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Sammendrag
Denne masteroppgaven undersøker hvilke utfordringer personer med sjeldne diagnoser
opplever i møte med NAV og hvordan de håndterer utfordringene.
Hovedproblemstillingene i denne oppgaven er: Hvilke utfordringer møter personer med
sjeldne diagnoser på i møte med NAV? Hvordan håndterer de eventuelle utfordringer?
Erfarer de at diagnosens synlighet er en utfordring?
Problemstillingene besvares med datamateriale samlet gjennom ni semistrukturerte intervjuer
av foreldre med barn med analatresi og personer med Huntingtons og deres ektefeller.
Analysene tar utgangspunkt i Grounded Theory. Analatresi er en medfødt tilstand som
innebærer at barn er født med for liten eller uten endetarmsåpning og har derfor størst
hjelpebehov i begynnelsen av livet. Hva som forårsaker forstyrrelsen i fosterets utvikling og
fører til denne misdannelsen er foreløpig uvisst. Huntingtons er en nevrologisk sykdom som
innebærer gradvis fremadskridende celledød i hjernen, de første symptomene kommer gjerne
i en alder av 35-55 år. Huntingtons skyldes en feil på genet IT15(HTT), og innehavere av
genet har en femti prosent sjanse for å føre genet videre.
For mange av informantene var det å få diagnosen Huntingtons eller et barn med diagnosen
analatresi overveldende. Dette var for mange helt nytt og det ble derfor viktig for
informantene å finne en måte å forholde seg til diagnosen og hvordan det vil påvirke deres
fremtid. Informantenes fortellinger om utfordringer ved diagnosen sees i lys av Radley &
Green (1985 & 1987) sin modell av tilpasningsstiler og Charmaz (1995) sitt arbeid med
tilpasningsprosesser blant kronisk syke. Å finne en måte å tilpasse seg diagnosen har for
mange informanter innebærer å tilegne seg kunnskap om diagnosen på ulike måter.
Det har også innebærer å finne en måte å leve med en klinisk og eksistensiell usikkerhet. En
usikkerhet rundt diagnosens utvikling og hva det vil ha å si for deres fremtid. Informantene
har vært opptatt av å tilegne seg kunnskap om diagnosen og hvordan det var å leve med en
slik diagnose, ettersom en del ikke hadde hørt om diagnosen før. I denne prosessen har andre
med samme diagnose vært en viktig kilde til støtte og kunnskap om diagnosen og utvikling.
Informantenes erfaring med NAV sees i lys av Schaffer & Wen-hsien (1975) og Kerr (1983)
tilgjengelighetsteori, samt nyere forskning på brukertilfredshet og samhandling mellom
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bruker og forvaltning. Erfaring med NAV varierer blant informantene, noen har hatt få
utfordringer mens andre har møtt på mange. Også i møte med NAV har informantene vært
aktivt opptatt av å håndtere utfordringene de møter på og finne løsninger som passer deres
situasjon. Informantenes erfaringer med NAV påvirkes av deres forventninger og det de har
hørt fra andre i lignende situasjon. Utfordringer som går igjen er lite kjennskap til NAV,
usikkerhet om egne rettigheter, vansker med å få informasjon om egne rettigheter/komme i
kontakt med saksbehandler og legitimering av egne behov. Informantene har løst
utfordringene ved å tilegne seg kunnskap fra andre i lignede situasjoner og fra lovverk og
NAVs nettsider. Dette i tillegg til egne erfaringer har bidratt til at de har utviklet ulike måter
å håndtere NAV, dette gjelder spesielt med tanke på søknadsskriving. Å ha kontakt med
andre med samme diagnose har vært spesielt viktig for mine informanters evne til å håndtere
utfordringer i møte med NAV. Andre i lignende situasjoner og deres erfaringer med NAV ble
en målestokk for å tolke egne erfaringer med NAV opp imot.
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1 Innledning
De fleste vil være i kontakt med NAV en eller flere ganger i løpet av livet i forbindelse med
overgangsfaser som arbeidsledighet, sykdom, foreldreskap og pensjon. Forskning på brukeres
møte med NAV indikerer at NAV-reformen, digitalisering og tidspress i tjenesteyternes
arbeidshverdag har bidratt til å øke krav til brukere (Hetling, Watson & Horgan, 2014;
Jessen, 2010; Røhnebæk, 2016). Brukerundersøkelser har påpekt at brukere med
sammensatte behov, i sårbare livssituasjoner, er de brukerene som er mest misfornøyd og
synes det er vanskelig å forholde seg til NAV (Arbeids- og sosialdepartementet, 2014;
Hansen, Lundberg & Syltevik, 2016; Personbrukerundersøkelsen, 2016). Ettersom NAV
fungerer som et sikkerhetsnett for den norske befolkingen, uavhengig av hver enkelt persons
økonomiske situasjon, vil de møte brukere i varierende livssituasjoner. Brukeres erfaring med
NAV er viktig fordi NAV er alene om å levere slike tjenester. Mange brukere, spesielt
langtidsbrukere, har sammensatte behov og er i sårbare livssituasjoner. Det er derfor viktig
med en forståelse av hvilke utfordringer denne brukergruppen møter hos NAV, og hvordan
brukerene håndterer dette. Personer med sjeldne diagnoser representerer både kronisk syke
og langtidsbrukere. Denne oppgaven vil bidra til å peke på utfordringer de har i møte med
NAV. For forvaltere av velferdssystemet er det viktig å vite, og forstå hvordan NAV-brukere
med sammensatte behov erfarer dette møtet. Denne forståelsen er nyttig for å kunne hjelpe
denne brukergruppen på best mulig måte.
I verden er det så langt registrert mer enn 7000 diagnoser som ansees som sjeldne. I Norge
regnes en diagnose som sjelden dersom færre enn 100 personer per én million innbyggere i
landet har diagnosen (Grut, Kvam, Lippestad, 2008, 31-32). Det anslåes at 30 000 innbyggere
i Norge har en medfødt sjelden tilstand. På grunn av diagnosenes sjeldne natur kan de i
enkelte tilfeller være vanskelige å diagnostisere og andre manifesterer seg senere i livet,
derfor er det trolig mørketall (Grut, 2008, 14). Kroniske sykdommer og sjeldne diagnoser
medfører ofte komplekse og sammensatte behov (van Walsem, Howe, Iversen, Frich &
Andelic, 2015, 5-7; McGarvey & Hart, 2008, 4-5). Før NAV-reformen undersøkte Grut med
kolleger (2008) erfaringen med offentlige tjenesteytere blant personer med sjeldne diagnoser.
Møtet med tjenesteytere var preget av kunnskapsmangel, mangel på forståelse og mangel på
respekt for den kunnskapen brukere hadde om egen diagnose (Grut et al., 18-20). Lignende
erfaringer går igjen i andre undersøkelser av personer med sjeldne diagnoser og deres
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erfaring med offentlige tjenesteytere (McGarvey & Hart, 2008; Miller, Condin, McKellin,
Shaw, Klassen & Sheps, 2009; Trulsson & Klingberg, 2003; Gundersen 2011).

1.1 Problemstilling
Jeg vil i denne oppgaven undersøke hvilke utfordringer personer med sjeldne diagnoser har i
møte med NAV og hvordan de håndterer de. Forskning på kronisk sykdom tyder på at
diagnosens synlighet kan være en utfordring for legitimiteten av behov i møte med offentlige
tjenesteytere (Garthwaite, 2015; Valeras, 2010). Dette er også en erfaring som går igjen blant
personer sjeldne diagnoser (Grut et al., 2008). Av denne grunn har jeg valgt to diagnoser med
ulik grad av synlighet og som ikke ble tatt med i Grut et al. (2008) sin undersøkelse,
Huntingtons og analatresi.
Hovedproblemstillingen i oppgaven er: Hvilke utfordringer møter personer med sjeldne
diagnoser på i møtet med Nav? Hovedfokuset i oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer
personer med sjeldne diagnoser står overfor i møtet med Nav.
For å se nærmere på dette har jeg valgt følgende underproblemstillinger: Hvordan
overkommer de eventuelle utfordringer i møtet med Nav? Erfarer de at diagnosens synlighet
er en utfordring?
Første underproblemstilling sikter til hvordan denne bruker-gruppen håndterer eventuelle
utfordringer de møter på hos NAV. Grut et al. (2008, 187) indikerer at deres informanter
utviklet måter å forholde seg til NAV som følge av erfaringen de hadde. Jeg vil utforske hva
dette innebærer for mine informanter. Den andre underproblemstillingen sikter til om
personer med sjeldne diagnoser opplever at diagnosens synlighet er en utfordring for
legitimiteten av deres behov. Det er indikert i tidligere forskning at personer med mindre
synlige diagnoser kan bli utfordret på legitimiteten av deres behov, og oppleve å ikke bli
trodd (Garthwaite, 2015; Grut et al., 2008; Valeras, 2010).

1.2 Huntingtons
Huntingtons sykdom er en arvelig og gradvis fremadskridende nevrologisk sykdom (Rindal
& Miller, 2015, 30-31). Sykdommen bryter ofte ut i voksen alder, rundt 35-55 års alder.
Huntingtons kjennetegnes av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer, vansker med å
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fungere sosialt og funksjonstap (SSD1, 2015). Diagnosen stilles på bakgrunn av opplysninger
om arvelighet, ufrivillige bevegelser, tegn på kognitiv reduksjon, psykiske/følelsesmessige
forstyrrelser og personlighetsendringer (SSD, 2015). Selv om en kombinasjon av
kjennetegnene på sykdommen er tilstede kan det være vanskelig å stille diagnosen i en tidlig
fase av sykdommen. Dette fordi sykdommen kan arte seg forskjellig fra person til person, de
første symptomene vil ofte være vage. I tidlige stadier av sykdommen klarer de fleste å skjule
symptomer for utenforstående. En annen grunn til at det kan være vanskelig å stille denne
diagnosen er at symptomer på Huntingtons, i en tidlig fase, ligner andre sykdommer med
høyere forekomst. Som for eksempel Parkinsons og Multippel Sklerose. Dette kan føre til
feildiagnostisering tidlig i sykdomsforløpet.
Huntingtons-diagnostiserte kan forvente å leve 15-20 år etter de har blitt diagnostisert (Arran
et al., 2013, 169). Sykdommen er svært arvelig og forekommer i hele verden. Innehaver av
genfeilen har femti prosent sjanse for å føre sykdommen videre gjennom arv. Sykdommen
skyldes en feil på genet IT15(HTT) også kalt Huntingtons-genet. Dette påvises ved en gentest
som gjøres ved mistanke om sykdommen. Det er uvisst hvorfor og hvordan genet fører til
fremadskridende celledød i hjernen (SSD, 2015). I Norge er forekomsten syv til ti personer
per 100,000. Det betyr at det er 300-400 personer med diagnosen og mer enn 1,000
risikopersoner (SSD, 2015; Rindal & Miller, 2015, 30-31). I Norge diagnostiseres mellom
15-20 nye tilfeller årlig. Sykdommen har omfattende konsekvenser for hele familien, både
som følge av pleiebehov og arvelighet. En utfordring for pårørende av familiemedlemmer
med Huntingtons er at ettersom sykdommen utvikler seg får den rammede dårligere
selvinnsikt samtidig som behovet for hjelp øker (van Walsem et al., 2015, 7-9; SSD, 2015).
Det finnes kun lindrende behandlinger for sykdommen. Fysisk aktivitet og opprettholdelse av
et godt kosthold og vekt kan bidra til å bremse utviklingen.
Personer med Huntingtons kan ha rett på uførepensjon, grunnstønad, hjelpestønad og ulike
hjelpemidler. Et symptom på Huntingtons er ufrivillige bevegelser, dette fører til ekstra
utgifter som følge av økt kaloribehov og slitasje på klær. Dette kan Huntingtonpasienter søke
NAV om å få dekt via grunnstønad. For å få innvilget grunnstønad må brukere kunne påvise
at ekstrautgiftene er nødvendige som følge av en varig medisinsk tilstand, og at dette er
1SSD

står for Senter for Sjeldne diagnoser og vil av forkortes til SSD i referanser i
teksten av hensyn til leservennlighet.
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utgifter som ”friske” personer ikke har. Utgiftene må vare i 2-3 år som resultat av tilstanden
(NAV, 2017a). Huntingtonpasienter kan også søke om hjelpestønad, når deres evne til å klare
seg selv sviker. For å få innvilget Hjelpestønad må brukere kunne vise til et privat
pleieforhold, eller at stønaden vil gi mulighet til å opprette et privat pleieforhold, av varig
karakter. Hovedregelen at forholdet må vare i 2-3 år eller mer grunnet den medisinske
tilstanden (NAV, 2017b). Personer med Huntingtons kan søke om hjelpemidler til fremkomst
(f.eks. trappeheis, rullator, scooter, rullestol) og kognitive hjelpemidler for å hjelpe med
hukommelse (veggkalender o.l.). De kan også søke om en Huntingtonstol som det er lettere å
reise seg fra, med god ergonomisk støtte. For å få innvilget en søknad om hjelpemidler må
brukere kunne vise til en varig og vesentlig redusert funksjonsevne som varer i mer enn 2 år
(NAV, 2014).

1.3 Analatresi
Analatresi, også kjent som anorektale misdannelser (ARM), er en medfødt tilstand hvor den
nederste delen av tarmen er for trang, munner ut på feil sted eller ikke har en synlig åpning
(SSD, 2013). Dette påvirker tilhørende muskler og nerver i området rundt
endetarmsåpningen. Derfor har de fleste med analatresi underutviklede muskler og
nerveforsyning rundt endetarmsåpningen. Tilstanden oppdages like etter fødselen og
behandlingen avhenger av misdannelsens alvorlighetsgrad. På grunn av underutviklede
muskler og nerveforsyninger i området rundt endetarmsåpningen får personer med analatresi
problemer med å kontrollere luft og avføring (Bai et al., 2000, 462-464; SSD, 2013).
I de fleste former for analatresi er det nødvendig å utvide den eksisterende
endetarmsåpningen, eller en tillaget endetarmsåpning, ved å blokke. Dette gjøres ved at en
liten metallpinne føres inn i endetarmen, størrelsen på pinnen økes gradvis. I milde tilfeller er
den nederste delen av tarmen trang og det kan være tilstrekkelig å utvide endetarmen ved
blokking slik at avføring kommer ut. I alvorlige tilfeller er det ikke synlig åpning for
endetarmen. I slike tilfeller opereres det først inn stomi, en pose på magen, samme dag eller
dagen etter fødsel (SSD, 2013; Levitt & Peña, 2007, 42). Når barnet er noen måneder
gammel utføres så en operasjon hvor det lages en endetarmsåpning. Stomien lukkes noen
uker senere og avføringen kommer ut gjennom endetarmsåpningen. Barnet kan få
utfordringer med forstoppelse eller avføringslekkasjer. Et fiberrikt kosthold, samt rikelig med
drikke, gode toalettrutiner og faste måltider er viktig. Regelmessig tømming av tarmen med
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ulike avføringsmidler eller tarmskylling kan være aktuelt (Levitt & Peña, 2007, 42). Ved
tarmskylling får barnet operert inn en blindtarmsstomi som brukes som en kanal fra tarmen
og ut på magen for å skylle tarmen. Dette gjøres med et tynt plastrør som føres inn i stomien
slik at nederste del av tarmen skal være tom for avføring (SSD, 2013; Levitt & Peña, 2007,
42). Dette forebygger lekkasje og forstoppelse, men må gjøres jevnlig. Dette fungerer ikke
for alle og derfor kan stomi i noen tilfeller være et bedre alternativ.
Selv om de kirurgiske teknikkene brukt for å fikse anorektale misdannelser har blitt utbedret
gjennom årene er det mange som får varige problemer med avføringslekkasjer. Dette kan i
alvorlige tilfeller gå utover livskvaliteten i varierende grad (Bai et al., 2000, 462-464; Levitt
& Peña, 2007, 42). Barn med analatresi har høyere fravær fra skolen på grunn av hyppige
kontroller eller økte lekkasjer i forbindelse med magevirus.
I Norge fødes det cirka 10-15 barn per år med tilstanden. Årsaken til misdannelsen er
foreløpig ukjent. Tidlig i graviditeten har fosteret felles åpning for urinveier, tarm og
kjønnsorganer. Vanligvis skilles de fra hverandre rundt 5-7 uke i graviditeten. Forstyrrelser i
denne prosessen kan føre til at delingen blir ufullstendig og misdannelsen oppstår. I rundt
halvparten av tilfellene forekommer andre misdannelser i tillegg til analatresi. De vanligste
misdannelsene forekommer i urinveier/nyrer, hjerte, ryggmarg, skjelett og spiserør (SSD,
2013).
Foreldre med barn med analatresi kan søke om hjelpestønad, grunnstønad, pleiepenger, støtte
til ombygging av bad og ulike hjelpemidler. Pleiepenger dekker tapt arbeidsinntekt i
forbindelse med sykehusopphold (NAV, 2017d). Foreldre kan søke om hjelpestønad som
følge av barnets økte pleiebehov. Grunnstønad kan søkes for å dekke ekstrautgifter i
forbindelse med økt slitasje på klær og sengetøy på grunn av lekkasjer og vask. Foreldrene
kan også søke om støtte til utbedring av bad i forbindelse med tarmskylling.

1.4 NAV
Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) er et resultat av en gradvis sammenslåing av Aetat,
Trygdeetaten og deler av sosialtjenesten i årene fra 2007 til 2011. Begrunnelsene for denne
reformen var å få flere i yrkesaktiv alder i arbeid, forhindre at folk ble værende på stønader
over en lengre periode og få en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning (Regjeringen, 2017;
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Hansen, Lundberg & Syltevik, 2013, 18). Før reformen hadde de tre etatene som
hovedoppgave å hjelpe brukerne sine inn i arbeidslivet, og virkemidlene for samme bruker
var dermed spredd mellom etatene. Mange opplevde å bli ”kasteballer” mellom de tre etatene
(Hatland, 2011, 144-145; Hansen, Lundberg & Syltevik, 2013, 18). Løsningen ble å samle
brukerne slik at de fikk kun en samordnet organisasjon å forholde seg til.
NAV forvalter i dag en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ulike stønadsordninger (NAV,
2017e). Ettersom de ulike kommunene har avtalt med NAV hvilke kommunale tjenester det
lokale NAV-kontoret skal tilby vil tilbudet variere.

1.5 Oppgavens struktur
I kapittel 2 presenteres teori og tidligere forskning på ulike utfordringer med å leve med en
kronisk og sjelden diagnose, forventinger til brukere i møte med NAV, brukererfaringer og
potensielle utfordringer.
Kapittel 3 beskriver og redegjør for metoden og de metodiske valgene som er gjort i løpet av
forskningsprosessen.
Kapittel 4 presenterer informantenes erfaringer med sjeldne diagnoser og hvordan de har
valgt å håndtere ulike utfordringer som følger av diagnosen.
Kapittel 5 beskriver informantenes erfaring med NAV, hvilke utfordringer de har møtt på og
hvilke strategier de har tatt i bruk for å håndtere utfordringene.
Kapittel 6 oppsummerer svarene på problemstillingene og diskuterer muligheter for videre
forskning.
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2 Teori og tidligere forskning
Hensikten med dette kapittelet er å gi en innføring i relevant forskning og teori som kan gi en
forståelse for rammene rundt det landskapet som mine informanter befinner seg i. For å forstå
hvordan mine informanter har forholdt seg til NAV er det viktig å forstå hvordan de har erfart
det å få en sjelden diagnose, og hvilke utfordringer dette innebærer. Første del av kapittelet
vil redegjøre for utfordringer ved å leve med en kronisk og sjelden sykdom, og hvordan
pasienter og pårørende forholder seg til dette. Andre del av kapittelet vil handle møtet med
NAV. Her vil jeg redegjøre for forventninger til brukere, brukererfaringer og trekk ved NAV
som kan by på utfordringer for ulike brukergrupper.
En gjennomgående utfordring for personer med sjeldne diagnoser, og forskere, er at det er
begrenset med dokumentert informasjon om helsetilstand, utbredelse og erfaringer med
individuelle sjeldne diagnoser (McGarvey & Hart, 2008, 6). En av grunnene til dette er
diagnostiseringsutfordringer, men tilgang er også en utfordring på grunn av at diagnosene er
sjeldne. Underdiagnostisering bidrar også til at pasienter ikke blir registrert i riktig database
og dette byr på utfordringer ved rekruttering til undersøkelser. I følge De Vreuh, Baekelandt
& De Haan (2013) er manglende infrastruktur for deling av informasjon en av årsakene til at
mangel på informasjon har vært en sentral utfordring, både for forskning og utbedring av
behandling for personer med sjeldne diagnoser. Dette har både Europeiske (EURORDIS) og
Amerikanske (NORD) organisasjoner jobbet for å utbedre. Det er med andre ord få
undersøkelser som tar for seg brukere med sjeldne diagnoser og deres erfaring med offentlige
tjenesteytere. Jeg har derfor valgt å supplere med litteratur på kroniske sykdommer og
relevante brukerundersøkelser.

2.1 Diagnosens funksjon
Diagnoser er sosiale konstruksjoner som har til hensikt å organisere sykdom (Brown, 1995,
34-52). Dette betyr ikke at sykdommen ikke er ”ekte”, det betyr at før en diagnose kan
eksistere må den være synlig, oppfattes som problematisk og være relatert til det medisinske
feltet (Jutel, 2011, 3). I medisin er diagnoser et klassifiseringsverktøy som brukes for å
organisere og definere sykdom (Jutel, 2009, 278-279). Hva som inngår i en diagnose kan
ansees som et kulturelt uttrykk for hva samfunnet er villig til å akseptere som ”normalen”. Å
få status som syk er et resultat av en prosess hvor pasienter identifiserer unormale kroppslige
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endringer og oppsøker medisinsk hjelp for å identifisere problemet. Pasienter tolker ofte
symptomer ulikt. Faktorer som kjennskap til symptomene og sykdommen, den relative
forutsigbarhet av utfallet av sykdommen og den oppfattede trusselen sykdommen utgjør er
avgjørende for hvordan sykdommen tolkes og de oppsøker medisinsk hjelp (Mechanic, 1961,
193). Diagnostiseringsprosessen kan være lang og utfordrende, spesielt hvis symptomene er
tvetydige (Pierret, 2003, 12). Det kan også oppstå uenigheter mellom pasient og lege
vedrørende legens tolkning av pasientens sykdomsopplevelse (Jutel, 2009, 287-290).
Diagnosen fungerer som et forklarende rammeverk som bidrar til å legitimere og forklare
sykdomsopplevelsen, i tillegg gir prognosen en forventning til fremtiden (Jutel, 2009, 278279; Dumit, 2006, 578; Nettleton, 2013, 27). Derfor vil det være spesielt viktig for mange
med tvetydige symptomer å få en offisiell diagnose slik at de får tilgang til status som syk,
behandling og andre rettigheter. Diagnosen er viktig for å identifisere behandlingstilbud. Den
har også et administrativt formål, diagnosen gir rettigheter og tilgang til tjenester, status,
behandlingstilbud og støttegrupper.
Diagnosen kan også bidra til å skape en kollektiv identitet og fellesinteresse blant
innehaverne. Dette kan ha politisk innvirkning som både kan forme og utfordre faglig
autoritet, politikk og sosial identitet (Jutel, 2011, 11). Et slikt felleskap har vist seg å være
spesielt viktig for personer med sjeldne diagnoser, noe jeg vil komme tilbake til senere i
oppgaven.

2.2 Parsons sykerolle
Talcott Parsons (1951) formulering av sykerollen er en av de tidligste formuleringene av
sykdomsatferd. Utgangspunktet er at sykdom er avvik, en forstyrrelse av det normale liv og
relasjoner (Parsons, 1951, 428-447). Hans bidrag har inspirert til videre forskning og
diskusjon på sykdomsatferd og forholdet mellom lege og pasient (Young, 2004, 3-4).
Sykerollen ble utarbeidet som en del av Parsons (1951) forklaring av sosiale systemer og
deres (kontroll) funksjon i samfunnet.
Sykdom setter i gang forhåndsbestemte aktiviteter (”patterned responses”) som den syke og
andre involverte må forholde seg til (Parsons, 1951, 428 & 440-447). Sykerollen beskriver
normer for atferd i forbindelse med sykdom. Sykerollen består av fire deler; (1) Den syke er
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fritatt fra normale sosiale roller og forpliktelser. Hovedoppgaven er å bli frisk. Fritaket er
legitimert av samfunnet som er representert av legen og fritakets omfang avhenger av
sykdommens alvorlighetsgrad (Parsons, 1951, 428-479). (2) Den syke holdes ikke ansvarlig
for sin sykdom og sykdommen ansees som utenfor personens kontroll. (3) Ettersom sykdom
er sosialt uønsket legger samfunnet en plikt på pasienten for å bli bedre og søke hjelp
utenifra. (4) Pasienten er forpliktet til å gjøre det som skal til å oppnå målet om å bli helt
frisk, og gjenoppta sine vanlige aktiviteter og forpliktelser. Dette innebærer å søke
tilstrekkelig hjelp, og være samarbeidsvillig med hjelp utenifra. I den første formuleringen av
sykerollen er ikke kronisk sykdom inkludert. Parsons modifiserte den etter å ha blitt kritisert
for at den første formuleringen hovedsakelig omhandlet akutt sykdom. Når kronisk sykdom
inkluderes presiserer Parsons (1975, 259) at å håndtere kronisk sykdom blir det nærmeste
kronisk syke kan komme å gjenopprette normal funksjon. Dette er en viktig del av Parsons
sykerolle. Tanken er at kronisk syke har en plikt å gjøre det de kan for å leve så ”normalt”
som mulig med sykdommen.
Kritikken rettet mot Parsons sykerolle handler om antagelser om en konstant legitimitet av
sykerollen, at forholdet mellom pasient og lege fremstilles som konfliktfritt, at det dekker
akutte tilfeller bedre enn kroniske, at det ikke forholder seg til den sykes erfaringer og at
rollen er orientert mot middelklassen og vestlige samfunn (Young, 2004, 5-6;). En utfordring
til legitimitet kan for eksempel være sykdommens synlighet, dette er et tema som vil tas opp
senere i oppgaven. Gene G. Kassebaum og Barbara O. Baumann (1965, 25-27) har søkt å
utvide Parsons sykerolle til å inkludere kronisk sykdom og poengterer at det er andre
forventninger til kronisk syke. Forventningene påvirkes av enkeltpersoners tidligere sosiale
roller, konsekvenser av diagnosen og personens funksjonsnivå i konteksten av deres liv.
Kassebaum og Baumann (1965, 27) konkluderer med at det vil være vanskelig å formulere
rolleforventninger til alle kronisk syke, ettersom personer med ulike sykdommer i ulike
situasjoner vil vektlegge ulike dimensjoner.

2.3 Kronisk sykdom
I industrialiserte land har kroniske tilstander blitt mer og mer vanlig (Nettleton, 2013, 65).
Sykdom ansees som kronisk når den innebærer langsiktige helserelaterte lidelser, som går
utover sosial interaksjon og andre aspekter ved livet (Bury & Monaghan 2013, 72). Kronisk
sykdom endrer seg med tiden, det vanligste er en gradvis forverring. Ettersom kronisk
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sykdom er langvarig vil den påvirke den sykes omgivelser i større grad enn kortvarig
sykdom. I et samfunn som verdsetter individualitet og selvstendighet kan det å bli avhengig
av hjelp fra andre gå utover både selvtillit og selvbildet (Nettleton, 2013, 65). Det kan også
tenkes at den relativt velutviklede velferdsstaten vi har i Norge bygger opp under
forventningen om å skulle klare seg selv. For eksempel er det ikke lenger en forventning om
at barn skal ha forsørgeransvar for sine foreldre.
Analatresi og Huntingtons, i likhet med mange sjeldne diagnoser, kan defineres som kroniske
tilstander. Som nevnt finnes det kun lindrende behandlinger for analatresi og Huntington.
Kroniske sykdommer innebærer ofte funksjonsnedsettelser i ulike former og grader.
Funksjonsnedsettelser defineres som tap av fysiske funksjoner, mens funksjonshemning er
selve konsekvensen av funksjonstapet (Freund & McGuire, 1995, 158). Som følge av at
sykdom og funksjonshemninger har vært ansett som ”uønskede avvik” har personer med
synlige tegn vært utsatt for stigmatisering og diskriminering (Freund & McGuire, 1995, 158;
Goffman, 1963, 2-5). Dette vil diskuteres videre senere i kapittelet.

2.3.1 Å leve med kronisk sykdom
Sosiologisk forskning på sykdomsatferd og sykdomserfaring har gått vekk fra Parsons (1951)
”outsider” perspektiv til fordel for et ”insider” perspektiv opptatt av subjektive opplevelser
sett i konteksten av den sykes daglige liv (Lawton, 2003, 23-27; Weitz, 2013, 105-117;
Pierret, 2003, 4-6). Dette har resultert i en omfattende forskningslitteratur på sykdomsatferd
og –erfaring. Mye av litteraturen har dreid seg om ulike gruppers tolkninger av symptomer og
kroppslige endringer, tilpasning til og håndtering av sykdom, påvirkning av sosial struktur på
sykdomserfaring, samt tilgang og bruk av helsetjenester. Begrepet sykdomsatferd refererer til
hvordan ulik tolkning av symptomer fører til ulike beslutninger, eller ingen beslutning, av
personer i ulike situasjoner (Mechanic, 1961, 189). Sykdomserfaring handler om hvordan den
syke og deres pårørende opplever sykdommen. Sykdomsatferd og sykdomserfaring henger
sammen. Den sykes opplevelser av sykdom påvirker deres sykdomsatferd. For eksempel
henger tolkning av symptomer sammen med hvor alvorlig sykdommen oppfattes og når en
velger å oppsøke lege. Forskning på kronisk sykdomserfaring og –atferd har vært spesielt
opptatt av temaer som identitet, selvbilde, tilpasning (se Charmaz 1983, 1995; Radley &
Green 1985, 1987), stigma, diskriminering (se Goffman 1963; Green, 2009; Garthwaite,
2015) og pårørendes opplevelser (se Gundersen, 2011; Gregory, 2005). Analyser av
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sykdomsnarrativer er en utbredt fremgangsmåte for å få innblikk i individers tolkning av
sykdomsopplevelsen (se Bury, 1982; Williams 1984). Forskning på tilpasning og håndtering
av kroniske sykdommer har vært spesielt interessert i hvordan nære relasjoner påvirkes og
hvordan familielivet og arbeid organiseres rundt sykdommen (Pierret, 2003, 4-6).
Forskningslitteraturen på feltet tar ofte utgangspunkt i pasienters erfaring med en spesifikk
diagnose. Epilepsi, diabetes, hjertesykdom og slag er eksempler på diagnoser som har blitt
mye forsket på.
Bidragene til Mike Bury (1982), Kathy Charmaz (1983) og Gareth Williams (1984) har vært
spesielt viktig for forståelsen av legfolks sykdomserfaringer; hvordan det er å leve med
sykdom. De tar høyde for mikro- og makrokontekstuelle påvirkninger i sine analyser av
sykdomserfaringer og -atferd blant kronisk syke (Lawton, 2003, 25-26). Burys (1982)
undersøkelse av nydiagnostiserte leddgiktpasienter viser at selv om kronisk syke tar hensyn
til sykdommen ved å tilpasse livsstilen, kan de i perioder preget av forverring ha en ”klassisk
Parsoniansk sykdomsatferd” (Bury, 1982, 168). Gjennom analysene viser Bury (1982, 170178) hvordan kronisk sykdom kan virke forstyrrende på mange ulike nivåer og føre til en
grunnleggende gjennomtenkning av personens selvbilde og liv. Blant annet tvinger kronisk
sykdom den syke, og deres sosiale omkrets, til å anerkjenne muligheten for dødsfall og andre
ubehageligheter som ellers får lite oppmerksomhet. Ettersom medisiner og behandlinger kun
virker lindrende, kan det å lære seg å leve med diagnosen for mange være den største
utfordringen. Bury (1982, 173) poengterer at evnen til å mobilisere ressurser (f.eks. grad av
sosial støtte) og styrken av ens sosiale nettverk kan være avgjørende for hvordan sykdom
oppleves. Williams (1984, 175-200) bygget videre på denne studien og utviklet begrepet
”narrativ rekonstruksjon”. I sitt arbeid beskriver han strategier leddgiktpasienter benyttet for
å skape en følelse av stabilitet og orden i ettertid av ”biographically disruptive event of
illness onset” (Williams, 1984, 196-198). Han poengterer at informantenes forståelse av
sykdommens årsakssammenheng utgjør et forsøk på å finne en meningsfylt plass for
sykdommen i deres liv. De supplerer medisinsk informasjon med narrative rekonstruksjoner
som forsøker å plassere informasjonen i en meningsfull biografisk kontekst. Dette er det
Williams kaller narrativ rekonstruksjon.
Charmaz (1983, 165-195) sitt konseptet om ”loss of self”, ”å miste seg selv”, som lidelse for
kronisk syke har bidratt til en utvikling av forståelsen av legfolks sykdomserfaring på to
områder. Charmaz bidrar til at forståelsen av lidelse (”suffering”) utvides fra et medikalisert
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perspektiv med fokus på fysisk ubehag, til et perspektiv med fokus på pasientens forståelse i
konteksten av deres liv (Lawton, 2003, 26). Lidelse blir i slike tilfeller en form for tap, tap av
eget selvbilde og sosiale identitet. For det andre, bidrar Charmaz (1983) til at ulike aspekter
ved sykdomserfaring som kan virke forsterkende på hverandre får oppmerksomhet. For
eksempel kan tap av selvbilde føre til at den syke i mindre grad evner å opprettholde
relasjoner som fører til at de blir mer isolerte, samtidig som de er avhengig av hjelp fra andre.
I likhet med Bury (1982), fant også Charmaz (1983) at denne erfaringen var
multidimensjonell. Informantene levde ofte begrensede liv og opplevde mistillit, sosial
isolasjon og ydmykelsen av å føle seg som en byrde. Charmaz (1983, 191) trekker frem at
den amerikanske familien ikke er rustet til å gi langvarig pleie til et familiemedlem uten håp
for forbedring. Det samme kan nok sies å gjelde det norske familielivet. I et samfunn som
legger vekt på hva en kan bidra med og måler suksess i hva man gjør, kan det å ikke kunne
utføre vanlige oppgaver og sosiale forpliktelser gjøre det vanskelig for mange kronisk syke å
opprettholde et meningsfylt liv.

