjør som de vil. De klarer 

ikke å tilpasse seg og de viser liten grad av fleksibilitet i leken. Hvis de har hengt seg opp i 

noe, er det vanskelig å la det gå. Flere av foreldrene sier at barnet ofte kommer i konflikter og 
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at de i etterkant av situasjonen har vanskeligheter med å se sin egen rolle i det som skjedde. 

Generelt har de ofte problemer med å se konsekvensene av sine handlinger. Situasjoner der de 

må samarbeide med andre barn skjærer seg ofte og et hovedtrekk i dette materialet er at barna 

fungerer best i en til en lek. Mange av barna sliter også med å komme inn i lek som allerede 

pågår. De vet ikke hvordan de skal oppnå kontakt med de andre barna. En mor sier at datteren 

noen ganger kan få en liten kontakt, men at hun ikke vet hvordan hun skal opprettholde den. 

Konsekvensene av den dårlige sosiale fungeringen blir at mange av barna har få venner og 

enkelte opplever å bli mobbet eller ekskludert. Den dårlige sosiale fungeringen til barna i 

dette utvalget er en stor bekymring for foreldrene, noe som kommer til uttrykk her: 

«Jeg er jo selvfølgelig kjemperedd for at han skal falle utenfor sosialt. Det er jo en mors 

største skrekk. Selv om han ikke blir verdensmester i matte, så skal jeg nok klare å håndtere 

det. Jeg er veldig redd for at han ikke skal fikse det sosiale. Det er det verste som kan skje.» 

(Mor til gutt 6 år, født uke 30) 

Det er ulike strategier for å prøve å bedre den sosiale situasjonen for barnet. Mange av 

foreldrene synes det er viktig å ha en god dialog med skolen og foreldrene til de andre barna. 

Noen av foreldrene har valgt å informere andre foreldre om barnets sosiale utfordringer på et 

av skolens foreldremøter, fordi de ønsker å skape en forståelse for hvorfor barnet er som det 

er. En mor sier at slik informasjon er første bud, mens enkelte andre foreldre er mer 

tilbakeholdne med en begrunnelse om at de ikke ønsker å utlevere barnet sitt. En mor forteller 

at hun sendte albumet fra nyfødtperioden med datteren på skolen. Elevene i klassen fikk bla i 

det samtidig som læreren snakket om det å være for tidlig født. Dette førte til at barnet ble mer 

akseptert og i større grad inkludert i leken. Videre er det mange foreldre som forteller at de 

tilrettelegger for at barnet deres kan ha med venner hjem. De prøver å gjøre det attraktivt for 

andre barn å komme hjem til dem ved å ha gode lekemuligheter ute og inne, samt ha populære 

leker tilgjengelig. Foreldrene legger vekt på å ta regi og organisere lekeavtaler med andre 

foreldre, og de jobber aktivt for at barnet skal ha bredest mulig nettverk. Flere av foreldrene 

forteller også at de ofte deltar i leken og diskret veileder barnet sitt i det sosiale samspillet. 

Noen foreldre prøver å unngå at barnet har flere venner på besøk samtidig, fordi barnet 

fungerer best i en til en lek. Mange av foreldre beskriver hvordan de kontinuerlig jobber med 

å bevisstgjøre barnet sitt på hvordan de bør opptre i samspill med andre barn. 
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«Så sier jeg til henne: Hvordan kan du løse det?» Jeg prøver å få henne til å tenke. Hun har 

ikke den automatiske tankegangen på sosiale relasjoner, på hva som er lurt å gjøre. Ikke sant, 

hun vet ikke hvordan hun skal håndtere det.» (Mor til jente 7 år født uke 29) 

5.4.2 Overstimulering 

Alle foreldrene i dette materialet forteller at situasjoner med mange mennesker er et stort 

problem for barnet. Eksempler på slike situasjoner er store familiesammenkomster, 

skoleavslutninger, bursdagsfeiringer og 17.mai. En mor sier at det virker som om datteren 

mangler et filter for å sortere stimuli. Hun tolker det som at barnet tar inn alle sanseinntrykk 

like sterkt. Når familien er på steder med mange mennesker, opplever foreldrene at barnet blir 

overstimulert. Konsekvensene av det er enten at barnet blir svært urolig og hyperaktiv eller at 

barnet ubevisst skjermer seg selv ved å trekke seg unna. Noen barn har også utviklet et mer 

bevisst forhold til slike situasjoner ved å aktivt motsette seg å delta i større sammenhenger. 

Mange foreldre forteller at barnet kan bli så giret at det «tar av» og at det er vanskelig å nå inn 

til barnet. Barna bærer preg av å være sliten etter å ha deltatt i større sammenhenger. Det kan 

føre til urolig søvn og henge igjen i flere dager.  

«17.mai er ofte en sånn dag som kan være veldig vanskelig. Da er vi flere familier som pleier 

å være sammen etter at vi har vært på skolen først. Og det kan være kjempetøft for han. Han 

er høyt og lavt. Verbalt går det i ett. Han greier ikke å finne roen i noen ting. På sånne dager 

sovner han aldri før klokka elleve og spinner rundt i sengen om natten.» (Mor til gutt 8 år, 

født uke 34) 

Foreldrene forteller om ulike former for tilrettelegging for å ivareta barnets behov. Mange 

velger en strategi med å begrense deltagelse i sosiale sammenhenger og prioriterer heller 

rolige dager hjemme med kjernefamilien. De velger bevisst å ikke ha for tett program og lar 

barnet få tid til å hente seg inn igjen når det har deltatt i aktiviteter med mange mennesker. 

Når barnet kommer i situasjoner der det blir hyperaktivt som følge av overstimulering, er det 

flere som forteller at de forsøker å fjerne barnet fra situasjonen dersom de har muligheten til 

det. De prøver å roe ned barnet. En mor har erfart at det fungerer best med gradvis 

nedtrapping hvis barnet er veldig giret, fremfor å avslutte brått. En teknikk flere bruker etter 

sammenkomster og aktiviteter er å ta barnet på fanget og fysisk prøve å «samle» barnet ved å 

holde et fast grep rundt armer og ben. 
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«Når hun kommer hjem fra teaterskolen, klarer hun ikke å samle seg. Da hender det at jeg 

sitter med henne på fanget og fysisk samler henne. Ikke med tvang, men fordi det er deilig for 

henne. Å samle armer og bein og få en samling i seg selv. Og sitte og se på tv da, og være 

samla.» (Mor til jente 7 år, født uke 29) 

5.4.3 Umodenhet 

Varierende grad av umodenhet oppleves av alle foreldrene i dette materialet. De fleste 

forteller at barnet deres har lett for å søke seg mot yngre barn. Foreldrene beskriver barn som 

ikke takler å ikke få viljen sin, er utålmodige og ikke klarer å vente på tur. En mor sier at da 

datteren hennes begynte på skolen, hadde hun problemer med å samhandle med de andre 

barna fordi hun var på et stadium i utviklingen der de andre ikke var.  

«Hun har veldig lett for å leke med yngre barn. Hun tiltrekker seg på en måte det. Søker er vel 

kanskje mer riktig å si.» (Mor til jente 6 år, født uke 25) 

I dette materialet er det få foreldrestrategier som retter seg mot at barnet er umodent, bortsett 

fra at noen foreldre forteller at de jobber aktivt med å hjelpe barnet til å leke med 

jevnaldrende.  

5.4.4 Motoriske utfordringer 

Foreldrene beskriver barn som har fysiske begrensninger og ikke henger med i lek på grunn 

av dårlig motorikk.  

«Venner drar fra han fordi han ikke klarer å henge med. Han henger ikke med i løping, han 

henger ikke med i sykling og han henger ikke med i leken fordi det går for fort. Så det er tøft 

for han. Vi har hatt mange kvelder med snørr og tårer fordi frustrasjonen blir så stor». (Mor 

til gutt 9 år, født uke 35) 

Utfordringene er av både grovmotorisk og finmotorisk karakter. Grovmotoriske aktiviteter 

som løping og sykling og lek med ball går igjen som et problem. En mor forteller at de andre 

barna sykler til hverandre, men at hennes datter ikke får være med fordi hun ikke kan sykle. 

En annen mor forteller at hennes datter blir sett på som «klønete» fordi hun ikke henger med i 

leken. Hun har dårlig kroppsbeherskelse og faller på flat mark. Finmotoriske aktiviteter, som 
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å leke med perler og fargelegge, blir også beskrevet som et problem. Dette rammer spesielt 

jentene, da de ofte har lekeaktiviteter der finmotoriske ferdigheter er viktige.  

Mange av foreldrene forteller at de hele tiden jobber med at barnet deres skal klare det de 

andre klarer. De legger ned en betydelig innsats i å trene på det som er vanskelig.  

