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Sammendrag 

Forfatter: Ingvild Lundeby Kirkebak. Tittel: Søsken til barn med en kronisk helsetilstand: en 

sammenligningsstudie av foreldres opplevelse av kommunikasjon og sammenheng med 

søskens sosioemosjonelle fungering. Veiledere: Krister Fjermestad, førsteamanuensis, 

Universitetet i Oslo, og Torun M. Vatne, PhD og universitetslektor, Universitetet i Oslo. 

Datamateriale: Data er innhentet fra «Søskenprosjektet», et omfattende forskningsprosjekt, 

som fokuserer på friske søsken i familier hvor et barn har en funksjonsnedsettelse eller en 

kronisk sykdom. Forfatteren har bidratt med rekruttering av deltakere, samt innsamling og 

inntasting av data til kontrollgruppen. Dette er gjort i samarbeid med to andre medstudenter, 

som har skrevet hovedoppgave basert på det samme datamaterialet (Fiske, 2018; Kolltveit, 

2018). Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo/Psykologisk Institutt og 

Frambu, kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Problemstillinger: 1) Vurderes 

kommunikasjonen med barn ulikt av foreldrene i søskengruppen og kontrollgruppen? 2) Er 

det sammenheng mellom foreldres vurdering av åpenhet i kommunikasjonen med deres barn 

og barnets rapporterte symptombelastning? Metode: Dette er en kvantitativ sammenlignende 

studie, der hensikten har vært å utforske kommunikasjonen mellom foreldre- barn og 

sosioemosjonelle vansker hos søsken til barn med kroniske sykdommer. Kartleggingen 

foregikk ved å benytte seg av standardiserte psykologiske screeningsverktøy. Informasjon er 

hentet gjennom barns selvrapport og fra barnas foreldre. Oppgaven baserer seg på skjema 

som omhandler bakgrunnsvariabler, Parent- Child Communication Scale parent form 

(PCCSp) som er brukt for å måle foreldrenes opplevelse av kommunikasjon med barnet og 

for å kartlegge sosioemosjonelle vansker hos barn ble Strength and Difficulties Questionnaire 

(SDQ) brukt. Søskenutvalget bestod av 106 søsken (M alder=11.5 år, SA= 2.1) til barn med 

en kronisk helsetilstand, og deres foreldre. Kontrollutvalget bestod av 42 søsken (M alder= 

11.5 år, SA= 2.5) til friske barn og deres foreldre. Resultater: Funnene belyser fedres rolle på 

en ny måte. Fedre til barn med en kronisk helsetilstand opplevde kommunikasjonen med 

barna dårligere enn kontroller, og fedres vurdering hang sammen med barnas symptomer. 

Konklusjon: Kommunikasjon preget av åpenhet og tillit mellom foreldre og barn er viktige 

faktorer for å forebygge psykiske vansker hos søsken, og økt fedrefokus er av betydning. 

Viktigheten av å belyse søskens situasjon er i tråd med samfunnets økte fokus på søsken som 

pårørende.  
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Forord 

Det har vært spennende å få delta i Søskenprosjektet, og jeg har lært mye av prosessen rundt 

innsamling av kontrolldata. Arbeidet med oppgaven har vært engasjerende og på mange 

måter utfordrende. 

Først vil jeg rette en stor takk til barn og foreldre som har deltatt som informanter i studien. 

Videre vil jeg takke Hannah og Hallvard for godt samarbeid med arbeidet omkring 

datainnsamlingen, og for nyttige diskusjoner underveis. Videre vil jeg takke Krister og Torun 

for god veiledning og engasjement gjennom hele prosessen.  

Takk til mamma for at du alltid har troa på meg, Ingvar og Nils for lek og glede når jeg har 

trengt en pause og Jakob for at du stiller opp og hjelper meg i alle mine påfunn. Takk til 

venner som har heiet og oppmuntret underveis, og spesielt takk til Beate for korrekturlesing. 

Takk til Jostein for kjærlighet og støtte i innspurten. Til slutt takk til pappa, som viste meg at 

sykdom ikke trenger å være en begrensning i livet.  
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Innledning 

1.1 Introduksjon  

Søskenforhold er noen av de relasjonene vi har som varer lengst, og som gir oss unike 

utviklingsmuligheter (Cox, 2010). Søskenrelasjoner er ikke preget av det samme 

avhengighets- og maktforholdet som i foreldre-barn-relasjoner. Søskenforhold har ikke den 

ustadigheten som venneforhold kan ha, men varer som oftest livet ut (Bergem, 2018).   

Søskenrelasjonen har betydning for utvikling av sosiale evner, selvfølelse og identitet 

(Zolinda Stoneman, Felce, & Emerson, 2001). Søsken til barn med en kronisk helsetilstand 

vokser opp under betingelser som kan medføre en risiko blant annet for å få mindre tid og 

oppmerksomhet fra sine foreldre, og ofte får søsken et større ansvar enn andre jevnaldrende 

barn. Det er derfor rimelig å spørre seg om søsken til et barn en kronisk helsetilstand får en 

annerledes oppvekst, hva som er årsakene til dette og hvilke konsekvenser dette eventuelt kan 

medføre (Kermit & Wendelborg, 2014).  

Det er ulikheter i hvordan funksjonsnedsettelse operasjonaliseres, og tallene som oppgis vil 

derfor sprike. Barn som vokser opp i Norge er ifølge Folkehelseinstituttet blant verdens 

friskeste, men om lag 10-15 % av barn i Norge har en sykdom eller funksjonshemning som 

påvirker hverdagen (Folkehelseinstituttet, 2010). Noen av disse barna har en sjelden 

diagnose, det vil si en diagnose som rammer færre enn 1 av 2000. I følge Grue (2011) blir det 

i løpet av en periode på 20-25 år født omkring 60.000 barn med nedsatt funksjonsevne i 

Norge, dette basert på estimater fra Medisinsk fødselsregister, SSB og Folkehelseinstituttet. 

Inkluderer vi søsken og foreldre blir det tydelig at det er mange som blir berørt.  

Barn som har en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse vil påvirke familiefungeringen, 

og vil kunne føre til tilpasningsproblemer blant friske søsken (Vermaes, van Susante, & van 

Bakel, 2012). Barn som pårørende er en gruppe med økt sårbarhet over tid sammenlignet 

med andre barn (Bergem, 2018). Studier som har undersøkt risikofaktorer knyttet til søskens 

psykososiale fungering viser at kvaliteten på familiekommunikasjon og foreldrenes stress er 

to risikofaktorer av betydning (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006; Metcalfe, Coad, Plumridge, 

Gill, & Farndon, 2008; Plumridge, Metcalfe, Coad, & Gill, 2011).  
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Søsken spiller en stor rolle i livene til deres brødre eller søstre med en kronisk helsetilstand 

og påvirker livskvaliteten deres. Ettersom barna med sykdom blir eldre og foreldrene ikke 

lenger kan ivareta omsorgen for dem, tar ofte søsken over (Rebecca Giallo, Gavidia-Payne, 

Minett, & Kapoor, 2012). Til tross for dette har søskens behov for informasjon, støtte og 

involvering lenge blitt oversett, både i forskning og- i klinisk sammenheng (McCaffrey, 

2016).  

Det har gradvis blitt mer forskningsinteresse omkring søsken som pårørende og deres 

rettigheter. Stortinget vedtok i 2017 å inkludere søsken i lovforståelsen av barn som 

pårørende i Helsepersonelloven. Endringene i Helsepersonelloven trådte i kraft 1. januar 

2018, og § 10 a. tilsier at det er helsepersonells plikt å bidra til å ivareta barn som er 

pårørende til foreldre eller søsken. Videre sier lovteksten at helsepersonell skal bidra til å 

ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som barn kan ha som følge av 

at barnets forelder eller søsken er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller 

alvorlig somatisk sykdom eller skade (Helsepersonelloven, 2017, § 10a). Formålet med 

lovendringen er å sikre at barn blir fanget opp tidlig. Det skal sette i gang prosesser som skal 

hjelpe både foreldre og barn til bedre å mestre situasjonen og forebygge problemer.  

Søsken har økt sårbarhet og risiko for å utvikle egne vansker (Bergem, 2018). Samtidig kan 

en ensidig tilnærming til barn som pårørende med hovedvekt på risiko gjøre at vi overser 

ressurser hos det enkelte barn og den enkelte familie (Tønnessen & Kassah, 2017).   

Denne studien er en del av et omfattende forskningsprosjekt, «Søskenprosjektet», som 

fokuserer på friske søsken i familier hvor et barn har en funksjonsnedsettelse eller en kronisk 

sykdom. Foreliggende delstudie vil forsøke å belyse ulike perspektiver ved det å være søsken, 

med utgangspunkt i kommunikasjonsvariabler mellom foreldre og barn, og undersøke 

eventuelle sammenhenger med sosioemosjonelle vansker hos barnet.  

1.2 Begrepsavklaring 

Beskrivelser og definisjoner omkring mennesker med funksjonsnedsettelse varierer mye. I 

klinisk og samfunnspolitisk sammenheng viser funksjonsnedsettelse til tap av skade eller 

avvik i kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske 

funksjoner (Sosial- og Helsedepartementet, 2001). Det er som regel i samspill med 

samfunnets krav at hindringene ved funksjonsnedsettelsen forsterkes (Grut, Kvam, & 
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Lippestad, 2008), og i møte med helsepersonell oppstår det ofte et behov for å definere det 

som avviker fra det normale. Det er imidlertid viktig å anerkjenne at det er mange ulike måter 

å beskrive en persons sårbarhet og spesielle behov på, og det skal ikke være definerende for 

personen i seg selv. J. Grue (2018) har skrevet en bok om betraktninger rundt det å være 

annerledes og utfordringer en muskelsykdom gir ham, og bruker ikke begrepet 

funksjonsnedsettelse eller funksjonshemning, men «rullestolbruker» i sine beskrivelser. 