2.3.2 Tilpasning til kronisk sykdom
Tilpasning har vært et attraktivt tema når det gjelder forskning på kronisk sykdom, og har
bidratt med kunnskap om hvordan de håndterer sykdommen. Juliet M. Corbin & Anselm
Strauss (1988, 90-121) har skrevet om tilpasning til kronisk sykdom som en balanse mellom
tre arbeidsformer; sykdomsarbeid (forebygging, behandling, symptomlindring o.l.),
hverdagsarbeid (husarbeid o.l.) og biografisk arbeid (rekonstruksjon av selvbiografi). I
litteratur om tilpasning går strategiene benektelse, normalisering og regulerende
(”accommodation”) igjen (Kelly, 1986; Bury, 1982; Charmaz, 1995; Radley & Green, 1985;
Lowit & Teijlingen, 2005). Benektelse og normalisering har blitt omtalt som
forsvarsmekanismer, ofte omtalt som strategier kronisk syke tar i bruk for å unngå realiteten
av deres svekkede tilstand (Radley & Green, 1985; Charmaz, 1995). Michael P. Kelly (1986,
661) har derimot argumentert for at benektelse og normalisering kan være en sunn måte å
håndtere sykdomsutbruddet, ettersom det kan være nytt og ubehagelig. Han anerkjenner
derimot at benektelse er problematisk dersom det fører til at pasienten avbryter behandling,
eller hindrer anskaffelse av informasjon relevant for sykdomsutfallet. Han trekker også linjer
mellom tilpasningsprosessen ved sykdomsutbrudd og sorgprosesser, hvor benektelse ofte
ansees som normal reaksjon i de tidlige stadiene. Tilpasning er også blitt beskrevet som en
balanseringsøvelse mellom sykdom og en form for ”normalitet” (Pinder, 1988, 69-85).
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Til tider har begrep som ”mestring” (”coping”), ”strategi” og ”stil” vært brukt om
hverandre i litteraturen på kronisk sykdom og tilpasning. Dette har Bury (1991) og Alan
Radley (1989) kritisert, de mener det er verdt å skille mellom begrepene og bruksområdene.
”Mestring” brukes ofte om de kognitive prosessene ved tilpasning hvor kronisk syke lærer å
tolerere eller innfinne seg med sykdommens begrensninger (Bury, 1991, 460; Radley, 1989,
248). Dette begrepet omfatter også personers holdninger til egen sykdom. En del av dette er
normalisering, som kan bety å behandle sykdommen og medfølgende behandling som
”normalt” ved å integrere som en hverdagslig rutine. Normalisering i denne forstand kan også
bety å avgrense sykdommen. Mestring handler om å opprettholde en følelse av verdi og
mening i livet, til tross for sykdommen. ”Strategi” brukes ofte om kronisk sykes konkrete
handlinger. For eksempel hvordan kronisk syke mobiliserer ressurser for å maksimere
gunstige utfall og sette realistiske mål for å opprettholde ønsket livsstil. Begrepet ”stil” i
sammenheng med kronisk sykdom brukes til å referere til måten syke reagerer på
sykdommen, hvordan de presenterer sykdommen sin og medfølgende behandlingsregimer
(Bury, 1991, 462-463; Radley, 1989, 249).
Ulike tilpasningsstiler
Alan Radley og Ruth Green (1985, 461-472;1987, 179-207) utviklet en modell med fire
tilpasningsstiler syke tar i bruk i møte med sykdom. Tilpasningsstilene er utviklet fra
Herzlichs (1973) beskrivelse av tilpasningsstiler, tidligere studier og intervjuer av personer
med moderat til alvorlig angina (åreforkalkninger) (Radley & Green, 1985, 462; 1987, 179).
Modellen beskriver hvordan syke, både akutt og kronisk, håndterer sykdommen i konteksten
av deres liv. Dette inkluderer blant annet holdninger til sykdommen, hvordan de forholder
seg til utfordringer og omverdenen. Radley og Green (1985, 462) kaller de fire stilene
regulerende (”accomodation”), aktiv-fornektelse (”active-denial”), overgivelse
(”resignation”) og sekundær gevinst (”secondary gain”). Modellen antar at alle fire stiler er
tilgjengelige for enhver person. Tid, erfaringer og endring i symptomer kan føre til en
endring i tilpasningsstil hos den syke. Pasientens tilpasning vil avhenge av en balanse mellom
sykdommens utfordringer og sosial deltakelse (Radley & Green, 1985, 470;1987, 184). De
presiserer at tilpasning er noe alle gjør i perioder preget av endring, men at kronisk syke vil
oppleve dette oftere og mer omfattende på grunn av deres sykdom.
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Figur 1: ”Modes of adjustment to chronic illness” (fra Radley og Green, 1985)
Figuren viser fire tilpasningsstiler definert i to dimensjoner. Tilpasningsstilene defineres av
en interaksjon mellom sosial deltakelse og eget forhold til sykdom. Et balansert forhold
eksisterer når en balanse mellom person og sykdom er oppnådd, slik at det blir rom for annet.
I motsetning er konflikt mellom selv og sykdom en tilpasning preget av kamp, der den
enkelte enten dominerer eller føler seg dominert av tilstanden. Radley og Green presiserer at
de ikke har som mål å utforme et tilpasningsideal, men definerer forskjellige tilpasningsstiler
som går igjen hos pasienter.
Den ”regulerende” tilpasningsstilen kjennetegnes av en godtakelse av sykdommen etterfulgt
av justering av mål og livsstil ved selvregulering (Radley & Green, 1985, 462-463; 1987,
189). Utsagn som ”å gjøre det beste ut av det” og ”å finne en balanse” er typisk for denne
tilpasningsstilen. Pasientene var åpen for å snakke om sykdommen og var opptatt av å finne
løsninger på utfordringer de opplevde (Radley & Green, 1985, 470). ”Sekundær gevinst”
kjennetegnes av at sykdommens begrensninger definerer den sykes liv. Dette innebærer en
tilbaketrekking fra sosiale aktiviteter til fordel for å oppsøke andre givende aktiviteter.
Pasienter i denne gruppen opplever sykdomstilværelsen som givende, synes det er lett å være
avhengig av hjelp fra andre, og gitt muligheten vil ikke bli frisk (Radley & Green, 1985, 462464). De er med andre ord lite villig til å følge legens råd for å forbedre eller bli kvitt
tilstanden. ”Sekundær gevinst” er det eneste tilpasningsstil hvor personen lever innenfor
rammen av sykdommen for å nyte fordelene av å være syk. Dette er mindre vanlig i følge
Radley & Green (1987, 185-190). ”Overgivelse” kjennetegnes av en tilbaketrekking fra
sosiale aktiviteter. Pasientene følte seg overveldet av sykdommen, handlingslammet,
fokuserte på begrensninger og hadde gitt opp (Radley & Green, 1985, 462-464). ”Aktivfornektelse” kjennetegnes av å ikke godta sykdommen eller begrensningene. Pasientene
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fortsatte å leve som før sykdomsutbruddet, normalisere symptomer av sykdommen og
ignorerte informasjon om diagnosen for å minimere alvorlighetsgraden (Radley & Green,
1987, 185). De ville ikke gjøre seg avhengig av hjelp fra andre og følte skyldfølelse får å ikke
bidra på likt nivå med friske familiemedlemmer. De var lite villig til å snakke åpent om
sykdommen eller utdype sine svar i intervjusituasjoner (Radley &Green, 1985, 462-464 &
469-470).
Tilpasningsprosessen
Kathy Charmaz (1995) undersøker, i likhet med Radley & Green (1985&1987), hvordan
kronisk syke tilpasser seg sykdom, men går nærmere inn på hva som kjennetegner
tilpasningsprosessen og hvordan den påvirker identitet. Charmaz har intervjuet kronisk syke
med ulike alvorlige tilfeller av kronisk sykdom. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Grounded
Theory i datainnsamlingsprosessen og analysene, og har et symbolsk interaksjonistisk
perspektiv på identitet. I likhet med Parsons (1951) og Bury (1982), ser Charmaz på sykdom
som avvik.
Charmaz (1995, 657-659) definerer tilpasning til kronisk sykdom som en prosess hvor
kronisk syke redefinerer seg selv, og gjør omprioriterer for at hverdagen skal være forenelig
med sykdommen. Denne prosessen settes i gang ved diagnostiseringen, og igjen ved en
eventuell forverring av tilstanden. Charmaz diskuterer sykdommens påvirkning på personens
identitet, livsmål og hvordan den syke tilpasser dette med sykdommens utvikling for å oppnå
en balanse. I likhet med Radley & Green (1985) er Charmaz (1995) opptatt av at tilpasning til
kronisk sykdom er mer enn ”bare” praktisk tilpasning. Hun er spesielt opptatt av tilpasning
som en balansegang mellom begrensninger, forpliktelser, fremtidsplaner og livsmål. Charmaz
er i tillegg interessert i hvordan denne tilpasningen påvirker identitet, og hvordan kronisk
syke redefinerer seg selv i prosessen for å finne en harmoni mellom kropp og identitet. I
motsetning til Radley & Green sin tilpasningsmodell (1985) har Charmaz (1995, 657) en
smalere definisjon på tilpasning. Hun presiserer at å tilpasse seg sykdommen betyr å leve
med sykdommen kontra å leve for sykdommen. I denne oppgaven vil Charmaz sin
tilpasningsprosess kunne gi et innblikk i hvordan mine informanter har opplevd å få en
sjelden diagnose og hvilke prioriteringer de har gjort i prosessen med å finne en måte å leve
med diagnosen.

15

Charmaz (1995, 657-659) presenterer en tilpasningsprosess bestående av tre faser. Hun
referer både til de tre fasene som steg, stadier og faser. Jeg velger å kalle det faser for å
understreke Charmaz sitt poeng om at kronisk syke går gjennom fasene flere ganger, og at de
kan bevege seg frem og tilbake mellom fasene ettersom sykdommen utvikler seg. Den første
fasen avhenger av at den syke opplever sykdommen på kroppen i form av en endring.
Deretter må denne opplevelsen av en fysisk endring føre til at konsekvensene av sykdommen
defineres og avgrenses (Charmaz, 1995, 661). Hvordan den syke opplever de fysiske
begrensningene og endringen av sykdommen henger også sammen med kroppslig utseende,
og hvorvidt det påvirkes av sykdommen. Hvis utseendet påvirkes av sykdommen vil identitet,
selvfølelse og sosiale relasjoner i større grad påvirkes, ettersom sykdommen er mer synlig for
den syke og pårørende. Dette henger sammen med den andre fasen hvor den syke gjør
avveininger basert på tolkninger av sin egen kropp i endring, i konteksten av deres liv. Dette
kan føre til at de tilpasser sin identitet og sine mål slik at de er forenelig med sin livssituasjon.
Dette gjøres ved å veie kostnader opp mot gevinster. Dette kan for eksempel innebære å
vurdere hva det vil kreve å fortsette det livet de hadde planlagt før de ble kronisk syk, opp
mot potensielle gevinster ved å tilpasse seg. Dette kan innebære å gi slipp eller tilpasse
ambisjoner og mål. Den tredje og siste fasen av tilpasning går ut på å overgi seg til den syke
kroppen. Dette er slutten på søken etter kontroll over sykdommen, og kan sees på som en
form for aksept. Hvor fort og hvor mange ganger personer med en kronisk sykdom
gjennomgår fasene avhenger av deres fysiske tilstand og sosiale ressurser. Kroppslige grenser
og sosiale forhold bidrar til å tvinge den syke til å tilpasse seg (Charmaz, 1995, 657).
Tilpasning er ofte et steg på veien til aksept, kronisk syke tilpasser seg oftere når de prøver å
imøtekomme og flyte med opplevelsen av sykdommen enn når de stritter i mot.
Personer kan stagnere i en fase i flere år før de går videre til neste fase. Hvor alvorlig
sykdommen oppleves av den syke og pårørende, henger sammen med synlighet og om den
går utover pårørende. Den syke blir i større grad tvunget til å tilpasse seg når sykdommen er
alvorlig, berører de rundt seg, og er synlig. Når i livsløpet sykdommen inntreffer vil også
påvirke sykdomserfaringen og tilpasningsprosessen. Den tilpasningsprosessen Charmaz
(1995) beskriver er veldig lik den Ruth Pinder (1988, 67-88) beskriver i sin studie av
Parkinsons-pasienter. Pasientene bedrev en konstant vurdering av egne evner, endringer,
oppfatninger om funksjonsnedsettelser og mulige tiltak som kunne iverksettes. Målet for
Pinder (1988) sine informanter var å oppnå en balanse og en form for ”normalitet”. Dette
innebar å fortsette med aktiviteter de tidligere hadde engasjert seg i, men tilpasse det til
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funksjonsnivået. Perioder med ubalanse var vanlig i perioder med endring hvor nye
avveininger må tas. Ubalanse kunne også komme av en uenighet om prioriteringer, eller på
grunn av ulik oppfatning om sykdommens hovedutfordringer mellom pårørende og den syke
(Pinder, 1988, 86). Til tross for at balansering av sykdommens utfordringer ble mer
komplisert ved forverring, utviklet de en kontinuitet i tilpasningsstrategier over tid. Aksept,
unngåelse, tildekking, motkjempe og kompromiss var strategier som gikk igjen i ulike stadier
i sykdomsforløpet.
Opplevelsen av å bli diagnostisert med en kronisk sykdom vil være annerledes enn å ha en
medfødt funksjonssvekkelse eller kronisk sykdom. Kronisk syke vil oppleve det Charmaz
(1995) betegner som en kropp i endring, det betyr at de stadig kjenner på fysiske endringer og
reduserte kroppsfunksjoner. Forskjellene mellom før og etter sykdommen inntreffer blir en
målestokk som brukes for å sammenligne deres endrede kropper opp imot (Charmaz, 1995,
662). Dette blir et mål på sykdommens utvikling og funksjonstapet. Dette kan virke
forstyrrende på harmonien mellom kropp og identitet, ettersom eget selvbilde ikke lenger
stemmer med den sosiale identiteten.
I følge Charmaz er tilpasning en måte å leve med en sykdom på. Andre måter er å ignorere
den, minimere den, kjempe mot, forsone seg med den eller omfavne den (Charmaz, 1995,
657-658). Dette er handlinger som går igjen i Radley og Greens (1985) modell. Når den syke
ikke kan kontrollere eller ikke merker effektene av sykdommen, blir den ignorert eller
minimert. Dette kan også skje hvis det er andre mål eller forhold i livet som ansees som
viktigere, som å beholde jobben. Å minimere eller ignorere sykdommen kan være en måte å
bevare en følelse av harmoni mellom kropp og identitet.
Mange kronisk syke forsoner seg med sykdommen i mange år, og tolererer den innenfor gitte
grenser. For eksempel, kan det å innse at de ikke lenger kan bo hjemme være en grense som
er vanskelig å krysse ettersom det innebærer tap av selvstendighet. Tilpasning til en svekket
kropp innebærer, for Charmaz (1995, 658), å løse spenningen mellom kropp og identitet.
Dette innebærer også å finne en måte å leve med eller håndtere sykdommen på, en balanse.
Charmaz er opptatt av at tilpasningsprosessen er en måte å finne en måte å leve et
meningsfullt liv, til tross for opplevelsene av tap og lidelse. Den enkelte utvikler individuelle
kriterier for en ”vellykket” tilpasning (Charmaz, 1995, 658). Charmaz sin definisjon av
tilpasningsprosessen ligner den ”regulerende” tilpasningsstilen fra modellen til Radley &
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Green (1985). Begge legger til grunn at den syke og pårørende kontinuerlig vurderer behov
opp mot tilgjengelige alternativer og justerer livssituasjonen deretter.
Tilpasning og pårørende
Radley (1989), Charmaz (1995) og Susan Gregory (2005) argumentert for at tilpasning til
sykdom blir en forhandling mellom egne, pårørendes og sosiale omgivelsers holdninger til
sykdommen og tilpasning. Radley (1989) har undersøkt tilpasning hos ektefeller, hvor
ektemannen er syk. Radley (1989, 236-239) ser en sammenheng mellom tilpasningsstil og (1)
mennenes holdning til egen sykdom (koronar hjertesykdom), (2) grad av fleksibilitet i
oppgavefordelingen mellom ektefellene og (3) betydningen av arbeid og familieliv for
ektefellene. Menn i ekteskap med ”tradisjonelle” oppgavefordelinger (hjemmeværende kone)
opplevde at dette begrenset forhandlinger om sykdomsperioden ettersom de følte at
forsørgeransvaret kom først. Charmaz (1995, 669) trekker spesielt frem at pårørende
påvirkeres av hvordan den syke velger å leve med sykdommen. Kronisk syke vil igjen
påvirkes av hva personer i omgangskretsen mener er den ”riktige” måten å takle sykdommen
på. Ofte vil pårørende være lettet over at den syke velger å tilpasse seg, men det kan også
oppleves som et nederlag. En del av tilpasningen, slik Charmaz definerer det, innebærer at
den syke tar ansvar for seg selv og sin sykdom. Dette kan føre til at ektefeller og partnere
føler mindre ansvar og behov for å overvåke den syke (Charmaz, 1995, 674-675; Radley,
1989, 237).
Gregory (2005, 387-389) fant i sin studie av familier med kostholds relaterte kroniske
sykdommer (cøliaki og koronar hjertesykdom) at spesielt kvinnelige partnere så diettkravene
som familiepraksis fremfor pasientens eneansvar. For familiene ble det å finne tilbake til
”normalen” en betydelig faktor i hvordan de håndterte sykdommen. ”Normalen” ble definert
som det samme som andre eller slik det var før sykdommen (Gregory, 2005, 388). Familiene
fant måter å bevare en følelse av normalitet gjennom familieforholdet, likevel ble det gjort
endringer, og i noen tilfeller rollebytter ved behov. Gregory (2005, 390) bruker Giddens
begrep om ontologisk sikkerhet for å vise hvordan familiene søkte stabilitet og forutsigbarhet
gjennom deres daglige rutiner og familiepraksis. Familienes tilpasning var preget av en
balanse mellom hva som hadde fungert tidligere, hva sykdommen krevde og minimere
følelsen av endring.
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Tilpasning til sjeldne diagnoser
Støtte fra familie, venner og god kommunikasjon med tjenesteytere trekkes frem som viktig
for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende, i litteraturen. I en rapport skrevet på
vegne av en irsk organisasjon for sjeldne diagnoser, Rehabcare, trekkes støtte fra
omgivelsene frem som spesielt viktig for familiers evne til å tilpasse seg sjeldne diagnoser
(McGarvey & Hart, 2008, 4). Dette var spesielt viktig i vanskelige tider, for eksempel ved
diagnostisering. Det var viktig for familiene å få hjelp, støtte og informasjon om rettigheter
og tjenestetilbud som var spesifikke for den sjeldne diagnosen. Tap av inntekt i familiene var
ikke uvanlig ettersom en del oppga at de ble tvunget til å trappe ned i stillingsprosent på
grunn av barnets omsorgsbehov. Mangel på forståelse og kunnskap om de sjeldne diagnosene
ble fremhevet som en kilde til frustrasjon for mange foreldre, og derfor var støtte fra andre i
samme situasjon helt avgjørende for deres håndtering av diagnosen (McGarvey & Hart, 4,
2008). Dette går igjen i flere undersøkelser (Grut et al., 2008, 178-179; Miller et al., 2009,
251-252; Trulsson & Klingberg 2003, 22-25, Gundersen, 2011, 91-93).
På grunn av diagnosens sjeldne natur er andre med den samme diagnosen en viktig kilde til
informasjon og støtte. Mange oppsøkte derfor støttegrupper eller foreninger. Foreninger
spesifikke til enkelt-diagnoser er også en viktig arena for å jobbe aktivt for å styrke kollektive
interesser (McGarvey & Hart, 2008, 62). I Norge kan man oppsøke kompetansesentre, i
tillegg finnes det også individuelle foreninger for noen av diagnosene. I en norsk rapport
trekker Grut et al. (2008, 180-182) frem at brukere og pårørende i Norge verdsatte
informasjonen, hjelpen og støtten de fikk fra kompetansesentrene og opplevde den som
relevant for deres situasjon. I en svensk studie trekker Trulsson og Klingberg (2003, 19-25)
frem at foreldre av barn med sjeldne diagnoser var opptatt av en balanse mellom deres
situasjonen, og støtten de fikk av omgivelsene og andre relevante hjelpeinstanser. Denne
balansen ble ansett som viktig for deres tilpasning til et liv med et barn med en sjelden
diagnose. Et lavt nivå med støtte gikk med andre ord utover deres evne til å tilpasse seg og
håndtere utfordringer forbundet med diagnosen. Kontinuitet, kunnskap, tilgjengelighet,
respekt og medvirkning var kriterier for det foreldrene definerte som god støtte. Dette gjaldt
både for profesjonelle hjelpere og sosiale omgivelser (Trulsson & Klingberg, 2003, 22-23).
Forskning på sjeldne diagnoser og tilpasning tyder på at i tillegg til søken etter en balanse, er
informasjon også viktig for familienes tilpasningsevne. Det er ikke bare viktig med
informasjon i seg selv, men at den ”rette typen” informasjon er tilgjengelig. Det er med andre
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ord viktig at kvaliteten på den tilgjengelige informasjonen om diagnosen, og relevante
tjenester er god og oppdatert (McGarvey & Hart, 2008, 6). Lignende funn går igjen i norsk
forskning, hvor det også ble lagt vekt på at internett var en viktig kilde til informasjon, og
støtte for foreldre av barn med en sjelden diagnose (Gundersen, 2011, 81-95). Å tilegne seg
informasjon var en viktig strategi for å håndtere og tilpasse seg en ny hverdag preget av
usikkerhet. Dette er også tilfellet i en amerikansk studie av foreldre med barn med den
sjeldne diagnosen Duchenne muskeldystrofi (Webb, 2005, 393). Å finne tilbake til
”normalen” var også et tema i familienes tilpasningsprosess. Foreldres tilpasning var preget
av fleksibilitet, både med tanke på prioriteringer men også med tanke på å prøve nye
løsninger ettersom barnets behov endrer seg med årene. De var opptatt av å holde seg
oppdatert på diagnosens utvikling for å prøve å forutse eventuelle endring i behov. De søker
derfor på relevante tjenester før behovene oppsto, slik at det var på plass når behovet kom
(Webb, 2005, 391).
Merete Røthing, Kristi Malterud og Jan C. Frich (2014) fant lignende tendenser i deres
undersøkelse av tilpasning blant norske Huntingtonpasienter og deres pårørende. I likhet med
Charmaz (1995), påpeker de at pårørendes oppfattelse av sykdommens alvorlighetsgrad kan
være avgjørende for tilpasningen. Pårørende i studien utviklet strategier for å håndtere
praktiske og følelsesmessige utfordringer som oppstår ettersom diagnosen utvikler seg
(Røthing et al., 2014, 569-576). I likhet med annen litteratur på sjeldne diagnoser var sosial
støtte og støtte fra tjenesteytere viktig for pasienter og pårørendes evne til å håndtere
utfordringene. Røthing et al. (2014) fant at pårørende bruker ulike tilpasningsstrategier
tilpasset de ulike fasene av Huntingtons. De prøvde blant annet å regulere informasjon om
sykdommen og balansere hensynet til vern og formidling både innenfor og utenfor familien.
Selv om de aksepterte diagnosen var de selektiv og bevisst på hva de sa til andre (Røthing et
al. 2014, 572). Pårørende og Huntingtons-diagnostiserte i undersøkelsen oppga at de
regulerte hvor mye og hva slags informasjon om Huntingtons de delte med andre
familiemedlemmer, venner og kollegaer. Annen forskning på tilpasning blant Huntingtons
rammede og pårørende viser at fornektelses strategier ofte er brukt for å unngå å tilpasse seg,
spesielt i en tidlig sykdomsfase (Lowit & Teijlingen, 2005, 38-47; Helder et al., 2002, 451).
Pårørende og rammede benektet tegn på sykdommen, unngikk å snakke om den og unngikk
situasjoner hvor sykdommen ble synlig. Dette gikk utover pårørendes evne til å forutse og
planlegge for fremtidige behov og utfordringer. Unngåelse og hemmelighold gikk også
utover deres muligheter for å få støtte fra familie og Huntingtons nettverk. Allikevel, når
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ektefeller og andre pårørende anser symptomene på diagnosen som alvorlig er det færre som
tar i bruk fornektelsesstrategier (Røthing et al., 2014, 574; Lowit & Van Teijlingen, 2005:
Helder et al., 2002, 450). Dette går igjen i litteratur på kronisk sykdom (Charmaz, 1995) og er
i tråd med Kellys (1986, 661) argumentasjon om at fornektelse og normalisering kan være en
vanlige reaksjoner ved sykdomsutbrudd. Fornektelse, hemmelighold og unngåelse vil by på
problemer i møte med hjelpeinstanser, dette er med andre ord en særegen utfordring for
Huntingtonspasienter og pårørende i møte med NAV.
Informasjon tidlig i livet kan ha betydning for hvordan Huntingtons-diagnostiserte og
pårørende takler diagnosen. McCabe & OConnor (2012, 30) sin studie viser at unge personer
som hadde vokst opp med kunnskap om Huntingtons taklet diagnosen bedre. Dette er i tråd
med andre lignende studier. Foreldre eller andre pårørende som ikke har mistanke om
diagnosen på forhånd reagerte ofte med sjokk, dette påvirket hvor mye de klarte å ta innover
av informasjon fra helsepersonell (Starke, Wikland & Moller, 2002, 353; Røthing et al.,
2014, 573-574). I slike situasjoner opplevde pårørende at de ikke hadde fått nok informasjon
eller at de hadde fått feil informasjon.
Undersøkelsene presentert ovenfor har fokusert på pasienter og pårørendes erfaring med en
sjelden diagnose og hjelpeapparatet. Deres erfaring med diagnosen og koordinering av
tjenester har vært hovedfokus i analysene. Denne oppgaven vil fokusere på hvilke
utfordringer brukere møter hos NAV, og hvordan de håndterer dette. For å kunne forstå
situasjonen informantene mine befinner seg i har det også vært nødvendig å gi leser ett
innblikk i hvordan en sjelden diagnosen har påvirker hverdagen. Utfordringer informantene
opplever å ha i hverdagen, som kan knyttes opp mot diagnosen, kan knyttes opp mot den
hjelpen de forventer å få av NAV. Som det vil fremkomme senere i dette kapittelet, er det en
sammenheng mellom brukertilfredshet med NAV og brukeres forventninger.
Tilpasning som usikkerhetshåndtering
En annen side av å leve med kronisk sykdom er usikkerhet. Usikkerhet kan være relatert til
diagnosen, til medisinsk kunnskap, årsaker, usikkerhet for fremtiden, hvor lenge ting vil
forbli usikkert, hvordan sykdommen vil utvikle seg, behandlingsmuligheter og om
tilgjengelige behandlinger vil fungere. Adamson (1997, 133-159) skiller mellom eksistensiell
og klinisk usikkerhet og har undersøkt hvordan de påvirker hverandre. I møtet med sykdom
blir eksistensiell usikkerhet et aspekt ved sykdomserfaringen og oppleves av den enkelte
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pasient ettersom de blir tvunget til å erkjenne at den kontrollen de har hatt over kropp, sinn
og fremtid er i fare (Adamson, 1997, 134-135). Denne usikkerheten er spesielt relevant for
pasienter som opplever sykdom som oppstår spontant eller fra en ukjent årsak. Klinisk
usikkerhet dreier seg om usikkerhet rundt diagnostiseringen, behandling av sykdommen og
kunnskapen som trengs for å forutsi utfall av sykdommen(prognosen). Det finnes derimot
regler, metoder og prosedyrer for å håndtere og redusere klinisk usikkerhet. Behandler
konfronterer usikkerheten ved sykdom for å prøve å finne frem til en kur, mens pasienten må
lære å leve med usikkerheten og tap av kontroll som hittil har vært tatt for gitt (Adamson,
1997, 154-155). Klinisk usikkerhet kan trigge en eksistensiell usikkerhet for pasienten. Å
innse at medisinsk kunnskap er ufullstendig, at behandlingen er basert på prøving og feiling
og at årsaken til sykdomsutbrudd er uvisst, selv om diagnosen i seg selv er konkret, kan
forsterke den eksistensielle usikkerheten (Bury, 1982, 172-175; Adamson, 1997, 135). Søken
etter en mer omfattende forklaring og et sikrere grunnlag for å takle sykdommen kan for
mange være tidkrevende.
I en studie av familier med en sjelden arvelig tilstand, neurofibromatosis type 1 (NF1), fant
Daniele Carrieri og kolleger (2016, 758) at familiene håndterte usikkerheten forbundet med
diagnosen ved å ta i bruk ulike strategier. Diagnosen er forbundet med mye individuell
variasjon og uforutsigbarhet både innenfor og mellom rammede familier. Personer med
diagnosen sammenlignet allikevel egen sykdom med andre i familien. Denne strategien ble
brukt for prøve å forutsi egen sykdomsutvikling og måle progresjon. En annen strategi for å
prøve å forutsi egen og andre familiemedlemmers sykdomsutvikling var å reflektere over hva
som var kjent eller ment om sykdommens utvikling (Carrieri et al., 2016, 759). Dette var ofte
basert på fortellinger om andre familiemedlemmers sykdomsutvikling. Dette går igjen i
forskning på kroniske sykdommer (Charmaz, 1995).
I likhet med Carrieri et al. (2016), Charmaz (1995) og tidligere nevnte studier på sjeldne
diagnoser fant Tonje Gundersen (2011) i sin undersøkelse av norske foreldres erfaring med
sjeldne diagnoser at informasjon var viktig. Å tilegne seg kunnskap om barnas diagnose var
viktig for å håndtere og akseptere den. Kunnskap ble dermed grunnlaget for å kunne se
fremover etter diagnostiseringen. Foreldrene opplevde at helsepersonell ikke kunne gi
tilstrekkelig informasjon om barnas diagnose. Dette var en kilde til stress og usikkerhet
(Gundersen, 2011, 85-93). Forum på internett, støttegrupper og foreninger ble aktivt brukt for
å tilegne seg informasjon og kunnskap om diagnosene, spesielt rett etter diagnostisering.
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Andres erfaringer ble også brukt som sammenligningsgrunnlag for egne erfaringer. Kunnskap
ble for foreldre med barn med sjeldne diagnoser en måte å gradvis bygge opp igjen et syn på
verden som forståelig og håndterbar (Gundersen, 2011, 94).

2.4 Møtet med NAV
Undersøkelsene som belyser brukernes relasjon til NAV kan grovt sett deles i to. Kvantitative
analyser av brukeres tilfredshet med utgangspunkt i spørreskjemaundersøkelser. Den andre
kategorien er kvalitative analyser av hvordan ulike arenaer for samhandling mellom brukere
og tjenesteapparatet fungerer. Begge former for undersøkelser er relevant for denne
oppgaven. Nedenfor vil jeg presentere teori og forskning for å gi et innblikk i ulike faktorer
som kan påvirke mine informanters erfaring med NAV og tilfredshet med tjenestene. Jeg vil
også gi en oversikt over ulike aspekter ved NAV som kan by på utfordringer.

2.4.1 Et mål om en brukerrettet tjeneste
NAV-reformen medførte, blant annet, et økt fokus på brukerperspektivet, brukermedvirkning
og et mål om individuell tilpasning av tjenester (Andreassen & Aars, 2015, 72-75,
Røhnebæk, 2016, 289). Dette har ført til at brukerne i større grad forventes å ta en aktiv rolle
i møte med NAV, et skifte fra passive klienter til aktive brukere. Forventningen er at
brukerne skal være pådrivere, stille krav og ta ansvar for å innhente dokumentasjon,
faktaopplysninger, samt bidra til å finne løsninger på egen situasjon (Jessen, 2010, 151).
Tanken er at dette skal gi brukerne større innflytelse over beslutningene som tas og føre til
raskere saksbehandlingstid. Tanken var at dette også ville løse ”kasteball” problematikken,
hvor brukere ble ”kastet” mellom de ulike instansene og ble værende på stønad lengre enn
nødvendig (Syltevik, 2013, 37-39). Det var gjerne brukere med sammensatte behov som
opplevde dette, ettersom deres situasjon ikke kunne løses av ett kontor. Dette var en stor del
av debatten som ledet inn mot NAV-reformen.
Parallelt med denne individualiseringstrenden med brukermedvirkning, har det også vært en
digitaliseringstrend av offentlige tjenester. Hvorvidt dette har påvirket skjønnsutøvelse og
brukertilpasning av tjenester er et omstridd tema. Maria Røhnebæk (2016) har tatt
utgangspunktet i arbeidssituasjonen for NAV-veiledere som jobber med
arbeidsavklaringspenger og undersøkt hvordan digitalisering av interne arbeidsprosesser har
påvirket reformens mål om økt individuell tilpasning. Digital informasjons- og
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kommunikasjonsteknologi (IKT) har fått en større rolle i utføringen av offentlige tjenester,
men har også begrenset veiledernes muligheter for skjønnsvurderinger i generell forstand
(Røhnebæk, 2016, 298-301). Samtidig har lovverket åpnet for mer skjønn. Rigiditet i digitale
løsninger førte til at ansatte opplevde å bli kontrollert og detaljstyrt av systemene, samt at
handlingsrommet til å gjøre prioriteringer i arbeidet minsket. Enkelte veiledere hadde lært seg
måter å omgå systemet på. Røhnebæk (2016, 301-302) trekker frem at veilederne opplevde å
slites mellom ”systemet” og hensynet til brukeren. Tidspress er trukket frem som en
utfordring til kvaliteten på tjenestene i Røhnebæk sin undersøkelse. Erfarne veiledere valgte
derfor strategier som å gjøre litt for flere brukere i stedet for å bruke mye tid på noen få.
Tidspress gikk spesielt utover oppfølgingssamtaler, og det var som regel ”kun de som sa i fra
som ble sett og hørt” (Røhnebæk, 2016, 299). Rigiditet, stor avstand mellom ”programmerte”
mål og hverdagens realiteter blir trukket frem som en utfordring ved IKT-løsninger i denne
studien, dette undergravet også målet om brukerrettede tjenester.
Frans Jorna og Pieter Wagenaar (2007, 209-212) har utført en lignende undersøkelse på to
offentlige kontorer i Nederland. De fant at slike endringer ikke begrenser skjønnsutøvelse
men tilslører det. Michael Lipsky (1980, 12-15) sine argumenter for at skjønn er en viktig del
av bakkebyråkraters arbeid blir ofte dratt inn i slike debatter. Han ser skjønn som nødvendig
for bakkebyråkraters arbeidsoppgaver ettersom de er komplekse, og ikke kan begrenses til
regler, retningslinjer eller instrukser på individuelt nivå. Bakkebyråkrater defineres som
personer ansatt i offentlig virksomhet, som er i direkte kontakt med borgere og utøver skjønn
i betydelig grad, for eksempel saksbehandlere og veiledere på NAV. Lipsky (1980)
argumenterer også for at skjønn er ment å understøtte saksbehandleres faglige integritet, som
er viktig for at brukere skal ha tillit til at deres individuelle omstendigheter blir tatt hensyn til.
Dette forutsetter at bruker kan kommunisere deres individuelle omstendigheter på en måte
som saksbehandler forstår. Saksbehandlers mulighet til å utøve faglig skjønn, og
kommunikasjon med bruker er viktig for brukers tillit til beslutningene som blir tatt. Dette vil
jeg komme tilbake til siden.
Kompetansekrav til bruker
Relasjonen mellom NAV og brukerne avspeiler et maktforhold som er asymmetrisk i
brukernes disfavør, ettersom brukerne ofte er i en sårbar situasjon og avhengige av NAV
(Hansen, Lundberg, Syltevik, 2013, 12). NAV kan stille krav og tilby muligheter, begge deler
kan potensielt ha store konsekvenser for brukere. I følge Andreassen & Aars (2015, 85) sin
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gjennomgang av studier innenfor evalueringen av NAV, peker de på at brukere blir pålagt
store og krevende oppgaver med å sette sammen sitt eget tjenestetilbud. En viktig del av å
være NAV-bruker blir derfor å finne ut hvordan systemet fungerer. Kunnskap om
forvaltningen blir en nøkkelressurs for bruker. Dette gjelder spesielt de med sammensatte
behov (Andreassen & Aars, 2015, 85; Oen, 2009, 74-75).
Kjetil G. Lundberg (2013) omtaler brukernes samordning av eget tjenestetilbud som
”brukerarbeid”, i sin undersøkelse av brukere på tidsbegrensede stønader med aktivitetskrav,
og deres erfaringer med NAV. Brukerarbeid er knyttet til oppfølgning av aktivitetskrav og
innsamling av nødvendig dokumentasjon. Kravene innebærer utfordringer for brukere,
ettersom brukere har svært ulike forutsetninger for å tilegne seg den nødvendige
”byråkratiske kompetansen” (Lundberg, 2013, 101-103). Dette kan skape utilsiktede
ulikheter i tjenester og tildelinger, ettersom så mye hviler på den enkeltes evne til å håndtere
systemet. Lundberg (2013, 104) peker på at brukerne gjennomgår en læringsprosess i møte
med NAV, hvor de lærer seg triks og strategier for hvordan forholde seg til ”systemet”. Noen
brukere forholder seg ”systemtro” til saksbehandlers beslutninger, enten fordi de ikke orker å
ta opp kampen eller ikke vet hvordan de klager. Dette kaller Lundberg (2013, 104) for en
passiv måte å forholde seg til NAV. Andre bruker stemmen sin i media, noen oppsøker
eksterne parter som advokat, brukerorganisasjoner eller sivilombudsmann. Å klage på et
vedtak hos NAV krever at brukere har kompetanse til å sette seg inn i juridiske og
administrative regler, noe ikke alle brukere har (Lundberg, 2013, 104). En av strategiene som
Lundbergs (2013, 105) informanter benyttet seg av var å være pågående for å få fart i
behandlingen av saken sin. Han nevner også regel- og rettighetsorienterte strategier, og
kompetanse til kunnskapsinnhenting og behovspresentasjon (2013, 105-107). Dette går ut på
å i forkant av et møte med NAV sette seg inn i regelverk og rettigheter for å kartlegge
muligheter.
I følge Lundberg (2013,101) er det to forhold som har bidratt til å øke kompetansekravene til
bruker; språk og IKT-løsninger. ”NAV-språket” som brukes av ansatte er komplisert og
uforståelig for mange. Byråkratisk sjargong fører til dårligere kommunikasjon mellom
brukere og NAV-ansatte, og at det oppstår avstand mellom partene. IKT-løsninger kan
oppleves som et hinder for noen brukergrupper. Lundberg (2013, 101-102) poengterer også at
kommunikasjon mellom bruker og saksbehandler, på en måte som bidrar til gjensidig
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forståelse, er viktig for å oppfylle målet om brukermedvirkning. Byråkratisk sjargong kan
være en sperre for god dialog med saksbehandler, og dermed gå utover brukermedvirkning.
Uansett hvilke strategier brukere velger, vil utfallet avhenge av deres evne til å samhandle
med systemet (Lundberg, 2013, 105). Samtidig kan brukere med mye byråkratisk innsikt
risikere å bli oppfattet som vanskelige brukere, som forsøker å utfordre saksbehandler. I følge
Lundberg (2013, 92-95) vil bruker-system-relasjonene alltid være preget av usikkerhet,
ettersom brukere er avhengige av kompetent og effektiv behandling. Brukere møter ansatte
med ulik kompetanse, og ulike profesjonelle kulturer og skjønn.