«Jeg vet ikke hvor mange runder jeg har løpt bak sykkelen hennes mens jeg hjelper henne å 

holde balansen. Vi har øvd på sykling i uker og måneder, men enda klarer hun det ikke. Alle 

venninnene har lært seg å sykle for lenge siden.» (Mor til jente 6 år født uke 25) 

Ikke alle har søkt profesjonell hjelp, men de som har vært i kontakt med fysioterapeut har 

opplevd å ha dårlig utbytte av det tilbudet som ble gitt. Foreldrene har en oppfatning av at det 

er lite kunnskaper om de spesifikke vanskene prematurfødte barn kan ha. 

5.5 Nye, ukjente situasjoner 

Det er et gjennomgående trekk i dette materialet at barna blir engstelige i alle nye situasjoner. 

Foreldrene forteller at barna takler dårlig det som er ukjent og uforutsigbart.  

«Er det ikke forutsigbart, så funker ingenting. Hun trenger trygghet, forutsigbarhet og å vite 

hva som skal skje. Det er ikke så nøye for de andre ungene, men hun er veldig avhengig av 

det. Kommer det uforutsette ting, så blir det veldig vanskelig. Hun er engstelig for alt nytt.» 

(Mor til jente 7 år født uke 29) 

Barna viser tydelig at de blir utrygge og engstelige. De kan slå seg vrange og nekte å bli med 

eller å delta. Mange av barna er redde for store menneskemengder og foreldrene forteller at 

barna har en unormalt stor redsel for å bli borte fra dem hvis de er på et nytt sted. 

Tilnærmingen til nye situasjoner løses på ulike måter. En mor forteller at deres strategi er å 

unngå å oppsøke nye situasjoner, mens en annen sier at de ikke tar hensyn til at barnet er redd 

for nye situasjoner. Denne moren mener at eksponering er beste tilnærming. Som en 

mellomposisjon er det en mor som uttrykker stor usikkerhet i forhold til hva som er riktig å 

gjøre. Hun prøver å finne en balanse mellom å «dytte» barnet sitt inn i det ukjente og å unngå 

ukjente situasjoner. De fleste foreldrene forteller at de må bruke god tid til å forberede barnet 

for at nye situasjoner skal bli vellykket. De tilrettelegger i den grad det er mulig, slik at 

rammene skal bli mest mulig trygge og forutsigbare.  
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«Han er en veldig engstelig type, spesielt i alle situasjoner som er nye og uforutsigbare. Hvis 

han skal på et arrangement, må jeg bruke god tid til å forklare på forhånd alt som skal skje 

og hvordan det er der. Da klarer jeg kanskje å overtale han til å gå. Så må jeg være i 

nærheten av han hele tiden, ellers forsvinner han til et annet sted, borte fra mengden.»  (Mor 

til gutt 6 år født uke 30) 

5.6 Fritidsaktiviteter 

Flere av de problemene som blir trukket frem i forbindelse med fritidsaktiviteter, er de samme 

som preger barnet i andre situasjoner. Foreldrene forteller at mange av de prematurfødte barna 

ikke henger med i fysisk aktivitet på grunn av motoriske utfordringer.  

«Han har store problemer med motorikken. Det fungerte dårlig da han spilte fotball. Han 

klarte ikke å koordinere og bommet ofte på ballen. Han trivdes ikke fordi han ikke mestret. 

Han var mye lei seg og det var mye sinne og frustrasjon. Det tok en stund før jeg skjønte 

omfanget av hvor dårlig det fungerte for ham å spille fotball. Han begynte med riding i stedet 

og det var veldig bra for ham.»  (Mor til gutt 9 år født uke 35) 

De prematurfødte barna som var minst ved fødselen kan i tillegg ha lungeskader som gir dem 

problemer med lungekapasiteten. Mange av barna i dette materialet har ofte begynt med den 

samme idretten som vennene, men denne idretten er nødvendigvis ikke den beste for barnet. 

Noen foreldre beskriver hvordan valg av feil fritidsaktivitet kan gi barnet mange opplevelser 

av nederlag. Videre fortelles det om samspillsproblemer som skaper vansker i lagidrett for 

mange av barna. Idrett som tidvis foregår på andre steder enn på det vante stedet, trekkes også 

frem som en stor utfordring. Barna kan slå seg vrange eller nekte å delta dersom det er 

elementer av uforutsigbarhet i utøvelsen av fritidsaktiviteter.   

Flere av foreldrene synes å ha et bevisst forhold til valg av fritidsaktiviteter. Deres strategi er 

å prøve å finne fritidsaktiviteter og løsninger der barnets svake sider ikke blir så synlige. En 

mor forteller at sønnen hennes står i mål på håndballaget fordi han har dårlig lungekapasitet 

og klarer ikke å løpe like mye som de andre. Når barnet har samspillsproblemer, velger mange 

foreldre individuell idrett fremfor lagidrett.  
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«Vi velger bevisst bort aktiviteter der han må samarbeide med andre, fordi det fungerer 

veldig dårlig. For eksempel fotball og andre lagidretter. Nå går han på klatring og det 

fungerer veldig bra.» (Mor til gutt 7 år født uke 30) 

Det er et gjennomgående trekk i dette materialet at foreldrene lar barnet få prøve de idrettene 

de vil, men at terskelen for å la barnet slutte er lav når de ser at barnet mestrer dårlig. Mange 

foreldre forteller også at de begrenser fritidsaktiviteter til en dag i uken, fordi barnet trenger ro 

etter skolen og fordi leksearbeidet tar mye tid.  

5.7 Søvn 

Foreldrene forteller om barn som er engstelig og utrygge når de skal sove. De fleste bruker 

lang tid på å falle i søvn, gjerne 1,5 til 2 timer. Mange av barna i dette utvalget sliter med 

mareritt og de våkner ofte om nettene med livredd, skrekkslagen gråt. Flere av foreldrene er 

inne på at de tror at den traumatiske starten på livet er årsaken til marerittene.  

«Hun er veldig redd for å sovne i perioder på grunn av mareritt. Og de er veldig voldsomme 

for henne. Så hun er redd for å sovne. Hun vil ikke sovne.»  (Mor til jente 9 år født i uke 28) 

Foreldrene forteller også at overstimulering om dagen gir seg utslag i innsovningsproblemer 

og urolig søvn. Videre forteller de at barnet ofte fungerer dårlig neste dag dersom det får for 

lite søvn.  

Flere ulike strategier blir tatt i bruk for å gi barnet mest mulig trygghet i forbindelse med 

nattesøvn. Tiltaket de beskriver som viktigst handler om faste rutiner og fast leggetid. Mange 

av barna trenger å ha lyset på og døren åpen. De er også viktig for mange av barna å ha 

foreldrene i nærheten for at de skal føre seg trygge når de sover. Ved mareritt får barna sove 

inne hos foreldrene. En mor forteller at de i leggesituasjonen har hatt veldig god hjelp av en 

meditasjons CD for barn.   

«Så vi begynte med en sånn meditasjons CD laget spesielt for barn. Hun ligger og hører på 

den og da blir hun avslappet i kroppen. Hun ber selv om få høre på den når hun skal legge 

seg. Den har vært til stor hjelp.» (Mor til jente 9 år, født i uke 28)  
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6 Diskusjon 

Funn fra denne studien viser at de prematurfødte barna har et omfattende spekter av 

utfordringer som gjør seg gjeldene på de fleste arenaer i hverdagslivet. Foreldrene legger ned 

en stor innsats og de har mange strategier for å hjelpe barnet sitt. Funnene diskuteres i lys av 

tidligere forskning, der det finnes, og de valgte teoretiske perspektivene. Diskusjonen er todelt 

og knyttes først opp mot barnas utfordringer, deretter mot foreldrenes strategier.  

6.1 De prematurfødte barnas utfordringer 

Den første delen av diskusjonen omhandler sentrale funn i de situasjonene foreldrene 

opplever er utfordrende for det prematurfødte barnet. Funnene blir diskutert opp mot 

eksisterende forskning. I tillegg trekkes boken til Jonna Jepsen (2004) om senfølger hos 

prematurfødte barn inn. Boken er basert både på forskning og erfaringer fra arbeid med 

foreldre til prematurfødte barn. Ulike grupper av fagpersoner har bidratt med faglige 

vurderinger av innholdet. Denne delen av diskusjonen har til hensikt å danne et grunnlag for å 

kunne diskutere foreldrenes strategier. 