Med ulempene ved det å kategorisere tatt i betraktning, vil jeg videre bruke kronisk 

helsetilstand som dekkende begrep som omfatter barn med en funksjonsnedsettelse, kronisk 

sykdom og/eller sjeldne sykdommer. Det er stor ulikhet innenfor diagnosene som inkluderes i 

betegnelsen kronisk helsetilstand, men det finnes mange felles karakteristikker, som for 

eksempel funksjonsnedsettelse, kognitiv svekkelse og konsekvenser av tilstanden som kan 

være livstruende (Jessop, 1982; Rolland, 1987). Det er ikke de spesifikke karakteristikkene 

tilknyttet de ulike diagnosene som vektlegges ved å bruke en vid betegnelse, men primært det 

som er belastende for barnet og dets pårørende ved det å ha en kronisk sykdom eller 

funksjonsnedsettelse (Jessop, 1982), og det antas at de opplevde utfordringene på tvers av 

diagnosegruppene har mange fellestrekk (Vermaes et al., 2012).  

En kronisk sykdom kan ha ulike forløp i form av å være progressiv, konstant eller 

tilbakevendende/episodisk (Rolland, 1987). Varigheten er som regel mer enn seks måneder, 

og viser ingen eller en langsom bedring (Williams, 1997). 

Denne studien har hovedfokus på familiekommunikasjon og sosioemosjonell fungering hos 

barn. Med familiekommunikasjonen menes foreldre-barn kommunikasjon, som i denne 

studien vurderes ut fra et foreldreperspektiv. Graden av åpenhet vurderes blant annet ut fra 

hvordan foreldre opplever at barnet er en god og forståelsesfull lytter, og hvordan foreldre 

opplever at barnet forteller og viser hvordan han eller hun har det. Med søsken menes søsken 

til barn med en kronisk helsetilstand. Studien undersøker sosioemosjonelle vansker hos 

søsken målt opp mot en kontrollgruppe med søsken til friske barn. Friske barn anses i denne 

sammenhengen som barn med antatt normal utvikling. Sosioemosjonelle fungering innebærer 

en samlet beskrivelse av atferd, fungering i vennerelasjoner, emosjonell fungering, eventuelle 

oppmerksomhetsvansker og prososial atferd. Sosioøkonomisk status er en samlebetegnelse 

for utdanningsnivå, inntekt og yrke (Emerson, 2003).  
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1.3 Bakgrunn  

1.3.1 Positive og negative konsekvenser for søsken 

Søsken til barn med en kronisk helsetilstand har en liten, men økt risiko for å utvikle psykiske 

vansker, og da spesielt i form av internaliserende og eksternaliserende vansker. 

Internaliserende vansker kan komme til uttrykk gjennom angst og depresjon og 

eksternaliserende vansker i form av atferdsproblemer, aggresjon og sosiale problemer 

(Rebecca Giallo et al., 2012; Vermaes et al., 2012). Effektstørrelser fra en metaanalyse 

bekrefter at søsken har en sårbarhet for å utvikle både internaliserende (d= 0.17) og 

eksternaliserende vansker (d=0.08) og at de i mindre grad har positive selvattribusjoner 

(Vermaes et al., 2012). En nyere systematisk litteraturgjennomgang, viste at søsken til barn 

med kreft hadde høyere nivåer av depresjon og angst (Long et al., 2018). 

 

Søskens utfordringer kan medføre kroppslige plager, en følelse av ensomhet og isolasjon 

(Williams, 1997). Årsakene til eventuelle vansker hos søsken er sammensatte, der ulike 

emosjonelle erfaringer kan karakteriseres av mangfoldige og motsetningsfulle følelser som 

kan være vanskelig for barnet å håndtere. Disse kan være knyttet til opplevelsen av søskens 

sykdom, som å være vitne til sykehusinnleggelser eller anfall. Andre faktorer kan kobles opp 

mot familie og foreldre, spesielt opplevd stress og tidsdilemmaer hos foreldrene, samt økt 

ansvar hjemme for praktiske oppgaver. En tredje faktor er knyttet til mangel på tilstrekkelig 

informasjon om brors eller søsters sykdom, behandling og prognose. Manglende sosial støtte, 

og problemer med å sette ord på og gi uttrykk for egne følelser knyttet til situasjonen er også 

av betydning for utvikling av psykiske vansker hos søsken (R. Giallo & Gavidia-Payne, 

2006; Haukeland, Fjermestad, Mossige, & Vatne, 2015; Williams, 1997). Det har også vist 

seg at foreldre- og familiefaktorer predikerer søskens tilpasningsvansker i større grad enn 

deres egen erfaring med stress og mestring, og sosioøkonomisk status er spesielt en 

risikofaktor av betydning (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006).  

 

Utfordringene søsken møter assosieres med stressorer knyttet til angst, depresjon, sinne og 

sjalusi (Houtzager, Grootenhuis, Caron, & Last, 2004; Long et al., 2018). Eldre søsken og 

søsken til barn med livstruende og/eller sterkt inngripende sykdommer viser en høyere risiko 

for psykologiske problemer enn søsken til barn med mindre alvorlige sykdommer (Vermaes 

et al., 2012). Studier tyder på at søsken til barn med en kronisk helsetilstand bekymrer seg 
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mye for søsknene sine (M. Pit-Ten Cate, 2000), og grad av bekymring henger blant annet 

sammen med opplevelsen av foreldre som bekymrer seg (Muris, Meesters, Merckelbach, & 

Hülsenbeck, 2000). En kvalitativ studie med tenåringssøsken til barn med autisme og deres 

mødre, viste søskens sammensatte opplevelse rundt sin rolle. Flere søsken ga uttrykk for 

ansvarsfølelse og oppga at de var en støtte i familien, spesielt ovenfor slitne foreldre og 

dersom det oppstod en krise rundt broren eller søsteren. Samtidig uttrykte flere søsken 

bekymring for framtiden og uttrykte følelser av skam, sjenanse, sinne og bekymring 

(Corsano, Musetti, Guidotti, & Capelli, 2017).  

 

Et viktig funn fra forskning på søsken til barn med en kronisk helsetilstand er at barna kan 

føle seg emosjonelt isolert fra foreldrene sine. Det er flere mulige forklaringer på dette. Høy 

stressbelastning hos foreldre kan på den ene siden føre til redusert evne til å oppdage og 

håndtere søskens situasjon, noe som kan føre til at barna i frykt for å utsette foreldrene sine 

for mer belastninger skjuler sine egne følelser. Det har også vist seg at søsken ikke søker like 

mye oppmerksomhet fra foreldrene sine som de egentlig skulle ønsket (Taylor, Charman, & 

Fuggle, 2001). I forskningen er det presentert antakelser om at søsken holder følelsene mer 

for seg selv, nettopp for å skjule hvordan de egentlig har det ovenfor deres allerede 

overbelastende foreldre (Houtzager, Grootenhuis, Caron, & Last, 2005; Van Dongen-

Melman, De Groot, Hählen, & Verhulst, 1995; Wood, Sherman, Hamiwka, Blackman, & 

Wirrell, 2008). 

Foreldre vurderer at det å være søsken til et barn med en funksjonsnedsettelse både har 

positive og negative følger. I en studie oppga foreldrene at de anså fordeler som blant annet å 

være at søsken ble mer tolerante og aksepterende ovenfor forskjeller, søsken var mer 

omsorgsfulle ovenfor andre barn og mer modne og tålmodige (Mulroy, Robertson, Aiberti, 

Leonard, & Bower, 2008). Andre positiv effekter som er rapportert er en varmere relasjon 

søsken imellom, økt empati og en mer sosial væremåte sammenlignet med barn på samme 

alder (Williams, 1997).  

Positive effekter viser seg også å ha sammenheng med hvilken diagnose barnet i familien har. 

Studier om søskenforhold ved autismelidelser viser at søsken til barn med autisme er mindre 

positive til sine søsken sammenlignet med søsken til funksjonsfriske barn eller søsken med 

Downs syndrom (Kaminsky & Dewey, 2001). Av ulemper som går utover søsken har 

foreldre vurdert blant annet deres manglende tid og tilgjengelighet, vanskeligheter med å 
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gjennomføre familieaktiviteter, at det å hjelpe til kan bli en byrde, håndtering av utfordrende 

atferd hos barnet med funksjonsnedsettelse og dårligere økonomi. Foreldre oppga at graden 

av stress påvirket deres friske barn. Stress kan også bli forsterket av den økonomiske 

belastningen som flere foreldre knyttet til det å ha et barn med en funksjonsnedsettelse, som 

igjen påvirker søsken (Mulroy et al., 2008).  

For å unngå en kategorisk fokusering er det viktig å understreke at mange søsken både er 

veltilpassede og samtidig opplever noen vansker. Det dreier seg ikke om barn som enten har 

det dårlig eller bra, men om barn som lever i en komplisert og til tider utfordrende hverdag. 

De kan både oppleve økt ansvar, sorg og belastning, og samtidig samhold, mening og 

positive utfordringer knyttet til sin livssituasjon. Mange søsken forteller om krevende 

erfaringer og vanskelige følelsesmessige opplevelser, og det er gjennomgående at mange er 

ambivalente til om de vil dele opplevelsene med foreldrene sine (Haukeland et al., 2015).  

1.3.2 Når barn blir omsorgsgivere 

Det kan være utviklende på mange måter å vokse opp med et søsken med en kronisk 

sykdomstilstand eller funksjonsnedsettelse, men det er som nevnt flere risikofaktorer som 

følger med (Vatne, Helmen, Bahr, Kanavin, & Nyhus, 2015; Vermaes et al., 2012). 

Omsorgsoppgaver som ikke passer med modenhetsnivået til et barn, som er følelsesmessig 

krevende, innebærer blant annet en økt risiko for psykiske vansker. I historisk og global 

sammenheng er det ikke uvanlig at søsken er omsorgsgivere på grunn av samfunnsforhold, 

men bevisstheten rundt parentifisering er økende og da spesielt i vestlige kulturer (Jurkovic, 

1997). Parentifisering kan defineres som et mønster av familieinteraksjoner hvor barn og 

ungdom tildeles roller og ansvar som normalt utføres av voksne omsorgsgivere (Haugland, 

2006). Parentifisering innebærer ulike rollemønstre. Ett rollemønster omfatter barn som har 

en foreldrerolle ovenfor egne foreldre, et annet omfatter barn som inntar en rolle som partner 

til egen forelder og et tredje rollemønster er barn som har en voksenrolle ovenfor andre 

familiemedlemmer (Haugland, 2006). Barn kan i en søskenrelasjon innta en voksenrolle 

dersom familiens omsorgsoppgaver overskrider foreldrene ressurser. Ulike rollemønstre av 

parentifisering kan også korrelere (Stein, Riedel, & Rotheram‐Borus, 1999). 