2.4.2 Kontakten med NAV
I 2016 ble en personbrukerundersøkelse gjennomført på vegne av NAV. Det har siden
opprettelsen av NAV vært vanlig å gjennomføre slike undersøkelser for å kartlegge utvikling
i brukertilfredshet. Temaene som ble dekket i 2016 er brukertilfredshet med service,
opplevelse av respekt, forventninger, tillit, informasjon fra NAV, opplevelse av
søknadsprosessen, service på telefon, elektroniske kanaler og erfaring med hjelpemidler.
Datamaterialet består av korte telefonintervjuer hvor brukere rangerte sin tilfredsheten med
ulike tjenester på en skala fra en til seks, med noen muligheter for å utdype. Undersøkelsen
gir ett inntrykk av nivået på brukertilfredsheten i norge. Jeg vil trekke ut elementer fra
Personbrukerundersøkelsen som er relevant for denne oppgaven, og supplere med andre
undersøkelser.
Arbeidssøkere, personer med nedsatt arbeidsevne, sykemeldte og familier med omsorg for
syke barn er brukergrupper som uttrykker behov for tett oppfølging fra NAV, og hyppig
kontakt med veiledere (Personbrukerundersøkelsen, 2016, 12). Over halvparten av brukerne i
undersøkelsen hadde vært i kontakt med NAV to til fem ganger i løpet av et halvt år.
Hovedparten hadde brukt flere kontaktformer, hvor brev på papir var den største kategorien,
etterfulgt av telefon og oppmøte på lokalkontoret (Personbrukerundersøkelsen, 2016, 13).
Brukere som mottar stønader, andre ytelser, foreldrepenger og familier med omsorg for syke
barn er de som har mest kontakt med NAV via brev på papir (Personbrukerundersøkelsen,
2016, 14). Dette er fordi en del stønader, som for eksempel hjelpestønad og grunnstønad,
foreløpig ikke er tilgjengelig som elektronisk søknad. Mottakere av foreldrepenger og
alderspensjon er de brukergruppene der flest ønsker elektronisk kommunikasjon, og færrest
foretrakk å oppsøke et NAV-kontor. Mine informanter faller innenfor slike brukergrupper.
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Det kom også frem i Personbrukerundersøkelsen (2016, 14-16) at hovedparten av brukerne
foretrekker elektronisk kommunikasjon med NAV.
Hans-Tore Hansen, Kjetil G. Lundberg og Liv Johanne Syltevik (2016) har undersøkt NAVbrukeres erfaring med de teknologiske løsningene. De har tatt utgangspunkt i
brukerundersøkelser utført mellom 2008 og 2016, i tillegg til å ha intervjuet 38 brukere.
Studien tar for seg brukergrupper med tiltak som forutsetter jevnlig kontakt med NAV;
mottakere av dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og eneforsørger (Hansen et al.,
2016, 6). Dette blir sammenlignet med tall for alderspensjonister, og brukere som mottar
familieytelser. Måten ulike brukergrupper tar kontakt med NAV, og bruker de elektroniske
verktøyene, henger sammen med forskjellen i deres livssituasjon og forpliktelser overfor
NAV (Hansen et al., 2016, 11). For eksempel, alderspensjonerte og brukere som mottar
familieytelser har ingen krav om å møte med NAV-ansatte. Sosialklienter må derimot møte
opp på lokalkontoret. Hansen et al. (2016, 9) argumenterer for at brukeres livssituasjon
henger sammen med måten de tar kontakt med NAV. Han foreslår at grunnen til at
alderspensjonister og mottakere av familieytelser tar i bruk nettsiden i stedet for å besøke
lokalkontoret, er at deres livssituasjoner er ”enklere”. Noe som ikke nevnes i denne
undersøkelsen er at dette kan også henge sammen med hvordan NAV er organisert.
Det ble i 2008 etablert sentraliserte spesialenheter for ytelsessaksbehandling og
pensjonsenheter (Andreassen & Aars, 2015, 96-97). Dette ble gjort for at lokale NAVkontorer skulle ha mulighet til å spesialisere seg på veilednings- og oppfølgingstjenester, som
krever direkte møte med brukere. Dette betyr at dersom brukere møter opp på lokale NAVkontorer med spørsmål om saker som behandles på forvaltningsnivå (foreldrepenger,
pleiepenger, grunnstønad, hjelpestønad, pensjon) vil de treffe veiledere som ikke arbeider
med ytelsene til vanlig (Andreassen & Aars, 2015, 116-117). De kan også bli bedt om å ta
kontakt på telefon, slik at de kan komme i kontakt med veiledere som har spesialisert seg på
ytelsen. Dette kan være deler av årsaken til at gruppene ikke tar kontakt med lokalkontorene,
og prioriterer å ringe eller bruke nettsiden. I følge Lundberg (2013, 95-96) kan denne
organisatoriske løsningen ha bidratt til å undergrave, heller enn styrke, målet om
brukerretting. Det kommer frem i hans undersøkelse at saksbehandlere har lite kontakt med
søkere, og dermed hviler saksbehandlingen på en forutsetning om at sakspapirene er
komplette og at bruker har sendt inn riktig dokumentasjon. Manglende sakspapirer kan
skyldes at brukeren selv ikke har framskaffet nødvendig dokumentasjon, men i mange
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tilfeller var årsaken at papirer forsvant da de ble overført fra NAV-kontorene til
forvaltningsenhetene (Lundberg, 2013, 106-107). I følge Lundberg skaper det organisatoriske
skillet mellom NAV-kontorene og forvaltningsenhetene en opplevelse av NAV som et fjernt
system som det er vanskelig å oppnå kontakt med.
Kommunikasjonsformer
I undersøkelsen til Hansen et al. (2016, 11) var nettsiden den foretrukne kontaktkanalen.
Oppmøte på lokalkontor og brev var de minst foretrukne kommunikasjonskanalene. Det at
brukere var i kontakt med NAV gjennom flere kanaler, blir forklart med at informasjon fra en
kanal, f.eks. nettsiden, førte til nye spørsmål (Hansen, 2016, 13). Personbrukerundersøkelsen
(2016, 18-25) peker på telefonkontakt som kommunikasjonsformen som brukes hyppigst for
å oppklare det som ikke ble oppklart i øvrige kanaler. I Hansen et al. (2016,13) sin
undersøkelse hadde 52 prosent ikke brukt NAVs nettside. Brukere som hadde brukt nettsiden
hadde brukt den for informasjonsinnhenting og selvbetjening (27%), kun selvbetjening (13%)
eller kun informasjonsinnhenting (7%). Hvordan nettsiden ble brukt forklarer Hansen et al.
(2016, 13) ved forskjell i krav ved de ulike tiltakene. For eksempel er arbeidsledige nødt til å
bruke nettsiden for å sende meldekort for å få utbetalinger.
Hansen et al. fant en kurvelineær sammenheng mellom alder og bruk av nettsiden, frem til en
alder på rundt 40 øker bruken for så å reduseres med stigende alder. Bruk av nettsidene stiger
med økende utdanningsnivå, og kvinner brukte nettsidene oftere enn menn (Hansen et al.,
2016, 14). Undersøkelsen viser at IKT blir brukt i kombinasjon med tradisjonelle
kontaktkanaler (Hansen, 2016, 18). For noen brukergrupper (dvs. nye alderspensjonister og
personer som mottar familieytelser) synes den nye teknologien å ha erstattet ansikt-til-ansikt
kontakt til en viss grad. Hansen et al. (2016) trekker frem at i intervjuene kom det frem at
IKT løsninger, som elektroniske søknadsskjemaer, fungerte dårlig for personer i komplekse
situasjoner. Dette fordi deres situasjon ikke passet inn i forhåndsdefinerte valgmuligheter
eller kategorier i de elektroniske søknadsskjemaene. Dette kan være en utfordring for mine
informanter, som nevnt medfører kroniske tilstander ofte sammensatte behov.
I likhet med Hansen et al. (2016) har også Erik Breit og Robert Solamon (2015, 312) funnet
tendenser til at eldre som ikke behersker IKT, og personer i komplekse situasjoner får
utfordringer med digitale selvbetjeningsløsninger. De konkluderer med at slike løsninger
stiller økte krav til kunnskap om pensjonsytelser og teknologi blant brukerne. Brukere som
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ikke besitter denne kunnskapen kommer dårligere ut. De peker også på at en ringvirkning av
at informasjon blir tilgjengelig for alle og at store deler av Norges befolkning har tilgang til
internett, er at tjenesteytere antar at brukerne selv kan sette seg inn i og forstå gjeldene
lovverk og regler. Dette kan være spesielt utfordrende for enkelte brukergrupper, som for
eksempel Huntingtonpasienter ettersom diagnosen innebærer kognitive utfordringer som gjør
det vanskelig å lære nye ting.
Hansen et al. (2016, 18) fant at IKT-ferdighetene blant brukergruppene øker med
utdanningsnivå og at sammenhengen mellom alder og ferdigheter er kurvelineær (høyst blant
middelaldrene). Forskjellene i ferdigheter blir koblet opp mot faktorer som livssituasjon og
behov. Noe av grunnen til at IKT-løsninger ikke har blitt erstattet av ansikt-til-ansikt møter
antas å være fordi løsningene er relativt nye, utfordringer ved å utvikle velfungerende
systemer, og fordi det fortsatt er mulig å kontakte NAV via tradisjonelle kanaler (Hansen et
al., 2016, 18-19). IKT-løsninger har forbedret informasjonstilgjengelighet for brukere som
behersker teknologien. Teknologien representerer nye kommunikasjonsmuligheter, men også
nye måter å kontrollere brukere. Dette innebærer nye muligheter for brukere å holde NAV
ansvarlige, samt at det blir enklere og raskere for brukere å finne dokumentasjon og
informasjon. For NAV blir det enklere å dele informasjon både internt og eksternt, og
kontrollere opplysninger gitt av brukere opp mot eksisterende offentlige register.
Lundberg og Syltevik (2013, 90) trekker frem at tilgjengeligheten til NAV blir bedre når alle
kanaler er åpne, men både telefon og nett krever en type kompetanse som kan være ulikt
fordelt. Når store deler av kommunikasjonen mellom bruker og NAV foregår på nett og
telefon, kan det føre til at NAV i mindre grad får kjennskap til brukere, og at brukere får
opplevelsen av å ha kontakt med et system, og ikke mennesker.

2.4.3 Brukertilfredshet
Bruker- og befolkningsundersøkelser viser at brukere stort sett er fornøyd med NAVs
tjenester, og føler seg respektert når de henvender seg til NAV. Gjennomsnittscoren på
brukertilfredshet med NAVs service totalt sett er 4,5, hvor 1 er svært misfornøyd og 6 er
svært fornøyd (Personbrukerundersøkelsen, 2016, 9). I Hansen (2013, 66) sin studie av
brukertilfredshet med NAV, finner han at brukertilfredsheten øker med alderen, samtidig som
den avtar med økende utdannelse. Dette forklarer han med forventninger, brukere har på
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forhånd dannet seg visse forventninger til NAV på bakgrunn av egne, eller andres erfaringer
og via kilder som oppslag i media (Hansen, 2013, 50). At tilfredshet avtar med økende
utdannelse, forklarer Hansen (2013, 66) med at høyt utdannede personer har høyere
forventninger til tjenestene.
Brukere som ofte måtte forholde seg til nye saksbehandlere var mindre tilfredse. Stabile
relasjoner mellom saksbehandler og bruker kan med andre ord være viktig for
brukertilfredshet. I Hansen et al. (2016, 15) sin studie var nivået med tilfredshet når det
gjelder informasjon på NAVs nettside synkende med økende utdanningsnivå, og lavere blant
personer født i Norge. Sammenlignet med yngre brukere, var eldre mer fornøyd med
nettsiden og selvbetjeningsløsninger. Kvinner var mer fornøyd med informasjon på nettsiden
enn menn.
Undersøkelser av pilotprosjekter i USA og Australia, har sett på fordeler og ulemper ved
IKT-løsninger i velferdstjenester. Studiene trekker frem at dette er kostnadseffektivt og øker
produktivitet, men brukere verdsetter personlig service (Hetling, et al. 2014, 540; Marston,
2006, 98-99). Dette gjaldt spesielt brukere i vanskelige situasjoner. Brukerne var positive til
elektroniske søknader, men mente at digitale løsninger ikke kunne gå på bekostning av
personlig interaksjon med saksbehandler. I den Amerikanske studien var det brukere som
foretrakk å møte opp på velferdskontoret, fordi IKT-løsninger opplevdes som upersonlig
(Hetling, et al., 2014, 534-536). Brukere i vanskelige situasjoner ville ha personlige møter for
å forsikre seg om at de hadde fylt ut skjemaer riktig, og søkt på riktig stønad. De hadde også
behov for å forklare sin situasjon, og hvorfor stønaden var viktig for dem. Brukere som
håndterte IKT godt foretrakk den upersonlige kontakten (Hansen et al., 2016, 18; Hetling et
al., 2014, 540-541). Dette viser seg å også være tilfellet i Norge, til tross for innføring av
IKT-løsninger har ikke antall personlige møter på NAV-kontorene gått ned (Andreassen &
Aars, 2015, 86).
Betydningen av kommunikasjon mellom bruker og saksbehandler, går igjen i litteraturen på
brukererfaringer hos brukere med sjeldne diagnoser. I undersøkelsen til Grut et al. (2008,
187) var mange av respondentene bevisst sin egen opptreden i møte med saksbehandlere, og
mente at kvaliteten i kommunikasjonen med saksbehandler hadde betydning for utfallet av
søknaden. Respondentene som karakteriserte forholdet til trygdekontoret som positivt, anså
seg selv som ressurssterke. De følte selv at de behersket tjenesteyternes språk, og evnet å
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tilegne seg kunnskap om systemet og regelverket. Samtidig opplevde respondentene dette
som svært urettferdig, belastende og tilfeldig. Flere opplevde å være i samme situasjon men å
få ulik hjelp (Grut et al., 2008, 187). Mange hadde derfor utviklet strategier for hvordan
kommunisere med saksbehandlere. Dette er noe jeg vil gå videre med i analysene.
Miller og kolleger (2009, 242-253) har undersøkt foreldre med barn med kroniske tilstander
og deres erfaring med offentlige tjenesteytere i Canada. Tre av diagnosene inkludert i studien
er sjeldne diagnoser. I likhet med informantene til Grut et al. (2008), var foreldrene opptatt av
at tjenesteyter kommuniserte med og hadde en god tone med dem, og at tjenesteyter hadde
kunnskap om barnet og diagnosen. Dette bidro til at foreldrene hadde et tillitsfullt forhold til
tjenesteyter som igjen bidro til effektivitet, i følge Miller et al., (2009, 253). Ulrika Trulsson
og Gunilla Klingberg (2003, 22) viser til lignende erfaringer blant foreldre med barn med
sjeldne diagnoser i Sverige. Foreldrene ønsket at fagfolk engasjerte seg, respekterte deres
kunnskap, fulgte dem opp, var tilgjengelige og hadde eller tilegnet seg kunnskap om barnets
diagnose. Dette går igjen i norske studier, Grut et al., (2008) og Gundersen (2011).
Gundersen (2011) viser også til at motsetninger mellom foreldrenes forventninger til
tjenesteytere i velferdsstaten og det de faktisk opplevde førte til frustrasjon. Når deres
forventninger ikke ble oppfylt førte det til at foreldrene satt igjen med følelsen av å bli
motarbeidet.
Misnøye
De minst fornøyde brukergruppene er mottakere av barnebidrag, mottakere av grunn- og
hjelpestønad og familier med omsorg for syke barn. Personer med analatresi og Huntingtons
faller innenfor brukergruppene. Andelen som er misfornøyd med NAVs service generelt er
større i denne gruppen enn i de andre gruppene (Personbrukerundersøkelsen, 2016, 11). Dette
er brukergrupper som har mange problemstillinger når de henvender seg til NAV. I følge
Hansen et al. (2016, 9-11) kan misnøyen henge sammen med at de som tar kontakt har flere
komplekse utfordringer som ikke nødvendigvis lar seg løse etter en samtale, og som kan være
utfordrende for et rigid system som NAV. At alderspensjonistene er de som er mest fornøyd
kan henge sammen med at de er den gruppen med lavest kontakthyppighet med NAV
(Personbrukerundersøkelsen, 2016, 17). Mottakere av barnebidrag skiller seg ut som den
brukergruppen som har hyppigst kontakt med NAV. I følge Stian Oen (2009, 74), fra
funksjonshemmedes fellesorganisasjon, er kronisk syke og funksjonshemmede sannsynligvis
overrepresentert blant brukere som ikke er fornøyd med NAVs tjenestetilbud. Dette forklarer
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han med at det er denne brukergruppen som har behov for flest tilbud, ettersom de har
sammensatte behov. Funksjonshemmede kan oppleves som krevende brukere, i følge Oen
(2009). Dette er fordi de ofte er opptatt av å finne gode løsninger på deres problemer, og dette
kan være krevende. For personer med små og sjeldne funksjonshemninger, og kroniske
sykdommer, kan det oppleves som krevende at diagnose og tilstand må beskrives i detalj ved
hver eneste kontakt med tjenesteapparatet (Oen, 2009, 74).
Hyppig saksbehandlerbytter kan, i følge Lundberg (2013, 99), skape utfordringer for en
konstruktiv relasjon, føre til forlenget saksgang og føre til at brukere får ulik og noen ganger
motstridende informasjon om rutiner, regler, plikter og muligheter. De vanligste årsakene til
at brukere klager på NAVs service er mangelfull oppfølgning, urimelig lang
saksbehandlingstid, manglende tilgjengelighet ved kontakt, manglende svar på henvendelse
og mangelfull veiledning og informasjon (Andreassen & Aars, 2015, 82-83). Klager på
vedtak behandles først av den instansen som fattet vedtaket, hvorav rundt 1/3 blir omgjort
(Andreassen & Aars, 2015, 83). Dette forklares med at manglende dokumentasjon kan være
årsaken til avslag i slike saker, og derfor blir mange av vedtakene omgjort i første
klageomgang.

2.4.4 Kunnskapsmangel
I Personbrukerundersøkelsen (2016, 20) kommer det frem at brukere var mest fornøyd med
veilederens holdninger, og kunne si seg enig i at veilederne virket interessert i å finne gode
løsninger. Brukerne var i mindre grad tilfredse med informasjonen de fikk av NAV, veiledere
hadde ikke god nok kunnskap om lover og regler relevant for brukernes sak. Dette er også
tilfellet i studier av brukere med sjeldne diagnoser.
Kunnskapsmangel blant tjenesteytere er et gjennomgående tema i Grut, Kvam og Lippestad
(2008) sin undersøkelse av brukere med sjeldne diagnoser og deres erfaring med offentlige
tjenesteytere i norge. Informantene oppga at selv om de vanligvis ble trodd fordi
funksjonsnedsettelsene var åpenbare, måtte de kjempe for hjelpetilbudet (Grut, et al., 2008,
18-20). Flere erfarte at trygdekontoret var firkantet i saksbehandlingen. Dette ble spesielt
fremhevet av informanter med diagnoser uten synlige kjennetegn. Grut et al. (2008, 186)
antyder at informasjons- og kunnskapsmangel hos saksbehandler kan være grunnen til at
brukerne opplevde nærmest rutinemessig avslag på søknader, for så å bli innvilget etter at
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søkeren hadde klaget. Flere hadde opplevd at begrunnelsen fra trygdeetaten for avslag var
mangel på dokumentasjon, eller at den tilgjengelige informasjonen ikke var tilstrekkelig for å
dokumentere behov. Dette medførte mye merarbeid og lang ventetid for brukerne. Brukerne
hadde tilegnet seg mye kunnskap om egen tilstand og diagnose. Flere hadde erfart at
tjenesteytere var uten kunnskap om deres diagnose. De erfarte også at tjenesteytere ikke
prioriterte å skaffe seg kunnskap og tok beslutninger, og foreslo tiltak utifra antakelser om
hva som var riktig. Brukernes forventninger var ikke at tjenesteytere skulle besitte kunnskap
om deres diagnose. De forventet å bli møtt med respekt når de formidlet kunnskap om egen
diagnose. Svært få opplevde dette (Grut et al., 2008, 182-185). Ettersom tjenesteytere ikke
hadde et kunnskaps- og erfaringsgrunnlag å handle ut i fra, påpeker Grut et al. (2008, 187) at
respondentene anså det som deres oppgave å sørge for at dette ble tilført saksbehandlingen av
saken sin. De opplevde også at de måtte sørge for at dette ble mottatt og forstått av
tjenesteyteren, for å oppnå et positivt resultat. Dette kan bli en utfordring for mine
informanter, som Lundberg (2013) påpeker vil det å følge opp egen sak på denne måten
kreve at bruker har byråkratisk kompetanse, noe ikke alle har.

2.4.5 Tilgang til tjenester
Bernard B. Schaffer og Huang Wen-hsien (1975) utviklet en tilgjengelighetsteori for å
forklare utfordringer ved et offentlig tiltak for småbønder i India. Teorien tar for seg
utfordringer brukere står overfor i møte men offentlige tjenester. Forholdet mellom brukere
og forvaltningen avhenger av i hvilken grad, og på hvilken måte brukere kommer i kontakt
med forvaltningen (Schaffer & Wen-hsien, 1975, 15-16). Denne teorien kan bidra til å belyse
noen av utfordringene ved tilgang til tjenester som mine informanter står overfor i møte med
NAV.
Schaffer og Wen-hsien skiller mellom administrative og markeds-fordelingssystemer, men
konsentrer seg om førstnevnte. En forutsetning for et administrativt fordelingssystem er at
forholdet mellom forvaltningen og brukerne er strukturert av regler. I tillegg må brukere
akseptere tre betingelser for å få tilgang; de må demonstrere at de kvalifiserer for å motta en
ytelse, akseptere eksisterende regler for prioritering, og møte tjenesteytere som representerer
systemet (Schaffer & Wen-hsien, 1975, 22-25). Dette administrative fordelingssystemet sees
som en tilgjengelighetsstruktur som består av terskel, kø og skranke. Med dette følger
adgangsregler, prioriteringsregler for hvordan køen avvikles, samt regler for tildeling og
regler for samhandlingen mellom tjenestemenn og brukere.
33

Tanken er at et komplisert fordelingssystem kan føre til skjevfordelinger, fordi brukere har
ulike forutsetninger for å navigere i systemet. I følge Schaffer & Wen-hsien (1975, 28-30) vil
NAV være et eksempel på et administrativt fordelingssystem med en kompleks
tilgjengelighetsstruktur. Dette kjennetegnes ved at NAV har kompliserte og tvetydige regler
som ikke er kjent av alle, og som kan endre seg over tid. Unntak forekommer, muligheten for
skjønn foreligger, og ulikheter i behandling forekommer. I slike fordelingssystemer vil den
faktiske fordelingen av goder ofte ikke svare til brukernes forventninger, egne vurderinger av
behov, og reglene vil ofte bli oppfattet som urettferdige og lite formålstjenlige. Schaffer og
Wen-hsien (1975) sin tilgjengelighetsteori går igjen i flere studier av relasjoner mellom
forvaltning og brukere i Norge (se Bleiklie, Jacobsen & Thorsvik, 1997; Jacobsen et al. 1982;
Lundberg, 2012).
Scott Kerr (1983) er mindre kjent, men hans modell vil være nyttig for å tolke utfordringene
mine informanter har med NAV. Kerr (1983) utviklet en modell for å forklare hvorfor eldre i
England med rett på tilleggspensjon ikke søkte om det. Modellen identifiserer seks terskler
brukere må overkomme i møte med en offentlig forvaltning. Brukers evne til å håndtere
tersklene vil ha betydning for om brukere søker om, og får hjelpen de har krav på (Kerr,
1983, 120). Modellen består av følgende terskler: (1) oppfattet behov, (2) kunnskap om
systemet, (3) kvalifikasjons antakelser, (4) nytte antakelser, (5) oppfatninger og følelser, og
(6) kunnskap om rettigheter. Den første terskelen, oppfattet behov, går ut på at brukeren må
oppleve å ha et behov og erkjenne dette. Dette kan trekkes tilbake til den tidligere
diskusjonen om tilpasningsprosessen blant kronisk syke, hvor det å definere og avgrense
sykdom og konsekvenser står sentralt. Å identifisere behov som kan knyttes opp mot NAVs
tjenester vil derfor være en viktig forutsetning for å få hjelp av NAV. Denne
”behovsterskelen” i Kerrs (1983, 121) modell har størst betydning ved selektive
behovsprøvde ytelser, som grunnstønad, hjelpestønad og hjelpemidler. Behovsterskelen er
ikke relevant for tildeling av universelle ytelser, som barnetrygd og alderspensjon.
Den andre terskelen, går ut på hvor mye kunnskap brukerne har om NAV-systemet. For
eksempel, kan manglende byråkratisk kompetanse eller evne til å kommunisere med
”systemet” være en utfordring for brukere (Jessen, 2010, 153-154; Jacobsen et al. 1982, 2949; Bleiklie et al., 1997, 316). Lundberg (2013, 92) trekker frem at å lære seg å kommunisere
med ”systemet”, er en del av læringsprosessen som bruker går igjennom i møte med NAV.
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Som nevnt har økt tilgjengelighet av informasjon, og brukermedvirkning ført til økte krav til
kunnskap hos bruker. Brukere har ulike forutsetninger for å tilegne seg innsikt og kunnskap
om forvaltningen, dette er det byråkratisk kompetanse dreier seg om. Brukere vil også ha
ulike evner til å argumentere og fremstille sin sak i tråd med gjeldene regelverk og praksis.
Uformelle samhandlingsnormer, og byråkratiske regler for språk kan oppleves som en
barriere og en fremmed form for kommunikasjon for personer med lite erfaring med dette
(Jessen, 2010, 154; Lundberg, 2013, 101-103).
Det tredje stadiet til Kerr (1983) går ut på at brukerne må være informert eller vite om at det
finnes et relevant tilbud som dekker deres aktuelle behov. Det fjerde stadiet går ut på at
brukere foretar en vurdering av den antatte nytten ved å oppsøke hjelp. For eksempel, kan
stønader med lange søknader og strenge dokumentasjonskrav bli underbrukt fordi de ansees
som mer jobb enn stønaden er verdt. Det er også stigma assosiert med å motta offentlige
ytelser, som kan heve terskelen for å søke (Garthwaite, 2015, 9; Bleiklie et al., 1997, 316).
Det femte stadiet handler om brukernes egne oppfatninger, tanker og følelser om NAV.
Mistro til selve søknadsprosedyren, for eksempel frykt for at den skal bli ubehagelig eller
langvarig, kan bidra til at brukere ikke søker på en stønad de har behov for og har kunnskap
om. Det siste og kanskje viktigste stadiet er kjennskap til rettigheter (Kerr, 1983, 122).
Manglende informasjon, mistro og negative holdninger til søknadsprosessen kan føre til at
brukere ikke søker (Kerr, 1983, 125; Jessen, 2010, 153; Bleiklie et al., 1997, 316-317).
Et økende krav til selvbetjening, og dokumentasjon i form av skjemaer kan for noen brukere
være krevende. Lundberg (2013, 104) trekker frem at hvordan brukeren forholder seg til
NAV-systemet, og hvordan de opptrer henger sammen med kompetanse og forståelse av
NAV. Mange forholder seg ”systemtro” til organisasjonens beslutninger, de aksepterer
saksbehandlers beslutninger, og gjør ikke motstand selv om det er av egen interesse. Brukere
som behersker den nye teknologien og nettbaserte kommunikasjonsformer vil lettere kunne
nå frem i systemet (Jessen, 2010, 154; Hansen et al., 2016, 18; Hetling et al., 2014, 540-541).
Normen og idealet om upersonlig og formell saksbehandling kan dermed skape situasjoner
der forvaltningen fungerer mest effektivt overfor brukere som er flinkest til å stå på krav.
Møtet med forvaltningen kan for brukere oppleves som en avmaktssituasjon, ettersom
kontakten medfører kontroll og utlevering av personlige opplysninger (Rothstein, 2005, 6266). Enkelte kan oppleve kontrollen som ydmykende og føle at den bidrar til
35

mistenkeliggjøring (Rønning & Solheim, 2000, 19; Lundberg, 2013, 98). Selv om de fleste
ytelser tildeles i henhold til faste kriterier, vil det ofte ligge et element av behovsprøving som
medfører at søker må legge frem detaljerte opplysninger om seg selv og sin livssituasjon.
Dersom brukere opplever at de må forsvare og legitimere sine rettigheter eller behov overfor
velfersforvaltningen, kan det oppstå mistillit og samhandlingsproblemer (Jessen, 2010, 154;
Kerr, 1983, 125; Rothstein 2005, 100-105). Dette kan føre til at brukere ikke søker på ytelser
de har krav på. Når velferdsforvaltningen skal vurdere hver enkelt sakstilfelle på grunnlag av
skjønn og individuelt behov, er brukere mer utsatt for moralske og personlige vurderinger, og
vilkårlig behandling enn de er i møtet med universelle og rettighetsbaserte ordninger
(Rothstein, 2005, 100-129; Jessen, 2010, 154).