6.1.1 Forsinket utvikling og sen modning 

Et sentralt funn var at barna sliter med skolearbeidet. Dette samsvarer med funn fra tidligere 

forskning, som viser at kognitive vansker er den mest vanlige funksjonsnedsettelsen blant 

prematurfødte barn (Stephens et al, 2009; Marlow et al, 2005; Doyle et al, 2005 og Bhutta et 

al, 2002). Foreldrene i denne studien beskriver barna som umodne og sene i utviklingen. Og 

det er nærliggende å anta at det har betydning for barnas vansker med skolearbeidet. Mange 

av foreldrene fortelle at de ønsket utsatt skolestart fordi barnet etter deres oppfatning ikke var 

skolemodent. Det er vanskelig å få utsatt skolestart i Norge i dag og det å være født for tidlig 

gir ikke i seg selv rett til utsatt skolestart. Den nye læreplanen, også kalt kunnskapsløftet, 

legger stor vekt på at alle barn skal få tilpasset opplæring etter sitt behov, fremfor for utsatt 

skolestart. I praksis viser det seg at tilpasset opplæring er vanskelig å få til, fordi mange skoler 

har stramme budsjetter og lite spesialpedagogiske ressurser til rådighet i forhold til behovet. 

Mange av barna i min studie er født i siste kvartal av året, og skulle vært født i neste 

kalenderår, dersom de hadde blitt født til termin. Med disse faktorene i betraktning, kan det 

synes urimelig at de får avslag på utsatt skolestart. Når barna er på et lavere utviklingstrinn 
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enn resten av klassen, blir dette særlig merkbart i skolearbeidet. Det kan medføre at det blir 

stilt forventninger til barnet som ikke samsvarer med barnets utviklingstrinn og kognitive 

nivå. Dette svært uheldig ifølge Erikson (2000). Erikson har delt inn menneskets utvikling 

gjennom livet inn i åtte utviklingsfaser. Overgangen fra en fase til neste skjer gjennom en 

krisebetont prosess. Hver gang en ny utviklingsfase begynner, oppstår det Erikson (2000) 

kaller en utviklingskrise. I en utviklingskrise ligger det at individet er spesielt sårbart på 

bestemte områder og at visse erfaringer er av særlig betydning. Dersom erfaringene mangler, 

blir utviklingen hemmet og de ugunstige virkningene blir vanskelige å rette opp. I henhold til 

Eriksons perspektiv, befinner barna i denne studien seg i ferdighetsfasen, som varer fra 6 

årsalderen til puberteten. Starten på denne fasen sammenfaller med skolestart. I 

ferdighetsfasen har de behov for læring og mestring av intellektuelle, motoriske, sosiale og 

emosjonelle ferdigheter. Forutsetningene for at barnet skal lykkes i denne fasen er at 

forholdene blir lagt til rette og at barnet blir vurdert ut fra sine egne forutsetninger. Dersom 

det stilles for høye krav, kan barnet utvikle mindreverdsfølelse. Mindreverdsfølelse kommer 

som en reaksjon på å ikke strekke til i sammenligning med andre. Sett i lys av dette 

utviklingspsykologiske perspektivet, kan det være svært uheldig at det stilles for høye krav til 

barnet og at barnet blir gitt oppgaver i skolearbeidet det ikke har forutsetninger for å mestre. 

Funn fra min studie viser at det er liten forståelse i skolen for hvilke konsekvenser det har fått 

å være født for tidlig. Foreldrene sier at det blir stilt de samme kravene til deres prematurfødte 

barn som til de andre i klassen. Resultat blir ofte at barnet får et negativt syn på seg selv og 

selvtilliten blir dårlig. 

Forskning viser at mindre motorisk dysfunksjon og dårlig koordinering er vanlig blant de 

prematurfødte barna i skolealder (Davis et al, 2007; Foulder-Hughes et al, 2003 og Holsti et 

al, 2002). Barna er klossete, gjør det dårlig i idrett og har problemer med finmotoriske 

aktiviteter. Dette er helt i tråd med mine funn. Foreldrene opplever at de motoriske vanskene 

får store konsekvenser for barna i lek og i andre aktiviteter. Barna henger etter sine 

jevnaldrende i løping, sykling og svømming. De sliter med å beherske ballspill, gå på ski, 

samt å holde balansen på skøyter. Dette får store konsekvenser for barnets muligheter til å 

delta på lik linje med sine jevnaldrende. Selv om det finnes mye forskning som har kartlagt 

disse problemene, opplever foreldrene at det er vanskelig å få hjelp. Litteraturgjennomgangen 

viser at det forskes lite på behandling av vanskeligheter som først blir synlige når barnet har 

begynt på skolen. Hovedvekten av nyere forskning fokuserer på bedre behandling i 

nyfødtperioden, slik at man kan forebygge og unngå senfølger. Barna som blir født for tidlig i 
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fremtiden vil forhåpentligvis dra nytte av dette, men det hjelper ikke de barna som vokser opp 

nå og allerede har fått senfølger.  

6.1.2 Overstimulering 

Sensoriske vansker, spesielt i form av at det prematurfødte barnet lett blir overstimulert, var 

også et sentralt funn. Det kommer frem at det er i sosiale situasjoner at tegn på 

overstimulering blir synlig. På bakgrunn av foreldrenes erfaringer, kan man si at det er 

forhold i omgivelsene som skaper sensoriske vansker og det handler om stimuli som folk flest 

ikke reagerer på. Det kan være både auditive og visuelle inntrykk. Forskning viser at de 

prematurfødte barna opplever en sensorisk overbelastning fordi de har en annen 

toleransegrense for stimuli enn terminfødte barn (Thorsen, 2014; Eeles et al, 2013; Jepsen, 

2004). Jepsen (2004) hevder at alle sanseinntrykk passerer ufiltrert og får like stor betydning. 

Det innebærer at barnet ikke klarer å ignorere bakgrunnsstøy. I min studie kommer foreldrene 

med flere eksempler på dette, blant annet i leksesituasjonen, der de erfarer at selv små lyder i 

bakgrunnen får barnet til å miste fokus. Det må være helt stille i huset for at barnet skal kunne 

konsentrere seg. Det må heller ikke være noe visuelt som avleder oppmerksomheten. Det er 

ikke vanskelig å tenke seg hvordan dette problemet gjør seg gjeldene i klasserommet, hvor det 

ofte er store klasser på opp mot 30 elever, og hvilke konsekvenser det får for barnets læring. 

Et annet eksempel er at mange av barna blir svært urolige og hyperaktive i sosiale situasjoner. 

Jepsen (2004) sier at hyperaktivitet er et resultat av massiv overstimulering og at 

hyperaktivitet skyldes manglende evne til sanseintegrasjon. Hun definerer sanseintegrasjon 

som en evne til å omdanne mange inntrykk til en samlet og meningsfylt enhet. Denne 

hyperaktiviteten samsvarer med foreldrene i min studie sine erfaringer fra situasjoner der 

mange mennesker er samlet. Imidlertid er det noen av barna trekker seg unna i større 

sammenhenger. I følge foreldrene er det ikke uvanlig at de finner barnet sitt i garderoben, 

mens et støyende bursdagsselskap pågår i stuen. Det synes rimelig å tolke tilbaketrekking og 

unnvikelse som at barnet intuitivt kjenner sitt behov og forsøker å skjerme seg selv fra noe 

som oppleves ubehagelig. 

6.1.3 Dårlig sosial kompetanse 

Et vesentlig funn var hvor omfattende de sosiale problemene er for det prematurfødte barnet. 

Det er gjennomgående at barna har nedsatt sosial kompetanse og et dårlig samspill med andre 



64 

 

barn. Mange av barna har store samarbeidsproblemer og få venner. Det er funnet lite 

forskning som isolert sett ser på prematurfødte barns sosiale ferdigheter. Derimot finnes det 

en del forskning som knytter dårlige sosiale ferdigheter opp mot atferdsproblematikk som en 

del av et ADHD-bilde (Saigal et al, 2008; Johnson, 2007; Bhutta et al, 2002). Imidlertid var 

det få av barna i min studie som hadde ADHD-diagnose. Flere har vært utredet, men oppfylte 

ikke kravene til diagnose. Til tross for at barna ikke hadde ADHD, fungerte de likevel dårlig 

sosialt. Jepsen (2004) har gjort en grundig gjennomgang av senfølger hos prematurfødte barn, 

men hun har utelatt de sosiale problemene. Hun begrunner det med at sosiale problemer hører 

til minoriteten av senfølger og at det kan skyldes andre forhold enn for tidlig fødsel. På 

bakgrunn av at sosiale problemer var så tydelige og omfattende i min studie, stiller jeg meg 

tvilende til om det skyldes andre årsaker enn den premature fødselen. Hoff og medarbeidere 

(2004) tar til orde for at foreldrenes sensitivitet, samt deres utdanningsnivå, er faktorer som 

har innvirkning på barnets sosiale ferdigheter.  Dette passer heller ikke helt med mine funn. 