Barn søker å opprettholde nærhet til sine primære omsorgspersoner, og ved å ivareta 

foreldrenes behov kan barn få økt nærhet til foreldrene. Barn kan dermed innta en slags 

hjelperolle, til foreldre som ellers kan være skiftende i sin tilgjengelighet (Byng‐Hall, 2002). 
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Det å gi omsorg kan være den mest effektive måten for barnet for å få noe av den 

emosjonelle nærhet de har behov for selv. Hvordan tilknytningen til foreldre og oppdragelsen 

oppleves har en sammenheng med grad av angstsymptomer som bekymring hos barn (Muris 

et al., 2000).  

1.4 Fokusområder i studien 

1.4.1 Faktorer som påvirker samspillet mellom foreldre og søsken  

Systemisk teori hevder at familiemedlemmer påvirker hverandre i et komplekst samspill, og 

hvordan hver enkelt har det er med å påvirke øvrige familiemedlemmer og hvordan familien 

fungerer som en helhet (Gustafson & Thompson, 1996). Viktigheten av å fokusere også på 

søskens psykiske helse blir gjennom dette perspektivet forsterket. Søsken blir på lik linje med 

mor eller far påvirket av hvordan barnet med en kronisk helsetilstand har det (Fjerstad & 

Stene, 2007; Thompson & Gustafson, 1996). Kvaliteten på samspillet foreldrene har med 

barna sine, påvirker også hvordan foreldre har det med seg selv. Dersom foreldrene opplever 

at de ikke strekker til som forelder påvirker det humør, selvbilde og tro på egen mestring 

(Fjerstad & Stene, 2007). Elementer som nærhet mellom familiemedlemmene, 

problemløsende mestring og direkte kommunikasjon vil kunne forebygge problemer som 

følger med kronisk sykdom (Fisher & Weihs, 2000). 

Det finnes flere teoretiske modeller som har til hensikt å forklare hvordan barn og deres 

omsorgspersoner tilpasser seg det å ha et familiemedlem med en kronisk helsetilstand. Flere 

av modellene har til felles at de anser barnets tilstand som en potensiell stressfaktor 

(Gustafson & Thompson, 1996). Mange studier som har undersøkt konsekvensene av ulike 

former for støtteordninger til barn med en kronisk helsetilstand, antyder at de fleste foreldre 

til barn med en funksjonsnedsettelse er mer stresset sammenlignet med kontrollgrupper 

(Vanegas & Abdelrahim, 2016). Stress involverer både biologiske reaksjoner på stimuli så 

vel som subjektive erfaringer, og det er en sterk sammenheng mellom store livshendelser og 

manglende psykologisk tilpasning. Det er kjent at foreldre til barn med funksjonsnedsettelser 

opplever økt stress, som igjen kan være en fysisk og emosjonell belastning (Dellve, 

Samuelsson, Tallborn, Fasth, & Hallberg, 2006). Foreldres opplevde stress ved det å ha et 
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barn med en kronisk helsetilstand kan kategoriseres som praktisk stress, informasjonsbasert 

stress, emosjonelt stress, interpersonlig stress og eksistensielt stress (Chesler & Parry, 2001). 

Søsken til barn med en kronisk helsetilstand blir påvirket og utfordret på mange områder, 

derav blir de berørt av foreldrenes stressreaksjoner (Vermaes et al., 2012). Det å ha et barn 

med en funksjonsnedsettelse ser ut til å påvirke mødres helse mer enn fedres, da mødre 

rapporterer både mer positive og mer negative konsekvenser (Burton, Lethbridge, & Phipps, 

2008). Funn fra forskning på stress antyder at mellommenneskelig stress er forbundet med 

økt sykdomsaktivitet, og det emosjonelle klimaet i familien virker direkte inn på vår fysiologi 

(Fisher & Weihs, 2000; Uchino, Cacioppo, Kiecolt-Glaser, & Steinberg, 1996).  

Familier til barn med en kronisk helsetilstand har til felles at foreldrene har andre og mer 

krevende omsorgsoppgaver i hverdagen, men de ekstra utfordringene dreier seg ikke bare om 

merarbeid (Tøssebro & Lundeby, 2002). Fra 1950- og 60- tallet har det vært økende fokus på 

rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser i takt med nedleggelse av institusjoner 

(Sosial- og Helsedepartementet, 2001). Deinstitusjonalisering kan trolig også relateres til 

skiftet mot en økt fedre-involvering i omsorgen av barn med en kronisk helsetilstand 

(Boström & Broberg, 2014). Det er i dag lagt opp til at barn med funksjonsnedsettelser skal 

kunne bo hjemme, hvor barnet og familien skal få støtte og hjelp til å sikre seg et så vanlig 

oppvekst- og familiemiljø som mulig (Sosial- og Helsedepartementet, 2001). Foreldrene må 

strekke seg i mange retninger og koordinere helsetjenester parallelt med ivaretakelse av øvrig 

familie. Foreldre beskriver å måtte gå inn i roller de ikke var forberedt på som kan omfatte 

det å være en administrator, terapeut og en slags normaliseringsagent. Det kan dreie seg om 

kontakt med hjelpeapparatet, innsatsen foreldre gjør i form av trening og opplæring av barnet, 

så vel som ivaretagelse av resten av familien (Tøssebro & Lundeby, 2002). Studier viser 

videre at utvikling av helseproblemer hos foreldre kan være forårsaket av barnets 

atferdsproblemer, familiens fungering og sosioøkonomisk status (Bailey, Golden, Roberts, & 

Ford, 2007; Burton et al., 2008).  

De ekstra utfordringene som oppstår i familien kan påvirke forholdet mellom foreldre og 

barn, et forhold som er svært viktig for barns psykologiske velvære (Armsden & Greenberg, 

1987). Barn vil oppleve oppveksten sin forskjellig ut fra ulik behandling fra sine foreldre. 

Flere søsken til barn med funksjonsnedsettelser forteller at de opplever forskjellsbehandling 

fra foreldre (M. Pit-Ten Cate, 2000). Lik behandling fra foreldre kan innebære en følelse av 

like mye tid med foreldrene, en følelse av at foreldrene er like tilstedeværende og 
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tilgjengelige eller er like oppmerksomme på følelser og behov (Vermaes et al., 2012). Dette 

kan forstås som at foreldre opplever at tiden ikke strekker til, og hvor søsken må lære seg å 

sette sine behov til siden.  

1.4.2 Kjønnsroller i omsorgsgiving  

Noen studier viser at det er andre faktorer enn kjønn som har betydning for foreldrestilen, 

derav familiebakgrunn, personlighet, karakteristikker hos barnet og sosioøkonomisk status 

(Kerr, Capaldi, Pears, & Owen, 2009; Lamb, 2010). Graden av fedres involvering varierer 

mye, og tiden fedre bruker på barn har økt de siste tiårene (Marsiglio & Pleck, 2005). 

Forskjeller i foreldrestil blant menn og kvinner er relativ liten og det er stor overlapp (Lamb, 

2010). Dersom arbeidet som blir gjort i og utenfor hjemmet sammenlignes kan en se at mødre 

og fedre bidrar ganske likt til familielivet (McNeill et al., 2014). 

Andre studier underbygger imidlertid i større grad betydningen av kjønn. Kjønnsforskjeller 

blir vektlagt blant annet i en kvalitativ studie av Chesler og Parry (2001), som har sett på 

forskjeller knyttet til identitet og mestringsstil ved det å være foreldre til barn med 

kreftsykdom. Studien viste at mødre og fedre tok forskjellige roller i og utenfor familien. Det 

antydes i studien at fedre i større grad tar en forsørgerrolle, er mer handlingsorienterte i møte 

med problemer, og mindre emosjonelt ekspressive sammenlignet med mødre som i større 

grad tar en tradisjonell omsorgsrolle (Chesler & Parry, 2001). Forskjeller i belastningen hos 

mødre og fedre rundt det å ha et barn med en kronisk helsetilstand blir også bekreftet ved en 

norsk studie basert på longitudinelle registerdata, der forfatterne indikerer at 

omsorgsbelastningen er større blant mødre sammenlignet med fedre, noe som blant annet blir 

tydelig gjennom forskjeller i arbeidsforhold og inntekt (Brekke & Nadim, 2017). 

Det er ulike forklaringer på hvorfor fedre ikke blir like følelsesmessig påvirket som mødre av 

det å ha et barn med en kronisk helsetilstand. Pelchat et al. (2009) hevdet basert på en 

kvalitativ studie med mødre og fedre til barn med cerebral parese at noen av forskjellene kan 

skyldes det at fedre jobber mer, oppsøker aktiviteter utenfor hjemmet i større grad enn mødre 

og at de på denne måten kan holde seg mer distansert fra barnets problemer (Pelchat, Levert, 

& Bourgeois-Guérin, 2009). Flere fedre av barn med en kreftsykdom oppga at de ønsket å 

være mer involvert, men ga uttrykk for at de opplevde å ikke bli inkludert i barnets 
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medisinske oppfølging, som igjen ga dem en skyldfølelse av å ikke være tilstrekkelig tilstede 

(Chesler & Parry, 2001). 

Fedres involvering ser ut til å være mindre relasjonell sammenlignet med mødres involvering. 

Der mødre kan være mer opptatt av hva som skjer på mikroplan gjennom det relasjonelle og i 

dagliglivet generelt, er fedre mer opptatt på makroplan rundt familiefungeringen og 

normalisering av barnet med kronisk helsetilstand. Det ser ut til på et generelt grunnlag at 

tradisjonelle kjønnsmønstre forsterker måten fedre bruker unngåelse i møte med 

helseproblemer (Pelchat et al., 2009).  