2.4.6 Stigma og stigmakontroll
I denne delen vil jeg gå nærmere inn på hvordan stigma og diagnosens synlighet kan være en
utfordring i møte med NAV.
Erving Goffman (1963, 4-5) definerer stigma som en uønsket annerledeshet, også kalt avvik,
som forhindrer innehaveren fra å oppnå sosial aksept. Stigmaet blir et merke på en uønsket
annerledeshet. Stigmatisering av personer er når kjennetegn på en uønsket annerledeshet
tillegges negative eller sosialt uønskede egenskaper. Goffman er kritisert for at denne
definisjonen av stigma er for vag, utelater maktperspektivet og er fokusert på individnivå
(Link & Phelan, 2001, 365-377). I denne oppgaven er definisjonen tilstrekkelig, ettersom det
er strategiene Goffman beskriver for å unngå stigma (stigmakontroll) som vil være relevant
for tolkningen av informantenes erfaring med NAV.
Goffman (1963, 4-8) skiller mellom tre typer stigma: fysiske avvik, avvikende oppførsel eller
moral, og stigma rettet mot rase, nasjon eller religion. Stigma knyttet til fysiske avvik og
avvikende oppførsel er relevant for mine informanter. Hvordan og hvor mye stigmaet
påvirker sosiale relasjoner og interaksjoner henger sammen med stigmaets grad av synlighet,
og hvor forstyrrende det er for interaksjonen. Synlighet henger sammen med stigmasymboler.
Hvorvidt stigmasymboler avslører et stigma avhenger av omgivelsenes evne til å tolke
symbolet som et tegn på stigmaet. For personer uten tydelige tegn på stigmaet, vil sosiale
interaksjoner preges av å kontrollere informasjon om annerledesheten (Goffman, 1963, 4243). Bærer av stigma må avgjøre om de skal røpe det, hva de skal si til hvem, når og hvor.
Hvor forstyrrende stigmaet er for flyten av sosiale interaksjoner er situasjonsbetinget, og
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henger også sammen med grad av synlighet (Goffman, 1963, 49-51). For eksempel vil
Huntingtons, på grunn av rykninger og kognitive symptomer, være mer forstyrrende enn
analatresi.
Stigmakontroll kan sees på som en variant av det Goffman (1992, 172) kaller
inntrykksstyring. Goffman mener at sosiale relasjoner er preget av at mennesker ønsker å gi
et bestemt inntrykk av seg selv, dette er det han kaller inntrykksstyring. I Gunhild Brubakken
og Liv Johanne Syltevik (2013, 138-145) sin observasjonsstudie av møter mellom NAVansatte og langtidssykemelde brukes dette begrepet for å illustrere hvordan
langtidssykemeldte ønsket å fremstå for sin saksbehandler. Stigmakontroll kan sees på som
en form for inntrykksstyring ettersom det har til hensikt å gi et bestemt inntrykk.
Stigmakontroll gjøres for å unngå den fulle vekten av stigmaet (Goffman, 1963, 102-103).
Stigmakontroll blir gjeldene først og fremst i det Goffman (1963, 51-52) kaller ”det
offentlige liv”. Dette er situasjoner hvor en er i kontakt med fremmede eller bekjente. I
kontrast er ”det private liv” interaksjoner med nære venner og familie. Former for
stigmakontroll er ”passing”, ”covering” og informasjonskontroll. Goffman (1963, 73-91)
bruker begrepet ”passing” for å beskrive handlingen hvor en stigmabærer utgir seg for å være
”normal” ved å skjule stigmaet. På grunn av gevinsten ved å bli ansett som normal, mener
Goffman (1963, 100) at nesten alle personer som er i en posisjon til å fremstå som ”normal”
vil gjøre det. Dette gjelder spesielt for personer med stigma som er forbundet med ”det
private liv”. Dette er stigma som omfatter tema som ikke er vanlig å snakke om til fremmede
eller bekjente, for eksempel kroppslige funksjoner som ellers er skjult. I møte med NAV vil
det derimot være nødvendig for mine informanter å fortelle om diagnosen.
Stigma er ikke nødvendigvis bare noe innehaveren opplever. Det er flere studier som tyder på
at nære relasjoner eller omsorgsansvar kan føre til at pårørende opplever stigma som resultat
av deres tilknytning. Foreldre og spesielt mødre av barn med fysiske, psykiske eller atferdsproblemer kan oppleve stigmatisering, ofte høflighetsstigma (Francis, 2012, 927-942;
Birenbaum, 1970, 199-204). For noen foreldre kan stigmatisering føre til at foreldrene føler
skyld for barnas problemer. Høflighetsstigma opplevdes som stirring og negativ
oppmerksomhet rundt barnets oppførsel eller utseende. Mødre med små barn var spesielt
utsatt for begge typer stigma (Francis, 2012, 939). Foreldrenes sosiale nærhet til barna og
deres tilsynelatende skyld for barnas oppførsel er viktige kilder til variasjon.
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Som nevnt kan det å motta offentlige ytelser oppleves stigmatiserende. Relasjonen mellom
bruker og tjenesteyter kan preges av at kroniske sykdommer er assosiert med et stigma.
Stigma kan utfordre legitimiteten til brukeres utfordringer som de fremlegger i møte med
NAV. Informasjonskontroll er den formen for stigmakontroll som er mest relevant i møte
med NAV. Å kontrollere informasjonen om stigmaet innebærer å være bevisst på hvem som
får informasjon om stigmaet og hvor mye (Goffman, 1963, 41-44).
Kayleigh Garthwaite (2015, 1-13) har undersøkt hvordan 25 kronisk syke og
langtidssykemeldte i England erfarte det å bli ufør. For hennes informanter ble det å ta et
utpreget medisinsk syn på funksjonshemningen en måte å separere seg fra
funksjonshemningen. De identifiserte seg derfor kun som funksjonshemmet i situasjoner hvor
det var nødvendig av offisielle grunner, for eksempel for å søke om offentlige ytelser eller
hjelpemidler. Å motta stønad og andre tjenester, medførte en form for tilleggsstigma, “dual
stigma” (Garthwaite, 2015, 9). Det vil si at stigmaet ved å være stønadsmottaker kommer på
toppen av stigmaet de opplevde med å være kronisk syk. Til tross for at mange i
undersøkelsen ikke identifiserte seg som funksjonshemmet, var legitimitetsproblemer rundt
sykdomsstatusen en bekymring. Spesielt for personer med en lite synlig sykdom. Legitimitet
var viktig for brukerne ettersom de opplevde en økt mistenkeliggjøring både av media, det
offentlige og den sosiale omverdenen (Garthwaite, 2015, 6-7). Å ikke bli trodd opplevdes
som stigmatiserende, derfor ble det å sørge for legitimiteten av deres sykdomsnarrativ viktig.
De opplevde et krysspress mellom ønsket om å leve så normalt som mulig, og håpet om
forbedring (Garthwaite, 2015, 7-9). Garthwaite (2015, 5-6) fant også at mange av
informantene drev med stigmakontroll. Stigmakontroll ble tatt i bruk i møte med offentlige
instanser ved at den syke presenterte sin verste dag i søknader om stønad for å være sikker på
å bli trodd.
Lignende funn går igjen i Aimee Bruke Valeras (2010, 1-22) studie av personer med skjulte
funksjonshemninger. Valeras (2010, 6) fant i tillegg at personer med skjulte
funksjonsnedsettelser opplevde å ikke ble trodd når de fortalte om plagene. De opplevde å bli
sammenlignet med personer med synlige funksjonshemninger, med en antakelse om at deres
utfordringer var mindre ettersom de var mindre synlig. Dette har også vist seg å være tilfellet
i Norge. Respondenter i Grut og kollegers (2008, 176) studie opplevde ulike reaksjoner fra
venner, familie, kollegaer og tjenesteapparatet som følge av diagnosens synlighetsgrad. De
argumenterer for at deres funn støtter opp under at det er enklere for personer med synlige
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diagnoser å få hjelpe- og støttetiltak hos trygdeetaten. Dette var likevel ikke tilfellet for alle,
for eksempel hadde respondenter med svært synlige hudsymptomer vansker med å få
tilpasset hjelp. Foreldre med barn med analatresi kan ha lignende utfordringer i møte med
NAV.

2.5 Oppsummering
I første del av dette kapittelet har jeg redegjort for litteratur som kan være relevant for å forstå
de utfordringene mine informanter står overfor, som følge av at de har en sjelden diagnose.
Dette gir en kontekst for å forstå utfordringene de har i hverdagen, i møte med NAV og
hvordan de har valgt å håndtere dette. Charmaz (1995) og Radley & Green (1985 & 1987)
sine bidrag gir ett innblikk inn i hvordan det er å leve med kronisk sykdom, og medfølgende
utfordringer. Flere av de tidligere nevnte studiene av erfaringer med sjeldne diagnoser og
hjelpeapparatet trekker frem at det var viktig for pasienter og pårørende med støtte fra
omgivelsene, tilgjengelighet av informasjon om diagnosen og kunnskap blant tjenesteytere.
Dette er relevant for å forstå den situasjonen mine informanter befinner seg i, ettersom det
kan ha betydning for deres forventninger til NAV. Som nevnt av Gundersen (2011) og
Hansen (2013) vil informantenes forventninger til NAV henge sammen med deres opplevelse
av NAV.
I siste halvdel av dette kapittelet gjennomgår jeg litteratur som belyser
samhandlingsproblemer med NAV, med hovedfokus på brukernes erfaring. Eksisterende
forskning på brukere med sjeldne diagnoser, og deres erfaring med velferdstjenester har vært
opptatt av å se på deres samlede erfaringen med hjelpeapparatet. Spesielt
samhandlingsproblemer mellom de ulike hjelpeinstansene. Jeg har presentert ulike
brukerundersøkelser og trukket frem det som kan være relevant for mine informanters møte
med NAV. Schaffer & Wen-hsien (1975) sin tilgjengelighetsteori og Kerr (1983) sin modell
belyser ulike utfordringer og terskler som kan by på utfordringer for brukere i møte med
NAV. Lundberg (2013) sin undersøkelse trekker frem strategier og triks brukere lærer seg og
tar i bruk for å navigere i NAV-systemet. Goffmans (1963,1992) begrep stigma,
stigmakontroll og inntrykkstyring er sentrale begrep for å tolke opplevelsene til mine
informanter.
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3 Metode og data
Kapittelet vil redegjøre for hvordan prosjektet ble planlagt, utført og hvilke beslutninger som
ble tatt underveis.

3.1 Valg av metode
Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan personer med sjeldne diagnoser forholder
seg til NAV, og hvilke utfordringer de møter på. Jeg har valgt en kvalitativ tilnærming
ettersom målet var å få tilgang til opplevelsen til personer med sjeldne diagnoser. På grunn av
et ønske om fyldige data og mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål, falt valg av
fremgangsmåte på semistrukturerte intervjuer. Det kvalitative forskningsintervjuet kan
defineres som en samtale mellom forsker og informanten, hvor samtalen styres av de temaene
forskeren er interessert i (Thagaard, 2013, 98). Formålet med denne samtalen er å forstå
verden ut i fra informantenes ståsted (Kvale & Brinkmann, 2009, 21). Det innebærer å få
frem betydningen av informantens erfaringer og å avdekke deres opplevelse av verden. Dette
er i tråd med målet for oppgaven og det som er blitt gjort tidligere på feltet.
For å besvare forskningsspørsmålet har jeg valgt ut to ganske ulike sjeldne diagnoser,
Huntingtons og analatresi. Formålet er å undersøke om blant annet diagnosens synlighet har
noe å si for deres opplevelse med NAV, slik tidligere forskning indikerer (Grut et al., 2008;
Valeras, 2010; Garthwaite, 2015). Komparativt casestudier kjennetegnes av at forskeren
studerer mye informasjon om få enheter og utvikler en forståelse av et fenomen basert på de
utvalgte enhetene (Thaagard, 2013, 56). Hensikten er å sammenligne erfaringene for å få
frem felles og ulike erfaringer.
Intervjuene ble lagt opp til å være semistrukturerte. Dette betyr at jeg på forhånd hadde
forberedt noen spørsmål til intervjuet, i form av en intervjuguide. Denne intervjuformen tillot
meg til å stille oppfølgingsspørsmål til informantene underveis for å sikre fyldige data. Delvis
strukturerte intervjuer er en situasjon hvor forskning og planlegging produserer en samtale
styrt av forskeren. Ettersom informantenes svar ikke kan forutsees på forhånd må
intervjueren underveis improvisere spørsmål som følge av svarene på de planlagte
spørsmålene (Wengraf, 2001, 5). Før intervjuene hadde jeg forberedt en intervjuguide med
seks åpne spørsmål om tema, basert på teori og tidligere forskning, jeg tenkte var relevant for
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problemstillingen. Ettersom det er lite tilgjengelig litteratur på temaet var jeg usikker på hva
som ville være relevant, jeg valgte derfor å stille åpne spørsmål for å gi informantene rom til
å svare utfyllende. Tom Wengraf (2001, 5) mener at intervjueren må regne med å
improvisere en del av responsen til informantenes svar. Derfor øvde jeg meg på å lytte aktivt
og stille gode oppfølgingsspørsmål i sosiale settinger i forkant av intervjuene. Jeg fikk
tillatelse til å ta lydopptak av alle intervjuene, dette ga meg frihet til å konsentrere meg om å
være en aktiv lytter som var avgjørende for å stille gode oppfølgingsspørsmål til
informantene. Dette ga meg blant annet mulighet til å be informanten utdype temaer som jeg
ikke har tenkt på i forkant (Thagaard, 2013, 98). Dette samsvarer med Grounded Theory som
en måte å gjøre forskning på, hvor forskeren ikke skal bestemme på forhånd hva som vil være
relevant, men la dataene avgjøre hva som er relevant og hvilke teorier som skal brukes. Jeg
vil komme tilbake til grounded theory senere i kapittelet.
For å lykkes med delvis strukturerte intervjuer er det viktig at forskeren er godt forberedt før
intervjuet, lytter aktivt og stiller gode spørsmål under intervjuet, samt setter av mer tid til
tolkning og analyse i etterkant (Wengraf, 2001, 5). Kvale og Brinkmann (2009, 174) legger
vekt på at kvaliteten på intervjuene er viktig, spesielt med tanke på kvaliteten på analysen,
verifisering og rapportering av intervjuet. De trekker frem at de tre viktigste
kvalitetskriteriene for et intervju er: intervjuet tolkes mens det pågår, intervjueren verifiserer
sine fortolkninger av intervjupersonens svar underveis og at intervjuet er
”selvkommuniserende”. Jeg var i intervjuprosessen bevisst mine tolkninger og tanker jeg
gjorde meg underveis. Av den grunn var jeg påpasselig med å stille kontrollspørsmål for å
sikre at min forståelse med informanten. Dette fungerte som en kvalitetssikring på at jeg
hadde forstått deres opplevelse.
Blaikie (2010, 21-22) legger vekt på at det er viktig å ta hensyn til konteksten eller settingen
hvor datamaterialet blir innhentet, og anerkjenne forskjellene mellom dem med tanke på hva
slags data man får. Datamaterialet setter begrensninger for hva det kan brukes til, og hva det
kan si noe om. Blaikie nevner fire hovedkilder for datainnsamling: naturlige settinger
(observasjon o.l), semi-naturlige settinger, kunstige settinger (f.eks. eksperiment.) og sosiale
gjenstander (tekst, bilde, video). Denne undersøkelsen baserer seg på data som er samlet fra
en semi-naturlig setting, en setting hvor personer blir intervjuet om aktiviteter eller forhold i
deres liv. Siden jeg er interessert i en brukergruppes forhold til NAV er det naturlig å
intervjue personer med slik erfaring for å få tilgang til deres opplevelser. Dersom jeg for
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eksempel, hadde observert samme personene i interaksjon med NAV ville jeg ikke fått
samme innsikt som jeg vil i et intervju. På grunn av tidsmessige begrensninger hadde jeg ikke
mulighet til å gjøre observasjoner i tillegg til intervjuene.
Gruppeintervjuer, kunne vært nyttig for å få innsikt i holdninger, meninger og felles
erfaringer. Ulempen med gruppeintervjuer er at personer med andre synspunkter enn de som
fremmes ikke kommer til ordet, eller ikke tørr å ta ordet (Thagaard, 2013,99). Å snakke om
personlige opplevelser foran en gruppe ukjente mennesker, kan virke mer skremmende for
noen informanter enn å delta i et dybdeintervju. Gruppeintervjuer kan være mer krevende for
informantene med Huntingtons ettersom de har behov for ro og betenkningstid. På grunn av
denne problematikken, og på grunn av at det kan være utfordrerne å samle flere informanter
på samme sted til samme tid, valgte jeg enkeltintervjuer.

3.1.1 Begrensninger
Det kvalitative forskningsintervjuets styrke er den privilegerte tilgangen til informantens
dagligverden (Kvale & Brinkmann, 2009, 181). Som med andre metoder er det begrensninger
som må respekteres. Hensikten med intervjuer er ikke å teste hypoteser eller bekrefte
meninger (Seidman, 1991, 69). Intervjuer kan imidlertid brukes for å be informantene
rekonstruere sin erfaring for å utforske dens mening. Hensikten er heller ikke å generalisere,
men utforske mine informanters erfaring med NAV og hvordan de forholder seg til NAV. En
av begrensingene ved å intervjue personer om noe de har opplevd i fortiden er at noe kan
være glemt, og hendelser tolkes ofte i dagens lys. Det kan være både positivt og negativt. Jeg
opplevde allikevel at informantene hadde opplevelsene ferskt i minne, samtidig som de fleste
hadde nok avstand til å kunne snakke uhemmet om opplevelsene.

3.2 Rekruttering
Etter at prosjektet hadde blitt godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)
sendte Senter for Sjeldne Diagnoser på Rikshospitalet ut et informasjonsskriv om prosjektet
med forespørsel om deltakelse (Vedlegg 1) til samtlige potensielle informanter på vegne av
meg. Informanter som var bosatt i området rundt Oslo og Akershus mottok forespørsel om
deltakelse. De potensielle informantene som mottok forespørsel om deltakelse ble strategisk
utvalgt av SSD på bakgrunn av bosted og helsetilstand, med tanke på å ha helse til å stille opp
i et intervju.
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Informasjonsskrivet inneholdt mitt mobilnummer og e-postadresse, det oppfordret potensielle
informanter til å ta kontakt med meg direkte angående deltakelse. SSD la med et
informasjonsskriv i tillegg til mitt informasjonsskriv i konvoluttene som informerte om at de
støttet prosjektet og at eventuell deltakelse ikke ville påvirke deres forhold til SSD (Vedlegg
2). I tillegg fikk potensielle informanter en ferdig frankert svarkonvolutt, slik at de som
ønsket å delta kunne returnere informert samtykkeskjemaet direkte til meg. Jeg fikk ikke
tilgang på pasientenes navn eller kontaktinformasjon før jeg mottok de returnerte
samtykkende eller informantene selv tok kontakt med meg og ytret sitt ønske om å delta. Jeg
vet ikke hvor mange som fikk informasjonsskrivet og kan dermed ikke uttale meg om
andelen som var villig til å delta. Jeg mottok totalt ni henvendelser fra informanter som var
villige til å delta på intervju.

3.3 Utvalget
Datamateriale består av intervjuer med personer med diagnosene Huntingtons og analatresi
og deres pårørende. Det er store forskjeller mellom diagnosene. Huntingtons slår ut sent i
livet mens analatresi er medfødt og de fleste utfordringene er i begynnelsen av livet. Samtidig
har begge gruppene mulighet til å søke om grunnstønad, hjelpestønad og ulike hjelpemidler.
Som nevnt er diagnosene valgt på bakgrunn av at tidligere forskning har vist at synlighet kan
påvirke forholdet til offentlige hjelpeinstanser, hvor mindre synlige diagnoser kan føre til
legitimitetsproblemer og vansker med å bli trodd (Grut et al., 2008; Valeras, 2010;
Garthwaite, 2015). Huntingtons har veldig synlige rykninger, mens analatresi er en skjult
funksjonsnedsettelse. Det er også praktiske hensyn til valg av diagnose, sammenlignet med
andre sjeldne diagnoser har Huntingtons og analatresi høyere forekomst. Jeg antok dermed at
det ville være enklere å få flere informanter i nærheten. Informantene har hatt kontakt med
NAV minst en gang det siste halvåret i forbindelse med søknad om hjelpemidler eller
stønader relatert til diagnosen. Jeg har valgt å inkludere pårørende i utvalget mitt ettersom de
i høy grad er involvert i kontakten med NAV og søknadsprosessene de har vært gjennom.
Foreldre ansees som brukere på vegne av deres barn med analatresi og involverte partnere
ansees som talsperson for personen med Huntingtons. Dette valget er gjort i tidligere
undersøkelser på sjeldne diagnoser (Grut et al., 2008).
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Totalt består utvalget av 14 personer hvorav seks har diagnosen Huntingtons, tre Huntingtons
pårørende og tre familier med barn med analatresi. I to av intervjuene om analatresi var
begge foreldrene tilstede. Jeg har utført totalt ni intervjuer. Utvalget har en jevn
kjønnsfordeling. Gjennomsnittsalder for informantene med Huntingtons er 65 år, mens
foreldrene til barn med analatresi har en gjennomsnittsalder på 37 år. Det er trygt å anta at
selvrekrutteringen har hatt en betydning for undersøkelsen, ettersom hovedparten av mine
informanter har høyere utdanning og definerer seg selv som ressurssterk. Med ressurssterk
mener jeg at informantene mine var velartikulerte, evner å tilegne seg byråkratisk
kompetanse, hovedparten hadde utdannelse på universitets-/høyskole-nivå og har vært
engasjert i analatresi- eller Huntingtons-foreningen. Forskning på tilfredshet med NAV, som
ble presentert i forrige kapittel, viser at det er en sammenheng mellom tilfredshet, alder og
utdanning (Hansen 2013; Hansen et al. 2016). Det at hovedparten av informantene mine har
høyere utdannelse kan derfor ha negativ innvirkning på tilfredshet med NAV, høy alder i
Huntington-gruppen kan derimot ha positiv innvirkning. Målet er ikke å generalisere på
grunnlag av utvalget, men å samle kunnskap om deres erfaring med NAV, og få en forståelse
av hvordan de forholder seg til NAV.
Jeg har begrenset meg til personer som er bosatt i fylkene rundt Oslo og Akershus av
praktiske årsaker med tanke på tid og reisekostnader. Jeg har informanter fra 4 fylker, hvorav
hovedparten av informantene mine er fra Oslo og Akershus. Tidligere studier i Norge viser at
det kan være vanskeligere å få hjelp hvis du er bosatt i de store byene enn det er på små
steder (Grut, Braathen & Lippestad, 2010, 21). Ettersom søknad om stønader (pleiepenger,
hjelpestønad, grunnstønad) som er relevante for mine informanter blir behandlet av NAVforvaltning og ikke NAV-lokalt bør det være mindre variasjon innad i NAV.

3.4 Intervjuguide
Intervjuguiden ble utviklet basert på temaer som gikk igjen i tidligere lignende
forskningsprosjekter og teori på feltet. Intervjuguiden ble revidert flere ganger; først etter
samtale med veileder og deretter justert litt etter det første intervjuet. Jeg har forholdt meg til
den samme intervjuguiden i alle intervjuene, men ettersom det er informantenes erfaringer
som har stått i fokus, har jeg forsøkt å la dem snakke så fritt som mulig. Samtalene har med
andre ord ikke vært bundet til intervjuguiden. Under intervjuene ble intervjuguiden brukt som
en huskeliste over temaer og spørsmål som jeg tenkte var viktig å være innom.
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Spørsmålsoppbyggingen i intervjuguiden og oppfølgingsspørsmål er inspirert av det James
Spradley kaller deskriptive spørsmål og ”Grand tour questions” (1979, 49-52). Deskriptive
spørsmål er åpne spørsmål som oppfordrer informantene til å svare utdypende. ”Grand tour”
spørsmål er beskrivende spørsmål hvor jeg spurte informantene om å ta meg gjennom en
prosess steg for steg. For eksempel ba jeg informantene mine om å ta utgangspunkt i en
søknad de har sendt nylig eller husket spesielt godt og beskrive hele prosessen og vurderinger
de gjorde underveis.

3.5 Intervjuprosessen
Intervjusituasjonen er en form for sosial interaksjon mellom forsker og informant. Derfor blir
det relevant å reflektere over hvordan forskeren fremstår for informanten ettersom det vil
påvirke interaksjonen (Thagaard, 2013, 113). Her kan både mine personlige egenskaper samt
ytre kjennetegn som kjønn, alder og sosial bakgrunn ha betydning for hvordan intervjuet
utspiller seg. Utviklingen av intervjuet påvirkes også av de reaksjonene forskeren har i møte
med informanten. For eksempel kan personer med Huntingtons ofte bruke tid på å formulere
seg. Dette var jeg forberedt på og prøvde derfor å være bevisst under intervjuet, ved å blant
annet ikke komme med flere spørsmål samtidig.
Den personlige kontakten er viktig i en intervjusituasjon. Utvikling av tillit og troverdighet i
løpet av intervjuet er et viktig utgangspunkt for at intervjupersonen skal kunne fortelle åpent
om sine erfaringer (Thagaard, 2013, 113). Jeg begynte alle mine intervjuer ved å fortelle om
meg selv, mitt prosjekt og hvorfor jeg er interessert i temaet. Jeg var påpasselig med å minne
informantene på at de når som helst kan trekke seg, at de kunne be om pauser og stille
spørsmål. Jeg har personlig ingen erfaring med NAV. Dette delte jeg med informantene mine
og jeg mener at det bidro til at informantene godtok at jeg til tider stilte ”dumme”
oppfølgingsspørsmål.
Noen av informantene var i utgangspunktet mer innesluttet enn andre, men det oppstod
likevel en slags tillitsfull nærhet underveis i intervjuet. Spradley (1979, 44-45) bruker
”rapport” når han beskriver tillitsforholdet en forsker bør strebe etter å få med informantene.
Det er viktig å være bevisst på hvordan man som forsker forholder seg til informantene fordi
denne relasjonen er med på å påvirke hva informantene deler og hvor mye de er komfortable
med å dele underveis. Spradley (1979) beskriver dette tillitsforholdet som et harmonisk
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forhold mellom forsker og informant. Dette tillitsforholdet forutsetter at en grunnleggende
følelse av tillit utvikler seg mellom forsker og informant som igjen gjør det mulig for den frie
flyten av informasjon (1979, 44). Det bidrar til at både informant og forsker har en positiv
intervjuopplevelse. Dette betyr ikke nødvendigvis at forsker skal innlede et dypt vennskap
eller dyp intimitet til informant, men at forskeren møter informantene med vennlighet og er
bevisst på å skape tillit.
Spradley (1979, 44-48) beskriver oppbyggingen av dette tillitsforholdet som en firetrinnsprosess. Det første stadiet kjennetegnes av usikkerhet, både for forskeren og informanten. Det
opplevede jeg før første intervju, etter hvert som jeg ble mer komfortabel ble jeg flinkere til å
komme forbi dette stadiet. Jeg tror at det at jeg ble komfortabel i intervjuer-rollen bidro til et
godt tillitsforhold. Det andre stadiet kaller Spradley for utforskende, her begynner
tillitsforholdet å etablere seg og forsker og informant tester dette forholdet ettersom de blir
komfortable med hverandre. Det tredje stadiet kjennetegnes av samarbeid og gjensidig tillit
mellom begge parter. På de to stadiene gikk intervjuet litt av seg selv. Jeg hadde organisert
intervjuguiden min slik at jeg stilte åpne spørsmål, og begynte med generelle og ikke fullt så
personlige spørsmål. Jeg erfarte at det ga en god flyt i intervjuene. Det fjerde og siste stadiet i
etableringen av tillitsforholdet mellom forsker og informant er deltakelsesstadiet. På dette
tidspunktet har forsker og informant tilbrakt tid sammen, her begynner informanten å
oppfatte hans eller hennes rolle som lærer for forskeren. I noen av mine første intervjuer er
jeg usikker om jeg kom så langt i tillitsforholdet med informantene. Det kan være på grunn
av at jeg var nervøs og uerfaren. Når jeg ble komfortabel i intervjuerrollen erfarte jeg at vi
kom fortere til deltakelsesstadiet. Det kan være at jeg var mer bevisst på egen rolle i
intervjuene, og ble flinkere til å stille gode spørsmål.
I begynnelsen av hvert intervju var jeg bevisst på å ikke lede informantene, og gi de
muligheten til å snakke fritt. Jeg tillot stillheten når den oppsto. I noen tilfeller stilte jeg
ledende spørsmål hvis informanten ikke hadde vært inne på noe jeg visste var vanlig for
pasientgruppen. For eksempel er det veldig vanlig for foreldre av barn med anorektale
misdannelser å søke om pleiepenger når barnet ligger på sykehus. I enkelte intervjuer spurte
jeg derfor spesifikt om denne søknadsprosessen dersom informanten ikke kom inn på tema av
seg selv. Dette gjorde jeg for å sikre at jeg fikk informasjon om alle temaene fra alle
informantene. Under intervjuene opplevde jeg at informantene trigget egne minner, etter
hvert som de kom i gang. En del informanter hadde på forhånd av intervjuene snakket med
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sin partner om erfaringene deres eller sett igjennom saksdokumenter på nytt for å friske opp i
minnene. Jeg opplevde at ektefeller trigget hverandres minner, og korrigerte hverandre
underveis i intervjuene.
Jeg har under hele rekrutteringen informert potensielle informanter om at jeg var fleksibel
med tanke på tid og sted for intervjuene. Av denne grunn fikk informantene velge møtested
slik at det skulle være enklest mulig for dem å stille opp. Det var viktig for meg at
intervjusettingen var en atmosfære informantene følte seg komfortabel i slik at de kunne
snakke fritt. Jeg møtte de fleste informantene i hjemmene deres og et fåtall på
behandlingssenter. Intervjuene varte i gjennomsnitt mellom en og en halv og to timer, hvorav
mitt korteste intervju varte i 50 minutter.
Jeg ønsket at intervjuet skulle være en trygg og positiv erfaring, derfor sørget jeg for å
avslutte intervjuene med et positivt tema. Intervjuene ble avsluttet med et
avrundingsspørsmål og jeg takket for deres bidrag.

3.6 Transkribering
Intervjuene ble transkribert samme dag eller kort tid etter intervjuet, dette gjorde jeg for å ha
intervjuet ferskt i minne slik at jeg kunne skrive ned ikke-verbale tegn som var relevant for
forståelsen av uttalelser. Når intervjuer transkriberes fra muntlig til skriftlig form blir
intervjusamtalene strukturert slik at det er lettere å få oversikt og slik at de er bedre egnet for
analyse (Kvale & Brinkmann, 2009, 188-189). Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, 189) er det
å skrive hvordan transkripsjonene er utført den eneste grunnregelen i transkripsjon.
Struktureringen av intervjuet og valg som hvor jeg setter punktum og komma, er en
fortolkningsprosess og kan derfor sees på som en begynnelse på analysen. De transkriberte
intervjuene skal i dette tilfellet ikke brukes til en detaljert språklig analyse eller en
konversjonsanalyse. Derfor har jeg valgt å transkribere slik at intervjuene blir organisert til en
sammenhengende skriftlig stil. Jeg har valgt å fjerne informantenes dialekt, for å
anonymisere. Det gjør det enklere å analysere og sammenligne intervjuene i etterkant. Dette
er i tråd med Kvale og Brinkmann (2009, 195-196) sine bemerkninger om at det i følsomme
tilfeller kan det være lurt å skjule intervjupersonens identitet og hendelser allerede på
transkripsjonsstadiet.
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At jeg hadde lydopptak av intervjuene var av betydning for kvaliteten på analysen. Det har
betydning for både mengden og kvaliteten på data. Blant annet har jeg ordrette sitater,
samtidig som jeg kan bevare helheten. Ettersom dataene er digitale kunne jeg fort få oversikt
ved hjelp av HyperTranscribe og HyperResearch. Jeg brukte HyperResearch for å
kategorisere intervjuene gjennom kodeprosessen samtidig som jeg kunne gå tilbake å se tema
og underkategorier i kontekst. Det førte til at det var det enkelt å bevege seg opp og ned i
detaljnivå og mellom ulike intervjuer.

3.7 Analyse
Fremgangsmåten i analysen tar utgangspunkt i Grounded Theory. Grounded Theory er en
fremgangsmåte der man som forsker tar utgangspunkt i datamaterialet, og induktivt danner
empirinære analytiske kategorier. Tanken er at teorier skal forankres i data ved å danne
hypoteser fra grunnen av, istedenfor å definere dem på forhånd. Målet med Grounded Theory
er å utforske grunnleggende sosiale prosesser for å forstå mangfoldet av interaksjoner (Heath
& Cowley, 2004, 142; Walker & Myrick, 2006, 547-549). Dette er en mye omdiskutert
metode. Blant grunnleggerne av metoden, Glaser og Strauss, har det oppstått uenighet om
hvordan metoden skal utføres i praksis. Når det kommer til utviklingen av teori er
hovedforskjellene vektlegging på induksjon, deduksjon og verifikasjon (Heath & Cowley,
2004, 142). Begge erkjenner at forskeren ikke skal gå inn i et forskningsprosjekt uten ideer,
men de er uenige i hvilken rolle litteraturen skal ha i et prosjekt. Glaser har blant annet
kritisert Strauss og Corbins grounded theory for å være for forutinntatt, strukturert og å gå for
fort frem i analysene (Glaser, 1992; Heath & Cowley, 2004).
Det kan diskuteres hvorvidt denne oppgaven kvalifiserer til å kunne defineres som Grounded
Theory. Dersom man tar utgangspunktet i en streng definisjon av Grounded Theory der
analysen skal starte med fullstendig fravær av teori faller den utenfor. I forkant av intervjuene
hadde jeg lest det jeg fant om sjeldne diagnoser og deres erfaring med offentlige
hjelpeinstanser. Det var nødvendig for å vite hva jeg skulle spørre om for å få datamateriale
som kunne svare på min problemstilling. På grunn av det forarbeidet hadde jeg tatt med i
betraktning noen av temaene fra eksisterende litteratur. Jeg var allikevel usikker på hva som
var relevant for mine informanters opplevelser. For å supplere leste jeg studier av kronisk
syke og deres møte med offentlige hjelpeapparater, både norsk og internasjonal litteratur.
Dette er i tråd med Strauss og Corbins Grounded Theory og hvilken plass litteraturen skal ha
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(Strauss & Corbin, 1990). Teori og analyser har utviklet seg parallelt og jeg har beveget med
frem og tilbake mellom empiri og litteratur kontinuerlig i analysearbeidet.
Koding er en viktig del av analysearbeidet i Grounded Theory (Walker & Myrick, 2006,
550). Strauss og Corbin (1990, 38-97) skiller mellom åpen, axial og selektiv koding. Åpen
koding dreier seg om å identifisere, kategorisere og beskrive hva som foregår i teksten. Dette
gjorde jeg i to omganger. I første gjennomlesning brukte jeg tekstnære koder, som jeg ved
andre gjennomlesning satte sammen i kategorier som representerte tema som gikk igjen i
intervjuene. I denne prosessen forsøkte jeg å knytte det opp mot litteratur. Jeg endte opp med
følgende kategorier: tilpasning, usikkerhet og usikkerhetshåndtering, sammenligning,
informasjon, åpenhet, tid og ressurskrevende og samarbeid. Axial koding bygger videre på
dette, her sees kodene i relasjon til konteksten og hverandre. I denne fasen leste jeg gjennom
intervjuene en tredje gang, og så på kategorier i konteksten og hvordan de henger sammen.
For eksempel, kan sammenligning og tilegnelse av informasjon sees som en del av
tilpasningen og usikkerhetshåndteringen. Det er spesielt forholdet mellom ulike kategorier
som er av interesse. Selektiv koding går ut på å organisere kategoriene inn i en overordnet
kategori, og se på relasjonen til andre underliggende kategorier. I denne fasen viste
usikkerhetshåndtering seg for å være et sentralt tema i analysene som både påvirket hvordan
de forholdt seg til NAV, og håndtering av diagnosen. Jeg valgte så ut tydelige sitater som
beskrev de kategoriene jeg valgte å fokusere på i analysene, og som jeg opplevde at var viktig
for informantene. I analyseprosessen har jeg ofte gått tilbake til transkriberingene av
intervjuene for å sjekke at jeg har tolket sitater, og forhold mellom kategorier riktig.
Et overordnet mål med Grounded Theory er å videreutvikle kunnskap ved å generere nye
teorier i stedet for å analysere data med eksisterende teorier (Heath & Cowley, 2004, 144) .
Det er litt utenfor omfanget til denne oppgaven. Ut i fra datamaterialet kan jeg likevel hevde
at temaene denne oppgaven tar for seg er viktige for samtlige informanter, selv om de
forholder seg ulikt til dem. Jeg tror andre med sjeldne diagnoser kan kjenne seg igjen i noen
av erfaringene.