Halvparten av foreldrene har høyere utdanning innenfor relevante fagområder. De jobber med 

barn innen helse eller pedagogikk. Flere jobber spesifikt med barn med atferdsvansker. Dette 

mener jeg gir dem et godt kunnskapsgrunnlag for å ivareta det prematurfødte barnet sitt på en 

god måte. De ga også uttrykk for et stort engasjement i barnet sitt. Til tross for dette, har de et 

barn som strever med å fungere godt sosialt. Utvalget mitt er lite og i metodens natur ligger 

det at funnene mine er lite generaliserbare, men de indikerer at det er et behov for å se 

nærmere på nettopp denne problemstillingen. Det også viktig å ta i betraktning hva foreldrene 

ser på som det største problemet når fremtidige forskningsprosjekter designes. En mor i min 

studie uttalte at det ikke er viktig for henne at sønnen hennes er flink faglig eller hevder seg i 

idrett. Det betyr mer for henne at sønnen fungerer godt sosialt. Hun begrunner det med at 

ethvert menneske trenger gode relasjoner til andre for å leve et fullverdig liv. Flere av 

foreldrene delte disse tankene. Orem (1991) vektlegger også dette aspektet i sin teori om 

egenomsorg. Å fungere og utvikle seg innen sosiale grupper er et av de universelle 

egenomsorgsbehovene hun beskriver som livsnødvendige for mennesker på alle 

utviklingsstadier.  

6.1.4 Utrygg og engstelig 

Et noe overraskende funn i min studie var hvor utrygge og engstelige barna er. Spesielt angst i 

tilknytning til søvn var noe som gikk igjen hos alle. Jeg har ikke funnet forskning som 

bekrefter dette funnet. Det synes å være lite forsket på søvnvansker hos prematurfødte barn. 
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Jeg fant bare eldre forskning som viste at det ikke var funnet vesentlige forskjeller på for 

tidlig fødte barn og kontrollgruppen (Anders et al, 1985; Ungerer et al, 1983; Wolke et al, 

1995). Jepsen (2004) skriver i sin bok om senfølger hos for tidlig fødte barn at angsten er 

dyptliggende i underbevisstheten og at den kan komme til uttrykk under søvn, i form av 

utrygghet ved å sove alene, problemer med innsovning og mareritt. Dette er helt i tråd med 

det foreldrene i min studie beskriver. I likhet med Jepsen (2004) tror også foreldrene i denne 

studien at utryggheten kan tilskrives traumer fra nyfødtperioden. I nyfødtperioden blir barna 

adskilt fra foreldrene, de blir utsatt for smertefulle og ubehagelige prosedyrer, samt at de er i 

et stressende intensivmiljø på sykehuset. Det kan virke som barna føler at søvnen er utrygg. 

Det er nærliggende å finne årsakene i den traumatiske starten på livet, men barn som er 

sansemessig overstimulerte i løpet av dagen kan også tenkes å få problemer med søvnen. En 

regelmessig og rolig søvn, samt at barnet sover nok, er essensielt for hjernens utvikling 

(ibid.). Derfor er det svært bekymringsfullt at søvnproblemene er så store som funnene i min 

studie antyder. Det kan indikere et behov for å forske mer på søvnproblemer hos premature 

barn og det bør være et større fokus på hvordan de prematurfødte barna kan trygges mer. 

Indredavik (2004) fant i sin studie at cirka 50 % av barn født før uke 33 har psykiske 

problemer i en eller annen form. Hun hevder at mange av barna ikke oppfyller diagnostiske 

kriterier, men at de psykiske vanskene likevel påvirker barnets generelle fungering og påfører 

barnet og familien tilleggsbelastninger. Jepsen (2004) sier at mange av de prematurfødte 

barna er redde for nye mennesker, nye steder, nye ting og nye opplevelser. Dette samsvarer i 

stor grad med erfaringene til foreldrene i denne studien. De forteller at barna trenger høy grad 

av forutsigbarhet og faste, trygge rammer for å kunne fungere og at barnets utrygghet setter en 

del begrensninger for hva barnet kan delta på. Foreldrene ser helt tydelig at deres barn skiller 

seg fra jevngamle barn og terminfødte søsken. Videre sier foreldrene at de har oppsøkt 

hjelpeapparatet for barnets psykiske vansker. I tråd med det Indredavik (2004) sier, opplever 

foreldrene i min studie også at når barna blir utredet, oppfyller de ikke kriteriene til diagnose. 

Uten diagnose er det vanskelig å få hjelp. Vårt helsevesen er i stor grad bygget opp rundt et 

diagnosesystem, der spesifikke diagnoser utløser spesifikke hjelpetiltak. På bakgrunn av dette 

kan man si at de prematurfødte barna med psykiske vansker faller mellom to stoler. De har 

problemer som helt klart påvirker deres funksjonsnivå i hverdagen, men de får ingen 

profesjonell hjelp.  
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6.2 Foreldrenes strategier 

Det ble ikke funnet noe forskning dirkete knyttet til hvilke strategier foreldrene til 

prematurfødte barn har for å hjelpe barnet sitt når det oppstår senfølger. Derfor vil denne 

delen i hovedsak diskuteres i lys av de to valgte teoretiske perspektivene. 

I gap-modellen fant jeg to sentrale begreper som bidrar til å strukturere funnene mine (Lie, 

1989). Det er henholdsvis personforandringsstrategier og tilretteleggingsstrategier. Gap-

modellen er en enkel, men nyttig modell, som innebærer å avgjøre hvilken side av «gapet» 

man skal sette inn tiltak. Den gir et nytt perspektiv på foreldrenes strategier, hvor 

konsekvenser av foreldrenes strategier, som ikke umiddelbart var synlige, trer frem. 

Orem (1991) har noen spennende tanker og perspektiver i sin teori om egenomsorg. Hun har 

lansert begreper som er sentrale i utøvelsen av omsorg. Cavanagh (1999) sier at det ikke 

finnes noen korrekt utforming av Orems teori, men at man skal ta Orems ideer og begreper og 

bruke dem slik det er mest hensiktsmessig. Orems ideer lar seg altså anvende på mange og 

kreative måter. Dette er lagt til grunn for at Orems teori blir brukt i denne studien. 

6.2.1 Personforandringsstrategier 

Funn fra denne studien viser at når barnet har en funksjonsnedsettelse som følge av prematur 

fødsel, vil foreldrene i mange situasjoner prøve å hjelpe barnet gjennom å bedre barnets 

funksjonsevne. Lie (1989) kaller forsøk på å bedre en persons funksjonsevne for 

personforandringsstrategier eller funksjonsrettede tiltak. Han sier at 

personforandringsstrategier innebærer tiltak som trening, opplæring, omsorg eller støtte. Dette 

sammenfaller med Orems (1991) omsorgssystem som hun kaller støttende/undervisende, hvor 

hun skisserer hjelpemetoder som å veilede, støtte eller undervise en annen.  

Sentrale funn i denne studien viser at de prematurfødte barnas evne til egenomsorg i tidlig 

skolealder er nedsatt ut fra det som kan forventes på alderstrinnet. Dette funnet støttes av en 

eldre studie som har funnet at 13 % av de prematurfødte barna har begrensninger i 

egenomsorg når de er 8 år gamle (Rosenbaum et al, 1995). Dog antyder denne studien en mye 

lavere andel enn det som kom frem i mitt materiale, der bort imot alle barna har utfordringer 

med egenomsorgsevnen i større eller mindre grad. Barna i min studie mangler en del 

ferdigheter og de er lite selvstendige. På tross av at de er skolebarn, kler de ikke på seg selv, 
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de pusser ikke tenner selv og de smører ikke på brødskiven selv. Barna har det Orem (1991) 

kaller egenomsorgsbegrensninger, og da særlig det hun kaller begrenset evne til å utføre 

resultatproduserende handlinger. Et omsorgssystem som har form av undervisning og støtte, 

lik det Orem (1991) skisserer, virker utviklende og kan skape en progresjon i 

egenomsorgsevnen. Målet i Orems teori er å fremme normal utvikling og hjelpe individet til 

uavhengighet i den grad det er mulig. Spesielt å fremme normal utvikling synes å være viktig 

i denne sammenhengen. Et godt eksempel på en undervisende hjelpemetode som kom frem i 

denne studien, er bruk av en handlingskjede av illustrerende symboler på en plakat, som viser 

hva og i hvilken rekkefølge barnet skal gjøre morgenstellet sitt. Ellers var det å unngå stress 

og sette av nok tid på morgenen et viktig tiltak som gjorde at foreldrene kunne veilede barnet i 

morgenstellet, fremfor å kompensere for barnets manglende selvstendighet ved å gjøre alt for 

barnet.  