Stressorene og utfordringene som har blitt rapport av både fedre og mødre til barn med en 

kronisk helsetilstand tar som regel ulik form. Interpersonlig stress hos fedre har blant annet 

kommet til uttrykk gjennom vanskeligheter med å snakke om smertefulle følelser med sine 

friske barn eller med venner (Chesler & Parry, 2001). Det ser ut til at fedre ofte har en mer 

kognitiv mestringsstil rundt tilpasning av det å få et barn med en kronisk helsetilstand, der de 

uttrykker et behov for å handle og ta kontroll på en annen måte enn det mødrene gjør (Pelchat 

et al., 2009). Det ser også ut til at kommunikasjonsstrategier blir hyppigere brukt av mødre 

enn av fedre ovenfor familien, spesielt der det blir begrunnet med et ønske om å forstå 

hvordan ektefellen har det (Pelchat, Lefebvre, & Perreault, 2003).  

 

Flere fedre til barn med en kreftsykdom rapporterte at det var vanskelig å dele sine erfaringer 

med andre utenom familien, dette ble beskrevet som problematisk blant annet ved at deres 

mannlige venner ikke visste hvordan de skulle respondere i samtaler som dreiet seg om deres 

syke barn. Fedre oppgav at de fikk spørsmål om hvordan ektefellen hadde det framfor 

spørsmål direkte til dem, om hvordan de hadde det. Kjønnsroller er med på å forme fars 

involvering i deres syke barn, noe som kan bidra til fars opplevelse av stress og isolasjon. I 

møte med helsevesenet oppgir flere fedre at helsepersonell ikke henvender seg til dem, men 

til mødrene. Som et resultat av dette er det mange fedre som ikke mottar nødvendig 

informasjon direkte, men blir informert  av mødre som kan være emosjonelt preget av 

budskapet som skal formidles videre (Chesler & Parry, 2001). Det å være mottaker av 

sekundær informasjon, kan igjen gjøre det vanskelig å videreformidle informasjon til søsken 

eller andre.  
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1.4.3. Åpenhet i kommunikasjonen 

Kommunikasjon om den kroniske helsetilstanden mellom foreldre og barn har vist seg å være 

en spesielt viktig faktor for søskens psykiske helse (Jackson, Bijstra, Oostra, & Bosma, 

1998). Samtaler i familien, og det å kunne prate om sykdommen gir god beskyttelse, der det 

som deles og bearbeides kan bli til gode erfaringer (Renlund, 2010). Manglende delte 

erfaringer rundt emosjonell opplevelse og forståelse av diagnosen kan forårsake 

tilpasningsvansker blant søsken (O’Brien, Duffy, & Nicholl, 2009). En mindre åpen 

kommunikasjon blir også hevdet å være en potensiell risikofaktor for søskens 

sosioemosjonelle fungering (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006; Metcalfe et al., 2008). 

Hvordan foreldre snakker om sine bekymringer og ekstra belastninger rundt det å ha et barn 

med en funksjonsnedsettelse til sine friske barn har stor betydning. Tillit og åpenhet er 

sentralt i forholdet mellom foreldre og barn generelt, også i familier med barn med 

funksjonsnedsettelser (M. Pit-Ten Cate, 2000).  

 

Kommunikasjonen i familien har imidlertid vist seg å være spesielt sårbar i familier der et 

eller flere av barna har en kronisk helsetilstand. En metaanalyse (Murphy, Murray, & 

Compas, 2017), som samlet studier der familier med barn med en kronisk sykdom ble 

sammenlignet med familier med friske barn, viste at familier med kronisk syke barn har en 

tendens til å uttrykke en mindre varm kommunikasjon, hvor det ble hevdet å være høyere 

nivåer av fiendtlig og påtrengende kommunikasjon. Dette innebærer at kommunikasjonen var 

preget av negative uttalelser og lite respons, en kontrollerende måte å snakke på og lite 

engasjement. Som en kontrast til dette vil en varm og strukturert kommunikasjon uttrykke 

positiv affekt, deltakelse, sensitivitet, støtte, tilpasning av regler og veiledning (Murphy et al., 

2017).  

 

En annen metaanalyse (Metcalfe et al., 2008) vektlegger at foreldre til barn med en kronisk 

redusert helsetilstand ofte opplever utfordringer med å opprettholde en åpen kommunikasjon 

med søsken. Manglende åpen diskusjon om arvelige sykdommer i familier kan medføre at 

søsken tar avstand og unnviker barnet med sykdom. Søsken kan unngå å snakke om sin 

bekymring rundt arvelig sykdommer, da de ikke vil bekymre foreldrene sine. Dersom 

foreldre ikke tar initiativ til å snakke åpent om sykdommer i familien kan det medføre en 

følelse av å være alene om håndteringen av sine egne bekymringer. Dette er i kontrast til 
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familier hvor det er åpne samtaler, der søsken viser en større forståelse overfor barnet med 

kronisk helsetilstand og hvor foreldrene også vurderte søsken som mer resiliente (Metcalfe et 

al., 2008). Plumridge og medarbeidere (2011) gjennomførte en kvalitativ studie som viste at 

jo mer søsken ble involvert desto mer fornøyd var de. I studien var det noen søsken som ble 

aktivt informert om genetiske betingelser av foreldrene, andre måtte tilegne seg kunnskap på 

egenhånd. I familiene der søsken ble inkludert i diskusjoner og ble godt informert ga søsken 

uttrykk for større tilfredshet og var mer forståelsesfulle (Plumridge et al., 2011). 

1.4.4 Usikkerhet og misforståelser 

Samtaler om diagnoser og hvordan det påvirker familien kan være vanskelig. Foreldre kan 

enten være usikre på hvordan eller hva de skal snakke om til søsken eller de kan unngå tema 

som kan vekke negative følelser hos barnet eller hos en selv (Metcalfe et al., 2008; Plumridge 

et al., 2011; Vatne et al., 2015).  

Søsken kan oppfatte barnets diagnose som en familiehemmelighet, og i lojalitet til foreldrene 

unngå å snakke med andre om familiens situasjon (Leibig & Green, 1999). Det kan også være 

at søsken har fått eksplisitt beskjed av foreldrene sine om ikke å fortelle andre om diagnosen 

eller funksjonsnedsettelsen, for å unngå stigmatisering og sterke emosjonelle reaksjoner. 

Barn kan også ha lett for å skape sine egne forklaringer, utfra hva de oppfatter i sosiale 

medier og ved å lytte til voksnes samtaler. Dette kan igjen skape en forståelse basert på 

uhensiktsmessig eller skremmende misforståelser (Vatne et al., 2015). 

Enkelte studier hevder at kunnskapen hos søsken er lavere enn det som forventes ut fra 

barnets utviklingsnivå. Det kan være utfordrende for søsken å forstå diagnoser som 

inneholder abstrakte ord og komplekse prosesser. Studier viser at søsken til barn med en 

psykisk lidelse eller sjelden sykdom som regel har mindre kunnskap om diagnosen enn 

søsken til barn med fysiske tilstander (Glasberg, 2000; Lobato & Kao, 2002). Manglende 

informasjon kan føre til en selvklandrende skyldfølelse hos søsken eller frykt for at de også 

kan komme til å få samme sykdomstilstand som broren eller søsteren (McCaffrey, 2016).  
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1.5 Oppsummering og problemstilling  

Søsken kan ha lært at det å gå til foreldrene for å dele sine opplevelser og bekymringer er lite 

effektivt da barnet med sykdom tar opp mye av foreldrenes tid og emosjonelle ressurser 

(Vermaes et.al 2012). Studier har vist at foreldre kan være mindre involvert i livet til søsken 

enn i livet til barnet med en kronisk sykdomstilstand eller funksjonsnedsettelse (McHale & 

Pawletko, 1992). Til tross for at familier fungerer som ressurser for barn, er det sannsynlig at 

familieprosesser blir påvirket av diverse stressorer knyttet til omsorgen for et barn med en 

kronisk sykdom. Kvaliteten på kommunikasjon er noe av det som blir påvirket av de ekstra 

kravene og utfordringene familier møter (Murphy et al., 2017). Dersom barnet med en 

kronisk helsetilstand har begrenset livslengde, blir prioriteringene i hverdagen spesielt 

vanskelig og en del foreldre kan erfare at de verken har tid eller ressurser til å ivareta søsken  

(Hinds, Schum, Baker, & Wolfe, 2005).  

 

Målet med denne oppgaven er å undersøke hvorvidt det er sammenheng mellom foreldrenes 

vurdering av åpenhet i kommunikasjonen og søskens rapporterte vansker. Det er nødvendig 

med en bedre forståelse av behov og psykososial påvirkning hos familier som blir berørt av 

barns kroniske helsetilstand (Barlow & Ellard, 2006). Jeg har trukket fram kommunikasjon 

og kunnskap som viktige beskyttende komponenter for å opprettholde god psykisk helse. 

Fokuset i oppgaven vil være på søsken, og kommunikasjon mellom foreldre og barn. Jeg vil 

diskutere forskjeller i foreldres vurderinger av opplevd kommunikasjon med søsken til et 

barn med kronisk helsetilstand og sammenligne resultatene opp mot kontrollgruppen 

bestående av familier med friske barn. Videre vil jeg undersøke om foreldrenes vurdering av 

kommunikasjonen har sammenheng med barnets symptombelastning. Jeg ønsker å besvare 

følgende problemstillinger i denne oppgaven:  

 

1. Vurderes kommunikasjonen med barn ulikt av foreldrene i søskengruppen og 

kontrollgruppen? 

Basert på tidligere studier som viser at familier med barn med en kronisk helsetilstand strever 

med å opprettholde en åpen familiekommunikasjon (Mulroy et al., 2008; Plumridge et al., 

2011), er hypotesen at foreldre i «søskengruppen», vil vurdere at kommunikasjonen er 

mindre åpen sammenlignet med kontrollgruppen.  



 

 14 

 

2. Er det sammenheng mellom foreldres vurdering av åpenhet i kommunikasjonen 

med deres barn og barnets rapporterte symptombelastning?  