3.8 Etikk
Jeg har forholdt meg til etablert forskningsetikk og de retningslinjene som er utarbeidet av
norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og den nasjonale forskningsetiske komité
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for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). I forkant av intervjuene fikk informantene et
informasjonsskriv om prosjektet, og jeg hentet inn informert samtykke i form av en skriftlig
avtale. Informasjonsskrivet informerte informantene om hvordan intervjumaterialet ble brukt
og lagret, samt at jeg ønsket å ta opp intervjuene med diktafon. Skrivet inneholdte
informasjon til informantene om at de kunne trekke seg når som helst uten å gi begrunnelse
og uten konsekvenser. Alle informantene hadde lest dette skrivet og skrevet under på det før
intervjuet startet. I begynnelsen av hvert intervju var jeg påpasselig med å informere om
anonymisering av intervjumaterialet, hvordan materialet skulle brukes og at de kan trekke seg
når som helst. Jeg fikk muntlig bekreftelse på at det var greit at jeg tok opp intervjuet før
hvert intervju.
Ifølge Kvale og Brinkmann (2009, 81) preger etiske problemstillinger alle stadiene i en
intervjuundersøkelse. Jeg identifiserte mulige etiske dilemmaer som kunne oppstå i løpet av
prosjektet på forhånd ved å lese andre lignende undersøkelser. Slik satt jeg meg inn i hvilke
etiske dilemmaer andre forskere har møtt på og hvordan dette ble løst. Dette gjorde at jeg var
bevisst på hva som kunne komme opp i løpet av intervju-prosessen og jeg hadde gjort med
noen tanker om hvordan håndtere dette.
Navnene som er brukt i oppgaven er fiktive for å anonymisere informantene. Som nevnt i
innledningen innebærer vanlige symptomer på Huntingtons kognitiv reduksjon,
psykiske/følelsesmessige forstyrrelser, mangel på selvinnsikt og personlighetsendringer
(SSD, 2015). Dette gjelder spesielt i senere faser av sykdommen (Røthing et al., 2014, 571;
van Walsem et al., 2015, 4). Av denne grunn er personer med Huntingtons avhengig av hjelp
hele døgnet i de senere fasene av sykdommen. De kognitive symptomene på Huntingtons
kunne vært en utfordring for intervjusituasjonen. Det strategiske utvalget Senter for Sjeldne
Diagnoser bisto med under rekruteringen var med på å sikre at jeg fikk informanter som
kunne og ønsket og stille opp på intervju. På grunn av at de var klar over egne tendenser til å
glemme ting eller bli stresset av sosiale situasjoner valgte tre av Huntingtons informantene å
ha med partner på intervjuet. I de tilfellene hadde partner interesse av å være med på
intervjuet på grunn av deres aktive rolle i kontakten med NAV. Alle informantene, med ett
unntak, hadde hatt diagnosen i mellom 2-5 år og var i det som kan defineres som en tidlig
fase av Huntingtons (Røthing et al., 2014, 569-570; van Walsem et al., 2015, 7). Alle unntatt
en informant med Huntingtons fungerte godt nok til å kunne bo hjemme og klarte seg stort
sett selv.
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I intervjusituasjonen er det ofte et asymmetrisk maktforhold mellom forsker og informant,
ettersom det er forskeren som bestemmer hva samtalen skal handle om (Kvale & Brinkmann
2009, 93). Siden sykdom og kontakten med NAV er temaer som kan være av sensitiv og
personlig karakter har jeg opptrådt varsomt overfor informantene. Jeg har vært bevisst på
dette i begynnelsen av intervjuene før jeg lærer informantene å kjenne, og før jeg vet hvor
åpne de har ønsker å være.
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4 Diagnostisering, konsekvenser og
tilpasning
Analysekapittelet består av to deler. Formålet med første del er å gi en empirinær beskrivelse
av erfaringen informantene har med diagnosen, hvilke utfordringer de har hatt og hvordan de
har håndtert dette. Denne delen gir et innblikk i familienes hverdag; deres behov og
utfordringer. Første analysekapittelet danner grunnlaget for å forstå informantenes erfaring
med NAV og utfordringene de har hatt i forbindelse med NAV, som er andre del av analysen.
I andre analysekapittelet er formålet å vise hvordan informantene forholder seg til NAV ved å
belyse utfordringer de har møtt på, og hvordan de har håndtert dem.

4.1 Analatresi
Jeg tror at det skal være veldig galt for at du skal kunne klare å se det. Jeg har et
minne om at legen på ultralyden sa at alt så veldig bra ut og han sa et eller annet med
at tarmene så fine ut. Så jeg ble veldig overrasket når de sa det til oss på
sykehuset.(…) De skulle ta nyfødtstellet av han og så kom bare barnepleieren tilbake
og sa at de ikke fant endetarmsåpningen og at de hadde ringt til kirurg. Så kom
kirurgen og sa at det stemte at det ikke var noen åpning og at vi måtte sendes til
Riksen. (Lise)
For mange foreldre kommer diagnosen analatresi som et sjokk ettersom kun alvorlige tilfeller
kan sees på ultralyd. Dersom barnet har andre misdannelser i tillegg til analatresien vil det
være enklere å se på ultralyd før fødsel. Tilleggsdiagnoser som blæreekstrofi (mangelfull
lukking av urinrør) eller misdannelser i spiserør kan gjøre det lettere å oppdage
misdannelsene før fødsel, ettersom det kan føre til unormale mengder med fostervann. Kun
en av familiene jeg intervjuet var klar over at det var noe galt før fødsel. Dette ble oppdaget
fordi det var lite fostervann, og barnet hadde misdannelser i spiserør. Barna har i følge SSD
(2013) sin kategorisering en middels til alvorlig grad av misdannelsen. Mildere former for
analatresi innebærer at nederste delen av endetarmåpningen er trang, og det er i da
tilstrekkelig å utvide tarmen. Av de foreldrene jeg har intervjuet hadde alle barna vært operert
dagen etter fødselen.
Analatresi er en diagnose foreldrene aldri hadde hørt om, og de hadde dermed ingen
forkunnskaper eller kjennskap til diagnosen fra før. Foreldrene brukte derfor mye tid i
begynnelsen på å tilegne seg kunnskap om hva det vil si å ha et barn med analatresi. I tillegg
til å lese om diagnosen har alle foreldrene vært i kontakt med andre familier med samme
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diagnose for å dele deres erfaring, og lære av andre. Kontakten skjer via forum på nett og
gjennom foreningen. Alle foreldrene har på et eller annet tidspunkt vært aktivt engasjert i
foreningen for analatresi. Som nevnt i kapittel to, er det å søke støtte og informasjon fra andre
med samme diagnose noe som går igjen i flere studier av pasienter og pårørendes erfaring
med sjeldne diagnoser (McGarvey & Hart 2008; Trulsson & Klingberg, 2003; Grut et al.,
2008; Gundersen, 2011). Litteraturen belyser ulike tilpasningsstrategier for å håndtere
sykdom. Det å lære seg å håndtere sine barns tilstand krever en form for tilpasning som ofte
er en prosess med prøving og feiling for å finne ut hva som fungerer. Dette vil endre seg
underveis når barna blir eldre, dermed er denne tilpasningen en prosess som foreldrene må
gjennom flere ganger. Som nevnt tidligere, kjennetegnes den første fasen av Charmaz (1995,
657-659) sin formulering av tilpasningsprosessen av definering og avgrensning av
sykdommens konsekvenser. Søken etter informasjon om diagnosen kan sees på som en del av
familienes tilpasningsprosess. Ettersom det er en del usikkerhet knyttet til prognosen, har
familiene i stor grad orientert seg ved å sammenligne sitt barn med andre eldre barn med
samme diagnose. Dette har fungert som en målestokk for hva de selv kan forvente i fremtiden
av utfordringer og eventuelle løsninger. Dette har bidratt til hvordan de tolker deres situasjon
og alvoret i diagnosen.
Heldigvis så har han ikke noen andre diagnoser, for det er det veldig mange av de
som har. Han har jo ingen andre plager så det er vi veldig glad for. Merket også da
vi var på barneavdelingen på Riksen at det var veldig lite det han hadde i forhold til
veldig mange andre som lå der hadde. Det synes ikke, det er på en måte både en
fordel og en ulempe. (Lise)
Sitatet over viser hvordan ”Lise” sammenligner sitt barn med andres barn for å gi en ide om
omfanget av diagnosen. De andre barna hun sammenlignet sitt eget med var barn med
alvorlige grader av anorektale misdannelser og tilleggsmisdannelser, og barn født med andre
diagnoser. Dette var også tilfellet i Charmaz (1995, 662) sin studie, hvor forskjellen fra før og
etter sykdommen inntraff ble en målestokk for sykdommens utvikling for informantene.
Dette var også tilfellet for i Carrieri et al. (2016, 759) sin undersøkelse av familier med den
sjeldne og arvelig tilstanden NF1. Å sammenligne seg selv med andre familiemedlemmer, ble
en strategi for å takle usikkerhet og prøve å forutsi hva de selv hadde i vente. Barn med
analatresi er født med diagnosen, men det kom frem i intervjuene at foreldrene sammenligner
sine barn med andres barn med samme diagnose. Dette gjør de for å få et inntrykk av hvor
omfattende diagnosen er. Dette er noe foreldrene gjorde gjennom hele intervjuet for å
poengtere forskjellen i deres situasjon og andres situasjon. I to av familiene var det søsken
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inne i bildet. Foreldrene hadde da en referanse for hvor mye tid som er ”normalt” å bruke på
barn i ulike aldere. Dette gjorde at de kunne poengtere hvor mye tid de brukte på barnet med
analatresi, og gi en indikasjon på hvor mye ekstra arbeid denne diagnosen medfører
sammenlignet med et ”vanlig” barn.
Han har stomi og det er mye mer krevende å skifte på stomi enn å skifte på en
bæsjebleie hvor du på en måte bare kan tørke og vaske og ta på ny bleie. Her er det
langt mer omfattende prosess da. Han har såpass kort endetarm sånn at det som
kommer hos han er ganske tynt, så ved lekkasje så blir det jo mye gris når han drar
av og sånn. (Anine)
Andre fase av tilpasningsprosessen består av å vurdere sin egen situasjon og tilpasse sin
fremtidig identitet tilsvarende (Charmaz, 1995, 657-659). Dette går blant annet ut på
identifisere valgmuligheter og gjøre avveininger. Slik det kommer frem i litteraturen på
tilpasning blant kronisk syke kan dette innebære å finne en balanse, en balanse mellom å leve
slik man ønsker og hvor mye hensyn som skal taes (Pinder, 1988, 69). Perioder med ubalanse
er derfor vanlig i tider med forverring. Foreldrene hadde forventninger og håp til fremtiden
med dette barnet eller familielivet. En del av tilpasningsprosessen blir å finne ut hva som
fortsatt er mulig å oppnå. Foreldrene må vurdere hvordan de skal håndtere diagnosens
utfordringer og hvor mye de skal fortelle andre om barnets diagnose. Hvor mye plass skal
diagnosen ha i hverdagen? Hvor mye oppmerksomhet skal diagnosen ha i barnets oppvekst?
Hvordan møte barnets behov og samtidig gi like mye til andre søsken? Hvor mye skal man
fortelle omgivelsene om barnets diagnose og utfordringer? Hva må vike for å kunne håndtere
denne diagnosen? I intervjuene kom det frem at for familiene har en del av tilpasningen
handlet om å finne en form for balanse. En balanse mellom fokus på diagnosen, ”det
spesielle” og ”normalitet”.
Jeg tenker at vi har vært bevisst hvor mye plass den diagnosen skal ha også i hans liv
med tanke på at han først og fremst er en vanlig gutt og så har han det. Det må være
en balansegang der. Det blir litt til mens tiden går. (Lise)
Slike uttalelser som den ”Lise” kom med var noe som gikk igjen i alle intervjuene.
Foreldrene var veldig bevisst på utfordringene ved sykdommen men lot tilsynelatende ikke
dette være styrende for sine liv. Det var allikevel viktig for de å finne løsninger på
utfordringer som dukket opp underveis og de brukte mye tid på dette i begynnelsen, men de
var også opptatt av å ha denne ”normaliteten” i barnas liv. Perioder med ubalanse er typisk
når nye utfordringer dukker opp ettersom barnet utvikler seg, dette skjer typisk ved bleieslutt
eller skolestart. Foreldrene må igjen bruke tid på å finne ut hvordan dette skal håndteres og
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hvilke løsninger som fungerer.
Når han var fem så fikk han blindtarmsstomi. Fra å skylle hver eneste ettermiddag så
skyller vi nå annenhver dag. Men det tar jo fort bort i mot en time annenhver
ettermiddag. Så det går jo utover hans leketid. Det må planlegges hvis han skal ha
med kompiser hjem fra skolen eller han skal være med noen hjem. Så må vi enten
hente han tidligere eller legge det til de tømmefrie dagene. Han synes jo innimellom
at det er veldig kjedelig selv. (...) Det har jo blitt en del av hverdagen. Sånn er det.
Men det er jo tid som andre foreldre ikke trenger å bruke på sine barn. (Emma)
Dette med å finne frem til en form for ”normalitet” handler i stor grad om å finne rutiner som
fungerer for familien og som samtidig imøtekommer barnets behov. For familiene i Gregory
(2005) sin studie betydde dette enten å komme så nært som mulig en hverdag som de hadde
før sykdomsutbruddet, eller en hverdag som var så lik som mulig andres hverdag. I likhet
med dette kom det frem i intervjuene at det var viktig for foreldrene å finne en balanse eller
”normalitet” for barnas del. Målet var å finne løsninger og rutiner som fungerte i hverdagen,
men det var også viktig at barna hadde en form for ”normalitet” i oppveksten. Dette
innebærer en form for forutsigbarhet. En utfordring er at det er usikkerhet knyttet til
diagnosens prognose, og foreldrene vil ikke vite omfanget av utfordringene knyttet til
diagnosen før barnet blir eldre og skal slutte med bleie. Denne kliniske usikkerheten kan
trigge en eksistensiell usikkerhet (Bury, 1982, 172-175; Adamson, 1997, 135). Foreldrene får
beskjed om hva slags utfordringer de kan forvente, men at de ikke kan vite helt sikkert hvilke
utfordringer de vil møte. Foreldrene oppfordres til å prøve seg frem for å se hvilke løsninger
som kan fungere. Dette krever tid og tålmodighet.
Vi er jo litt mer drevne her hjemme, vi skjønner om det er en god eller dårlig dag.
Men det er jo vanskelig å vite, kosthold kan ha noe med saken å gjøre. Det ene blir
ikke noe bedre enn det andre, så da gidder vi ikke å bruke mye krefter og energi på å
begrense kostholdet eller bare gi det ene og ikke det andre. Men den uvissheten og
ikke ha muligheten til å.. altså hvis du skal ut å handle så bør du i hvert fall være på
et storsenter slik at du har stellefasilitetene lett tilgjengelig, du kan ikke gå i Karl
Johan. For hvor skal du skifte da hvis han plutselig må skiftes. Så har du gjerne
skiftet en gang og så går det fem minutter og så må du skifte igjen. Det er veldig
mye usikkerhet knyttet til diagnosen. (Lise)
Den tredje og siste fasen i tilpasningsprosessen dreier seg om å overgi seg til den syke
kroppen, dette kan tolkes som å finne en form for aksept gjennom denne tilpasningen og
godta en ny form for ”normalitet” (Charmaz, 1995, 661). Som nevnt i kapittel to, er Charmaz
(1995) og Radley & Green (1985) opptatt av at tilpasning er mer enn bare praktisk. Dette er
en prosess hvor syke og pårørende reorganiserer sine prioriteringer og finner ut hvordan de
skal forholde seg til sykdommen. Dette involverer holdninger til sykdommen, hvordan løse
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utfordringer og hvordan forholde seg til omverdenen (Radley & Green, 1985, 462; 1987,
179). Det kommer frem i intervjuene at foreldrene har vært bevisst på hvordan de skal
håndtere barnas diagnose, hvor mye plass den skal få i hverdagen. Alle har valgt å være åpen
om barnas diagnose og hva det innebærer. Foreldrene er opptatt av å finne gode løsninger og
”normalisere” barnas oppvekst.
Slik Charmaz (1995) definerer tilpasning og aksept kan det sies at de har oppnådd dette.
Foreldrenes tilpasningsstil ligner den ”regulerende” stilen til Radley & Green (1985, 470).
Denne stilen kjennetegnes av åpenhet rundt sykdommen, utsagn som ”å gjøre det beste ut av
det” og ”å finne en balanse” og å aktivt søke løsninger på utfordringer. Dette er noe som går
igjen i intervjuene og det er tydelig at det er både et samarbeid og en klar ansvarsfordeling
mellom foreldrene, dette kommer spesielt frem i fortellingene om deres erfaringer med NAV.
Hvor alvorlig sykdommen oppleves, forventninger fra omverdenen og hva som er sosialt
akseptabelt kan være med å påvirke tilpasning (Charmaz, 1995, 661-657). Foreldrenes
tilpasning er et resultat av deres opplevelse av diagnosens alvorlighetsgrad, forventinger fra
helsepersonell og andre involverte og et overordnet ønske om å gjøre det beste for barna.
Så hender det at jeg ringer Senter for sjeldne diagnoser hvis jeg lurer på noe eller
trenger hjelp til noe. Det har vi veldig god erfaring med. Vi er veldig fornøyd med å
ha dem. Så er vi jo begge aktive i foreningen NFA, så vi treffer jo andre foreldre og
sønnen vår får møtt andre barn med samme diagnose. Det har vi hatt veldig god
utbytte av fra starten av, storebror også som var ganske sjalu i starten. Han har vært
litt sjalu for at lillebror har fått lov til å få fri fra barnehage og skole for å reise på
sykehuset og få mye oppmerksomhet. Men det har blitt mye bedre og storebror har
fått lov til å være med på sykehuset. Når han har vært operert så har storebror fått
lov til å være med å besøke. Vi har prøvd å inkludere storebror (Emma)

4.1.1 Usikkerhetshåndtering
Usikkerhet er en utfordring som går igjen i intervjuene. Den eksistensielle usikkerheten er
noe de har måttet lære å håndtere og leve med (Adamson, 1997, 154-155). For familiene er
denne usikkerheten knyttet til langsiktig og kortsiktig uforutsigbarhet. Den langsiktige
usikkerheten omfatter barnets utvikling og fremtidige utfordringer i forbindelse med
diagnosen.
Det er jo litt det emosjonelle rundt det også. Mange tenker jo at nå er han operert, så
er alt over. Men det er det jo ikke, det er først når han skal slutte med bleier at de ser
hvor god muskulatur det er. De har jo målt at det er muskulatur der, de har på en
måte strukket tarmen på det stedet hvor det er mest muskulatur. Så blir det å prøve å
slutte med bleie og se hvordan det går, enten går det helt supert eller så gjør det ikke
det. Da er det flere ting man kan gjøre, han kan få inn en sånn blindtarmsstomi. Det
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er vel det som er mest aktuelt at de trekker ut blindtarmen. (…)Man vet vel ikke helt
den andre siden før man er der selv.(Lise)
Den kortsiktige usikkerheten dreier seg først og fremst om uforutsigbarhet rundt hyppighet på
skift av stomi/bleier og lekkasjer.
Det har jo etter forholdene gått greit, men han har jo veldig mange bleier. Det er på
en måte den største utfordringen vi har med det at det er da fra null til –jeg tror
rekorden er vel 17 bleier på en dag. Alle bleier er da bæsjebleier så det er jo ikke
bare å skifte de sånn uten videre. Det blir større fare for å bli sår bak da, siden det
blir så mange skift.(…) Det som er største utfordring for vår del er den uvissheten,
du vet aldri om det er null eller 15 bleier om dagen så det er litt vanskelig å
planlegge. Du kan ikke nødvendigvis gjøre alle de tingene du ville gjort med et
vanlig barn. Gå på skitur eller noe sånt, du må sjekke han hele tiden. I barnehagen så
sjekker de han hvert tjuende minutt. (Lise)
Som det kommer frem av ”Lises” utsagn førte denne usikkerheten til at foreldrene velger bort
noen aktiviteter. Denne uforutsigbarheten medførte at det å bevege seg utenfor hjemmet
krevde en del ekstra planlegging enn det ville ha vært med et ”vanlig” barn. Foreldrene
fortalte om en ”eksperimenteringsperiode” når det gjelder å finne løsninger som fører til
forutsigbarhet. For eksempel, ved stomi og forhindring av lekkasjer må foreldrene prøve og
feile for å finne ut hva slags utstyr, teknikk og intervall på skift som fungerer. Dette er
tidkrevende. Når barna er nyfødt er utstyret lite og det kan være vanskelig å få det tett, når de
er eldre og aktive må utstyret sitte godt for å forhindre lekkasjer. Noen typer mat kan føre til
at barna oftere får lekkasjer. Noen av foreldrene har erfart at et fiberrikt kosthold er viktig for
å unngå lekkasjer, andre har ikke hatt noe effekt av dette.
Analatresi det tar jo mye ekstra tid. Det gjør det. I starten når han hadde stomi så slet
vi mye med lekkasjer både på dag og på natt. Særlig på natten. Da må alt av klær,
sengetøy og dyne skiftes og vaskes midt på natten. (…) Så la han tilbake stomien når
han var nesten ti måneder og da var det jo femten til tjue bleieskift hele døgnet. For
det kommer jo bare hele tiden litt og litt, han ble fort sår så vi måtte skifte med en
gang. Så begynte vi med rektalskylling for å se om vi kunne få ned antall bleier.
Men det kom så lite ut at det var fortsatt like mange bleier nesten, så det var ikke
noe. (Emma)
Stomiskift kan være tidkrevende spesielt fordi renslighet er viktig ettersom stomien er en
åpning direkte inn i tarmen. På grunn av dette er barn med stomi blant annet mer utsatt for
omgangssyke og komplikasjoner som at de lett blir dehydrert.
Kristoffer: Han er veldig utsatt for omgangssyke og sånt, da blir han veldig dårlig.
Det er veldig viktig at det er god hygiene rundt han med spriting av hender og sånt.
Det er de ikke gode nok i utgangspunktet i en barnehage.
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Anine: Han blir ekstremt raskt dehydrert. Når han får omgangssyke så er han
dehydrert etter to timer. Når han starter så er det bare å pakke baggen og reise til
sykehuset. Så må man forvente at man blir der en stund fordi han må ha væske
intravenøst.
I de første leveårene følges barna opp tett med kontroller i forbindelse med utredning av
omfanget og operasjoner. Senere er det oppfølgning i forbindelse med utfordringer ved
bleieslutt og skolestart. Mye fravær fra arbeidsplassen kan være en utfordring. Som følge av
diagnosen kan foreldrene søke NAV om ti ekstra omsorgsdager hver. Men hyppig fravær kan
gå utover arbeidsforholdet, noen av informantene har opplevd dette.
Vi har snille eller forståelsesfulle arbeidsgivere begge to. Men på den forrige jobben
fikk jeg høre at det ble litt mye fravær. Det er sånn at får du innkallelse til sykehuset
så kommer du den dagen, man kan ikke drive å bytte. Det blir jo gjerne en hel dag
fri når vi skal på rikshospitalet fordi det er jo litt kjøring. (Emma)
En del av denne usikkerheten som foreldrene erfarer er knyttet til NAV. Ettersom diagnosen
er sjelden er det usikkerhet rundt hvilke tjenester de kan søke om, og hvilke rettigheter de har
når det kommer til NAV. Foreldrene opplever at NAV ikke har nok kunnskap til å kunne gi
informasjon om deres rettigheter og dette forsterker denne usikkerheten de har i møte med
NAV.
Kristoffer: Det er ikke er lagt opp noen løp for diagnosene som er like. Særlig vi
som har såpass sjeldne diagnoser så må vi hele tiden gå veien selv. Det er lettere
hvis det er lagt opp et løp, barn med Downs har gjerne lettere for å få ting for der er
det enkelte ting som er gitt av hva du får av diverse stønader og hjelp.
Anine: Ja det er ingenting som går av seg selv. Downs kan også være veldig
forskjellig men har du et barn med cøliaki så er veien gitt. Har du et barn med
anorektale misdannelser så er ikke veien gitt. Vi vet jo veldig lite om hvilke
muligheter sønnen vår har i NAV-systemet.
Kristoffer: Vi har jo vært på et sånt rettighetskurs og de nevnte litt på det kurset vi
var på nå i regi av senter for sjeldne diagnoser. Men vi opplever at det blir veldig
overfladisk og generelt og kanskje de mest kjente ordningene som vi allerede vet
om. (…)De klarer ikke gå spesifikt inn på diagnosene om hva som kan være
løsninger som kan være bra. Det er ikke noe vits å søke bare for å søke på ting. Det
må være ting som er bra, vi har jo ingen nytte av hjelpemidler som bare ligger
hjemme som vi har søkt om bare fordi vi har krav på det.
Dette ønsket ”Kristoffer” og ”Anine” har om faste retningslinjer om satser og generelt
rettigheter hos NAV går igjen i flere av intervjuene. Dette ønsket kan sees på som et ønske
om en fasit på hva de kan forvente. I neste kapittel vil jeg gå videre inn på dette.
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4.1.2 Åpenhet
Analatresi betegnes som en skjult funksjonsnedsettelse (SSD, 2013). Synlige kjennetegn på
diagnosen som arr fra operasjoner og stomipose, for de som har det, kan skjules av klær.
Ettersom barn med analatresi ofte har underutviklet muskler og nerveforsyning rundt
endetarmsåpning kan de få problemer med å kontrollere luft og avføring (SSD, 2013). Slike
utfordringer kan gjøre at diagnosen til tider kan være mer synlig. Senter for sjeldne diagnoser
oppfordrer på deres nettsider til åpenhet rundt tilstandene, og skriver at saklig informasjon
kan bidra til å skape positive holdninger, forståelse, aksept og forebygge psykososiale
problemer (SSD, 2013). Det kommer tydelig frem i intervjuene at familiene har fulgt dette
rådet, og vært bevisst om å være åpen om diagnosen. Avgjørelsen om å være åpen om barnas
utfordringer har medført en diskusjon mellom foreldrene om hvor mye som skal fortelles, og
hvor mye plass diagnosen skal ha i hverdagen. En utfordring for foreldrene har vært å finne
en balanse med hvor mye informasjon som skulle deles og hvor mange som skulle få vite om
det. Ettersom det er en skjult funksjonsnedsettelse, og det er uklart i hvor stor grad diagnosen
vil påvirke barnet senere i livet, var foreldrene bekymret for at å dele for mye tidlig i barnets
liv kunne føre til at barnet måtte leve med et unødvendig stempel livet ut.
Lise: Det var jo litt diskusjon på sykehuset i begynnelsen hvordan vi skulle angripe
dette. Hva skal vi fortelle og hvor mye. Analatresi, det høres jo litt sånn.. ja anal et
eller annet med rompa. Det er enklere å si endetarmsåpning kontra rompehull. Etter
hvert har jeg begynt å bruke mer terminologi på det.
Marit: Medisinsk terminologi?
Lise: Ja for å synliggjøre det. Både for å holde det litt mer seriøst, hvis man sier født
uten rompehull så ler man litt av det, men hvis man sier uten endetarmsåpning og at
han manglet en liten bit av tarmen så får folk en større forståelse for hva det
innebærer også. (…) Men igjen hvis han ikke får noe særlig problem med det senere
så er det litt kjedelig for han at alle går rundt og vet det når det egentlig ikke er et
problem. Så vi har vært litt sånn hvor mye fokus skal det være på det.
Å være åpen og samtidig bevisst på hvor mye og hva som fortelles om diagnosen til er det
Goffman kaller stigmakontroll (1986, 102-103). Stigmakontroll gjøres for å unngå den fulle
vekten av et stigma. For familiene handlet dette om å tilby informasjon om diagnosen,
avmystifisere, synliggjøre utfordringer og forebygge mobbing. Det å bruke medisinske
begreper, åpenhet rundt diagnosen og dens konsekvenser kan både være en form for
stigmakontroll, og en måte å synliggjøre diagnosens konsekvenser for den sosiale omkrets
med tanke på legitimering av barnets behov. Flere studier peker på at legitimitet rundt
utfordringer hos personer med mindre synlige diagnoser er en utfordring (Garthwaite, 2015;
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Valeras, 2010; Grut et al., 2008). De kan oppleve å ikke bli trodd eller at deres utfordringer
ansees som ”mindre” enn utfordringene til personer med synlige diagnoser. Analatresi er en
diagnose som diagnostiserte vil ha utfordringer med i varierende grad resten av livet. Det er
også en diagnose som omfatter tema som det ikke er vanlig å snakke om offentlig, nemlig
tarmfunksjoner. Dette var tilfellet i Saunders (2014) studie av personer med inflammatorisk
tarmsykdom. Han fant at personer med denne tilstanden holder den skjult fordi det oppfattes
som tabu å snakke om symptomene offentlig. De fortalte derfor kun om tilstanden hvis de
trengte hjelp av venner eller bekjente til å skjule den (Saunders, 2014, 1032-1034). Goffman
(1986, 100) poengterer at gevinsten ved å bli ansett som ”normal” vil føre til at enhver person
som er i en posisjon til å fremstå som ”normal” vil gjøre det. I dette tilfellet har foreldrene
blitt rådet til å være åpen, og har valgt å være åpen fordi de har vurdert at dette kan gjøre det
lettere for barna å fungere i sosiale situasjoner når de blir eldre. Åpenheten rundt diagnosen
og utfordringene er ment å avmystifisere, og forhindre baksnakking. Mange av foreldrene sa
at de ville være åpen slik at folk slapp å lure på hvorfor de, for eksempel, i sosiale lag sjekket
og skiftet bleie på barnet hyppig. Det å være åpen om diagnosen og gi informasjon om den
med en gang kan være en måte å begrense oppmerksomheten den får i interaksjoner
(Goffman, 1986, 51).
Vi flyttet jo inn her rett etter at han var født og dette er jo et nytt nabolag med masse
nye barn. Så vi har vært litt sånn hvor mye skal vi si til dem. Men så har vi blitt godt
kjent med naboene og er mye sammen med de. Det blir veldig naturlig når du er
oppe for fjerde gang og skifter en bleie at man må jo fortelle hvorfor man gjorde det.
(Lise)
Som det fremkommer av ”Lise” sitt utsagn er dette med å være åpen en måte å forklare deres
egen oppførsel rundt barnet. Som det fremkommer av tidligere forskning kan foreldre selv
oppleve stigma som resultat av å ha barn med fysiske, psykiske eller atferd problemer
(MacRae, 1999; Scambler & Hopkins, 1988; Francis, 2012; Birenbaum, 1970). Denne
åpenheten og behovet for å forklare deres avvikende oppførsel overfor andre foreldre er en
form for stigmakontroll. Foreldrene velger selv å forklare og legitimere egen oppførsel for å
unngå å bli stemplet på grunn av deres avvikende oppførselen. Stigmakontroll kan være en
måte å begrense oppmerksomheten tilstanden får i interaksjoner, unngå at stigmaet blir
hovedfokus (Goffman, 1986, 51-102). Å gi ordentlig informasjon om analatresi tidlig i en
relasjon og svare på spørsmål kan forhindre at tilstanden blir hovedfokus i enhver
interaksjon, både for barnet og foreldrene.
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Han viste dem blindtarmsstomien sin og arrene sine. Vi har tenkt at det er greit å
være åpen. Det er bedre å være åpen enn at de skal gå rundt og lure. Vi har god
erfaring med det. Når han gikk i barnehagen så var Senter for Sjeldne diagnoser i
barnehagen og fortalte og var åpen for spørsmål så det har vi veldig god erfaring
med. (Emma)
Spesielt i forbindelse med barnehagestart og skolestart anså foreldrene det som viktig å være
åpen og informere om diagnosen. Dette ble gjort for at andre barn og foreldre skulle ha
forståelse for utfordringene, og for å gi et forklaringsrammeverk på eventuelle fremtidige
avvikende oppførsel. For eksempel, hyppige toalettbesøk eller flere klesskift i løpet av
skoledagen på grunn av lekkasje. Som nevnt har foreldrene vært bevisst på hva de forteller og
til hvem, en form for informasjonskontroll. I følge Goffman (1986, 91-101) er den vanligste
strategien for informasjonskontroll å fortelle alt om stigmaet til sine nærmeste og få hjelp av
personene til å holde stigmaet skjult. De nærmeste fungerer da som en slags ”beskyttende
sirkel” og gir dermed den stigmatiserte en følelse av sosial aksept. I linje med dette kan
åpenheten rundt diagnosen være en måte å normalisere diagnosen. Dette kan bidra til å
dempe en opplevelse av å være annerledes. Dette kan bidra til at barna selv føler mindre tabu
rundt å fortelle og snakke om sin diagnose når de blir eldre.

4.2 Huntingtons
Huntingtons sykdom er som nevnt arvelig. Det er rundt femti prosent sjanse for å arve
sykdommen dersom en av foreldrene har den. Har man genet så vil man få Huntingtons.
Halvparten av familiene jeg intervjuet hadde kjente tilfeller av Huntingtons i familien og
hadde dermed noe kunnskap om sykdommen. Personer uten kjente tilfeller av Huntingtons i
familien går ofte gjennom en lengre diagnostiseringsprosess, enkelte blir feildiagnostisert
med lignende sykdommer med høyrere forekomst, som for eksempel parkinsons eller
multippel sklerose (SSD, 2015). For personer som ikke har kjente tilfeller av Huntingtons i
familien kan diagnosen være overveldende. Samtidig kan det være en lettelse å få en
diagnose og et rammeverk som setter symptomene i perspektiv. På grunn av sykdommens
arvelighet kan tiden etter diagnostiseringen preges av bekymring for å ha ført sykdommen
videre til barn og barnebarn. Mange av informantene rakk å stifte familie før de visste at de
hadde sykdommen, enkelte rakk å få barnebarn.
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Ja det å få denne diagnosen som jeg nå har hatt i noen år.. jeg har ikke hatt den
synlig i familien før så det var et sjokk for meg. Det er ingen diagnose som man
roper hurra og klapper for å ha fått, og det er jo mest på grunn av arving og barn og
barnebarn som jeg jo har. Det er det som er vondest å tenke på er at den berører jo
hele familien. Så da var jeg sjokkskadd veldig lenge og synes vel egentlig at det har
gått veldig fort, men det har det ikke gjort da. Dette er en sykdom som jeg så langt
synes er til å leve med. (Sara)
For informantene uten kjente tilfeller i familien, handler det å teste seg for Huntingtons om å
ha en konkret diagnose å forholde seg til som forklarer symptomene og hva de kan forvente.
Dette legitimerer sykdommen som fysisk og ikke psykisk. Pasienter med uforklarlige
symptomer kan oppleve å bli mistenkeliggjort (Jutel, 2009, 290-291; Dumit, 2006, 578).
Jeg var da 58 når jeg fikk diagnosen. Det begynte når jeg var 50, da skjedde det et
eller annet med armene. Men jeg fikk ikke en diagnose. Når jeg var 58 så sa jeg bare
til nevrologen at dette har jeg hatt siden jeg var 50. Når jeg fikk beskjeden om hva
det var så var det greit, da datt noe på plass. (Julie)
Blant informantene som hadde kjente tilfeller i familien så var ikke sjokket over å få denne
diagnosen like stor. Mange hadde gått med en mistanke i lang tid før de tok gentesten.
Opplevelsen av at noe var annerledes eller ikke helt som det pleier å være førte til at de valgte
å teste seg for genet. Noen hadde vært innom tanken på å teste seg før de fikk symptomer,
men slått det fra seg fordi de ikke kunne gjøre noe med det. For andre var det uaktuelt å teste
seg før de fikk mistanke om at de hadde arvet sykdommen. Av de jeg intervjuet som hadde
kjente tilfeller av Huntingtons i familien hadde ingen testet seg før de hadde mistanke om at
de hadde symptomer på sykdommen. Å teste seg handlet da om å bekrefte mistanken om
Huntingtons, og å få tilgang til rettigheter som utløses av diagnosen. Diagnosen både
legitimerer sykdom og gir i tillegg tilgang til rettigheter, oppfølgning, behandlingstilbud og
støttegrupper (Jutel, 2009, 278; Nettleton, 2013, 27). Å bekrefte denne mistanken om
Huntingtons handlet om å bekrefte at det ikke var noe annet som var galt.
Maja: Den testingen var på bakgrunn av mistanke. Når vi fikk svaret så var det ikke
totalt overraskende. Det er klart man levde i håp og det ville vært fint om det var et
annet svar. Men samtidig så var det ikke så overraskende. Hvis det hadde vært et
annet svar så hadde det vært litt sånn.. hva er det da hvis det ikke er dette.
Konsentrasjonen og en del andre ting hadde endret seg, så det var vel en del av det.
Aksel: Ja, for det var en sånn ting som å holde foredrag følte jeg ble veldig
vanskelig. Å være aktiv sosialt ble veldig annerledes, og det å stå i noen sånne
situasjoner.
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Maja: Også er det jo litt.. hvorfor du testet deg akkurat da var litt fordi hvis de skulle
tilrettelegge for deg så trengte arbeidsgiver en diagnose å forholde seg til. De kunne
ikke tilrettelegge på bakgrunn av at du var en risikoperson.
Noen av de jeg intervjuet var i ferd med å gå av med pensjon når de oppdaget tegn på
sykdommen, andre hadde vært sykemeldt over lengre tid før de fikk vite hva det var. Tre av
informantene var fortsatt i arbeid og to fortsatte å jobbe deltid i opptil fem år etter
diagnostisering. Det å få en konkret diagnose, eller bekreftet mistanken, markerer slutten på
ventetiden og usikkerheten rundt hva symptomene var et tegn på, Huntingtons eller noe
annet. Ved diagnostisering dukker det allikevel opp en ny usikkerhet, en eksistensiell
usikkerhet for fremtiden drevet av den kliniske usikkerheten rundt prognosen. I likhet med
analatresi er det en det klinisk usikkerhet knyttet til prognosen og hvordan sykdommen
oppstår. Som nevnt er det uvisst hvorfor og hvordan Huntingtons genet fører til
fremadskridende celledød i hjernen (SSD, 2015). Det betyr at det foreløpig kun finnes
lindrende behandlinger, men ingen måte å stoppe sykdommen på (Walsem, 2015, 2; SSD,
2015). I likhet med personer med analatresi blir en del av tilpasningen til Huntingtons å
håndtere denne usikkerheten.
Informantene som hadde kjente tilfeller av Huntingtons i familien og har sett slektninger med
sykdommen har en anelse om hvordan sykdommen kan utarte seg. Symptomene kommer
snikende og utarter seg forskjellig fra person til person, spesielt i de tidlige sykdomsfasene
(SSD, 2015, Walsem, 2015, 2-3). De hadde allikevel lite kunnskap om selve sykdommen
ettersom familiemedlemmer hadde prøvd å skjule sykdommen. Det var med andre ord ikke et
samtaletema. Hemmelighold og Huntingtons er et tema som går igjen i tidligere forskning på
sykdommen (Røthing et al., 2015, 572; Helder et al., 2002, 451). I Røthing et al. (2015) sin
undersøkelse av tilpasning blant Huntingtons-diagnostiserte og pårørende, var det å holde
sykdommens arvelighet skjult en vanlig strategi for å beskytte risikopersoner (barn og
barnebarn) blant de som var åpen om egen sykdom. Det kommer frem i studiene at det, i
tillegg, var vanlig å skjule informasjon om utvikling og symptomer. Hensikten var å spare
risikopersoner for en kilde til stress slik at de slipper å se hva de selv kan bli utsatt for. Denne
tendensen til å ikke snakke om sykdomsutvikling går igjen i forskning på andre sjeldne
diagnoser forbundet med høy arvelighet (Carrieri et al., 2016, 759-760).
Oliver: Jeg var på Rikshospitalet.. Jeg var vel også innom Volvat for å prøve å fine
ut hva det var jeg led av. Jeg husket vel ikke at moren min hadde Huntingtons hun
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også.
Jacob: Vi tror hun hadde det men vi er ikke helt sikker.
Oliver: Jo ja ganske sikker, men alle sammen døde sånn for 10 år siden eller noe
sånt ..begge fikk kreft..de røykte og sånt. (…) Men vi var ganske sikker på at mor
hadde det. Hun hadde fysio og litt sånt. Det har aldri vært på tale å ta det opp med
meg at hun hadde en arvelig sykdom, men det kan være at hun ikke skjønte det selv
heller.
Som følge av at familiemedlemmer har holdt sykdommen hemmelig har flere av
informantene ønsket å være åpen om sykdommen. De ytret et ønske om å håndtere
sykdommen annerledes ettersom de har sett andre familiemedlemmer slite med å prøve å
skjule eller benekte sykdommen. Dette ble de oppfordret om av Senter for Sjeldne diagnoser.
Dette temaet vil jeg komme tilbake til.