Andre sentrale funn i min studie var at når barnet har problemer med grov- og finmotorikk, 

velger mange foreldre å bruke tid på å øve og trene. Når barnet sliter med leksene fordi det 

har lærevansker og ikke har fått tilpasset undervisning på skolen, velger foreldrene å bruke 

leksesituasjonen til å undervise barnet selv. Når barnet ikke forstår samspillsreglene i lek, 

velger mange foreldre å delta i leken, slik at de kan veilede barnet når vanskelige situasjoner 

oppstår. Når barnet ikke vil spise samme mat som resten av familien, velger noen foreldre å 

forklare hvorfor riktig kosthold er viktig. De inntar en undervisende posisjon og appellerer til 

barnets fornuft ved å vektlegge konsekvensene av å spise «feil» mat. Disse funnene viser at 

foreldrene ofte bruker strategier som innebærer trening og opplæring. Noen ganger er disse 

strategiene vellykkede og hensiktsmessige, andre ganger kan det få uheldige konsekvenser.  

Lie (1989) sier at personforandringsstrategier først og fremst er funksjonelle hvis de gir klare 

deltakelsesgevinster. I min studie fant jeg at flere av de prematurfødte barna sliter med å lære 

seg flere fysiske og motoriske ferdigheter, blant annet å sykle. Dersom trening på å sykle fører 

til at barnet mestrer det, og det igjen fører til at barnet i større grad kan delta sammen med 

andre barn, så gir det en gevinst.  I motsatt fall, hvis barnet øver og øver på å sykle, uten å få 

det til, blir treningen lite funksjonell.  Det var et klart funn i denne studien at mange av de 

prematurfødte barna ikke mestrer sykling til tross for stor treningsinnsats. Dette aktualiserer 

behovet for å se på problemet i et nytt lys. Det faktum at barnet sliter uforholdsmessig mye 

med å lære seg å sykle, kan være et «symptom» på at noe mer grunnleggende er galt. Et 

symptom har alltid en årsak. Spørsmålet i denne sammenhengen er hva som er årsaken til at 
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barnet ikke klarer å lære seg å sykle. Det kan skyldes mangelfull utvikling av balansesansen 

(den vestibulære sans), noe som kan oppstå som et resultat av prematur fødsel (Jepsen, 2004). 

Naturen har innrettet det slik at balansesansen blir stimulert og utviklet i fosterlivet når den 

gravide kvinnen beveger seg. Kvinner som føder prematurt har kanskje vært syke eller hatt 

strengt sengeleie over en lengre periode på grunn av truende fødsel. Når barnet i tillegg blir 

født lenge før termin, blir utviklingen av den balansesansen mangelfull og barnet kan få 

problemer med bevegelser og aktiviteter som balansesansen er involvert i (Jepsen, 2004). Hun 

hevder at slike problemer ikke forsvinner av seg selv med tiden, men at de må behandles. På 

bakgrunn av dette, kan det være lite hensiktsmessig å gå rett på «symptomet» uten å gjøre noe 

med den bakenforliggende årsaken. Personforandringsstrategier, som trening på en spesifikk 

ferdighet, kan være et uheldig valg. Når barnet øver og øver på å sykle, og ikke mestrer det til 

tross for lang tids innsats, blir øvingen en belastning og et nederlag for barnet. Det er et ønsket 

fremtidsmål at barnet skal lære seg å sykle, men utformingen av fremtidsmål kan, ifølge Lie 

(1989), være vanskelige. Han sier at utforming av fremtidsmål kan kreve spesifikke 

kunnskaper om årsaker og sammenhenger. Videre sier han også at det innebærer en avklaring 

av hva som er realistisk å forvente. Et sentralt spørsmål er om foreldrene har forutsetninger 

for slike vurderinger eller om det er vurderinger som bør tas av profesjonelle aktører i 

helsevesenet. Denne studien har vist at foreldrene ikke alltid har et bevisst forhold til hva som 

er realistisk å forvente. De mangler den spesifikke kunnskapen og de beskriver at de ofte 

kjenner på en utilstrekkelighet. Det er et klart funn i mitt materialet at foreldrene etterspør 

profesjonell hjelp og oppfølging. Dette er i samsvar med tidligere studier (Vederhus et al., 

2010; Esbjørn et al., 2008; Hintz et al., 2008). I mangel på profesjonell hjelp, har ikke 

foreldrene annet valg enn å gjøre så godt de kan, ut fra de forutsetningene de har.  

Videre sier Lie (1989) at når barna skal trene på ferdigheter som øker funksjonsevnen, må det 

defineres ved angivelse av tre faktorer. Det er gjennomførbarhet, tidsforbruk og 

energiforbruk. Han sier at det i praksis ofte legges mest vekt på gjennomførbarhet, det vil si 

hva personen klarer å gjøre, uten at det tas hensyn til hva det koster av tid og krefter. Også i 

min studie fant jeg eksempler på et for stort fokus på gjennomførbarhet. Det var et sentralt 

funn at barna sliter med leksene. De er svært slitne etter endt skoledag. I tillegg sier foreldrene 

at kravene til læring er for høye, samtidig som tempoet i undervisningen er for høyt. Barna 

har ikke fått med seg nødvendig kunnskap i skoletiden og foreldrene må undervise barnet selv 

i forbindelse med leksene. Foreldrene sier at barnet kan bruke 2-3 timer på leksene, og de 

beskriver gråt, sinne og frustrasjon som dagligdags i forbindelse med leksene. Ved å 
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gjennomføre alle leksene som står på arbeidsplanen, slik mange av foreldrene i mitt materiale 

velger å gjøre, tas det ikke hensyn til tidsforbruk og energiforbruk, men fokuset er på 

gjennomføringsevne. Dette er et typisk eksempel på en strategi som kan ha uheldige 

konsekvenser i tråd med det Lie (1989) beskriver. Intensjonen er god og foreldrene har angitt 

et ønske om at barnet skal holde tritt med pensum for klassetrinnet som begrunnelse for sitt 

valg. Men resultatet kan bli et barn som blir utslitt og mister motivasjonen for skolearbeidet. 

Det er nærliggende å stille spørsmål ved hva som blir prisen for å gjennomføre alle leksene og 

om det er verd det. Ikke alle foreldrene i denne studien hadde et reflektert forhold til dette. 

Når det gjelder samspillsproblemer i lek, skaper det store problemer for barnet, og foreldrene 

sier det påvirker barnets trivsel negativt. Foreldrene i dette materialet velger ofte å delta i 

leken eller være tett på når barnet er sammen med venner. De veileder barnet i situasjoner 

som oppstår og barnet får muligheten til å lære og utvikle seg. Læring er mest effektiv når det 

skjer i situasjonen og ikke i etterkant. Dette er et godt eksempel på hvordan en 

personforandringsstrategi kan være en vellykket tilnærming til problemet. 

6.2.2 Tilretteleggingsstrategier 

I denne studien kommer det frem at foreldrene benytter et stort antall 

tilretteleggingsstrategier. Tilretteleggingsstrategier er tiltak som settes i verk i den hensikt å 

tilpasse funksjonskrav (Lie, 1989).  Det kan være å fremskaffe hjelpemidler, yte praktisk hjelp 

eller å gjøre tilpasninger i form av å senke krav og forventninger til personen. Det blir brukt 

betydelig flere tilretteleggingsstrategier enn personforandringsstrategier av foreldrene i dette 

materialet, noe som kan settes i sammenheng med at personforandringsstrategier krever mer 

kunnskap om årsaker og sammenhenger. 

I Orem (1991) sitt omsorgssystem finner vi eksempler på tilretteleggingsstrategier i det hun 

kaller helt kompenserende eller delvis kompenserende system. I det ligger det å senke krav til 

personen og yte praktisk hjelp, helt eller delvis. Orem (1991) hevder at det må tas en 

beslutning om hvor mye omsorgsutøver skal overta for omsorgsmottaker. Det å gripe 

omfattende inn, å handle for en annen, er ikke alltid de beste valget, fordi det kan undergrave 

omsorgsmottaker sin motivasjon til å ivareta sine egenomsorgsbehov når de ellers er i stand til 

det (Cavanagh, 1999). Lie (1989) er inne på det samme når han reiser spørsmålet om hva blir 

konsekvensene et tilretteleggingstiltak. I henhold til funn fra min studie, kan være aktuelt å 

stille spørsmål ved om barn i skolealder som blir kledd på av foreldrene vil være motivert for 
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å lære å kle på seg selv. Dersom et barn som har dårlig finmotorikk og ikke behersker 

håndskrift får PC som hjelpemiddel, vil barnet noen gang lære seg håndskrift? Velger man 

bort alle aktiviteter som innebærer ballspill, vil barnet da noen gang lære seg å håndtere en 

ball? Det er ikke gitt at disse eksemplene får like store konsekvenser for barnet. Et skolebarn 

som ikke kler på seg selv, vil før eller siden lære det, men det byr på utfordringer i 

garderobesituasjonen på skolen. Barnet skiller seg ut fra klassekameratene og kan bli ertet på 

grunn av sin manglende selvstendighet. Barnet kan klare seg godt i livet uten å kunne spille 

fotball. Men det er likevel en risiko for at barnet faller utenfor sosialt dersom fotball er en 

hovedinteresse blant vennene og all fritid blir tilbragt på løkka med ball. Det sentrale i denne 

sammenhengen er å ta stilling til hva man oppnår med de tilretteleggingsstrategier som velges 

og hva som blir konsekvensene både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv. Foreldrene 

trenger å reflektere over om det er nødvendig å bruke kompenserende eller delvis 

kompenserende tiltak. Det kan synes som at det er et behov for å gjøre dem oppmerksomme 

på at en del tilretteleggingsstrategier ofte vil være et ugunstig valg i et lengre perspektiv. 