Basert på studier som viser at kommunikasjonsmønstre mellom foreldre og søsken er sentrale 

faktorer i utviklingen av tilpasningsvansker hos barn (Jackson et al., 1998; Haukeland et al., 

2015; Metcalfe et al., 2008;), er hypotesen at kvaliteten i kommunikasjonen vil henge 

sammen med søskens mentale helse. Det er nærliggende å tro at både en ukritisk åpen 

kommunikasjon og en lukket begrensende form for kommunikasjon mellom foreldre og barn 

vil kunne føre til en stressbelastning hos barn.  
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2 Metode 

2.1 Design 

Denne delstudien er en sammenlignende undersøkelse, som har til hensikt å utforske 

kommunikasjonen mellom foreldre- barn og tilpasningsproblemer hos søsken til barn med 

kroniske sykdommer. Studien sammenligner søsken til barn med en kronisk lidelse og deres 

foreldre (søskengruppe) opp mot en kontrollgruppe som bestod av foreldre og barn i familier 

hvor ingen av barna hadde en kronisk lidelse.   

Kartleggingen foregikk ved å benytte seg av standardiserte psykologiske screeningsverktøy. 

Informasjon er hentet gjennom barns selvrapportering og fra barnas foreldre. Dette er 

baseline i en intervensjonsstudie, men det er ikke blitt sett på endringer i denne delstudien. 

Det har ikke blitt gjennomført randomisering av informanter. Rekruttering av deltakere har 

foregått i to perioder. Studien er en del av Søskenprosjektet, som er et tredelt prosjekt i regi 

av Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Psykologisk institutt ved Universitetet 

i Oslo (UiO).  

Data til søskengruppen ble innsamlet i samarbeid med sentrene Nasjonalt kompetansesenter 

for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom), Trenings- og rådgivingssenteret 

Sunnaas HF, brukerforeningene Foreningen for hjertesyke barn (FFHB), Autismeforeningen, 

CP-foreningen og Norsk støtteforening for foreldre til barn med Down syndrom 

(Ups&Downs). Prosjektet har mottatt støtte fra Extrastiftelsen og Nasjonal 

kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Brukerforeningene har også bidratt til 

finansieringen av datainnsamlingen. Søskenprosjektet fokuserer på friske søsken i familier 

hvor et barn har en kronisk sykdom med en funksjonsnedsettelse. Første del av prosjektet 

hadde som formål å kartlegge søskens opplevelser og behov, del to og tre handlet om å 

utvikle og utprøve en gruppebasert støtteintervensjon for friske søsken og foreldre (for mer 

info, se www.sibs.no). Data til den foreliggende oppgaven er hentet fra den tredje delen av 

Søskenprosjektet, samt gjennom innsamling av kontrolldata høsten 2017. Kontrolldata ble 

samlet inn for å kunne sammenligne og gi en bedre forståelse av hvordan de som er søsken til 

et barn med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse har det. Det er utarbeidet en 
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manual for søskengrupper gjennom dette prosjektet og det vil fokuseres på tilpasning av tiltak 

og intervensjoner videre.  

2.2 Utvalg 

Denne studien består av to grupper, som omtales som søskengruppen og kontrollgruppen. 

Søskengruppen består av friske søsken til et barn med en kronisk helsetilstand (n=106), fedre 

(n=101) og mødre (n=99). Kontrollgruppen består av barn (n= 42), fedre (n=42) og mødre 

(n= 42) fra familier med kun friske barn. I søskengruppen var de som ble inkludert i studien 

friske søsken i alderen 8-16 år og deres foreldre. Inklusjonskriteriene innebar at familien 

hadde minst ett barn med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, og minst ett barn 

uten en kronisk helsetilstand. I kontrollgruppen var målgruppen barn i alderen 8- 16 år som 

hadde friske søsken, og deres foreldre. Under innledende analyser ble to familier i 

kontrollgruppen ekskludert fra analysene, da det viste seg at barna i disse familiene var 

enebarn. Tabell 3 og 4 under resultatdelen viser utfyllende informasjon om demografiske data 

og forskjeller mellom gruppene.  

I søskengruppen ble diagnosen til barnet med kronisk helsetilstand kategorisert i seks 

grupper. Disse var sjeldne diagnoser, autismespekter-lidelse, medfødt hjertefeil, Down 

syndrom og cerebral parese. Det er viktig å understreke at det er variasjon i alvorlighetsgrad, 

innvirkning på funksjonsnivå også innad i grupperingene av diagnosene. Over halvparten av 

utvalget i denne studien har en sjelden diagnose. En sjelden diagnose innebærer at diagnosen 

rammer færre enn 100 personer per million innbyggere. I Norge tilsier dette at under 500 

personer er registrert med diagnosen (Grue, 2011). Se Tabell 1 for oversikt over omfanget av 

diagnoser i søskengruppen. 

Tabell 1. Oversikt over diagnoser til barn med en kronisk sykdomstilstand i søskengruppen. 

Diagnose  

Sjelden diagnose, med hovedsakelig kognitiv funksjonsnedsettelse. 29.3 % 

Autismespekter lidelse 25.3 % 

Sjelden diagnose med hovedsakelig fysisk funksjonsnedsettelse 23.2% 

Medfødt hjertesykdom  12.1% 

Down syndrom 7.1% 

Cerebral parese  3.0% 
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2.3 Prosedyre og rekruttering 

Deltakerne i søskengruppen ble rekruttert fra seks ulike steder, gjennom Frambu, Nevsom og  

fra fire brukerforeninger. Familier som hadde fått innvilget plass på brukerkurs på Frambu 

eller på samling/kurs i regi av brukerforeningene, ble invitert til å delta i studien dersom 

barnet med en kronisk sykdomstilstand hadde friske søsken i alderen 8-16 år. Begge 

foreldrene ble invitert til å delta. Informasjonsskrivet som ble sendt ut innbefattet informasjon 

til foreldre, samt en versjon med informasjon som var tilpasset barn. Det ble satt 

eksklusjonskriterier for deltakelse i studien: (1) foreldre med alvorlig 

sykdom/funksjonsnedsettelse selv og (2) søsken med alvorlig fysisk eller kognitiv svekkelse 

selv. Familiene som etterkom inklusjonskriteriene ble invitert til å delta. De ble informert om 

at deltakelse i studien var frivillig og at de når som helst kunne trekke seg fra å delta. 

Kontrolldata ble samlet inn gjennom spørreskjema utdelt til foreldre på foreldremøter på to 

barne- og ungdomsskoler i Oslo. Vi var tre forskningsassistenter (inkludert forfatteren av 

denne oppgaven) fra Søskenprosjektet som besøkte skolene. Det ble gitt muntlig informasjon 

om forskningsprosjektet, samt at det ble vist en informasjonsfilm om prosjektet på 

foreldremøter. Det ble utdelt en skjemapakke bestående av informasjonsskriv, 

samtykkeskjema og spørreskjema til hver familie. Responsraten i søskengruppen var 53,8 % 

(Haukeland et. al, 2018). I kontrollstudien ble 277 skjemapakker delt ut, 44 ble returnert, 

hvorav det viste seg at 2 måtte ekskluderes, som ga en responsraten i kontrollgruppen på 

16%.  

2.4 Kartleggingsverktøy 

Barnet fylte ut til sammen fem skjema og foreldre tre skjema hver i tillegg til et om 

bakgrunnsinformasjon. Spørreskjemaene barna skulle fylle ut bestod av et om egenopplevd 

sosial støtte, et om sosioemosjonelle vansker, et om forholdet til foreldrene og et om 

opplevelsen av kommunikasjon med foreldrene. Foreldrene fylte ut et bakgrunnsskjema, et 

om opplevd kommunikasjon med barnet og et om egen psykisk helse. Disse skjemaene var 

allerede fylt ut av familiene som deltok i søskengruppen. Det var ingen eksklusjonskriterier i 

kontrollgruppen for å kunne delta. Rådata fra kontrollstudien ble lagt inn i SPSS. Deretter ble 

filene fra søskengruppen og kontrolldata slått sammen til en helhetlig datafil. 
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Analysene i denne studien baserer seg på foreldrenes svar på opplevd kommunikasjon med 

barnet, barns sosioemosjonelle vansker og kartleggingsskjema av demografiske variabler. 

Øvrige skjema deltakerne i studien ble bedt om å svare på ble ikke inkludert i analysene. 

Skjemaene om demografiske variabler kunne enten en eller begge foreldrene fylle ut på 

vegne av familien, i kontrollstudien var den lagt ved i skjemapakken til mor. Foreldrene ble 

bedt om å fylle ut resterende skjema individuelt, tilsvarende for barnets utfylling av 

spørreskjema.  

2.4.1 Skjema om bakgrunnsinformasjon. 

Spørreskjema om demografiske variabler og generell bakgrunnsinformasjon kartla 

informasjon om barnets alder og kjønn, antall barn i familien, barnets posisjon i 

søskenrekken, boforhold, foreldrenes alder, sivilstatus, utdanningsnivå og subjektiv 

opplevelse av familiens økonomi de siste to årene. Det ble ikke spurt om etnisitet. Det ble i 

søskengruppen også spurt om diagnose til barnet med kronisk sykdomstilstand.  

2.4.2 Foreldre-barn kommunikasjon. 

Parent-Child Communication Scale parent form (PCCSp) ble brukt for å måle foreldrenes 

opplevelse av kommunikasjon med barnet (Conduct Problems Research Group; CPRG, 

2010). PCCSp består av 20 spørsmål og sier noe om graden av åpenhet i foreldre- barn 

kommunikasjonen. Hvert spørsmål skåres på en skale fra 1 (nesten aldri) til 5 (nesten alltid). 

PCCSp er delt inn i fire delskalaer: «foreldrekommunikasjon», «barnets empati/lytting», 

«barnets emosjonelle uttrykk» og «foreldres begrensende tema».  

Denne oppgaven anvendte delskalaene som omhandler foreldrenes opplevelse av barnets 

empati/evne til å lytte og barnets emosjonelle uttrykk. Et spørsmål som inngår i delskalaen 

«Barnets empati/lytting» er «Kan barnet ditt vite hvordan du har det uten å spørre deg om 

det?». Spørsmål i skalaen «Emosjonelle uttrykk» er blant annet; «Holder barnet ditt følelsene 

sine for seg selv fremfor å snakke med deg om dem?». Skjemaet finnes også i en versjon for 

barn, Parent-Child Communication Scale child form (PCCSc), som ble brukt i studien men 

som ikke er tatt med i denne oppgaven. 