4.2.1 Å gradvis miste kontroll: tilpasning og usikkerhetshåndtering
I likhet med foreldrene med barn med analatresi har tilpasningsprosessen med Huntingtons
vært preget av å tilegne seg kunnskap om sykdommen, og åpenhet rundt sykdommen. I
tillegg har kommunikasjon og samarbeid vært spesielt viktige for informantene med
ektefeller. Personer med Huntingtons må i tillegg forsone seg med at tilstanden vil bli gradvis
verre og at de blir mer avhengig av hjelp. De kjenner sykdommen på kroppen og partner,
eller andre pårørende, kan se kroppslige endringer i form av rykninger og konstante
bevegelser. Dette, sammen med kognitive symptomer, kan gjøre at den diagnostiserte
opplever at det blir vanskeligere å føre en samtale. Blant annet fordi de trenger ro og tid til å
uttrykke seg. Sykdommen blir med andre ord veldig synlig både for den syke og pårørende. I
følge Charmaz (1995, 661) kan synlige sykdommer oppleves som mer alvorlig nettopp fordi
det er enkelt å se progresjon. Dette kan føre til at den syke i større grad bli tvunget til å
tilpasse seg, noe som, gjelder spesielt i situasjoner hvor sykdommen berører andre rundt. For
mange av informantene var dette tilfellet ettersom de fleste hadde en partner. Informanter
uten partner fikk hjelp av andre pårørende, søsken og voksne barn. Hovedparten av
informantene kunne fortelle at de hadde brukt mye tid, etter at de fikk diagnosen, på å lese
seg opp på tilstanden og spesielt andres erfaringer med sykdommen. Ettersom symptomene
kan være vage og komme snikende i begynnelsen var dette en måte å finne ut hva de kunne
forvente og sjekke hvor langt sykdommen hadde utviklet seg. Dette er både en del av
usikkerhetshåndteringen som følge av en usikker prognose (Carrieri, 2016, 759) og en del av
avgrensingen og definering av sykdommens konsekvenser som Charmaz beskriver som første
del av tilpasningsprosessen (1995, 657-659).
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Jeg var ny-diagnostisert og sjokkskadet. Jeg trengte litt ro rundt meg, det ble sånn
forverringsspøkelse som ble for mye for meg. Jeg ble nødt til å høre så forferdelig
mange ganger hvor fæl denne diagnosen er. Med forskjellige vinklinger og sånn, det
var så mye at dette var en fæl diagnose og forverring og forverring. Jeg hadde fått
nok akkurat da, jeg måtte fundere meg frem til hvordan jeg skulle leve med dette
her. (…)Jeg tenkte liksom å skape mening der jeg var da, når jeg ikke kjente noen
andre enn meg selv med diagnosen til å begynne med og aldri hadde sett noen.
Fastlegen min hadde hatt en før meg på de tretti årene han hadde vært legen min.
Det er klart det blir spørsmål rundt det, fordi det skaper en del nysgjerrighet når man
er ute å går, for eksempel. Da har jeg tenkt at min måte å skape mening i situasjonen
det var å skaffe meg kunnskap og lese meg opp på sykdommen. Og noe av det første
jeg gjorde var å søke etter pasienterfaringer. Det er 350 i hele Norge som har det.
Men så fant jeg ingen på norsk, det var liksom ingen som, ingen i hele Norges land
som hadde skrevet om denne sykdommen. (Sara)
Det å finne ut hvordan man skal leve med sykdommen, som ”Sara” nevner, er en del av det
Charmaz (1995) beskriver som den andre del av tilpasningsprosessen. Å finne en måte å leve
med sykdommen innebærer å vurdere egne behov opp mot egen livssituasjon. For noen av
informantene innebar dette å finne ut om de kunne fortsette å jobbe. Etter hvert kan dette bety
å slutte å kjøre bil og søke om hjelpemidler som trappeheis og rullator for å kunne komme
seg frem. Det kan bety å måtte trekke seg litt tilbake som forelder og overlate mer ansvar til
ektefellen. For informantene med familie eller ektefelle ble tilpasningen et samarbeid og en
balanseøvelse mellom hva de selv trenger og hva familien trenger.
Maja: Ja det er ofte en kaotisk tilværelse. Huntingtons krever jo en litt mer
forutsigbar tilværelse så da. Så han bor her alle ukedager og så er han hjemme i
helgene og hjemme og spiser middag med oss. Han er også på alle håndballkamper
og fotballkamper og sånne ting, men har et sted å trekke seg tilbake.
Aksel: Ikke minst at barna kan komme hjem fra skolen uten å ha en syk pappa
hjemme hele tiden.
Maja: Ja, sånn at de kan komme hjem uten å måtte ta hensyn til at han må sove og
legge seg og hvile på dagen.
Familien som kom med utsagnet ovenfor hadde kommet frem til at ”Aksel” som har
Huntingtons måtte flytte ut. Etter å ha prøvd i lengre tid kom de frem til at det ikke var mulig
å dekke familiens behov og ”Aksels” behov når alle bodde under samme tak. En del av denne
tilpasningsprosessen innebærer som sagt å finne en måte å leve med sykdommen på. De
fleste har i intervjuene snakket om å finne noe meningsfylt å fylle dagene med, nye rutiner og
nye aktiviteter. Rutiner var spesielt viktig.
Her er jeg to ganger i uken, da får jeg møte flere med Huntingtons og det er positivt
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fordi jeg kjente ikke til det fra før. Så har jeg sånn ansvarsgruppemøte hver fjerde
måned og en logoped på mandager. Jeg svømmer og så har jeg fysioterapi ved siden
av. Jeg har også hjemmesykepleier som kommer innom meg hver dag hjemme. Det
er veldig positivt, jeg prøver egentlig å gjøre mest mulig alene. Jeg har også
vaskehjelp. Så da har jeg som regel avtaler fem dager i uken og det synes jeg er
ålreit. Det er veldig okay, jeg trenger det. (Julie).
”Julie” er på et behandlingssenter for personer med Huntingtons to ganger i uken. Mange
opplevde at det var positivt å treffe andre med samme sykdom, spesielt fordi de kunne
utveksle råd og erfaringer. I likhet med familiene med analatresi, hadde mange av familiene
rammet av Huntingtons vært bevisst om at målet var å finne en måte å leve med sykdommen.
Samtidig så var klar over at slike løsninger fungerte midlertidig. Å få et barn med analatresi
innebærer en form for forsoning med forventninger foreldrene hadde gjort opp på forhånd. I
motsetning må personer med Huntingtons forsone seg med og akseptere et kontinuerlig tap
av kontroll over egen kropp og kognitive evner. Dette er en kontinuerlig prosess. I
motsetning til barn med analatresi og i likhet med Charmaz (1995,662) sine informanter har
de ett ”bilde” av hvordan de levde før og hva de kunne. Samtidig som de opplever endringer
på kroppen, har de en målestokk basert på funksjonsnivået de hadde før sykdomsutbruddet
som de kan sammenligne med. Tap av selvstendighet som følger av å gradvis miste
kontrollen over egen kropp kan være vanskelig å forsone seg med.
Fryktelig, det var fryktelig å få sykdommen og ikke klare seg. Jeg hadde mestret alt
før jeg fikk sykdommen. (William)
Mange av de jeg intervjuet hadde, i likhet med ”William”, opplevd at dette var en fryktelig
sykdom å få og hadde brukt tid for å forsone seg med den. En del av dette handlet, som
nevnt, om å finne nye rutiner. Å oppsøke informasjon og dele erfaringer med sykdommen
med andre har for mange vært viktig. I likhet med foreldrene med barn med analatresi, hadde
mange i Huntingtons-gruppen engasjert seg i foreningen. Dette var både av behov for å møte
andre i lignende situasjon, og fordi de ønsket å bidra til å bedre vilkårene for Huntingtonsrammede. For enkelte informanter har det å sammenligne seg selv med andre i verre
situasjoner påvirket hvordan de tolker sin egen sykdom og situasjon.
Jeg har vært heldig å fått sykdommen sent. Jeg fikk ikke før jeg var 50, det er mange
som får det i 35-40 års alderen. Jeg hadde ikke vært noe særlig syk før, så sånn var
jeg heldig. (Julie)
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I likhet med foreldrene med barn med analatresi kan de fleste jeg intervjuet med Huntingtons
sies å ha en ”regulerende” tilpasningsstil slik det er definert av Radley og Green (1987, 183).
De har med andre ord funnet en måte å leve med sykdommen på og bestemt seg for å gjøre
det beste ut av det. For personer med ektefelle har dette vært en felles avgjørelse.
Så burde man ha laget veiledning og individuell plan for hver fase i forhold til hvilke
symptomer har man når man er i de ulike fasene, og beskrive hvilket hjelpebehov
man trenger for hvert symptom-steg og hvilke instanser er det som har ansvar for å
ivareta dette. Da burde man ha fått inn NAV som ansvarsområde. Så kunne man da
ha operasjonalisert denne planen opp til den enkelte individ og så ville det vært en
måte å skaffe kunnskap. Fordi man kan ikke forvente at folk skal vite hva en
Huntingtons pasient er, i og med at det er så få. Det er jo veldig mye fokus på
behandlingspakker, det går jo også an å tenke det samme behandlingspakker fra
NAV sin side. (Jacob, pårørende)
En del av usikkerheten som kommer med diagnosen handler om NAV. I likhet med foreldre
med barn med analatresi, er det få som har erfaring med NAV fra før. En del av informantene
og deres ektefeller har brukt mye tid på å sette seg inn i NAV-systemet, andre har fått hjelp
av andre pårørende. Mange har i tillegg fått hjelp av ergoterapeuter og sosionomer fra
kommunen. I likhet med foreldre med barn med analatresi er det frustrasjon rundt at det ikke
er lagt opp noe ”løp” for personer med Huntingtons. Dette er både en frustrasjon i møte med
NAV, men gjelder også andre tjenester. Flere av ektefellene fortalte at de tar mer ansvar for
koordinering av flere tjenester i tillegg til kontakten med NAV, ettersom den Huntingtonsdiagnostiserte blir dårligere.

4.2.2 Samarbeid og åpenhet
En del av tilpasningsprosessen har, som nevnt, dreid seg om å stå sammen om utfordringene
for familiene. Ettersom den diagnostiserte blir mer avhengig av hjelp for å fungere i
hverdagen er det en sykdom som har konsekvenser for både den syke og pårørende. I likhet
med Radleys (1987, 237) studie av tilpasning blant ektefeller, har mine informanter fortalt
om et samarbeid for å finne andre måter den syke kan være en del av familien.
Vi er ganske på linje med hva som er utfordringer og hva vi ønsker og sånt. Men når
det ikke er tilfellet, når den som er syk ikke ser at man har behov for hjelp og det er
det jo mange som ikke ser. Da kan det være veldig feil å snakke med den som er syk
som sier at jeg er ikke syk og trenger ingenting mens de nære ser at sånn er det ikke
eller sånn opplever ikke de det. Det er jo en ganske vanlig symptom i forhold til
Huntingtons at man mangler selvinnsikt i forhold til sykdommen. Men det er jo

67

ulike faser og personer. Faren hans var vel mer på fornektelse. Kanskje på grunn av
det så har du (sikter til ektemannen) valgt en annen linje. (Maja, pårørende)
Den syke må takle tapet av både kroppslige og kognitive funksjoner, mens ektefellen mister
en partner og må gradvis ta over ansvaret i hjemmet. Parene står i stor grad sammen om
utfordringene samtidig som er det en gjensidig avtale om at den friske har hovedansvaret.
Selv om det er forsket på hvilke utfordringer Huntingtondiagnostiserte og deres pårørende
kan regne med å møte på er det fortsatt en usikkerhet rundt forverringen. Hvor kjapt den syke
kan forvente å miste kroppslige funksjoner, hvor lenge de vil kunne bo hjemme og når de
kognitive symptomene kommer. Hvordan de kognitive symptomene påvirker personen er
individuelt og uforutsigbart. I likhet med analatresi, er det derfor en del usikkerhet knyttet til
Huntingtons. Derfor blir usikkerhetshåndteringen viktig for tilpasningsprosessen. Åpenhet
om sykdommens konsekvenser og hvordan det påvirker den diagnostiserte har vært en viktig
del av tilpasningen, spesielt overfor familie og arbeidsgiver. Åpenhet rundt sykdommen har
vært spesielt viktig for de som fortsatte i jobb etter at de fikk diagnosen. Dette gjorde det
mulig for arbeidsgiver å tilrettelegge.
Endringer er veldig frustrerende og støy. Det er klart at alt det kan man ikke unngå,
men det å vite at din erfaring på jobben og din utdannelse er like solid og ligger inne
fortsatt tenker jeg var viktig for de som jobbet sammen med deg å vite. De opplevde
at du kunne bruke erfaringer og fag fortsatt men man måtte liksom tillate at det tok
tid å hente fram og få informasjonen på en annen måte. (…)Det er jo viktig at folk
vet, særlig etterhvert som det er en veldig synlig sykdom fordi ufrivillige bevegelser
er synlig. Så er det jo viktig at folk vet at det kognitive er på mange måter intakt men
at det kan ta noe mer tid og at man må ha ro til å tenke. (Maja, pårørende)

4.3 Oppsummering
I dette analysekapittelet har jeg presentert utfordringene ved diagnosene analatresi og
Huntingtons, og hvordan mine informantene har håndtert dette. Kapittelet er ment å gi en
innsikt i informantenes hverdag og utfordringene de står overfor. Informantenes opplevelse
av å få en sjelden diagnose har blitt tolket ut i fra Charmaz (1995) sin formulering av
tilpasningsprosesser hos kronisk syke. Dette bidrar til å gi et innblikk i hvordan mine
informanter har opplevd å få en sjelden diagnose, og hvilke prioriteringer de har gjort i
prosessen med å finne en måte å leve med diagnosen. Diagnostiseringen har for mange vært
preget av sjokk og usikkerhet. Som det vil komme frem i neste kapittel har det for mange av
informantene vært vanskelig å forholde seg til NAV i perioden rett etter diagnostisering.
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Åpenhet, usikkerhetshåndtering, kunnskap og balanse har vært sentrale temaer som går igjen
i intervjuene når det gjelder håndtering av sykdommen. Kunnskap om sykdommen og
muligheten til å utveksle erfaringer med andre med samme diagnose, har vært viktig for
begge gruppers tilpasningsprosess. Dette har vært viktig både for å håndtere usikkerheten
rundt diagnosens prognose, og for sosial støtte. Dette er i tråd med tidligere forskning på
sjeldne diagnoser, hvor sosial støtte blir trukket frem som spesielt viktig for diagnostiserte og
pårørendes evne til å håndtere sykdommen (McGarvey & Hart, 2008; Grut et al., 2008;
Miller et al., 2009; Trulsson & Klingberg, 2003; Gundersen, 2011; Røthing et al., 2014;
Lowit & Teijlingen, 2005). Å lære av andres erfaringer er noe som går igjen i informantenes
fortellinger om erfaringer med NAV, dette vil jeg gå nærmere inn på i det neste kapittelet.
I følge Radley og Green (1987, 183) eksisterer et balansert forhold når en tilpasning er
oppnådd mellom person og sykdom, slik at det blir rom for annet. Informantene har med
andre ord vært nødt til å finne en måte å leve med diagnosen for å kunne ha rom for jobb,
fritid, familie eller NAV. Dette er en del av en balanseringsprosess, hvor informatantene har
vurdert hvor mye plass diagnosen skal ha i hverdagen.
En del av hensikten med dette kapittelet har vært å vise at dette er ressurssterke og reflekterte
brukere som aktivt søker å gjøre det beste ut av en utfordrerne situasjon. I følge litteratur på
tilpasning hos kronisk syke er det ikke en selvfølge at syke håndterer sin sykdom på denne
måten, selv om det gjerne forventes av omgivelsene (Charmaz, 1995; Radley & Green, 1985
& 1987; Kelly, 1989).

69

5 Møtet med NAV
Dette kapittelet vil ta for seg informantenes erfaring med NAV. Schaffer og Wen-hsien
(1975) sin tilgjengelighetsteori og Kerrs (1983) modell av samhandling mellom forvaltning
og brukere danner det teoretiske grunnlaget for å forstå informantenes utfordringer med
NAV. Jeg vil trekke på arbeidet til Goffman (1963 & 1992) og Lundberg (2013) for å belyse
de ulike måtene informantene har håndtert utfordringene de har hatt med NAV.

5.1 Kontakten med NAV
Alle informantene har hatt kontakt med NAV på telefon i forbindelse med søknader. Slike
henvendelser dreide seg ofte om spørsmål om rettigheter, informasjon om søknad, hvordan
søknaden skulle fylles ut og purring i forbindelse med lang saksbehandlingstid. De fleste
hadde i tillegg brukt ”Skriv til oss” funksjonen på ”Ditt NAV” på NAVs nettside.
Informantene har hatt kontakt med NAV i form av brev på papir i forbindelse med søknad
om grunnstønad og hjelpestønad ettersom søknadene foreløpig ikke er digitalisert. Dette
stemmer overens med Personbrukerundersøkelsen (2016, 14), hvor det fremkommer at
brukere som mottar stønader, andre ytelser, foreldrepenger og familier med omsorg for syke
barn er brukergruppene som har mest kontakt med NAV via brev på papir. I likhet med
tidligere forskning (Personbrukerundersøkelsen, 2016, 14-16; Hansen et al., 2016, 11) var de
foretrukne kommunikasjonskanalene telefon og elektronisk kontakt blant mine informanter.
To av informantene fortalte at de hadde møtt opp på deres lokale NAV-kontor for å få hjelp
med en søknad en av informantene opplevde å få hjelp, mens den andre ble bedt om å ta
kontakt på telefon eller via nettsiden. Halvparten av informantene hadde fått hjelp av en
ergoterapeut eller sosionom i kommunen i forbindelse med søknader om hjelpemidler,
grunnstønad og hjelpestønad.
Hadde litt telefonkontakt, men det er vel egentlig den kontakten vi har hatt. (Oliver
& Jacob, Huntingtons).
I intervjuene kom det frem at informantenes erfaring med NAV har vært varierende, og i
likhet med ”Jacob” og ”Oliver” er telefonkontakt den foretrukne kommunikasjonskanalen.
Ingen av informantene karakteriserte deres erfaringer med NAV som utelukkende negativ
eller positiv. En informant kunne fortelle om et ”enkelt” forhold til NAV. Denne informanten
hadde opplevd å få den hjelpen hun følte hun trengte. Dette var hjelp til å skrive søknad og
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informasjon om rettigheter. Resten av informantene har derimot opplevd lang
saksbehandlingstid, dokumenter som forsvinner og var misfornøyd med informasjonen de har
fått om sine rettigheter. Informanter som hadde opplevd mye motgang hos NAV hadde
efaringer som: å få vedtak med faktafeil, å ikke få tilgang på vedtak i sin sak og opplevd å
ikke få svar på spørsmål og å bli en ”kasteball”. Det vil si å bli henvendt til ulike deler av
NAV uten å få hjelp, denne opplevelsen viser seg å gå igjen hos brukere med sammensatte
behov (Syltevik, 2013, 37-39). Selv om alle, unntatt en informant, har fortalt om utfordringer
i møte med NAV så har ikke den erfaringen alene farget deres totale inntrykk eller erfaring
med NAV. Mange forteller at de opplever kontakten de har hatt med ulike ansatte på NAV
som god, til tross for at de har hatt utfordringer. I likhet med Gundersens (2011, 375)
informanter, kan mine informanters misnøye delvis forklares med at deres forventninger til
NAV ikke oppfylles.
Hele brevet bar sånn preg av at noen hadde sittet og sakset sammen noen brev som
de sender ut når de på en måte legger ved en attest på barn som er 6 og 9 år og sier
gratulerer at du har blitt far samtidig som de spør om barna tjener mer enn 1G. Så
tenker jeg at det er sånn dårlig arbeid når du har ventet ganske lenge på brevet, og de
vet på en måte ikke hvem de skriver til. Det var en ganske dårlig klipp og lim
versjon av det brevet vi egentlig skulle hatt. Det sto også at hvis samlet husstand
tjener mindre enn ett fast beløp så har du krav på forsørgertillegg. Så jeg skrev til
NAV og spurte om dette faste beløpet, fordi jeg fant det ikke noe sted. Det sto ikke
på hjemmesiden eller noe ting. Jeg fikk ikke svar og da sendte jeg den samme
mailen, tror jeg, hver tredje måned i en periode. Jeg tror faktisk at vi aldri fikk svar
på det. (Maja, Huntingtons, pårørende).
Dette sitatet fra intervjuet med ”Maja” og ”Aksel” er et av de mer ekstreme tilfellene av
saksbehandlingsfeil informantene har opplevd. En del informanter har opplevd lang
saksbehandlingstid og at søknader og andre papirer de har sendt til NAV har forsvunnet.
Lundeberg (2013, 105) trekker frem at hans informanter valgte å være pågående som en
strategi for å få fremgang i sin sak. Som det fremkommer av utsagnet til ”Maja” er dette en
strategi hun har benyttet seg av, men som ikke førte frem. Andre har brukt denne strategien
for å forsikre seg om at NAV har mottatt dokumentasjon eller andre viktige papirer, få
oversikt i egen sak eller få hjelp til å rette opp feil eller misforståelser av ulik sort. Dette er
tidkrevende. Av denne grunn var det viktig for informantene å få kontakt med en
saksbehandler, og mange ytret et ønske om en fast kontaktperson i NAV som kjente deres
sak. I likhet med Lundbergs (2013, 107-108) informanter, har noen av mine informanter
utviklet strategier for å dokumentere kontakten med NAV som et resultat av det han kaller en
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mistillitens læringsprosess. Etter erfaringer av å få motstridende råd fra ulike NAV-ansatte og
at dokumentasjon har blitt borte noen informanter sett seg nødt til å forholde seg skriftlig til
NAV og be om kvitteringer på mottatte dokumenter.
Utfordringer med å komme i kontakt med veiledere eller saksbehandlere som kan svare på
spørsmål vedrørende søknader, går igjen i flere av intervjuene. Ønsket om å ha kontakt med
saksbehandler var for å forsikre seg om at papirer hadde kommet frem, rette opp i
misforståelser, for å forstå et vedtak som var blitt fattet, stille spørsmål om utfylling av
søknad og for å få status på en sak til behandling. En grunn til at vansker med å komme i
kontakt med saksbehandler er en felles erfaring blant mine informanter kan være fordi ytelser
som pensjon, pleiepenger, grunnstønad og hjelpestønad behandles av NAV forvaltning. Dette
er en spesialenhet i NAV som er skjermet av produktivitetsårsaker. Brukere vil da treffe
veiledere på telefonen som ikke har kunnskap om saksbehandling i slike saker, men som har
generell kunnskap om ytelsene (Andreassen & Aars, 2015, 116-117). I søknader om
hjelpestønad og grunnstønad kreves det at brukere kan dokumentere at det er et varig behov,
utover det normale, som kan knyttes opp mot diagnosen. Med andre ord innebærer
avgjørelser i slike tilfeller at saksbehandler bruker skjønn for å vurdere om brukere oppfyller
kravene. Hvordan saksbehandler leser og tolker en søknad, og hvor strenge krav de stiller til
dokumentasjon vil derfor variere. Det kan av denne grunn være vanskelig for veiledere som
ikke behandler slike saker å svare på spørsmål om hvor mye dokumentasjon som kreves, hvor
detaljert legen må skrive om diagnosen og hvor detaljert brukere skal beskrive behovet. Dette
er en av grunnene til at det har vært viktig for informantene å komme i kontakt med en
saksbehandler som behandler slike saker.
Anine: Det går under NAV forvaltning og de får du heller ikke ringe til, de får du
ikke snakke med. Det er sånn som jeg klikker av, når jeg skal ha tak i noen så får jeg
ikke lov til å få tak i dem. Det blir jeg gæren av fordi det er de som skal sitte å
avgjøre søknaden. Så fikk jeg en pleiepengeperiode inne i permisjonen og så må jeg
søke om å forlenge og sånt, det blir veldig mye krøll. Det har du ikke lyst til å bruke
tid på når ungen din ligger på nyfødt intensiven og du vet ikke om ungen din
overlever. Så må du sitte å tenke på NAV, så får du ikke tak i NAV forvaltning fordi
at de får du ikke snakke med. Det har vært en hodepine. Det skal jeg ærlig
innrømme, det har vært det verste.
Kristoffer: De insisterer jo at man skal finne ut av det selv først. Men når du ikke har
gjort det før så vet man ikke om man har gjort det riktig. (Analatresi)
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Som det fremkommer i sitatet ovenfor fra intervjuet med ”Anine” og ”Kristoffer” har en av
utfordringene i møte med NAV vært at de har lite kjennskap til NAV, og at de i første
perioden befinner seg i en uoversiktlig og ny situasjon. Ettersom svært få av de jeg har
intervjuet hadde tidligere erfaring med NAV var mange usikre på hva de kunne søke på og
hvordan de skulle fylle ut søknader. Mange ønsket å ”gjøre det riktig” første gangen ettersom
de opplevde søknadsprosesser som tidkrevende. På grunn av nevnte utfordringer kom det
frem i intervjuene at mange hadde et ønske om en fast kontaktperson i NAV. I likhet med
Lundberg (2013, 95) sine informanter gikk informantene gjennom en læringsprosess, hvor de
lærte seg hvordan NAV fungerte og brukte mye tid til å tilegne seg kunnskap via nettsiden.
En del av denne læringsprosessen har vært å lære seg å forstå, eller tolke, det Lundberg
(2013, 101-103) betegner som ”NAV-språket”. Flere av informantene har nevnt at de har hatt
utfordringer med å forstå NAV, dette gjelder informasjonen de har fått via nettsiden, på
telefon og i vedtakene.
Jeg kunne veldig sterkt ønske å få en kontaktperson på NAV, fordi det ville gjort det
enklere. Å forholde seg til en person som vet om sykdommen, og historien så jeg
slipper å fortelle den på nytt hver gang (William, Huntingtons).
I likhet med ”William” kommer dette ønsket av at mange ser fordelen av å ha en person å
forholde seg til, da vet de at denne kontaktpersonen vil kjenne til deres livssituasjon. I likhet
med Hansen et al. (2016, 13-19) sin undersøkelse kom det frem i mine intervjuer at forholdet
til NAV preges av den livssituasjonen informantene befinner seg i. Som nevnt i det forrige
kapittelet, preges tiden etter diagnostisering av at de er i en ny og usikker situasjon. Ettersom
få kjente til diagnosen fra før gikk tiden etter diagnostisering ut på å tilegne seg kunnskap om
diagnosen og rettigheter for å finne en måte å leve med diagnosen, som er en del av
tilpasningsprosessen. Dette innebærer å finne en måte å leve med den kliniske og
eksistensielle usikkerheten som kommer av at symptomer og utfordringer varierer
individuelt, samt utforske ulike alternativer for å løse utfordringene. Som det fremkommer av
sitatet ovenfor fra intervjuet med ”Anine” og ”Kristoffer” går denne usikre situasjonen de er i
etter diagnostisering ut over hvor mye de orker å forholde seg til NAV i begynnelsen. De vet
lite om hvordan livet blir fremover, og denne situasjonen oppleves for mange som kaotisk.
De prøver å finne en balanse mellom den diagnostisertes behov, og andre familiemedlemmers
behov. De fleste har derfor måtte prioritere hva som er viktigst å få på plass med en gang
etter diagnostisering. Etterhvert, når sjokket over diagnosen har lagt seg, har de hatt
overskuddet til å sette seg inn i NAV-systemet og lese seg opp på hva de har krav på. Kun en
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av informantene hadde det Lundberg (2013, 107) kaller byråkratisk kompetanse fra før, men
flere har gjennom hyppig kontakt med NAV tilegnet seg dette.
For foreldre med barn med analatresi har pleiepengesøknaden vært prioritert først. For
informantene med Huntingtons, som ikke har rukket å gå av med alderspensjon, har det å få
på plass status som ufør eller pensjonist vært prioritert. Foreldre med barn med analatresi blir
ofte informert om aktuelle stønader under første opphold på Rikshospitalet. De får også hjelp
til å søke om første omgang med pleiepenger. Det er derimot en del som har fortalt at de
husker lite fra den første tiden, og at det opplevdes som kaotisk. Tidligere forskning tyder på
at personer som ikke hadde mistanke om diagnosen på forhånd kan reagere med sjokk og
dette kan påvirke hvor mye informasjon de klarer å ta imot fra helsepersonell (Starke,
Wikland & Moller, 2002, 353; Røthing et al., 2014, 573-574). Dette kan være grunnen til at
en del av foreldrene med barn med analatresi har gått glipp av informasjon de fikk under
første opphold på Rikshospitalet om deres rettigheter på NAV.
Jeg leste en del om NAV og det systemet. Det med NAV det tar jo sin tid, det må
man bare innfinne seg med. I tillegg er det lange ventetider, så er det også noe med
at systemene snakker ikke med hverandre. Når søknaden om hjelpemiddel er sent fra
ergoterapeuten i bydelen så havner det i NAV-systemet, men når jeg ringer NAV så
vet de ikke hvor den er. Tydeligvis så fungerte ikke det kommunale bydelssystemet
med NAV-systemet. (…) Det synes jeg var litt rart i denne digitale tidsalderen at
sånne tjenester, offentlige tjenester, ikke har mulighet til å være pålogget og si når
ting kommer. (Sara, Huntingtons).
Dette ”Sara” nevner om at systemer i kommunen og NAV ikke prater sammen er noe flere
har opplevd. Dette fører til at flere har brukt mye tid på å følge med i egen sak for å forsikre
fremdrift og at søknaden har kommet til riktig sted. I likhet med ”Sara” hadde informantene
brukt mye tid på å sette seg inn i lover og regler for ulike ytelser, innhenting av
dokumentasjon, skriving av søknad og klageprosesser. Dette kommer av at mange hadde lite
kunnskap om NAV fra før, de var usikre på hvilke rettigheter de hadde og de ville være sikre
på at de skrev søknader riktig første gang. Dette for å unngå merarbeid ettersom
klageprosesser er tidkrevende. I forbindelse med dette har flere av informantene utviklet
måter å forholde seg til NAV. Dette er basert på egne erfaringer og tips fra andre i lignende
situasjoner. Dette vil jeg gå videre inn på senere i kapitlet.
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5.1.1 Ressurssterke brukere
Du kan jo si at samfunnet har endret seg ettersom det er brukernes ansvar å stå på og
ikke de offentlige kontorene. Dette har jo gjort at det har blitt mye vanskeligere, men
selvfølgelig begrunnelsen er å få kostnadene ned. Da blir jo kanskje de som har
størst behov ut i fra manglende mentale status de som lider, da tenker jeg på at de
som har ressurser vil alltid klare å få sitt og komme seg frem i systemet. Systemet er
bygget for å forhindre de som klarer å trikse og få litt ekstra fra NAV. Men det går
på bekostning av de som kanskje skulle hatt det. Men sånn er det bare og da må man
bare forholde seg til det og prøve å gjøre det beste ut av det. (Jacob, Huntingtons,
pårørende)
Det ”Jacob” gir uttrykk for går igjen i alle intervjuene. Informantene har erfart at det er
krevende å forholde seg til NAV, og at det krever mye ”stå-på-vilje” fra deres side. Dette er
en felles erfaring blant alle informantene, og er noe som går igjen i flere av undersøkelsene
presentert i kapittel to (Lundberg, 2013, 101-105; Grut et al., 2008, 187; Røhnebæk, 2016,
299). Alle informantene har vært svært bevisst kravene NAV stiller mot brukere og at dette
går utover brukere uten byråkratisk kompetanse, eller som ikke evner å tilegne seg denne
kompetansen. I følge Schaffer og Wen-hsien (1975, 22-25) tilgjengelighetsteori er
forutsetninger for tilgang til goder fra et system som NAV at bruker kan demonstrere at de
kvalifiserer til ytelsene, aksepterer regler for prioritering og møter tjenesteytere. For enkelte
kan dette være vanskelig, som Lundeberg og Syltevik (2013, 90) poengterer er denne
kompetansen ulikt fordelt blant brukere.
Som nevnt tidligere, er ett utfall av NAV-reformen at det har blitt økt fokus på
brukermedvirkning og et mål om individuell tilpasning av tjenester (Andreassen & Aars,
2015, 72-75; Røhnebæk, 2016, 289). Dette representerer et skifte fra passive klienter hvor
innhenting av dokumentasjonen var saksbehandlerens ansvar, til aktive brukere hvor brukere
selv har ansvar for å være pådrivere i egen sak (Jessen, 2010, 151). Formålet var at dette
skulle korte ned på saksbehandlingstiden og gi brukere større innflytelse. Som det
fremkommer av utsagnet til ”Jacob” har mine informanter vært bevisst kravene som stilles til
brukere. I intervjuene kommer det frem at informantene har brukt mye tid på å tilegne seg
kunnskap om NAV og hvordan de jobber, samt lover og regler for ulike ytelser. Med unntak
av to informanter, omtalte alle informantene seg som ressurssterk under intervjuet. Det de
sikter til når de sier at de er ressurssterk er at de har evne til å sette seg inn og forstå
anvendelsen av lover og regler NAV forholder seg til. For så å bruke denne kunnskapen i
møte med NAV, spesielt med tanke på å skrive søknader. Dette er det Kerr (1983, 120)
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beskriver i sin modell som kunnskapsterskelen. I følge Kerr (1983) og Schaffer & Wen-hsien
(1975) vil brukeres evne til å håndtere ulike utfordringer de møter i møte med et
tildelingssystem som NAV ha betydning for hjelpen de får. Kunnskapsterskelen dreier seg
om byråkratisk kompetanse og evne å kommunisere med systemet. Å tilegne seg denne
kompetansen samt å kommunisere med NAV har flere av informantene opplevd som
tidskrevende og utfordrende. Alle informantene har hatt en partner, eller andre
familiemedlemmer som har bistått i kontakten med NAV. Mange har påpekt at dette er for
mye jobb for en person å sitte med alene.
Å tilegne seg kunnskap om systemet, identifisere relevante ytelser som de kvalifiserer til og
tilegne seg kunnskap om rettigheter, har vært hovedutfordringene for mange i møte med
NAV. Det Kerr (1983) kaller kvalifikasjons antakelser og kunnskap om rettigheter i sin
modell, har vært terskler som har vært spesielt utfordrende for mange av informantene.
Mange har vært usikre på sine rettigheter og hvilke tjenester de kvalifiserer til hos NAV. I
følge Kerr (1983, 122-125) er kunnskap om rettigheter en av de viktigste tersklene brukere
må overkomme. Mange av informantene har håndtert denne usikkerheten ved å tilegne seg
kunnskap via NAVs nettsider, og oppsøkt andre i lignende situasjon. I likhet med
tilpasningsprosessen, har informantene i møte med NAV vært opptatt av andres erfaring, og
på denne måten lært hva som fungerer og ikke fungerer. I likhet med tilpasningsprosessen de
har gjennomgått, har de også i møte med NAV vært opptatt av andres erfaringer. De
sammenligner sin egen situasjon med andre i lignende situasjoner, for å få en ide om hva de
kan og ikke kan få innvilget fra NAV. Dette vil jeg komme tilbake til senere.
Anine: Jeg tror at hvis du er innenfor spesialisthelsetjenesten sånn som vi er så går
mye greit med NAV. Men hvis man er avhengig av å bruke fastleger eller leger som
ikke er godkjent av NAV, så blir ting mye verre. Ut i fra Facebook-grupper og
forumer på internett så er det på en måte det jeg har trukket som konklusjon. Altså
du må være spesialist, da sklir det mye lettere.
Kristoffer: Du må også være litt ressurssterk. Ikke det at vi er så veldig ressurssterke
men vi er litt ressurssterk i forhold til en del søknader. Du må passe på hva du
faktisk skriver i en søknad og hvordan du formulerer deg. Du skal ikke ha noe mer
enn det som skal være der. Vi har møtt folk med helt like diagnoser som får ulike
ting og det er helt vanvittig basert på hvordan du dokumenterer det du gjør.
Anine: Ja enig, systemet kan være urettferdig hvis du ikke er så ressurssterk eller
ikke like flink til å dokumentere og argumentere for behov i søknader. (Analatresi)
Som det fremkommer i sitatet ovenfor er informantene bevisst at deres evne til å forstå NAVsystemet og demonstrere at de kvalifiserer for å motta en ytelse påvirker utfallet av en
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søknad. Dette er det Lundberg (2013, 105) kaller kunnskapsinnhenting og
behovspresentasjon, som er en kompetanse flere av informantene har tilegnet seg basert på
erfaring med NAV. Det går ut på å vite hvilke rettigheter man har før man tar kontakt med
NAV, og presentere behov i tråd med gjeldene lovverk og praksis. Det innebærer med andre
ord grundig forarbeid.
Sitatet ovenfor viser også hvor bevisst ”Anine” og ”Kristoffer” er egen situasjon,
sammenlignet med andre med samme diagnose. Dette påvirker hvordan de forholder seg til
NAV. Dette går igjen i Grut et al. (2008, 186-187) sin studie hvor respondentene var bevisst
sin egen opptreden overfor saksbehandlere. Respondentene i denne studien tilla kvaliteten i
kontakten og kommunikasjonen med saksbehandleren stor betydning for utfallet av
søknaden. De utviklet strategier for hvordan kommunisere med saksbehandlere og var bevisst
at det var deres ansvar å sørge for at informasjonen om deres diagnose og behov ble mottatt
og forstått av saksbehandler. En slik tankegang går igjen i mine informanters fortellinger om
deres erfaring med NAV, og ulike søknadsprosesser de har vært gjennom. I følge Schaffer og
Wen-hsien (1975, 22-25) tilgjengelighetsteori er en av forutsetningene for møtet med en
organisasjon som NAV at bruker aksepterer at de må demonstrere at de kvalifiserer for å
motta en ytelse. Dette gjelder først og fremst behovsprøvde ytelser som hjelpestønad,
grunnstønad og søknader om hjelpemidler. Som ”Anine” og ”Kristoffer” tar opp i sitatet
ovenfor, opplever de at deres evne til å demonstrere at de kvalifiserer til en ytelse er
avgjørende for søknadens utfall. Dette peker de ut som en av årsakene til at personer med
samme behov får innvilget ulike ting eller nivåer på stønader. I likhet med respondentene i
Grut et al. (2008) sin undersøkelse har mange av mine informanter av denne grunn vært
bevisst hva de skriver i søknader, hvordan de formulerer seg, og hva de sier når de tar kontakt
med NAV. Dette er en form for det Goffman (1963, 41-44) kaller informasjonskontroll en
form for stigmakontroll eller inntrykkstyring. Dette kan være en måte å unngå
mistenkeliggjøring fra NAV som kan oppleves som stigmatiserende. I Garthwaite (2015, 7-9)
studie var kronisk syke spesielt opptatt av å sørge for legitimiteten av deres sykdomsnarrativ,
dette ble gjort med blant annet stigmakontroll hvor de presenterte sin verste dag i søknader
for å være sikker på å bli trodd. Ettersom kontakten med NAV for mange av informantene
har vært telefonkontakt, bruk av nettbaserte kontaktformer og brev på papir kunne ingen si at
de hadde en opplevelse av at diagnosens synlighet hadde noe å si for hjelpen de fikk fra NAV
slik det har gjort i Grut et al. (2008) og Valeras (2010) studie. I likhet med Garthwaite (2015)
studie har mange av informantene opplevd at deres evne til å legitimere og argumentere for
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behov vært viktig for utfallet at søknader. Flere av informantene hadde høyere utdannelse og
kommenterte i den forbindelse at de kunne tenke seg at dette var positivt for deres evne til å
tilegne seg kunnskap om NAV og fremstille sine behov klart og tydelig i søknader.
Vi opplevde vel ikke NAV som noe nøkkel til alle løsninger og kanaler. Det blir jo
som en strengt dør. Fordi alt skal gå gjennom NAV og hvis du da ikke får snakke
med noen i NAV så kommer du ingen steder. Når du hadde de ulike kontorene så
kunne du ihvertfall gå til sosialkontoret og høre med saken der, eller gå til
boligstøtte, eller et annet sted å høre om noe annet. Men så lenge alt skal gå gjennom
NAV og de ikke kan svare deg enten fordi jeg ringte og de fant ikke fullmakten eller
fordi du ikke får snakke med den saksbehandleren som sitter på saken. (...) Så det
gjør på en måte at du føler at i stedet for å være en som skal på en måte hjelpe deg
inn i alle kanaler så stenger de alle dører. Fordi hvis du ikke kommer gjennom der så
har du ikke noe annet sted å gå, det er bare der. Hvis de da ikke hjelper deg så har du
ingen alternative steder å finne svar eller løsninger. Det er jo litt sånn omvendt av
slik det burde eller skulle være. (...) For ideen er veldig god at man kan gå bare ett
sted og så åpner det. De skal da ha en oversikt over det som man kan få og så skal
det utløses ved behov, det er jo veldig fint. Men hvis man da ikke kommer gjennom
der så stenger man jo på en måte alle de samme løsningene. Det er begrensende.
(Maja, Huntingtons, pårørende)
Sitatet ovenfor fra intervjuet med ”Maja” og ”Aksel” beskriver frustrasjonen og bekymringen
informantene opplever i møtet med NAV. På grunn av en bekymring om å bli ”utestengt” fra
NAV-systemet, og ikke få tilgang på ytelser på grunn av opplysninger de selv har gitt. Denne
bekymringen kommer frem i sitatet fra ”Anine” og ”Kristoffer” ovenfor, og var noe mange
av informantene opplevde i møtet med NAV. Dette er en av grunnene til at mange av
informantene driver med informasjonskontroll og er bevisst hva slags informasjon de gir til
NAV og hvor mye. Dette for å forhindre at de blir ”utestengt”.
Som nevnt har det gått igjen i alle intervjuene at det er krevende å forholde seg til NAV.
Dersom man ikke allerede har den kunnskapen som kreves for å forholde seg til NAV, og
demonstrere at de kvalifiserer til tjenestene, så kan det å tilegne seg denne byråkratiske
kompetansen være krevende. Alle informantene hadde fått hjelp i søknadsprosesser. De fleste
hadde en partner som kunne hjelpe eller andre familiemedlemmer. I tillegg hadde en del fått
hjelp av en ergoterapeut eller sosionom i kommunen. For personer uten byråkratisk
kompetanse, eller evne til å tilegne seg dette, og uten et støtteapparat kan det virke
uoverkommelig. Lundberg (2013, 109) poengterer blant annet at de som trenger NAVs hjelp
mest, er ofte de som har størst problemer med å navigere i ”systemet”.
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Som nevnt var det ikke alle informantene som identifiserte seg som ressurssterke. En av mine
informanter hadde hatt veldig lite kontakt med NAV på grunn av at hun ikke følte hun
forstod systemet, og hadde vansker med å sette seg inn i det. For denne informanten var det
først og fremst mangel på kunnskap om systemet som satte en stopper. Ettersom Huntingtons
sykdom medfører kognitiv svikt og vansker med å lære nye ting kan dette være en spesiell
utfordring for de uten familie eller partner som kan hjelpe.
Emilie: Det er dette å få bad nede, man vet ikke helt hvor man skal begynne. Jeg har
hørt med dem i hjemmesykepleien om de vet hvor man skal begynne og de vet ikke
så mye om det. Det henger jo selvfølgelig litt på henne også, jo mer ustø hun blir jo
mindre kan hun bruke trappen.
Ella: Da må de sette sånn heis i trappen da.
Emilie: Men så er jo den badedøren alt for smal til rullestol og sånt da. Badet er også
for lite til rullestol. Vi har bare fått høre at det er så mye papirstyr og at det er
vanskelig.
Ella: Ja det er mye papirstyr, mye som skal skrives og dokumenteres.
Emilie: Jeg har spurt litt her og der om hjelp til å begynne med en søknad men det
har liksom ikke vært noe stor respons på det. Jeg har ikke ork til å begynne med det,
så da henger det på henne. (Huntingtons)
Som det fremkommer fra sitatet ovenfor har krav til dokumentasjon og det at de ser for seg
søknadsprosessen som krevende blitt en terskel for ”Ella” og ”Emilie”. Dette har ført til at de
ikke har orket å undersøke eller begynne på en søknadsprosess om midler til å bygge et bad
nede. Bevisbyrden ligger på bruker og for ”Ella” og ”Emilie” som ikke føler de evner å sette
seg inn i NAV-systemet og ikke har andre som kan bistå blir denne terskelen uoverkommelig.
Dette er det Lundberg (2013, 104) kaller en passiv måte å forholde seg til NAV, dette er
tilfellet når bruker ikke har kunnskap til å navigere i ”systemet” eller ikke orker å ”ta opp
kampen”.