Hvordan man best kan hjelpe et barn med funksjonsnedsettelser, dreier seg i hovedsak om en 

vurdering som innebærer å ta stilling til hvilken side av «gapet» man skal sette inn tiltak. 

Funn fra min studie viser at mange av barna ikke har mestret den fritidsaktiviteten de først 

begynte på. Barna begynte gjerne med den aktiviteten vennene går på og det dreier seg ofte 

om de mest populære ballspillidrettene. Det var gjerne både motoriske vansker og 

samspillsvansker i lagidrett som lå til grunn for at de ikke mestret, men noen av barna har 

også nedsatt lungekapasitet som følge av lungeskade de fikk i nyfødtperioden. Terskelen for å 

la barnet slutte når de ikke mestrer har vært lav og foreldrene har funnet andre alternativer. 

Barna har ofte endt opp med aktiviteter som riding, korps, klatring o.l. Å velge 

fritidsaktiviteter barnet har forutsetninger for å mestre, kan sies å være en 

tilretteleggingsstrategi. Lie (1989) sier at det er resultatet av personforandringsstrategiene som 

bestemmer behovet for tilretteleggingsstrategier. Det innebærer at 

personforandringsstrategiene som hovedregel bør komme først. Tilrettelegging aktualiseres 

når tiltak for å bedre funksjonsevnen ikke lykkes. I tråd med den kunnskap som fremkommer 

på bakgrunn av Lie (1989) og Jepsen (2004), vil det være et naturlig resonnement at når et 

prematurfødt barn har problemer med motorikk, skal man først prøve å forbedre barnets 

motorikk. Dersom det ikke lykkes, vil det være hensiktsmessig å jobbe på andre siden av 

«gapet» og senke kravene til barnet, for eksempel ved å velge bort aktiviteter som krever 

visse motoriske ferdigheter og rette fokuset mot aktiviteter som barnet har forutsetninger for å 
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mestre eller å gi barnet hjelpemidler som kan øke deltagelsen i en aktivitet. Som tidligere 

nevnt, kan det kreve spesifikk fagkunnskap med kjennskap til de bakenforliggende årsakene 

når man skal forsøke å bedre et prematurfødt barns motoriske vansker. Mange foreldre har 

ikke de riktige forutsetningene og derfor kan det sies å være en god strategi av foreldrene når 

de velger tilrettelegging. 

Imidlertid sier Lie (1989) også at det kan være nødvendig å jobbe på begge sider av «gapet» 

samtidig. Enten fordi at tiltakene er avhengige av hverandre eller fordi det er aktuelt å 

tilrettelegge i påvente av at forsøk på å bedre funksjonsevnen skal lykkes. Med utgangspunkt i 

det prematurfødte barnets dårlige sosiale kompetanse, ble det i forrige kapittel vist at 

foreldrenes veiledning av barnet i sosiale situasjoner var en god strategi for å øke barnets 

funksjonsevne. Men her er det nødvendig å jobbe på andre siden av «gapet» samtidig. For å 

veilede barnet, må det finnes sosiale situasjoner der foreldrene er tilstede. Mange foreldre i 

min studie skaper bevisst slike situasjoner ved å velge tilretteleggingsstrategier som gjør det 

attraktivt for andre barn å komme til dem. Det kan være ved å få andre barn til å føle seg 

velkomne hos dem og ved å ha leker ute og inne som er attraktive og interessante for barn. 

Foreldrene tar også initiativ og organiserer lekeavtaler med andre foreldre. Dette er et godt 

eksempel på hvordan jobbe på begge sider av «gapet» samtidig. 

En vesentlig tilretteleggingsstrategi i dette materialet handler om at foreldrene bidrar til at 

krav og forventninger til barnet senkes. Det prematurfødte med senfølger har et lite synlig 

handikap, men som denne studien viser, skiller det seg likevel fra jevngamle barn på mange 

måter. Mange foreldre velger å være åpen om at barnet er født for tidlig og at det har oppstått 

noen problemer i tilknytning til det. Når både lærere, medelever og deres foreldre blir møtt 

med åpenhet og informasjon, skapes en aksept for at det prematurfødte barnet ikke mestrer det 

samme som de andre og omgivelsenes forventninger nedjusteres. Det fører gjerne til at barnet 

i større grad blir akseptert og inkludert, noe som igjen kan øke trivselen og skape positive 

ringvirkninger som gir rom for utvikling og vekst. Denne informasjonen er av spesielt stor 

betydning når det gjelder et skjult handikap, som det prematurfødte barn opplever. I 

motsetning til rullestolbrukere, hvor det er åpenbart at deltagelse i fotball er vanskelig, kan det 

være vanskelig for andre å forstå hvorfor det prematurfødte barnet ikke er god i fotball. 

Imidlertid kom det frem at noen foreldre synes det er vanskelig å gå ut med informasjon om 

barnets vansker. De begrunner det med at det blir for personlig og utleverende. Resultatet av å 



72 

 

ikke informere blir gjerne at barnet blir møtt med akkurat de samme krav og forventninger 

som velfungerende og funksjonsfriske barn.  

Et annet funn var at de prematurfødte barna lett blir overstimulerte i sosiale situasjoner. 

Foreldrene i denne studien synes å «lese» barnet sitt godt og de ser hvilke situasjoner som 

medfører overstimulering. Foreldrenes strategi er ofte å skjerme barnet så godt de kan og så 

langt det er praktisk mulig. En slik strategi støttes av Jepsen (2004) som sier at det er viktig å 

begrense sanseinntrykk fordi de prematurfødte barna har problemer med sanseintegrasjon. 

Barnets indre verden blir kaotisk fordi de ikke klarer å omdanne de mange inntrykkene til en 

meningsfull enhet. Konsekvensene av sanseintegrasjonsproblemene de har hatt fra fødselen, 

er ifølge Jepsen (2004) store. Barna kan få både psykiske og sosiale problemer. De kan også 

få motoriske problemer, samt at konsentrasjon og læring påvirkes. Imidlertid opplever 

foreldrene i denne studien at det er vanskelig å unngå overstimulering helt uten å isolere 

barnet hjemme. Barnet overstimuleres i stor grad i skolen og i sosiale sammenhenger. 

Hovedproblemet er liten kunnskap i helsevesenet om hvordan sanseintegrasjonsproblemer 

skal behandles, og derfor blir det ofte ikke gjort noe med den bakenforliggende årsaken. 

Sensoriske vansker er i mye mindre grad utforsket enn motoriske vansker (Thorsen, 2013). 

Wikremasinghe og medarbeidere (2013) sier at det er nødvendig med mer forskning for å 

forstå de underliggende mekanismene og for å utvikle effektive intervensjoner for å hjelpe 

barna.  Jepsen (2004) hevder at barnet ikke vokser fra sanseintegrasjonsproblemer og at 

dersom ikke årsaken behandles, vil heller ikke problemet forsvinne. Hun sier at skjerming av 

barnet bare er til midlertidig hjelp. Den egentlige hjelpen er behandling hos fysioterapeut med 

spesialkompetanse på premature barn og sansemotorikk eller ergoterapeut med 

spesialkompetanse på sensoriske vansker. Det innebærer at når det gjelder 

sanseintegrasjonsproblemer, er det helsepersonell som kan iverksette tiltak som øker 

funksjonsevnen, mens foreldrene ikke har annet å bidra med enn tilretteleggingsstrategier som 

bare er til midlertidig hjelp.  
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7 Konklusjon 

Denne studien har hatt et utgangspunkt som favner veldig bredt fordi det var ønskelig å se på 

helheten i hverdagslivet og hvordan utfordringene til de prematurfødte barna med senfølger 

var sammensatt. Under følger en oppsummering av de viktigste funnene, samt at mulige 

implikasjoner for praksis og videre forskning belyses. 