Det er fra tidligere studier rapportert om tilfredsstillende reliabilitet for samtlige delskaler, 

utenom «foreldres begrensende tema», som anses å ha lavere reliabilitet (Pek, 2006). 

Cronbach’s alpha for PCCS har blitt rapportert å være mellom α= .70 og α= .89 (Larrañaga, 
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Yubero, Ovejero, & Navarro, 2016; McCarty, McMahon, & Parke, 2003; Offrey & Rinaldi, 

2017). I denne oppgaven indikerer reliabiliteten til aktuelle delskalaer en respektabel til 

veldig god indre konsistens. For delskalaene til PCCSp var det kun mødres skåre på «barnets 

empati/lytting» som hadde en skåre <.7. Cronbachs Alpha anses som akseptable på de andre 

delskalaene som er undersøkt her, som gjelder for mor og far, både i søskengruppen og 

kontrollgruppen. Tilfredsstillende reliabilitet for delskalaene til PCCSs stemmer overens med 

hva som er rapportert om fra Pek (2006). Se Tabell 2 for oversikt. 

Tabell 2, Cronbachs alpha for delskalaer på PCCSp.  

Måleinstrument Delskala Cronbach`s α 

  Søskengruppe Kontrollgruppe 

PCCSp mor Barnets empati/lytting  .80 .65 

 Barnets emosjonelle uttrykk  .79 .80 

PCCSp far  Barnets empati/lytting .77 .71 

 Barnets emosjonelle uttrykk .80 .76 

Merk. PCCSp=Parent-Child Communication Scale.  

2.4.3 Kartlegging av sosioemosjonelle vansker. 

For å kartlegge sosioemosjonelle vansker hos barn som deltok i studien ble Strength and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) benyttet (Goodman, Ford, Richards, Gatward, & Meltzer, 

2000). SDQ er et screeningsverktøy for barn i alderen 4-16 år. SDQ har adekvat test- retest 

reliabilitet (Vostanis, 2006) og anses å ha god validitet (Goodman et al., 2000; Goodman & 

Scott, 1999). Dette samsvarer med den tilfredsstillende reliabiliteten til SDQ i denne studien, 

som indikerer en god indre konsistens for barnas rapportering av totale vansker. I 

søskengruppen er Cronbachs’s α= .80 og i kontrollgruppen α= .78.  

SDQ finnes i flere utgaver, tilpasset barnet selv, foreldre, lærere, ungdom og er oversatt til 70 

språk. De psykometriske egenskapene blir generelt støttet av norske studier (Rønning, 

Handegaard, Sourander, & Mørch, 2004; Sanne, Torsheim, Heiervang, Stormark, & Strauss, 

2009). I denne oppgaven er SDQ-S, besvart av barn tatt med og ikke SDQ-F, som er fylt ut 

av foreldre.  
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SDQ består av 25 utsagn som besvares ved avkrysning, som gir grunnlaget for inndelingen av 

fem delskalaer. Hver delskala gir et mål på; (1) emosjonelle vanskeligheter; (2) 

atferdsvansker; (3) hyperaktivitet og uoppmerksomhet; (4) problemer i vennerelasjoner; og 

(5) prososial atferd. Høyere skåre indikerer betydelige problemer for hver delskala, med 

unntak av prososial atferd der høyere skåre indikerer positive tilpasninger. Summen av 

delskalaene, med unntak av prososial atferd, er inkludert i totalskåren for barnets vansker 

(Vostanis, 2006). 

2.5 Statistiske analyser 

2.5.1 Vurdering av normalitet  

Statistikkprogrammet IBM SPSS, versjon 25, har blitt brukt for å analysere dataene i denne 

studien. Til å begynne med ble skårene gjennomgått ved å se på scatterplots og boxplots for 

de ulike delskalaene til PCCSp og SDQ. Det ble funnet en uteligger hos SDQ, og til sammen 

ni uteliggere på delskalaene hos mødre og fedres skåre på PCCS. Både søskengruppen og 

kontrollgruppen var positivt skjevfordelte. Kliniske mål på symptomer eller vansker kan ofte 

antas å være positivt skjevfordelt i en ikke-klinisk populasjon (Pallant, 2010). Dette 

samsvarer med at SDQ for kontrollgruppen har en sterkere positiv skjevhet enn 

søskengruppen. Vurdering av skewness og kurtosis sammen med inspeksjon av scatterplots 

og boxplots viser at det er en viss forskyvning i utvalget, men utvalget anses å være 

normalfordelt.  

2.5.3 Valg av analyser  

Til tross for muligheten for bias ved ekstremskårer og uteliggere ble det besluttet å bruke for 

det meste parametriske tester. Det er mer fordelaktig å bruke parametriske tester dersom 

størrelsen på utvalget er > 30. Fordelingen i utvalget vil da ha en normalfordeling uavhengig 

av formen på populasjonen utvalget er trukket fra. Utvalget for begge grupper i denne studien 

er til sammen relativ stor (N= 148) og parametriske tester antas å ha større statistisk styrke 

enn ikke-parametriske tester (Field, 2013).  

Det ble undersøkt om søskengruppen og kontrollgruppen var signifikant forskjellige fra null, 

på et 5% (0.05) signifikantnivå. Forskjeller mellom gruppenes demografiske data og 

sammenligning av gjennomsnittskårer ble analysert ved bruk av t- test, og Cohen’s d ble 
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brukt som mål på effekt. Effektstørrelse (Cohens´d) ble beregnet ut fra denne formelen, 

Cohen's d = (M2 - M1) ⁄ SDpooled , hvor SDpooled = √((SD1
2 + SD2

2) ⁄ 2). Cohen's d  sier noe om 

hvor stor forskjellen mellom to grupper er målt i standardavvikenheter, samt indikerer 

hvilken vei forskjellen går (Howitt & Cramer, 2011).Tommelfingerregler om effektstørrelse 

tilsvarer d = .20 liten, d = .50 moderat, og d = .80. stor effekt (Field, 2013). Det ble vurdert 

om det var statistisk signifikante forskjeller mellom hva søskengruppen og kontrollgruppen 

rapporterte vedrørende delskalaene i PCCSp.  

Chi-square og Fisher’s exact test ble benyttet for å vurdere effekten av forskjellene mellom 

gruppenes kategoriske data, for å se om de var signifikant forskjellige. Det ble gjort standard 

multippel regresjonsanalyser for å vurdere om demografiske variabler predikerer 

kommunikasjonsvariablene. Det ble brukt tohalede bivariate korrelasjonsanalyser for å se om 

det var en sammenheng mellom SDQ-skårene og PCCSp, og om det var sammenheng 

mellom ulike delskalaer hos mødre og fedre i PCCSp, både i søskengruppen og 

kontrollgruppen. Resultatene blir rapportert fra Pearsons r og en vanlig antakelse for 

effektstørrelse sier at r mellom .10 og .30 er svak, r mellom .30 og .50 er moderat, og r 

mellom .50 og 1 er en sterk effekt (Field, 2013). 

2.6 Forskningsetikk 

Prosjektet er godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 

(REK) i Sør-Øst Norge. Det var frivillig å delta i studien. Ingen informasjon ble registrert 

rundt de som avslo tilbudet om deltakelse. Det er innhentet informert samtykke fra samtlige 

deltakere. Barn som deltok fikk alderstilpasset informasjon, og søsken ga verbalt samtykke til 

deltakelse til sine foreldre som undertegnet samtykkeskjema. Samtlige deltakende familier 

fikk prosjektgruppens kontaktinformasjon og tilbud om hjelp til å komme i kontakt med 

hjelpeinstanser lokalt dersom de hadde behov for oppfølging i etterkant av studien.  
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3 Resultater 

3.1. Demografiske variabler i gruppene 

Alderen til barna som deltok varierte fra 8 år til 14 år. Det var ingen signifikant forskjell 

mellom søskengruppen og kontrollgruppen når det gjelder barnets alder. Forskjellen var 

imidlertid signifikant for alder på fedre og mødre (p< .05), og effektstørrelsen moderat til stor 

(d= .53- .71). Gjennomsnittsalderen til foreldrene var generelt høyere i kontrollgruppen. Se 

Tabell 3 for oversikt over alder til deltakerne og antall barn i familiene.  

Tabell 3, Demografiske karakteristika, i søskengruppen og kontrollgruppen 

        Søskengruppen   Kontrollgruppen  

 M SA Spenn M SA Spenn t d 

Barnets alder  11.5 år 2.1 7.80.-16.0 11.4 år 2.5 8.0- 14.0 -0.06 0.01 

Fars alder 43.9 år 5.4 34.0- 59.0 47.2 år 6.4 35.0- 65.0 -3.03* 0.53 

Mors alder 41.0 år 4.8 31.0- 53.0 44.6 år 4.9 37.0- 55.0 -3.80* 0.71 

Antall barn 3.0 0.9 2.0- 6.0 2.6 år 0.8 2.0- 5.0 2.45* 0.46 

Merk. M=gjennomsnitt. SA=standardavvik. d =Cohens’d. *p <.05 

 

Det er signifikante forskjeller mellom søskengruppen og kontrollgruppen når det gjelder 

begge foreldrenes utdannelse, posisjon i søskenrekkefølgen og vurdering av egen økonomi.  

Antall år med høyere utdannelse og rapportering av god økonomi var jevnt over høyere i 

kontrollgruppen. I søskengruppen var posisjonen i søskenrekkefølgen fra yngst til eldst nokså 

jevnt fordelt, og i kontrollgruppen var flertallet av deltakerne eldst. Det var ikke signifikant 

forskjellig fordeling mellom jenter og gutter i gruppene og heller ikke med hensyn til 

bosituasjon eller foreldres sivile status. Se Tabell 4 for fullstendig oversikt.  
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Tabell 4, Demografiske karakteristika, resultater fra Chi Square-test og Fishers exact test. 