5.2 Usikkerhet om rettigheter
I likhet med mine informanter var respondentene i Grut og kollegers (2008, 187)
undersøkelse bevisst at personer i samme situasjon med like behov fikk ulik hjelp av
trygdeetaten. Dette kommer spesielt frem i intervjuene jeg hadde med foreldre med barn med
analatresi. Som nevnt tidligere var alle mine informanter svært bevisst at deres kompetanse til
kunnskapsinnhenting og behovspresentasjon var avgjørende for utfallet av søknaden. I tillegg
hadde foreldrene en mistanke om at å bo i en ”rik” eller ”fattig” kommune hadde utslag på
hvilken sats som ble innvilget på søknader om hjelpestønad. Informantene var bevisst på
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ulikheter som dette, fordi de selv var usikker på hva de hadde krav på av NAV og forhørte
seg derfor med andre i lignende situasjoner for å høre hva de hadde fått. Dette blir brukt som
et mål på hva de kan forvente av NAV. Søknader om grunnstønad og hjelpestønad behandles
på forvaltningsnivå. Slike søknader behandles av NAV forvaltning som er organisert i en til
to enheter per fylke (Andreassen & Aars, 2015, 96-97). Dette for å sikre likebehandling,
spesialisering og korte ned på saksbehandlingstid. Dette betyr at kommunens økonomi ikke
har noe å si for utfallet av slike søknader.
Emma: Vi har snakket om det med at hvis du får et barn med for eksempel diabetes
eller ADHD, hvis det er en sånn typisk kjent diagnose så har de faste løp.
Edward: Ja da har de faste retningslinjer som de skal følge
Emma: Men når du får et barn med en sjelden diagnose så blir alt, det virker som det
blir så vanskelig. (…) Så hvis du er heldig og bor i en rik kommune så kan du få
hjelpesats 3 og hvis du er uheldig så får du avslag. Så jeg synes det er veldig synd at
det ikke kunne vært faste retningslinjer på det.
Edward: Ja at det kunne vært likt over alt. Vi må jo kjempe livet av oss for å få noe
andre bare får servert.
Emma: Vi har jo vært i kontakt med familier som har hjelpestønad sats tre hvor
datteren hadde analatresi og så var det noe med øynene, så hun brukte briller. Når vi
satt og snakket sammen så skjønte vi at de var heldig og bor i riktig kommune. Det
blir jo litt feil. Det burde vært noen retningslinjer selv om det er en sjelden diagnose
så burde de hatt et eller annet at hvis du har en sjelden diagnose så har du i hvert fall
krav på sats en og så ut i fra hvor mye tid du bruker så kan du forhøye den. Men at
du skal måtte sloss og bruke mye tid og ressurser på søknader og anker. Vi er jo ikke
alene om det.
Edward: ja noen har nesten gitt opp. (Analatresi)
Et ønske om faste retningslinjer er med hensyn til likebehandling, men også på usikkerheten
mange av informantene sitter med. En usikkerhet om hva de har krav på fra NAV med en
sjelden diagnose. Selv om alle informantene hadde brukt tid på å lese om NAVs tjenester og
ulike stønader, var de usikre. Mange synes NAV var uoversiktlig og noe av usikkerheten
dreide seg om en frykt for at det var noe de kunne ha krav på, som de ikke visste om. I følge
Lundberg (2013, 92-99) kan denne usikkerheten komme av at brukerne møter ett ”system” og
ikke personer, ettersom selvbetjeningsløsninger blir mer vanlig. I tillegg har NAV ulike
ansatte med ulik profesjonell bakgrunn som fører til ulikheter i skjønnsvurderinger, dermed
kan brukere som er i kontakt med NAV oppleve å få ulik informasjon.
Årsaken til at mange av informantene har opplevd forskjellsbehandling når det kommer til
grunnstønad kan forklares med at dette innebærer skjønnsavgjørelser, ulik kompetanse til
innhenting og behovspresentasjon blant brukere, og en bestemmelse fra trygderetten. I følge
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Rundskriv for grunnstønad paragraf 6-3, første ledd, er det faktum at andre personer med
samme diagnose har fått grunnstønad ikke i seg selv tilstrekkelig for å få innvilget
grunnstønad. Det presiseres at hver sak må vurderes konkret ut i fra de faktiske forhold i den
enkelte sak. Det er imidlertid ett unntak til denne reglen, i rundskrivet kommer det også frem
at enkelte medisinske diagnoser gir rett til en direkte plassert sats uten individuell prøving
(Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2016, §6-3 første ledd). Dette er fordi enkelte
brukergrupper anses som en ensartet gruppe med like høye ekstrautgifter, og dette er
tilstrekkelig dokumentert i Norge. Diagnosen cøliaki er ett eksempel på en slik diagnose.
Dette betyr at personer med cøliaki får en forhåndsbestemt sats på grunnstønaden automatisk
når de søker med diagnosen, sats to for personer mellom 0-3 år og sats fire fra fylte fire år
(Norsk cøliakiforening, 2016). Dette er det ”Edward” og ”Emma” referer til i sitatet ovenfor
ved faste løp. Det at diagnosen til mine informanter er sjelden og varierer individuelt kan
bidra til at det gjør det vanskeligere å se på denne brukergruppen som en ensartet gruppe med
like høye ekstrautgifter og dermed etablere en direkte plassert sats uten individuell prøving.
Dette er imidlertid ett ønske blant mine informanter, og en grunn til at hovedparten har valgt
å engasjere seg i de respektive foreningene. Det kan tenkes at sjeldenheten av diagnosene, og
det at den varierer individuelt kan bidra til at det blir vanskelig å etablere en slik praksis.

5.3 Forventning versus erfaring
Gundersen (2011, 375) forklarer sine informanters frustrasjon med offentlige tjenesteytere
som et resultat av at deres erfaring ikke står til deres forventninger. Når forventningene ikke
ble oppfylt, førte det til at de satt igjen med en følelse av å bli motarbeidet. Dette kan bidra til
å forklare noe av mine informanters frustrasjon med NAV. Dette gjelder spesielt NAVs
informasjonsplikt og individuell tilpasning av tjenester.
Som nevnt er en utfordring i møte med NAV, som går igjen i alle intervjuene, usikkerhet
rundt egne rettigheter. Dette henger sammen med et ønske, og en forventning om å få
veiledning om rettigheter og tjenester som er tilpasset deres situasjon. Alle informantene var
innforstått med at tjenesteyterne ikke hadde kunnskap om deres diagnose, men forventet at
tjenesteytere skulle kunne veilede dem basert på den informasjonen de selv presenterte. Dette
går igjen i Grut et al. (2008, 182-185) sin studie. Som nevnt brukte mange av informantene
tid på å sette seg inn i NAV-systemet, og lese seg opp på de ulike stønadene og tjenestene.
Likevel var mange usikre på hva de hadde rett på og om de hadde oversett noe. Denne
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usikkerheten forsterkes av at de møter på veiledere i NAV uten spesifikk kunnskap om hvilke
ytelser som kan være relevante.
Det som hadde vært det ideelle for denne pasientgruppen sånn som jeg ser det er at
det er delt opp i fem faser hvor det er tillagt, lagt inn en null fase for de som ikke har
symptomer enda. Så burde man ha laget veiledning og individuell plan for hver fase
i forhold til hvilke symptomer har man når man er i de ulike fasene. Og beskrive
hvilket hjelpebehov man trenger for hvert symptom steg og hvilke instanser er det
som har ansvar for å ivareta dette. Da burde man ha fått inn NAV som
ansvarsområde. (Jacob, Huntingtons, pårørende).
”Jacob” sitt utsagn dreier seg om at mange Huntingtons-diagnostiserte og pårørendes erfaring
med at de er usikker på hvilke instanser som har ansvar for hva og når ulike tiltak bør
iverksettes. Dette kan knyttes opp mot et behov og ønske om forutsigbarhet i møte med
usikkerheten knyttet opp mot diagnosen, hvor det eneste sikre er at den diagnostiserte blir
verre. Flere av informantene i Huntingtons-gruppen har opplevd at skillet mellom hva NAV
og kommunen, har ansvar for er forvirrende. Denne forvirringen økes ved at ergoterapeuter
og sosionomer ansatt i kommunen, hjelper til med å utrede behov for hjelpemidler og skriver
søknaden på vegne av bruker. Hjelpemiddelsentralen og tildeling av hjelpemidler faller under
NAV sitt ansvarsområde.
I intervjuene med Huntingtons-diagnostiserte, og deres pårørende, var individuell tilpasning
et tema som gjentok seg. Det var spesielt et ønske om en oversikt over tjenester, og tiltak,
som var relatert til ulike faser av Huntingtons. En form for plan. Dette henger sammen med
tidligere nevnte oversikt over retningslinjer for rettigheter, et behov for en form for
forutsigbarhet og oversikt. Dette henger også sammen med at spesielt Huntingtonsdiagnostiserte, og pårørende, opplevde at de måtte ta en koordineringsrolle mellom ulike
tjenester; NAV, kommunen og helsetjenester. I flere av intervjuene kom det opp at
informantene opplevde at det manglet passende tilbud, eller at mangel på fleksibilitet i NAVs
system gjorde individuell tilpasning vanskelig. Dette går igjen i tidligere forskning på sjeldne
diagnoser (Grut et al., 2008, 18-20). Denne frustrasjonen med NAV kan også henge sammen
med at dette er personer i utfordrende situasjoner som ikke nødvendigvis kan løses med en
samtale (Hansen et al., 2016, 9-11; Breit og Solamon, 2015, 312).
Det er jo ikke pengene, det er ikke summen. Det er bare at du ikke får krysset av
dette som et hjelpemiddel. Det er det som er utfordringen at de kan ikke si at dette
går under post sånn og sånn, eller det går under hjelpemiddel sånn og sånn. Så det er
utfordringen fordi det passer ikke inn noe sted. Selv om alle på en måte kan støtte
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oss på at det er en lur løsning, det burde kanskje flere gjøre. Jeg var på møte i
foreningen her på lørdag og da var det jo to stykker med syke ektefeller som sa at
tenk om vi hadde gjort det, da kunne vi jo fått det til å gli mye lenger hvis vi hadde
kunnet gjøre det og delt oss tidligere. Da ville man kunne hatt mye kvalitetstid i en
lenger fase, sa de da. Det hadde ikke de tenkt på. Så jeg tror det er en god erfaring,
det er det vi opplever. Men det er jo en dyr erfaring, så det kommer på om man har
ressurser til det og hvordan vi skal løse det fremover. (Maja, Huntingtons,
pårørende)
Som det fremkommer av ”Maja” sitt utsagn har hun og hennes ektemann ”Aksel” valgt å bo
på forskjellige steder. Dette er fordi de opplevde at ”Aksel” sine behov og familiens behov
ikke var forenelige når de bodde under samme tak. Dette er en kreativ løsning på en
utfordring mange med Huntingtons opplever. Dette har imidlertid vært en dyr løsning selv
om de har erfart, og fått høre av andre, at det er en lur løsning. De har undersøkt ulike
muligheter for å få støtte til dette, men fant ut at dette var vanskelig ettersom det ikke faller
under noen av NAVs stønader eller definisjon på hjelpemiddel. Å ”tenke utenfor boksen” kan
bli en utfordring i møte med NAV. I begge gruppene går det igjen et ønske om individuelt
tilpassede tjenester og en opplevelse av at det ikke var et samsvar mellom det som var best
for deres situasjon og de tjenestene NAV tilbyr. ”Maja” og ”Aksel” er et eksempel på dette.

5.4 Prioritering av søknader
På grunn av at mange av informantene har erfart at det er tidkrevende å forholde seg til NAV,
har de valgt å prioritere noen søknader foran andre. De har med andre ord foretatt en
vurdering av hvilke stønader, eller tjenester NAV tilbyr som de vil ha mest nytte av og som
det er verdt å bruke tid på. Informantene med Huntingtons har først og fremst prioritert å få
på plass status som pensjonist eller ufør, alt ettersom når de får diagnosen. Deretter har de
prioritert hjelpemidler, og så grunnstønad. Kun en av informantene med Huntingtons hadde
søkt om hjelpestønad. Rundt halvparten var klar over at de kunne søke om denne stønaden.
Foreldrene med barn med analatresi, har søknader om pleiepenger og hjelpestønad vært
prioritert høyt. Pleiepenger og hjelpestønad blir foreldrene rådet til å søke om allerede under
første opphold på Rikshospitalet, rett etter fødselen. Pleiepengesøknaden fikk de hjelp med
på sykehuset. Grunnstønad har vært nedprioritert både i Huntington-gruppen og analatresi
gruppen, først og fremst på grunn av strenge dokumentasjonskrav. Dette vil jeg komme
tilbake til.
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Noe av usikkerheten rundt søknadsprosessen er knyttet til om de har dokumentert behov godt
nok, om saksbehandler vil godta dokumentasjonen og om saksbehandler vil forstå deres
situasjon ut i fra det de har skrevet i søknaden. Som nevnt har en del av informantene
opplevd at søknader har blitt rotet bort, eller at saksbehandlingstiden har vært lang. Når
søknadstiden blir lang oppstår det et ønske om å komme i kontakt med saksbehandler i saken,
for å høre hvorfor det stopper opp og eventuelt ordne opp i misforståelser. Vansker med å få
kontakt med en saksbehandler har vært en av utfordringene informantene har hatt i møte med
NAV, og en kilde til frustrasjon.
Mange av informantene med Huntingtons hadde lite kjennskap til NAV før de ble syke og
derfor lite kunnskap om systemet. En av utfordringene med Huntingtons er at det er vanskelig
å forholde seg til noe nytt, og lære nye ting. Å forholde seg til NAV kan da være spesielt
utfordrerne for personer med Huntingtons og lite erfaring med NAV. For mange vil
pårørende være en viktig støtte for å få dette til.
Ella: Vi har hatt veldig lite kontakt med NAV.
Emilie: Veldig lite, vi er ikke dem som prøver å bry flest mulig. (Huntingtons)
Et tema som går igjen er at søknadsprosessene har vært tidkrevende. Dette gjelder spesielt
søknader om hjelpestønad, og grunnstønad. Å søke om et hjelpemiddel kan også ta lang tid.
Det er ikke nødvendigvis søknadsprosessen som tar tid, ettersom det er mulig å få hjelp av en
ergoterapeut eller sosionom fra kommunen til å skrive søknaden. Dette skjer etter en
vurdering av hva slags hjelpemiddel bruker har behov for. Dersom det er et større
hjelpemiddel oppfordres bruker ofte til å besøke hjelpemiddelsentralen for å prøve det før
søknaden sendes. Flere av mine informanter med Huntingtons har søkt om hjelpemidler;
Huntingtonstol, rullator, scooter og rullestol. De har erfart at ved en søknad om hjelpemiddel,
så er det selve utleveringen som tar tid. Etter at søknad om hjelpemiddel er innvilget må
NAV hjelpemiddelsentral bestille det aktuelle hjelpemiddelet, med de riktige
spesifikasjonene, dersom de ikke har det tilgjengelig på lager. Så må det avtales utlevering,
og eventuell montering i hjemmet. Dette kan ta flere måneder.
Sara: Jeg har søkt om scooter og trappeheis, det er jo NAV. Ting tar jo månedsvis,
så det jeg har tenkt er at jeg bør søke hjelpemidler før jeg egentlig trenger dem.
Være litt i forkant av behovet.
Marit: Så du søker om hjelpemidlene før du faktisk trenger de?
Sara: Ja, nå trenger jeg snart rullestolheis. For det har noe med livskvaliteten å gjøre,
det å slippe å tenke på at nå kan jeg ikke gå i trapper lenger. Da slipper jeg å
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bekymre meg for hvordan jeg skal komme meg opp i andre etasje som er en
vesentlig del av mitt hus. Det tar mange måneder, kanskje over ett halvt år å få noe
sånt på plass. (Huntingtons)
Som det fremkommer av sitatet fra intervjuet med ”Sara” har det å søke om hjelpemidler før
behovet melder seg vært viktig. Dette krever også at bruker evner å forutse egne behov, noe
som kan være vanskelig med en diagnose som Huntingtons. Dette både fordi sykdommen
utvikler seg ulikt fra person til person, men også fordi selvinnsikten kan svekkes som følge
av kognitive symptomer eller at sykdommen fornektes. Dette nevnes i flere studier av
Huntingtons (Røthing et al., 2014; Lowit & Van Teijlingen, 2005: Helder et al., 2002). I
Personbrukerundersøkelsen (2016, 25) var de fleste brukerne tilfredse med sine muligheter til
å medvirke i valget av hjelpemidler. En tredjedel av brukerne var, i likhet med ”Sara”,
misfornøyde med tiden det tok fra søknad til utlevering av hjelpemiddelet.

5.4.1 Hjelpestønad og grunnstønad
At søknadsprosessen for grunn- og hjelpestønad oppleves som spesielt krevende har vært et
tema i flere av intervjuene. Dette er behovsprøvde ordninger, hvor bruker må dokumentere og
argumentere for at de kvalifiserer til stønaden. Hjelpestønad er en stønad for personer med
”særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller medfødt
funksjonshemning” (NAV, 2017b). Særskilt behov for pleie og tilsyn forklares i rundskrivet
som tilsyn, eller hjelp til personlige gjøremål som friske mennesker ikke trenger (Arbeids- og
velferdsdirektoratet, 2014, § 6-4, første ledd). Ved forhøyet hjelpestønad må foreldrene
dokumentere minst 7 timers ekstra arbeid per uke utover det som ansees som vanlig omsorg
for friske barn på samme alder (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2014, § 6-5, første ledd). I
tillegg, vil saksbehandler gjøre en vurdering om denne ekstra tiden ansees som
hensiktsmessig og nødvendig på grunn av funksjonshemningen. Dette må bruker overbevise
saksbehandler om i søknaden og med dokumentasjon som legeerklæring/spesialistuttalelse,
sosialrapport/trygderapport, og uttalelse fra skole/barnehage. Ifølge rundskrivet for
hjelpestønad kan foreldre inviteres til en samtale på NAV-kontoret. Ingen av mine
informanter har fått en slik invitasjon.
Grunnstønad er ment å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av
sykdom, skade eller medfødte misdannelser (NAV, 2017a). Personer med Huntingtons eller
analatresi kan søke på denne stønaden i forbindelse med ekstrautgifter på grunn av slitasje på
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klær, sengetøy eller fordyret kosthold på grunn av spesialdiett. Brukere må da kunne
dokumentere at de har varige ekstrautgifter friske mennesker ikke har og knytte utgiftene til
diagnosen. I følge rundskriv om grunnstønad (Arbeids- og velferdsdirektoratet, 2016, § 6-3)
er hovedregelen at ekstrautgiftene skal dokumenteres for en periode på minimum tre
måneder. Saksbehandler gjør deretter en skjønnsvurdering for om det er en
sannsynlighetsovervekt for at utgiftene er reelle og nødvendige. Det er med andre ord opp til
bruker å overbevise saksbehandler om dette i søknaden.
Syv av ni informanter har søkt eller vurdert å søke på grunnstønad og hjelpestønad. En i
gruppen analatresi og to i Huntingtons-gruppen har søkt om grunnstønad. Alle i gruppen
analatresi og en i Huntingtons-gruppen har søkt om hjelpestønad. Som nevnt innvilges
hjelpestønad og grunnstønad ut i fra ulike satser. Grunnstønad går fra sats en til seks og
hjelpestønad består av sats en til fire. Av de som hadde søkt og fått innvilget grunnstønad var
det ingen som hadde fått høyere enn sats en som er en utbetaling på 607 kr måneden. Av de
som hadde søkt og fått innvilget hjelpestønad hadde en fått innvilget sats en (1201 kr per
måned) og to fått innvilget sats to, også kalt dobbel ordinær stønad (2402 kr per måned)
(NAV, 2016). Av de som ikke hadde søkt om grunnstønad var kravet om dokumentasjon
hovedgrunnen. Flere av informantene som ikke hadde søkt på grunnstønad eller hjelpestønad,
anså selve søknadsprosessen som mer arbeid enn gevinsten ved å få stønaden var verdt.
Enkelte hadde også begynt på grunnstønad-søknaden og hadde spart opp kvitteringer i ett par
uker, men glemt det og blitt demotivert av å måtte starte på nytt. Ett av
dokumentasjonskravene ved grunnstønad er at bruker kan legge ved kvitteringer for tre
måneder sammenhengende, med et forbruk ”utover det normale” som tilsvarer minimum sats
en (NAV, 2017a).
Hjelpestønad har vi søkt. Vi har jo tenkt på og vi har jo sikkert krav på grunnstønad.
Når det er lekkasjer og vi må kaste truser. Vi burde egentlig hatt ekstra opp med
dyner og sånne ting. Men så er det at du må samle inn kvitteringer i tre måneder og
sende inn for å få grunnstønad. Jeg begynte jo på det men så glemte jeg det og har
liksom ikke orket å begynne på nytt. Så jeg har ikke søkt om grunnstønad men det
kan være at vi kommer dit. Jeg har ikke orket å begynne med den prosessen. (Emma,
Analatresi)
Ella: En ting som er ganske problematisk for mitt vedkommende er at jeg sliter klær
og sko og sånne ting, da må man spare på kvitteringer i flere måneder før man kan
søke om støtte. Da skal man ha litt råd til å legge ut, det er ikke så mye man får i
uføretrygd – den er litt dårlig.
Marit: Så problemet er at du må legge ut i flere måneder før du kan få tilbake?
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Ella: Ja før du kan få støtte, da må man ha brukt en god del på klær og sko og sånt
utover det normale. Det er mye papirarbeid man må gjøre selv. Det er da en av
grunnene til at man ikke orker å ta kontakt. (Huntingtons)
For ”Ella” var det at hun har fått høre at dette er en lang søknadsprosess med strenge
dokumentasjonskrav, i tillegg til tvil om at hun ville klare å skrive en god nok søknad, bidratt
til at hun ikke har søkt. Dette går på terskelen som omhandler kunnskap om systemet, og
brukers egne oppfatning, tanker og følelser ( Kerr, 1983, 122-125). Dokumentasjonskrav
fører til at terskelen for å søke om grunnstønad blir høyere, enn andre søknader. Dette går
igjen i alle intervjuene. På grunn av krav om å samle på kvitteringer i tre måneder,
dokumentere et forbruk utover det som ansees som ” normalen”, og knytte forbruket opp mot
diagnosen, blir denne søknaden nedprioritert. Noen søker på grunnstønaden av prinsipp.
Andre ser gevinsten ved å få stønaden, som for liten til å legge inn arbeidet som kreves for å
søke.
Vi har vel ikke på en måte hatt økonomisk behov i like stor grad som andre har hatt.
Det er derfor vi har også vært litt sånn der sløve kan man kanskje si på å søke om
ting og sånt noe. Både tenkt at det kanskje er andre som trenger det mer, men så har
jeg tenkt litt sånn i etterkant at hvis alle tenker sånn og ikke gidder å søke på de
ytelsene de har krav på så kan det være at de faller bort og da er det mange som har
større behov en det vi har som ikke vil kunne få det. (Lise, Analatresi)
For de som hadde søkt om grunnstønad var en av argumentene for å gjøre dette at det var en
prinsippsak. Som det fremkommer i utdraget fra intervjuet med ”Lise” er det ikke
nødvendigvis en økonomisk motivasjon bak det å søke om stønaden. For enkelte var det
viktig å søke om stønaden slik at tilbudet ikke forsvinner. Denne måten å begrunne valget om
å søke, kan også være en måte å unngå et eventuelt stigmaet assosiert ved å motta en offentlig
ytelse. Prioriteringen av søknader kan knyttes opp mot den terskelen Kerr (1983) kaller
nytteantakelser. I dette tilfellet har noen av informantene vurdert stønaden som verdt
arbeidet.
Som nevnt har informantene vært svært opptatt av andres erfaring med diagnosen og med
NAV. Dette har blant annet påvirket hva de søker på, hvilke stønader de prioriterer å søke på,
og om de klager på vedtak. Det at flere av informantene har fått høre fra andre at søknad om
grunnstønad er en omfattende søknadsprosess, med strenge dokumentasjonskrav, har ført til
at noen av mine informanter, i likhet med ”Ella”, ikke har orket å begynne med denne
prosessen. De som ar søkt har erfart at det tar lang tid å skrive en god søknad, og innhente
dokumentasjon fra spesialiser. Avslag på søknader opplevdes dermed som frustrerende. I
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likhet med søknadsprosessen er også klageprosessene tidkrevende, ettersom ny
dokumentasjon må innhentes fra spesialister, og en klage må formuleres. Grunnstønad og
hjelpestønad tilbakebetales til datoen søknaden blir mottatt av NAV, dersom den innvilges.
Ettersom flere har opplevd at det kan ta opptil 4 måneder å få en slik søknad behandlet, kan
det å få et avslag bety at flere måneder med støtte er tapt. Dette er også tilfellet for de som
opplevde at søknaden ble borte. En av informantene opplevde å få avslag på en søknad om
hjelpestønad. To informanter opplevde å ikke få innvilget den satsen de mente de hadde krav
på, både på hjelpestønad og grunnstønad. Dette ble begrunnet med utilstrekkelig
dokumentasjon. Enten fordi dokumentasjonen var skrevet av fastlegen, og ikke spesialist,
eller fordi spesialisten ikke hadde skrevet detaljert nok om diagnosen og konsekvensene.
Dette første til at de på nytt måtte innhente dokumentasjon fra spesialister, og spesifisere at
de måtte skrive detaljert om utfordringer og behov.
Kristoffer: Det tar lang tid. Først må vi legge igjen en beskjed og be de ringe oss
opp. Så tar det lang tid før de ringer oss opp igjen. Så kommer vi i en kø og så blir
den skrevet etterhvert. Bare det å få den dokumentasjonen for å sende inn til NAV er
ganske tidkrevende. Vi ser at fastlegen har ikke nok kompetanse til å skrive
legeerklæringene.
Anine: Nei. Det har vi jo prøvd på og vi ser at de ikke holder. Det fastlegen skriver
er vesentlig dårligere enn det du får fra en spesialist. (Analatresi)
I likhet med ”Kristoffer” og ”Anine” har mange av informantene erfart at dokumentasjon fra
fastlege ikke holder.