7.1 Oppsummering 

Basert på foreldrenes erfaringer, viser funn fra denne studien at de prematurfødte barna har 

problemer i et vidt spekter av situasjoner i hverdagslivet. Barna er generelt umodne og sene i 

utviklingen. Et hovedfunn var kognitive vansker og en opplevelse av for høye krav i 

skolearbeidet. En konsekvens av dette var dårlige prestasjoner og mange nederlag for barnet, 

noe som førte til mindreverdsfølelse og dårlig selvtillit. Et annet hovedfunn var dårlig 

motorikk som ga barnet store utfordringer i lek, fysisk utfoldelse og fritidsaktiviteter. Det 

førte til redusert deltagelse. Videre var det et sentralt funn at barna fort blir overstimulerte. De 

mangler «filter» for å sortere stimuli, noe som fører til oppmerksomhets- og 

konsentrasjonsvansker, samt hyperaktivitet. I tillegg blir barnet veldig sliten av 

overstimulering. Et annet viktig funn var barnas dårlige sosiale forståelse og 

samspillsproblemer med andre barn. De prematurfødte barna er rigide i sin væremåte og de 

kommer ofte i konflikter. Dette fører til ekskludering, mobbing og redusert trivsel i 

hverdagen. Utrygghet og store søvnvansker var også et vesentlig funn. De prematurfødte 

barna sliter ofte med mareritt og angst, og de er redde for alt som er nytt og ukjent. Dette 

begrenser livsutfoldelsen. På bakgrunn av dette kan det konkluderes med at de prematurfødte 

barna i denne studien har funksjonsnedsettelser på flere områder.  

Foreldrene hadde et stort spekter av strategier for å hjelpe barnet sitt. Ved hjelp av gap-

modellen, kunne strategiene deles inn etter to sentrale begreper som antydet hva som var 

hensikten med tiltakene. Det var personforandringsstrategier som har til hensikt å øke barnets 

funksjonsevne og tilretteleggingsstrategier som har til hensikt å tilpasse funksjonskrav. 

Foreldrene brukte trening, opplæring og støtte for å øke funksjonsevnen, mens hjelpemidler, 

praktisk hjelp og senkning av krav og forventninger ble brukt for å tilpasse funksjonskrav.  
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Funn fra denne studien, som at barnet la ned stor treningsinnsats for å lære seg å sykle, viste 

at kunnskap om årsaker og sammenhenger var nødvendige for utforming av fremtidsmål og 

for å vite hva som var realistisk å forvente. Foreldrene manglet i noen situasjoner denne 

kunnskapen. Når barnet skulle trene på ferdigheter som øker funksjonsevnen, var det 

nødvendig å se de tre faktorene gjennomførbarhet, tidsforbruk og energiforbruk i 

sammenheng. Funn fra denne studien, som at barnet skulle gjøre alle leksene på lekseplanen, 

viste at det ble lagt alt for stor vekt på gjennomførbarhet, uten å ta hensyn til tidsforbruk og 

energiforbruk. Det ble også funnet flere eksempler på vellykkede personforandringsstrategier, 

som veiledning av barnet i sosiale situasjoner og utarbeiding av handlingskjede for 

morgenstell. 

Foreldrene brukte en hovedvekt av tilretteleggingsstrategier, noe som synes å være basert på 

at personforandringsstrategier krever mer kunnskaper om årsaker og sammenhenger enn 

mange foreldre har. Selv om foreldrene hadde bedre forutsetninger for å iverksette 

tilretteleggingstiltak, ble det på bakgrunn av funn i denne studien vist at foreldrene ikke alltid 

hadde et reflektert forhold til hva som kunne bli konsekvensene av tiltakene på kort og lang 

sikt. Et eksempel på det var at en del foreldre valgte å kompensere for skolebarnets 

egenomsorgssvikt ved å kle på barnet, pusse tenner for barnet og smøre på brødskivene. Det 

ble imidlertid også vist mange eksempler på gode tilretteleggingsstrategier, som å bruke 

åpenhet og informasjon om barnets begrensninger for å senke omgivelsenes krav og 

forventninger, å velge fritidsaktiviteter som barnet har forutsetninger for å mestre og å 

forberede barnet godt på nye situasjoner. 

Det var et klart funn at foreldrene etterspurte profesjonell hjelp og støtte. 

7.2 Implikasjoner for praksis 

Denne studien har vist at foreldrene opplever at de prematurfødte barna rammes av mange 

små problemer som til sammen gir store konsekvenser. Når man i dagens moderne og 

avanserte nyfødtmedisin velger å redde barn som blir født like etter halvgått svangerskap, så 

bør helsevesenet ha en forpliktelse til å følge opp de problemene som kommer som en 

konsekvens av den tidlige fødselen. Det synes å være av stor betydning at problemene blir 

identifisert så tidlig som mulig og at det settes inn tiltak før barnet lider mange nederlag. I 

henhold til Faglige retningslinjer for oppfølging av premature barn avsluttes den 
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rutinemessige oppfølgingen før barnet begynner på skolen. Funn fra denne studien antyder at 

det er for tidlig. Når problemene ikke kommer til syne før i skolealder, er foreldrene er i stor 

grad overlatt til seg selv. Denne studien viser at foreldrene prøver å gjøre så godt de kan ut fra 

sine forutsetninger, men at de kommer til kort på en del områder. Det kommer også frem at 

foreldrene etterspør mer hjelp og at mangel på profesjonell støtte representerer en økt byrde 

for dem. Det bør derfor være en større involvering fra profesjonelle aktører i helsevesenet.  

Som førstelinjetjeneste kan helsesøster komme sterkere på banen og innta en mer aktiv rolle i 

å identifisere de prematurfødte barn med lite synlige senfølger. Barna har tidligere vært 

regelmessig fulgt opp på helsestasjonen og det synes å være behov for en kontinuitet inn i 

skolehelsetjenesten, gjerne i form av en overføringsrapport på alle barn som er født for tidlig, 

uansett om de har hatt vanskeligheter eller ikke. Funn fra denne studien tyder på at 

problemene blir synlige eller større når de prematurfødte barna begynner på skolen og møter 

økte krav. Derfor kreves det en ekstra årvåkenhet av helsevesenet i denne viktige overgangen. 

Prematurfødte barn med senfølger kan ha behov for en individuell plan, slik at de får et 

helhetlig, koordinert og tilpasset tjenestetilbud. Terskelen for å få individuell plan bør være så 

lav at barn som har mindre synlige funksjonsnedsettelser også får dette tilbudet. Helsesøster 

er i en nøkkelposisjon som gjør at hun kan spille en viktig rolle som koordinator.  

På bakgrunn av at de prematurfødte barnas utfordringer er komplekse og sammensatte, kan de 

ha behov for å komme inn i habiliteringstjenesten hvor de kan få et bredt tverrfaglig tilbud. 

Barna bør få denne hjelpen så fort problemene er identifisert, uten at det skal være krav til å 

oppfylle bestemte diagnoser. Mange synes å trenge oppfølging fra fysioterapeut, ergoterapeut, 

ernæringsfysiolog, spesialpedagog og psykolog. 

Et viktig funn i denne studien var at mange foreldre mangler kunnskap og at de derfor ikke 

alltid velger de mest hensiktsmessige hjelpemetodene eller klarer å forutse konsekvensene at 

sine egne tiltak. De hadde heller ikke alltid et realistisk forhold til hva de utviklingsmessig 

kunne forvente av barnet. Dette indikerer et behov for å øke foreldrekompetansen. 

Foreldreveiledningskurs rettet spesielt mot foreldre med prematurfødte barn kan være en 

nyttig intervensjon i fremtiden.  

Mine funn tyder på at utsatt skolestart kan være hensiktsmessig for prematurfødte barn som 

ikke virker å være skolemodne. Forskning viser at noen av de problemene de prematurfødte 

barna har, blir mindre etter hvert som barnet blir eldre. Det kan tyde på sen modning. På 
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bakgrunn av dette vil det antageligvis hjelpe barna et stykke på vei å vente ett år med å 

begynne på skolen, selv om det ikke vil løse alle problemene. Det synes derfor å være riktig 

med en lavere terskel for å få innvilget utsatt skolestart. 

7.3 Implikasjoner for forskning 

Et sentralt funn fra denne studien var at de prematurfødte barna hadde nedsatt sosial 

kompetanse. Tidligere forskning har knyttet dette problemet opp mot ADHD-problematikk, 

men de færreste barna i denne studien hadde ADHD. Egenskaper ved foreldrene er en annen 

forklaring i tidligere forskning. Min studie antyder at disse faktorene spiller en mindre rolle. 