Variabel Søsken-

gruppe 

Kontroll-

gruppe 

Chi-

square 

Fisher’s 

exact 

Barnets kjønn   3.32  

               Gutt  45.3 % 61.9 %   

               Jente 54.7 % 38.1%   

Barnets posisjon i søskenrekkefølgen     

               Eldst 38.1% 55.0% 8.77*  

               Midten 38.1% 12.5%   

               Yngst 23.7% 32.5%   

Utdanning far    19.89* 

              Universitet/høgskole, mer enn fire år 27.2 % 66.7 %   

              Universitet/høgskoleutdannelse, opp til fire år  33.0 % 21.4 %   

              Fullført videregående skole 35.0 % 11.9 %   

              Grunnskole 4.9 % 0.0 %   

Utdanning mor   6.67*  

             Universitet/høgskole, mer enn fire år  38.8 % 59.5 %   

             Universitet/høgskoleutdannelse, opp til fire år  39.8 % 33.3 %   

             Fullført videregående skole 21.4 % 7.1 %   

             Grunnskole 0.0 % 0.0 %   

Økonomi    31.15* 

             God råd  57.9 % 100 %   

             Middels god råd 29.4 % 0.0 %   

             Dårlig råd 12.7 % 0.0 %   

Boforhold    6.47 

             Med begge foreldrene 76.2 % 95.2 %   

             Delt omsorg 23.8 % 4.8 %   

     Sivilstatus far 

             Gift 

             Separert 

             Skilt 

             Samboende 

             Enslig 

             Enkemann 

Sivilstatus mor 

 

71.6 % 

5.9 % 

6.9 % 

12.7 % 

1.0 % 

2.0 %  

 

 

85.7% 

0.0% 

2.4% 

11.9% 

0.0% 

0.0% 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.59 

 

 

 

 

 

 

3.88 
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Merk. *p <.05. 

 

3.2. Sammenligning av kommunikasjonsjonsvariabler 

Det er signifikante forskjeller mellom søskengruppen og kontrollgruppen ved vurdering av 

fedres kommunikasjon med barna når det gjelder empati/lytting og emosjonelle uttrykk. 

Effektstørrelsen var moderat. Fedre i kontrollgruppen skårer noe høyere enn fedre 

søskengruppen. Se Tabell 5 for utfyllende informasjon.  

Tabell 5. T- test for uavhengige utvalg, PCCSp emosjonelle uttrykk og empati/lytting. 

Måleinstrument                          Søskengruppen Kontrollgruppen   

                                                         M (SA) N M (SA) N d p 

PCCSp mor, empati/lytting 3.58 0.82 97 3.82 0.74 42 0.31 .107 

PCCSp mor, emosjonelle uttrykk 3.80 0.73 98 4.02 .65 42 0.32 .089 

PCCSp far, empati/lytting 3.40 0.82 92 3.82 .74 42 0.54 .005 

PCCSp far, emosjonelle uttrykk 3.48 0.85 94 3.77 .60 42 0.39 .028 

Merk. M= gjennomsnitt, SA= standardavvik, d= Cohen’s d, p= p-verdi. PCCSp=Parent-

Child Communication Scale. SDQ = Strengths and Difficulties Questionnaire  

 

 

 

 

 

 

             Gift               

             Separert 

             Skilt 

             Samboende 

             Enke 

 

71.8 %    

5.8 %     

6,8 %     

13,6 % 

1,9% 

83.3% 

0.0% 

2,4% 

14,3% 

0.0% 
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3.3 Sammenheng mellom kommunikasjon, 

sosioemosjonelle vansker og bakgrunnsvariabler 

Sammenhengen mellom søskens sosioemosjonelle vansker (målt ved SDQ total), foreldres 

utdanningsnivå, søskenrekkefølge og kommunikasjon mellom foreldre og barn ble undersøkt, 

da disse var signifikant forskjellige mellom gruppene. Både i søskengruppen og 

kontrollgruppen ble det funnet signifikant negative, svake til moderate korrelasjoner mellom 

barnets vansker, fedres utdanningsnivå og kommunikasjon mellom foreldre og barn. Den 

sterkeste korrelasjonen mellom barns problemer og kommunikasjon var mellom barns totale 

skåre av vansker og fedres vurdering av empati/lytting hos barn. Funnene tilsier at det er en 

samvariasjon ved at jo mer problemer barn rapporterer jo lavere vurderer fedre barnas evne 

til å lytte og være empatisk. Det er også sammenheng med fedres utdanningsnivå og 

rapporterte problemer hos barna, der lavere utdanningsnivå hos far har sammenheng med 

økte vansker hos barnet. Fedres utdanningsnivå korrelerer sterkest med fedres vurdering av 

barns emosjonelle uttrykk, der korrelasjonen i søskengruppen er moderat positiv mellom de 

to variablene, og nærmest tilsvarende i kontrollgruppen. Dette tilsier at jo høyere utdanning 

far har jo bedre vurderer han barnets evne til å lytte og være empatisk.   

Den totalt sterkeste sammenhengen var mellom mødres rapportering av empati/lytting og 

emosjonelle uttrykk i kontrollgruppen. Foruten sammenhengen mellom utdanningsnivået 

mellom mødre og fedre, var den sterkeste sammenhengen mellom mødres rapportering av 

emosjonelle utrykk og fedres vurdering av emosjonelle uttrykk.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 26 

Tabell 6. Oversikt over korrelasjonskoeffisienten r (Pearson) mellom barns selvrapport SDQ og 

PCCSp, «empati/lytting» og «emosjonelle uttrykk» hos søsken/kontroll.  

 
1. SDQ 2. Emp. m 3. Emp. f 4. Emo. m 5. Emo. f 6. Utd. m 7. Utd. f 8. Søs. 

1. SDQ total - 
       

Kontrollgruppe -        

2. Empati/ lytting m -.25* - 
      

Kontrollgruppe -.11 - 
      

3. Empati/ lytting f -.29** .36** - 
     

Kontrollgruppe -.30 .25 - 
     

4. Emosjonelle uttrykk m -.06 .33** .11 - 
    

Kontrollgruppe -.10 .72** .18 - 
    

5. Emosjonelle uttrykk f -.16 .25** .30** .39** - 
   

Kontrollgruppe -.16 .22 .32* .26 - 
   

6. Utdanningsnivå m -.11 .01 .10 -.03 -.06 - 
  

Kontrollgruppe .20 .25 -.11 .16 .04 - 
  

7. Utdanningsnivå f -.23* .11 .34** .06 .02 .38** - 
 

Kontrollgruppe .84 .39* .31* .28 .18 .65** - 
 

8. Søskenrekkefølge .06 .15 .10 .15 .08 .09 .06 - 

Kontrollgruppe -.06 .21 .15 .23 -.01 -.11 .03 - 

Note: *Korrelasjonen er signifikant på et nivå på .05. **Korrelasjonen er signifikant på et nivå på 

.01. S/K= Søskengruppe/ kontrollgruppe, SDQ = Strengths and Difficulties Questionnaire. 

PCCS=Parent-Child Communication Scale 

 

Det er statistisk signifikante forskjeller i styrken på korrelasjonen mellom mødres vurdering 

av emosjonelle uttrykk og deres vurdering av empati/lytting mellom de to gruppene, der z- 

verdien er – 2.96 og p- verdien (tohalet) er 0.00. Det samme gjelder for forskjeller i styrken 

på korrelasjon mellom fars utdanningsnivå og totale tilpasningsproblemer hos barna, der z- 

verdien er -5.22 og p- verdien (tohalet) er 0.00. Det er også statistisk signifikante forskjeller 

mellom utdanningsnivået til mor og far, der z- verdien er -1.98 og p- verdien (tohalet) er 0.
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3.4 Bakgrunnsvariablenes betydning  

 

Tabell 7. Regresjonsanalyse 

Standard multippel regresjonsmodell 

Avhengig 

variabel: SDQ 

Prediktor B CI SE B β t p Adj. R² F 

Modell 1 – hele utvalget  
      

0.14 3.27* 
 

Empati/lytting f -1.36 (-2.77/ 0.15) 0.80 -0.24 -1.81 .077 
  

 
Emosjonelle uttrykk f -0.68 (-2.11/ 0.72) 0.71 -0.10 -0.97 .332 

  

 
Empati/lytting m -1.25 (-2.70/ 0.20) 0.73 -0.20 -1.71 .090 

  

 
Emosjonelle utrykk m 0.52 (-1.12/ 2.24) 0.83 0.06 0.63 .530 

  

 
Rekkefølge 0.57 (-0.67/ 1.81) 0.62 0.08 0.91 .364 

  

 Utdanning f -1.31 (-2.65/ 0.14) 0.70 -0.21 -1.87 .064   

 Utdanning m 0.91 (0.85/ 2.56) 0.84 0.12 1.04 .300   

 Økonomi 0.54 (-0.76/ 1.84) 0.65 0.10 0.82 .412   

Modell 2 – kun søsken 
      

0.08 1.81 
 

Empati/lytting f -1.41 (-3.41/ 0.64) 1.00 -0.21 -1.36 .180 
  

 
Emosjonelle uttrykk f -0.54 (-2.30/ 1.23) 0.86 -0.10 -0.63 .529 

  

 
Empati/lytting m -1.41 (-3.14/ 0.32) 0.87 -0.20 -1.63 .108 

  

 
Emosjonelle uttrykk m 0.77 (-1.23/ 2.80) 1.00 0.16 0.77 .446 

  

 Rekkefølge 0.99 (0.96/ 2.94) 0.97 0.12 1.01 .315   

 Utdanning m 0.02 (-2.00/ 2.03) 1.01 0.00 0.02 .988   

 Utdanning f  -1.43 (-3.06/ 0.20) 0.81 -0.23 -1.75 .085   

 Økonomi -0.71 (2.34/ 0.86) 0.78 -0.13 -0.89 .372   

Modell 3- kun kontroller  
      

0.18 2.10 
 

Empati/lytting f  -2.02 (-4.24/ 0.19) 1.09 -0.33 -1.86 .072 
  

 
Emosjonelle utrykk f  -0.78 (-3.16/ 1.60) 1.17 -0.11 -0.67 .509 

  

 
Empati/lytting m 0.97 (-3.99/ 2.04) 1.48 -0.15 -0.66 .515 

  