5.4.2 Å legitimere behov
Både Garthwaite (2015, 5-6), Grut et al. (2008, 186-187) og Valeras (2010, 6) trakk frem i
sine studier, at brukerne hadde utviklet måter å håndtere møtet med offentlige instanser. Dette
var med tanke på legitimiteten rundt deres utfordringer knyttet til diagnosen. Dette innebar
blant annet å ta utgangspunkt i de verste dagene i søknader, og å være bevisst egen opptreden
i møte med saksbehandlere. Dette har også vært tilfellet for mine informanter, spesielt ved
søknader om hjelpestønad og grunnstønad. Denne kunnskapen om hva som fungerer og ikke
fungerer i møte med NAV, har de utviklet basert på egne og andres erfaringer. Enten
gjennom foreningen eller på lukkede grupper på nettet.
Emma: Så vi fikk råd fra andre foreldre som hadde barn med samme diagnoser om å
ta utgangspunkt i den verste dagen. Ikke en god dag, men en dårlig dag hvor han for
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eksempel har lekkasjer. Så vi dokumenterte og brukte mye tid på det. Så ut i fra alt
det vi dokumenterte i forhold til tidsbruk så synes vi det var veldig merkelig at vi
ikke skulle få høyere sats. Når du da våkner opp mitt på natten og stomiposen har
løsnet og ungen må bades og må ha skift på sengen.
Marit: Hva var hovedgrunnen til at dere klagde? Var det at dere visste at dere gjorde
mer arbeid enn NAV påsto eller var det at dere hadde hørt at andre med samme
problematikk hadde fått trinn to?
Emma: Ja begge deler. Fordi at vi da visste at andre som hadde barn som krevde
mindre fikk sats to og så i forhold til at vi brukte mye tid.
Edward: Jeg husker ikke om han sosionomen vi pratet med om han visste hva vi
nesten kunne forlange.
Emma: Jeg husker ikke om han sa noe om det men vi fikk time ganske tidlig hos
sosionom på rikshospitalet og det var han som tipset oss om å søke om grunnstønad
og hjelpestønad. At vi hadde krav på det.
Edward: Ja og hva vi egentlig hadde krav på og ikke krav på. Vi hadde jo ikke
peiling på noen ting. (Analatresi)
Det ”Emma” referer til i sitatet ovenfor om å ta utgangspunkt i den verste dagen i
beskrivelsen av arbeidsoppgaver, i en søknad om hjelpestønad, er et eksempel på ”extreme
case formulations”. Anita Pomerantz (1986) tar i sin artikkel ”Extreme case formulations: a
way of legitimizing claims” for seg hvordan slike formuleringer fungerer i klager, anklager,
begrunnelser og forsvar. Slike formuleringer kan, blant annet, brukes for å forsvare eller å
motvirke utfordringer til legitimitet av klager, beskyldninger, begrunnelser og forsvar.
Ekstreme tilfelle formuleringer, brukes for å kommunisere et poeng i situasjoner der man
forventer at andre parten kan undergrav påstander eller minimere deres opplevelse
(Pomerantz, 1986, 222). For ”Emma” og ”Edward” var det å ta utgangspunkt i den verste
dagen når de skrev søknaden om hjelpestønad, en måte å legitimere deres krav om
hjelpestønad og forsikre seg om at de fikk innvilget stønaden. Garthwaite (2015, 5-6) nevner
at hans informanter gjorde dette, for å sikre legitimiteten rundt deres sykdomsnarrativ, men
referer til det som stigmakontroll. Det kan sees på som en form for det Goffman (1963 &
1992) kaller inntrykksstyring eller stigmakontroll, i og med at de holder tilbake informasjon
om bedre dager i frykt for at det vil ødelegge for legitimiteten rundt utfordringene de
presenterer i søknaden.
Å klage innebærer å portrettere en urett, eller lidelse, på en måte slik at det ikke vil bli avvist
som ubetydelig (Pomerantz, 1986, 228). Dette er noe ”Emma” og ”Edward”, i likhet med
andre informanter, hadde opplevd tidligere. I en tidligere søknad om hjelpestønad hadde de
fått et avslag begrunnet med at små barn krever mye arbeid og tilsyn døgnet rundt.
Saksbehandler var med andre ord ikke overbevist om legitimiteten bak kravet om
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hjelpestønad. Som det fremkommer i sitatet ovenfor var det å ta utgangspunkt i den verste
dagen, noe de hadde lært av andre foreldre i samme situasjon. Noen av foreldrene hadde også
lagt ved eksempler på andre barn som hadde samme diagnose, som hadde fått innvilget
hjelpestønad sats to, når de klaget på at de hadde fått innvilget hjelpestønad sats en. Dette
hadde positivt utslag. Det å få et avslag innebærer en tidkrevende klageprosess, og en
opplevelse av å ikke bli trodd. Det å ikke bli trodd kan ifølge Garthwaite (2015, 6-9)
oppleves som stigmatiserende i seg selv. For enkelte kan det å oppleve å ikke bli trodd av
NAV, bidra til at de ikke orker å klage. Dette var ikke tilfellet for noen av mine informanter.
Frykten for ikke å bli trodd, og kunnskapen om at grunnstønad og hjelpestønad innebar en
krevende søknadsprosess, var nok til at enkelte ikke søkte. I likhet med ”Emma” og
”Edward” har en del informanter rådført seg med sosionomer i forbindelse slike søknader og
klager, enkelte har på grunn av lang ventetid, ikke hatt mulighet til dette. Som det
fremkommer i sitatet ovenfor er kunnskap om hva andre i samme situasjon har fått, samt råd
fra spesialister og sosionomer om hva de kan forvente, med på å påvirke i hvilken grad de er
fornøyde med utfallet av søknaden.
Anine: Det kunne kanskje vært ønskelig med et møte med en saksbehandler som
kunne sagt hvilke muligheter som finnes. Men det er ikke det man tenker på i
hverdagen.
Kristoffer: Nei og så er det mer det at de er mer opptatt av å fortelle om hvor lite du
kan få enn hva du faktisk kan få. Det er veldig lite sånn dette er bra for deg og dette
er bra for ungene dine. De leter nesten etter ting de kan avvise på i stedet for å
informere deg om muligheter du har. Jeg er litt forsiktig med å prate med NAV og
fortelle fordi det er alltid noen feller du kan gå i. Hvis du sier sånn og sånn så
kommer du ikke under den paragrafen og da kan vi stryke hele søknaden. Så du må
passe på. (Analatresi)
Som nevnt har mange av informantene valgt å være åpne om diagnosen men allikevel vært
opptatt av hva slags type informasjon de deler om diagnosen. I likhet ”Kristoffer”, har flere
av informantene som har vært i kontakt med saksbehandlere på NAV, lært seg å være bevisst
på hva de sier om diagnosen. De er bevist på hvor mye og hva slags informasjon de gir.
Hovedårsaken til dette var som ”Kristoffer” gir uttrykk for ovenfor, at flere hadde inntrykk av
at saksbehandlere leter etter grunner til å gi de avslag. Dette var en frykt hovedparten av
informantene uttrykte. Dette var også tilfellet i formulering av søknader. Dette er en form for
informasjonskontroll, og en del av det Goffman kaller stigmakontroll og inntrykksstyring
(1963, 41-44 & 1992, 172). Inntrykksstyring foregår i alle relasjoner, mens stigmakontroll er
gjerne i relasjoner med personer som ikke vet om stigmaet. Å være bevisst på hva slags
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informasjon de deler, handler om at de vil forsikre seg om at saksbehandler forstår omfanget
av diagnosen. Dette kan trekkes tilbake til den åpenheten som ble nevnt i forrige kapittel, at
foreldrene ønsker at diagnosen skal bli tatt alvorlig og at saksbehandler at skal omfanget av
utfordringene.
Som følge av at diagnosen er sjelden har informantene vært usikker på hvor mye
informasjon, og dokumentasjon de skal tilby saksbehandlere. Enkelte har valgt å skrive svært
detaljert om situasjonen i vedlegg på søknadene. Grunnstønad og Hjelpestønad er
standardiserte skjemaer på to sider som skal fylles ut. For å få plass til alt, la en del av
informantene ved vedlegg med omfattende beskrivelser av bleie/stomi-skift og utfordringer
ved diagnosen.
Du må beskrive hvordan stellet foregår og hva slags type stell og alt du gjør ekstra i
forhold til hva vanlige barn krever, og sette opp tiden du bruker og alt sånt der. Jeg
skrev også at nå er det sånn men vi skal operere igjen om tre uker så da vet vi ikke
hvordan det vil bli. Vi fikk vel et godt tips, altså NAV ansatte vet at det er en sjelden
diagnose. Så vi antok at de ikke visste noe om det, så vi forklarte det veldig kontret
da. Men vi har vært litt sånn. Det krever en god del dokumentasjon og at du skriver
ganske utfyllende, jeg tok det ned til minste detalj. Jeg skrev at vi tar av buksen, tar
av bleien, dynker servietter i vann, tørker og alt sånt. Så skrev jeg gjennomsnittlig
tid på et bleieskift. Nå er vi jo drevne og kjappe, men noen er treigere. Jeg skrev at
hvert bleieskift tar gjerne syv minutter fra du er her nede til du går opp og kommer
ned igjen. Så skrev jeg hva det innebar. Hvor mange bleier om dagen skrev jeg også
er veldig usikkert. Men summen totalt blir jo et visst antall, det er et visst krav til
antall timer du må ha med merarbeid kontra vanlige barn. Vi var langt over det hvis
du begynte å regne med alt sammen. Men det er jo litt krevende at du måtte sitte og
skrive ned hver minste ting. (Lise, Analatresi)
I dette utsagnet fra intervjuet med ”Lise” beskriver hun hvordan hun skrev søknaden om
hjelpestønad, og fikk innvilget forhøyet hjelpestønad på første forsøk. Alle i gruppen
analatresi har fått forhøyet hjelpestønad, to har vært gjennom klageprosesser for å få dette.
Det er ikke en aldersgrense på hjelpestønad, men forhøyet hjelpestønad har en aldersgrense
på 18 år og har derfor ikke vært aktuelt for informantene med Huntingtons (Arbeids- og
velferdsdirektoratet, 2014, § 6-5, første ledd). ”Lise” sin fremgangsmåte var å skrive
detaljert. For eksempel, antok hun at saksbehandlerne ikke visste hvor lang tid det tar å skifte
en bleie. Dette var også fremgangsmåten hennes når hun skrev grunnstønad, da antok hun at
saksbehandlerne ikke kunne noe om diagnosen og la ved nøye beskrivelser av utfordringene.
Flere av de andre informantene som har vært gjennom samme prosess, har erfaring med at
det lønner seg å være svært detaljert. Dette er ett tips ”Lise” hadde fått i et forum for foreldre
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med barn med analatresi på nettet. I likhet med andre informanter, synes også ”Lise” at
usikkerheten rundt diagnosen, er en utfordring med å skrive slike søknader. Det er både et
ønske om å ikke ”underselge” utfordringene, og ikke overdrive. Det er med andre ord en
balansegang mellom å få det de selv føler de kan ha krav på, og å utnytte systemet. Ingen var
interessert i å utnytte systemet, selv om de var opptatt av rettigheter og deres muligheter hos
NAV. Frykten for å bli oppfattet som noen som prøver å utnytte ”systemet”, kan henge
sammen med at det har vært mye fokus på NAV-misbruk (”navere”) i media de siste årene,
og skjerpet kontroll av brukere (se f.eks. Strand, 2016; Haugan, 2016; Haakaas, 2016).

5.5 Oppsummering
Dette kapittelet har gitt en innsikt i mine informanters erfaring med NAV, hvilke utfordringer
de har møtt og hvordan de har valgt å håndtere dette. Jeg tatt utgangspunkt i
tilgjengelighetsteori, og tidligere forskning for å belyse utfordringene i møte med NAV.
Ettersom hovedkontakten med NAV har vært via telefon, nett, og brev kunne ikke mine
informanter si at diagnosens synlighet har vært et element i kontakten med NAV. Det som
derimot har hatt noe å si for deres kontakt, er det Lundberg (2013, 105-107) kaller
byråkratisk kompetanse, og kompetanse til kunnskapsinnhenting og behovspresentasjon.
Dette er kompetanse flere av informantene har tilegnet seg via egen erfaring med NAV, og
via kommunikasjon med andre med samme diagnose. Huntington- og analatresi-foreningen
og forum på nett har vært viktige arenaer for dette. Flere av mine informanter har bemerket at
søknadsprosesser er tidkrevende, og at det er en fordel at de har hatt ektefeller eller familie
som har kunnet bistått.
Usikkerhet er et gjennomgående tema som har dukket opp i forbindelse med tilpasning til
diagnosen og møtet med NAV. Usikkerheten dreier seg først og fremst om diagnosens
utvikling, men også om rettigheter hos NAV. På grunn av denne usikkerheten om rettigheter,
har mange av informantene vært opptatt av hva andre i lignende situasjoner har søkt om og
fått vedtak på. Dette blir da en målestokk for hva de selv tenker de kan ha krav på og hvordan
de vurderer egne vedtak fra NAV. I likhet med tilpasning til diagnosen har andres erfaringer
vært viktige for informantenes møte med NAV. Ut i fra egne og andres erfaringer med NAV,
har de lært hva som fungerer og ikke fungerer.
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6 Konklusjon
En organisasjon som NAV, med oppgave om å møte personer i vanskelige situasjoner, og
anvende et tvetydig regelverk vil måtte forenkle, begrense og bruke skjønn for å ta
avgjørelser (Bleiklie et al., 1997, 310; Lipsky, 1980, 12-15). NAV er som Schaffer og Wenhsien (1975, 28-30) beskriver et ikke-perfekt administrativt fordelingssystem med en
kompleks tilgjengelighetsstruktur. NAV har kompliserte og tvetydige regler som ikke er kjent
for alle til enhver tid. Unntak forekommer, skjønn er nødvendig og det forekommer ulikheter
i behandling. Derfor er det også viktig å vite hvilke utfordringer brukere møter, og hvordan
de håndterer utfordringene. Det kan denne oppgaven bidra med. Som nevnt medfører
kroniske, og sjeldne sykdommer sammensatte behov. I møte med NAV kan dette by på
utfordringer, det vil påvirke brukernes erfaring med NAV (Hansen, et al., 2016, 9-11). Som
det fremkommer i analysene vil også brukernes erfaringer med NAV, påvirkes av deres
forventninger. For mine informanter var andres erfaringer med NAV, en måte å vurdere hva
de selv kunne forvente.
Erfaringene med NAV blant mine informanter har variert. Det er positive og negative
elementer i de fleste tilfellene. To informanter skilte seg spesielt ut, den ene hadde hatt
hovedsakelig positive erfaringer og den andre hadde opplevd mye motgang. Resten av
informantenes erfaringer lå ett sted imellom. De negative elementene dreier seg først og
fremst om papirer som forsvinner, lang saksbehandlingstid, vanskeligheter med å få
informasjon om rettigheter og komme i kontakt med saksbehandler. Frustrasjonen blant mine
informanter dreier seg om informasjonsplikten, vansker med å få kontakt med saksbehandler
og avslag på søknader de har investert mye tid på å sette sammen. De positive elementene i
erfaringene med NAV dreier seg om veiledere og saksbehandlere som er hyggelige og
imøtekommende, samt søknader som innvilges kjappere enn forventet.
Det er to hovedutfordringer som går igjen i nesten alle intervjuene. Den første utfordringen
handler om informasjonsplikten. Flere har erfart at det var vanskelig å komme i kontakt med
noen på NAV, som kunne gi råd om deres situasjon og rettigheter. Dette er også bakgrunnen
for at alle jeg har snakket med har utrykket et ønske om en fast kontaktperson på NAV, som
kjenner til deres situasjon og kan tilegne seg kunnskap om hvilke tjenester som er relevant.
Enkelte informanter har løst dette ved å være pågående, dette innebærer å ”mase” på NAV til
man får kontakt med noen som kan hjelpe. Dette går igjen i andre studier av brukererfaringer
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med NAV (Lundeberg, 2013, 105). Andre har løst denne utfordringen ved å forhøre seg med
andre med samme diagnose.
Den andre hovedutfordringen handler om kunnskapsinnhenting og behovspresentasjon. Dette
går ut på å skrive selve søknaden, vite hva som skal med, hvor mye dokumentasjon, og annen
informasjon som må til for å overbevise saksbehandler at de kvalifiserer til ordningen.
Informantene har løst utfordringene med å tilegne seg kunnskap fra NAVs nettsider, og fra
andre med samme diagnose. På denne måten har de utviklet måter å forholde seg til NAV, og
for hvordan de skriver søknadene. Dette innebærer blant annet å være bevisst på hva slags
informasjon de deler med NAV (stigmakontroll), å tilegne seg kunnskap om rettigheter og
muligheter før de tar kontakt med NAV, å skrive svært detaljert om utfordringer i søknader,
og å ta utgangspunkt i den verste dagen i søknader.
Som følge av at mine informanter hovedsakelig har hatt kontakt med NAV på telefon, via
nettsidene og brev, har de ikke opplevd at diagnosens synlighet vært et element i deres
forhold til NAV. Som nevnt viser tidligere forskning på sjeldne diagnoser og kronisk sykdom
at diagnosens synlighet kan ha betydning for diagnosens legitimitet (Grut et al., 2008, 176;
Garthwaite, 2015, 6-7; Valeras, 2010, 6). Svært få av informantene har hatt fysisk, ansikt-tilansikt, kontakt med NAV. Derfor har deres evne til å argumentere for, og fremstille egne
behov i tråd med regelverk (behovspresentasjon), vært av mer betydning for hjelpen de får
enn diagnosens synlighet.
På grunn av oppgavens tidsbegrensninger og på grunn av sjeldenheten ved diagnosene var det
begrenset hvor mange informanter jeg har intervjuet. Jeg tror allikevel at andre med lignende
sjeldne diagnoser og kroniske sykdommer kan kjenne seg igjen i mine informanters
erfaringer. Jeg oppdaget også underveis at måten informantene begrunnet egne krav om
grunnstønad kunne vært interessant å gå nærmere inn på. Det finnes mange oppfatninger og
sterke meninger om NAV-brukere i Norge i dag. Mye av fokuset i tidligere forskning har
vært på personer med kortvarig kontakt med NAV-systemet og deres utfordringer. Jeg mener
denne undersøkelsen er viktig, ettersom den søker å gi en stemme til og forstå en
brukergruppe som har fått lite oppmerksomhet nemlig kronisk syke.
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6.1 Videre arbeid
I en uttalelse fra NAV, 29 mars 2017, oppfordrer de brukere til å ta i bruk
selvbetjeningsløsningene eller ta kontakt på telefon før de møter opp på deres lokale NAVkontor. De opplyser også om at det blir færre muligheter for å møte opp uten timeavtale
(NAV 2017c). Det opplyses om at dette vil tillate NAV å bruke tiden på de som har størst
behov for hjelp, og planlagte timeavtaler. Det vil være interessant å undersøke følgende av
denne endringen. Ut i litteraturen presentert i kapittel to, og mine informanters erfaringer, vil
jeg tro at denne endringen vil gjøre det vanskeligere for personer som allerede synes det er
vanskelig å forholde seg til NAV. Det kan med andre ord bidra til å heve terskelen for å ta
kontakt, for enkelte brukergrupper. Dette kan være på grunn av manglende byråkratisk
kompetanse eller sykdom. For eksempel, kan det tenkes at eldre, personer med utenlandsk
bakgrunn, personer som har vært lenge utenfor arbeidslivet, og kronisk syke er spesielt
sårbare.
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Vedlegg I – Informasjonsskriv
Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet
Sjeldne diagnoser i møte med NAV
Bakgrunn og formål
Dette semesteret arbeider jeg med min masteroppgave på sosiologistudiet ved
Universitetet i Oslo, i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser på Rikshospitalet.
Masteroppgaven vil handle om hvordan personer med diagnosene Huntingtons eller
anorektale misdannelser opplever relasjonen til NAV. Jeg ønsker å intervjue personer
med disse diagnosene som er i kontakt med NAV i forbindelse med en søknad om
økonomisk bistand og/eller hjelpemidler, relatert til diagnosen. I situasjoner hvor
nærmeste pårørende har kontakt med NAV på vegne av personen med en av disse
diagnosene vil det være ønskelig å intervjue pårørende.
Det er lite forskning om personer med sjeldne diagnoser og deres møter med
hjelpeapparat, som for eksempel NAV. I Norge har SINTEF Helse tidligere gjennomført
en undersøkelse for Helsedirektoratet. Men deltagerne i dette prosjektet ble intervjuet
før NAV-reformen.
Jeg antar at din relasjon med NAV påvirker din tilværelse. Derfor er jeg er interessert i
din erfaring med NAV og hva det har betydd for deg. Med din hjelp vil denne
masteroppgaven gi oppmerksomhet til hvordan personer med sjeldne diagnoser
opplever NAV, og hvordan personene ønsker å bli møtt av NAV.

Hva vil det si å delta i studien?
Å si seg villig til å delta i denne studien innebærer å delta i et intervju på mellom 30
minutter og 1 time. Du velger selv hvor intervjuet skal finne sted. Spørsmålene vil
handle om hvilke behov du har på grunn av din diagnose, hva slags hjelp du har fått av
NAV, hvor ofte du er i kontakt med NAV og hvordan du opplever denne kontakten. Du
bestemmer selv om du vil ta en pause underveis, og du kan når som helst avbryte
intervjuet.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og anonymisert ved
prosjektetslutt 01.07.2016. Det jeg får vite av deg om dine erfaringer blir sett i
sammenheng med hva andre forteller. Det er deltagernes felles erfaringer som vil bli
trukket frem og ikke opplysninger om deg som enkeltperson. Det skal ikke være mulig
at du som enkeltperson skal kunne gjenkjennes i oppgaven.
Om du tillater det vil intervjuet tas opp på båndopptaker. Etter intervjuet vil jeg
transkribere opptaket til en tekstfil. Jeg vil også ta litt notater under intervjuet.
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Opptakene, transkripsjonen fra intervjuet og intervjunotatene slettes når oppgaven er
ferdig. Dine opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og det er kun jeg som vil ha
tilgang til de personidentifiserbare opplysningene. Opptakene og tekstfilen fra
intervjuet vil hele tiden oppbevares etter retningslinjer fra Universitetet i Oslo for
forsvarlig lagring av anonymiserte data.
Personidentifiserbare opplysninger vil ikke bli delt med Senter for sjeldne diagnoser.
Jeg håper du har mulighet til å delta. Du vil få tilgang på masteroppgaven når den er
ferdig, dersom du ønsker det.
Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å
oppgi noen grunn og uten at det vil få konsekvenser. Dersom du trekker deg, vil alle
opplysninger om deg bli slettet.
Kontaktinformasjon
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Marit Mikalsen
Sandstad (meg) på telefon 90 41 87 87 eller mail: marit.sandstad@gmail.com. Min
veileder for masteroppgaven er professor Dag Album ved Institutt for Sosiologi og
Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.
Studien er meldt til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Samtykke til deltakelse i studien
Dersom du sier ja til å være med på intervjuet under betingelsene nevnt ovenfor,
skriver du under på dette dokumentet. Om du senere skulle ønske å trekke deg ta
kontakt med Marit Mikalsen Sandstad på marit.sandstad@gmail.com.
Jeg bekrefter at jeg har mottatt informasjon om studien, og gir med dette mitt samtykke
til å delta
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Vedlegg II – Senter for sjeldne diagnoser
informasjonsskriv
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Vedlegg III- REK Vedtak

Region:

Saksbehandler:

Telefon:

Vår dato:

Vår referanse:

REK sør-øst

Anne S. Kavli

22845512

14.12.2015

2015/2180/REK sør-øst
A

Deres dato:

Deres referanse:

27.10.2015

Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Dag Album
Universitetet i Oslo
2015/2180 Sjeldne diagnoser i møte med NAV
Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet 26.11.2015.
Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10, jf. forskningsetikkloven § 4.
Forskningsansvarlig: Universitetet i Oslo
Prosjektleder: Dag Album
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK)
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan pasienter med sjeldne diagnoser opplever sin kontakt
med NAV, og om personer med tydelige tegn på diagnosen har en annen erfaring med NAV enn personer
uten tydelige tegn på en diagnose.
Det planlegges i prosjektet å gjennomføre kvalitative intervjuer med 12-18 personer med enten anorektale
misdannelser eller Huntingtons sykdom. Anorektale misdannelser er en medfødt tilstand hvor den nederste
delen av tarmen enten er for trang, kommer ut på feil sted eller ikke har noen synlig åpning. Huntingtons
sykdom er en arvelig hjernesykdom som kjennetegnes av ufrivillige bevegelser, personlighetsforandringer,
vansker med å fungere sosialt og tap av fysiske ferdigheter.
Alle informantene må være myndige og selv nylig ha vært i kontakt med NAV i forbindelse med en søknad
om økonomisk bistand og/eller hjelpemidler relatert til diagnosen.
Informantene vil bli spurt når de fikk diagnosen, hvordan diagnosen påvirker deres hverdag, hva slags hjelp
de mener de trenger av NAV, hva slags hjelp de har fått av NAV og hvordan de har opplevd kontakten med
NAV. Opplevelse og erfaring med NAV skal vurderes utfra perspektivene om at deltakerne har enten skjulte
lidelser (anorektale misdannelser) eller synlig sykdom (Huntingtons sykdom).
Senter for Sjeldne Diagnoser vil formidle informasjon om prosjektet til målgruppen, og de som ønsker å
delta i studien, tar selv kontakt med prosjektgruppen for å avtale tidspunkt for intervju.
Vurdering
Formålet med prosjektet, slik det fremkommer av søknad og protokoll, er å undersøke erfaringen personer
med to sjeldne diagnoser har med NAV.
Besøksadresse:

Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Telefon: 22845511
E-post: post@helseforskning.etikkom.no
Web: http://helseforskning.etikkom.no/

All post og e-post som inngår i
saksbehandlingen, bes adressert til REK
sør-øst og ikke til enkelte personer

Kindly address all mail and e-mails to
the Regional Ethics Committee, REK
sør-øst, not to individual staff
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TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 11.12.2015. Meldingen gjelder
prosjektet:
46083
Behandlingsansvarlig
Daglig ansvarlig
Student

Sjeldne diagnoser i møte med NAV
Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Dag Album
Marit Mikalsen Sandstad

Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet
gjennomføres.
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt.
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 01.07.2016, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
Vennlig hilsen
Vigdis Namtvedt Kvalheim
Marianne Høgetveit Myhren
Kontaktperson: Marianne Høgetveit Myhren tlf: 55 58 25 29
Vedlegg: Prosjektvurdering
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Vedlegg V – Intervjuguide
Intervjuguide
Introduksjon
God dag. Mitt navn er Marit, og jeg er masterstudent på Sosiologi programmet ved
Universitetet i Oslo. Som du leste i informasjonsskrivet skal jeg skal undersøke hvordan
personer med synlige og mindre synlige sjeldne diagnoser/funksjonshemninger opplever å
forholde seg til NAV. Dette er et prosjekt jeg gjør i samarbeid med senter for sjeldne
diagnoser.
Min veileder er professor Dag Album ved instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi på
universitetet i Oslo.
Hjertelig takk for at du vil bruke av din tid til å videreformidle dine erfaringer og dine ønsker.
Det jeg ønsker vi skal snakke om, gjelder først og fremst din erfaring i møte med NAV og
tilbudene til mennesker med den typen diagnose/funksjonshemning som du/ditt barn har. I
denne undersøkelsen ser jeg på deg/dere som er foreldre som brukere på vegne av ditt/deres
barn.
Som du så i informasjonsskrivet du mottok skriver jeg masteroppgave i samarbeid med
kompetansesenteret for sjeldne diagnoser på Rikshospitalet.
Som det sto i dette brevet, er det frivillig å delta. Du kan når som helst under intervjuet
ombestemme deg og si at du likevel ikke vil delta, eller du kan la vær å besvare spørsmål du
er ukomfortabel med eller som du ikke ønsker å svare på. Du kan også trekke deg etter
intervjuet, da tar du kontakt med meg via epost (marit.sandstad@gmail.com) eller telefon
(90418787) og så sletter jeg alt fra intervjuet.
Du kan også når som helst si i fra at du ønsker en pause. Hvis du har eksempler og historier å
fortelle i forbindelse med spørsmålene, vil jeg med glede høre disse. Jeg setter også stor pris
på at du sier i fra hvis noen spørsmål er uklare.
Jeg vil gjenta at jeg har full taushetsplikt, og alle opplysninger du gir meg vil bli behandlet
strengt konfidensielt. Funnene som blir presentert i masteroppgaven skal ikke kunne
tilbakeføres til enkeltpersoner.
Har du noen spørsmål til meg før vi begynner intervjuet
1. Informantens bakgrunn
a) Hvor gammel er du?
b) Familiesituasjon: bor du alene eller sammen med familie? (Ektefelle, samboer,
partner, foreldre, barn, annen familie)
c) Hvor lenge har du bodd her du bor nå?
d) Har diagnose hatt betydning for valg av bosted?
e) Hva slags utdanning har du?
f) Er du i jobb nå, eller har du hatt jobb? Hva slags jobb har du/har du hatt?
Fulltid eller deltid? (Oppfølgingsspørsmål: har diagnosen en betydning for
hvor mye du jobber og valg av arbeidsplass?)
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2. Diagnosen
a) Når ble diagnosen stilt?
b) Når ble du selv klar over diagnosen? Fortell litt om hva som skjedde når du
fikk vite om diagnosen og hvordan.
c) Når tok du kontakt med NAV første gangen? Hva slags hjelp fikk du (hva
slags informasjon fikk du)? (Oppfølgingsspørsmål: Er det noe du skulle ønske
at var håndtert annerledes?)
d) Hadde du kontakt hadde du med NAV før du fikk diagnosen? Hva slags hjelp
fikk du, hva slags informasjon fikk du? Hvordan synes du denne kontakten har
vært?
e) Hva skjedde etter du fikk diagnosen? Hva slags kontakt hadde du med NAV,
hva slags hjelp fikk du, hva slags informasjon fikk du? Hvordan synes du
denne kontakten har vært? (Oppfølgingsspørsmål: hvordan synes du denne
kontakten burde vært?).
3. Din hverdag
a) Beskriv hvilke konsekvenser diagnosen og eventuell behandling legger på din
hverdag – praktiske og/eller økonomiske (hjemme, arbeid, skole, fritid,
venner, organiserte aktiviteter osv.)
b) Hva slags tjenester og tilrettelegging har du i hverdagen? (personhjelp,
hjemmehjelp, hjemmesykepleie, støttekontakt, avlastning, personlig assistent,
hjelpemidler, boligtilrettelegging osv.)
c) Har noen hjulpet deg med dette? /Hvem har hjulpet deg med dette?
d) Dekker denne hjelpen dine behov? (Oppfølgingsspørsmål: Er det noe du ikke
får hjelp til som du skulle ønske du hadde fått hjelp til?)
4. Kontakt med NAV
a) Hvor ofte er du i kontakt med NAV? Hvordan opplever du denne kontakten
med NAV? (Oppfølgingsspørsmål: fortell gjerne litt detaljert om sist du var i
kontakt med NAV - hvordan var din opplevelse av kontakten?)
b) Hva har du mottatt av hjelp/tjenester fra NAV på grunn av diagnosen?
(Beskriv gjerne den faktiske tjenesten/tjenestene)
c) Hvordan opplevde du denne tjenesten (tjenestene)?
d) Er det noe du skulle ønske var annerledes?
Avrundingsspørsmål:
Er det noe jeg ikke har spurt om som du synes det er viktig at kommer med?
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