Jeg fant at problemer med sosial fungering var større enn tidligere forskning antyder. Sammen 

med det faktum at dårlig sosial kompetanse er det problemet foreldrene fremhever som verst, 

peker det i retning av et behov for å forske mer på de sosiale vanskene. 

Utrygghet og store søvnvansker var et annet sentralt funn, som ikke støttes av tidligere 

forskning. De prematurfødte barna har en hjerne som har hatt ugunstige utviklingsforhold som 

følge av den alt for tidlige starten på livet. Når de i tillegg har for lite og for dårlig søvn, 

vedvarer de ugunstige betingelsene for hjernes utvikling. Det er derfor av stor betydning at det 

forskes mer på hva som kan gjøres for at de prematurfødte barna med søvnvansker skal få en 

bedre søvn. 

Litteraturgjennomgangen i forbindelse med denne studien viste at det var forsket lite på 

sensoriske vansker. Og nettopp sensoriske vansker var en stor utfordring for de prematurfødte 

barna i dette materialet. Det tyder på et behov på mer forskning som både kartlegger omfanget 

av de sensoriske vanskene og fokuserer på hvordan det kan behandles.  
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Vedlegg II 

FORESPØSEL I FACEBOOKGRUPPENE FOR FORELDRE MED PREMATURE BARN: 

Dette er en forespørsel til deg som har et barn som er født for tidlig om å delta i en 

intervjubasert forskningsstudie. Jeg er student ved mastergradsstudiet i sykepleievitenskap 

ved Universitetet i Oslo. Jeg er utdannet intensivsykepleier og har arbeidserfaring fra 

nyfødtintensiv, samt at jeg selv er mor til et prematurfødt barn.  

Å være født for tidlig er ingen sykdom i seg selv, men det er en risikofaktor for større eller 

mindre grad av utviklingsforstyrrelser. Jeg er spesielt interessert i de små og lite synlige 

senfølgene.  

Jeg ønsker å undersøke hvilke erfaringer foreldre til prematurfødte barn har når barnet er i 

tidlig skolealder. Jeg vil se på hvilke utfordringer barnet har og hvilke konsekvenser senfølger 

kan ha for barnet, sett gjennom foreldrenes øyne. Målet er at en slik kunnskap skal gi en bedre 

forståelse av de senfølgene som kan ramme prematurfødte barn.  

Jeg ønsker å snakke med deg som har: 

 Barn født før svangerskapsuke 37 

 Barnets alder i dag er mellom 6 og 10 år 

 Barnet har ikke et uttalt handikap (som f.eks cerebral parese, blind, døv) 

 Du har mistanke om, eller det er fastslått, at barnet har en eller annen form for 

senfølger. Det kan være at barnet er impulsiv, ukonsentrert, urolig, henger etter sine 

jevnaldrende motorisk, er sen med språk, har lettere lærevansker, vansker med sosiale 

relasjoner, er engstelig eller bare generelt forsinket i utviklingen. Det kan være ett 

symptom eller flere, eller den kan være andre symptomer enn det som er nevnt her. 

 Du er ønskelig at du er bosatt i ett av fylkene: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, 

Buskerud, Rogaland eller Hordaland. Dersom mange tar kontakt, vil jeg av praktiske 

årsaker velge ut dem det er lettest for meg å nå geografisk. 

Dersom du tror at du kan være i målgruppen for denne studien og kan tenke deg å sette av ca 

en time av din tid, så ta kontakt med meg på telefon (evt mail) for en uforpliktende 

forhåndsprat. Du binder deg ikke til noe og du kan når som helst trekke deg uten å oppgi 

grunn. 

Med vennlig hilsen Eva-Linn Kaland 

Tlf: 93 06 12 62, e-post: e.l.m.kaland@studmed.uio.no 

mailto:e.l.m.kaland@studmed.uio.no
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Vedlegg III 

Forespørsel om deltagelse i mastergradsprosjektet 

De "usynlige" senfølgene - en studie om for tidlig fødte barn og foreldrenes 

erfaringer med milde utviklingsforstyrrelser. 

Bakgrunn og hensikt  

Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie for å undersøke hvilke erfaringer foreldre 

til prematurfødte barn har med milde utviklingsforstyrrelser når barnet er mellom 6 og 10 år. 

Hensikten med studien er prøve å få et helhetlig bilde og se på hvordan barnets problemer er 

sammensatt. Jeg vil se på hva utviklingsforstyrrelsene betyr for barnet, sett gjennom foreldrenes øyne, 

og hvordan de eventuelt preger barnets fungering og utfoldelse i hverdagslivet. Målet er at en slik 

kunnskap skal gi en bedre forståelse av de senfølgene som kan ramme prematurfødte barn. 

Universitetet i Oslo er databehandlingsansvarlig for studien. 

Hva innebærer studien? 

Jeg ønsker å gjøre et intervju med deg av cirka 1 - 1,5 times varighet, der jeg vil stille en del spørsmål 

knyttet til hvordan barnet ditt fungerer i hverdagen. Du velger når og hvor vi skal møtes. Det vil bli 

gjort lydopptak av intervjuet. 

Mulige fordeler og ulemper 

Du vil ikke ha noen fordeler av å delta i studien, men dine erfaringer vil kanskje senere kunne hjelpe 

andre. Det forventes ikke at studien innebærer ulemper for deg, annet enn at du gir av din tid. 

Hva skjer med lydopptaket om deg? 

Alt som sies på lydopptaket vil bli nedskrevet tilnærmet ordrett av meg. Informasjonen som 

fremkommer under intervjuet skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien.  Alle 

opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende 

opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert 

personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Det vil 

ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Hvis du sier ja til å 

delta i studien, vil du få rett til å høre på lydopptaket eller lese utskriften av det.  Dersom du trekker 

deg fra studien, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger. Lydopptaket blir slettet senest når 

studien er planlagt ferdigstilt i 30.juni 2014. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke 

til å delta i studien. Dette vil ikke få noen konsekvenser for deg. Om du nå sier ja til å delta, kan du 

senere trekke tilbake ditt samtykke. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til 

studien, kan du kontakte Eva-Linn Kaland, Myratoppen 32, 1613 Fredrikstad, tlf: 93061262 eller 

veileder ved Universitetet i Oslo, førsteamanuensis Ragnhild Hellesø på tlf: 22850566. 

Dersom du ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på neste side og returnerer den i den 

ferdig frankerte konvolutten som er vedlagt. 
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Samtykkeerklæring 

 

Jeg har lest informasjonsskrivet om prosjektet «De usynlige senfølgene» - en studie om for 

tidlig fødte barn og foreldrenes erfaringer med milde utviklingsforstyrrelser.  

Jeg er villig til å delta i studien gjennom en samtale med Eva-Linn Kaland. 

 

 

............................................................................................ 

Deltakers signatur 

 

........................................................................................... 

Sted og dato 
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Vedlegg IV 

 

FORSKNINGSSPØRSMÅL 

(foreløpige) 

 

INTERVJUSPØRSMÅL 

 

Introduksjon 

 Kan du fortelle hvordan en vanlig dag for barnet er? 

 Hvis du skulle beskrive barnet ditt for en som ikke kjenner 

ham/henne, hva ville du si da? 

 

 

Hvilke utfordringer opplever 

foreldrene at barnet har? 

 Opplever du at barnet ditt har spesielle utfordringer, evt 

hvilke? 

 Opplever du barnet ditt som annerledes enn andre barn, 

evt på hvilken måte? 

 Kan du fortelle om en episode der du har opplevd at 

senfølger har skapt problemer for barnet ditt? 

 Kan du gi flere eksempler på episoder knyttet til 

senfølger? 

 Hvordan var overgangen fra barnehage til skole? 

 

Hvilke konsekvenser opplever 

foreldrene at disse utfordringene 

har for barnet i hverdagen? 

 Hvordan opplever du at barnet ditt hadde det i episodene 

du forteller om? 

 Hva gjør dere i hverdagen når det oppstår problemer 

knyttet til senfølger? 

 Hvordan opplever du at omgivelsene reagerer på barnet 

ditt? 

 Har du opplevd at senfølgene har vært til fordel for barnet 

ditt? 

 Hva kan du si om barnets trivsel i hverdagen? 

 Har du noen bekymringer for fremtiden? 

 

 

Avslutningsspørsmål 

 

 Er det noe mer du ønsker å fortelle meg? 

 

Det legges opp til en samtale med mest mulig åpne spørsmål. Oppfølging av svarene vil styre 

samtalens retning. Oppfølgingsspørsmål kan være: 

 Kan du forklare litt nærmere…? 

 Kan du utdype mer om….? 

 Kan du fortelle noe mer om hvordan du opplevde…? 

 