  Emosjonelle uttrykk m 0.20 (-2.86/ 3.26) 1.50 0.03 0.13 .894     

 Rekkefølge 0.31 (-1.21/ 1.83) 0.74 0.07 0.42 .679   

 Utdanning f 2.09 (-0.92/ 5.12) 1.48 0.33 1.42 .167   

 Utdanning m 0.68 (-2.5/ 3.87) 1.56 0.96 0.44 .664   

 Økonomi 4.80 (1.59/ 7.99) 1.57 0.50 0.30 .005   
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Modell 4 – hele utvalget       0.13 5.73* 

 Empati/lytting f  -2.14 (-3.42/ 0.87) 0.64 -0.31 -3.32 .001   

 Emosjonelle utrykk f  -0.53 (-1.82/ 0.78) 0.65 -0.08 -0.81 .421   

 Empati/lytting m -0.85 (-2.20/ 0.50) 0.68 -0.12 -1.25 .213   

 Emosjonelle uttrykk m 0.24 (-1.22/ 1.71) 0.74 0.03 0.33 .743   

Modell 5 – kun søsken        0.08 2.76* 

 Empati/lytting f  -1.75 (-3.38-/0.13) 0.81 -0.03 -2.15 .034   

 Emosjonelle utrykk f  -0.37 (-1.88/ 1.15) 0.76 -0.06 -0.48 .633   

 Empati/lytting m -0.99 (-2.58/ 0.60) 0.80 -0.15 -1.24 .219   

 Emosjonelle uttrykk m -0.99 (-3.39 -1.42) 1.19 -0.11 -0.83 .627   

Modell 6 – kun kontroll       -0.00 0.43 

 Empati/lytting f  -1.71 (-3.84/ 0.42) 1.05 -0.30 -1.62 .112   

 Emosjonelle utrykk f  -0.45 (-3.10/ 2.10) 1.30 -0.10 -0.40 .704   

 Empati/lytting m -0.05 (2.95/ 2.90) 1.43 -0.01 -0.03 0.97   

 Emosjonelle uttrykk m 

 

-0.18 (-3.50/ 3.10) 1.62 -0.02 -0.11 0.91   

 Merk: *Korrelasjonen er signifikant på et nivå på .05. SDQ = Strengths and Difficulties 

Questionnaire. 

 

Flere av modellene er signifikante, til tross for at de fleste enkeltvariablene ikke er det. For 

utvalget som helhet er modell 1 signifikant med SDQ total som avhengig variabel og 

kommunikasjonsvariabler og bakgrunnsvariabler som prediktorer, men ingen av prediktorene 

er signifikante i seg selv. Modellen, med både bakgrunnsvariabler og 

kommunikasjonsvariabler er ikke signifikant når den ble undersøkt separat for søsken – og 

kontrollgruppe. Modell 4 og 5 er signifikante, der kun kommunikasjonsvariablene er tatt med 

som prediktorer. I modell 3, for hele utvalget er økonomi en signifikant prediktor. 

Empati/lytting vurdert av fedre som prediktor er signifikant både i modell 4, for hele utvalget, 

og i modell 5, kun for søsken. Kommunikasjon og bakgrunnsvariabler predikerer 

sosioemosjonelle symptomer hos barn, men funnene er ikke sterke nok til å si om dette 

gjelder spesielt for søsken mer enn kontroller. 
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4 Diskusjon  

4.1 Oppsummering av funn  

Formålet med denne delstudien har vært å belyse kommunikasjonen mellom foreldre og 

søsken til barn med en kronisk helsetilstand, og undersøke om det er sammenheng med 

søskens sosioemosjonelle fungering. Funnene tyder på at fedrene vurderte kommunikasjonen 

med barna dårligere enn mødre, og fedres vurdering hadde sammenheng med barnas 

symptomer. Det ser ut til å være en sammenheng mellom foreldres vurdering av 

kommunikasjonen og barns rapporterte sosioemosjonelle vansker, spesielt ut fra fedres 

perspektiv. Hovedfunnene i studien vil bli diskutert opp mot problemstillingene som 

undersøker om kommunikasjonen med barn vurderes ulikt av foreldrene i søskengruppen og 

kontrollgruppen, og om det er sammenheng mellom vurdering av åpenhet i kommunikasjon 

og barnets rapporterte symptombelastning. Videre vil funnene diskuteres opp mot 

bakgrunnsvariablenes betydning.  

4.1.1 Sammenligning av foreldres vurdering av kommunikasjon  

Resultatene indikerer at det er forskjeller i hvordan kommunikasjonen vurderes av foreldrene 

i søskengruppen og i kontrollgruppen, og da spesielt når det gjelder fedres opplevelse av 

barnas evne til å lytte og fremstå empatisk, og hvordan barna uttrykker seg emosjonelt. 

Fedrene opplever kommunikasjonen med barna som dårligere i søskengruppen enn i 

kontrollgruppen.  

Det er delvis støtte for hypotesen om at foreldre i søskengruppen ville vurdere 

kommunikasjonen som mindre åpen, noe som bekreftes gjennom andre studier med lignende 

funn (Metcalfe et al., 2008; Plumridge et al., 2011). Det er interessant at det er fedre, og ikke 

mødre som vurderer kommunikasjonen som dårligere. Dette er i kontrast til studier som viser 

en tendens til at mødre i større grad opplever belastninger i familien enn fedre, der mødre 

rapporterer både mer positive og mer negative konsekvenser for seg selv og for familien 

sammenlignet med hva fedre gjør (Burton et al., 2008; Thompson & Gustafson, 1996; Pelchat 

et al., 2009). Med bakgrunn i dette ville det vært nærliggende å tro at det var mødrene som 

vurderte kommunikasjonen som dårligere og ikke fedrene.  
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Resultatene antyder at fedrene opplever at barna er mindre åpne i kommunikasjonen 

sammenlignet med hvordan mødrene vurderer det. Det viser seg således at fedre har en 

opplevelse av at barna ikke alltid forteller åpent om sine personlige problemer, at de holder 

følelsene for seg selv og kan la ting bygge seg opp til det blir vanskelig å håndtere. Dette kan 

igjen reflektere en følelse fedre har av å ikke være tilstrekkelig involvert i barnet. Likevel 

treffer fedrene muligens bedre enn mødre i sin vurdering av at det er noe barnet ikke snakker 

om som gjenspeiles i barnets økte symptombelastning. Dette stemmer delvis overens med 

studier som viser til fedres ønske om å være mer involvert (Chesler & Parry, 2001; Pelchat et 

al., 2009), og enkelte studier som hevder at fedre til barn med en kronisk helsetilstand 

opplever å ha blitt mer sensitive overfor sine barn (Boström & Broberg, 2014). Det kan 

dermed tenkes at fedre vurderer kommunikasjonen og symptombelastningen hos barn med en 

kronisk helsetilstand annerledes. Det er nærliggende å diskutere videre hva som ligger til 

grunn for at fedre opplever kommunikasjonen som dårligere, og hvorfor de vurderer den 

annerledes enn det mødrene gjør.  

4.1.2 Sammenheng mellom åpenhet og barns symptombelastning  

Det var sammenheng mellom foreldres vurdering av kommunikasjon og rapporterte 

sosioemosjonelle vansker hos barna i både søskengruppen og kontrollgruppen. Den sterkeste 

sammenhengen var mellom barns totale rapportering av sosioemosjonelle vansker og fedres 

vurdering av barnas evne til å lytte og fremstå empatisk i søskengruppen. 

 

Funnene viste at det er hvordan fedre vurderte kommunikasjon som predikerer 

sammenhengen med barnas symptombelastning, og ikke mødres vurdering. Dette stemmer 

med hypotesen om at kvaliteten i kommunikasjonen henger sammen med søskens mentale 

helse. En metaanalyse nevnt tidligere bekrefter at familier med kronisk syke barn har en 

tendens til å uttrykke en mindre varm og åpen kommunikasjon (Murphy et al., 2017). 

Resultatene bekrefter hva studier har undersøkt, om at en begrenset form for kommunikasjon 

kan ha sammenheng med økt stressbelastning hos søsken og en økt risiko for utvikling av 

psykiske vansker (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006; Haukeland et al., 2015; Williams, 1997). 

Funnene sier imidlertid ikke noe om at en ukritisk åpen form for kommunikasjon fører til økt 

symptombelastning.  
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Gjennom regresjonsanalysene ble det bekreftet at fedres oppfatning av barnas evne til å være 

lyttende og empatiske i «renere» modeller, det vil si modeller uten bakgrunnsvariablene, var 

spesielt viktig for søskengruppen, da de hang sammen med barnas symptomer. Dette gir 

styrke til å underbygge at kommunikasjon er viktig for søskens helse, spesielt slik fedre 

oppfatter det. Det kan tenkes at fedrene vurderer kommunikasjonen opp mot barnas 

sosioemosjonelle vansker, ettersom økt symptombelastning hos barna hadde sammenheng 

med at fedrene vurderte barnas evne til å lytte og være empatisk som dårligere. 

 

Bakgrunnsvariablene predikerte sosioemosjonelle symptomer hos barna. Variablene som 

hadde betydning var søskenrekkefølge, foreldrenes utdanningsnivå og familiens økonomi. 

Funnene er imidlertid ikke sterke nok til å si om dette gjelder spesielt for søsken i større grad 

enn for kontroller.  

4.1.3 Den komplekse farsrollen   

Den generelle litteraturen om farskap og fedres involvering har økt i omfang de siste 30 årene 

men likevel har det i stor grad vært et mødrefokus som har preget mye av forskningen gjort på 

kronisk helsetilstand blant barn, og det har vært rettet mye oppmerksomhet rundt mødres 

stress og bekymring (Shafer & Bellamy, 2016; Thompson & Gustafson, 1996). En måte å 

forstå resultatene i denne studien på er at funnene som indikerer forskjeller mellom gruppene 

når det gjelder fedres vurdering av barnas empatisk/lyttende kommunikasjon og emosjonelle 

uttrykk kan relateres til kjønnsforskjeller i omsorgsgivingen. Mødre og fedre kan ha ulike 

strategier i hvordan de tilpasser seg de ekstra utfordringene som følger med det å ha et barn en 

kronisk helsetilstand.  

En litteraturgjennomgang som omhandlet fedres involvering i barn med en nevrologisk 

funksjonsnedsettelse (Bogossian et al., 2017), viste at fedre gradvis har blitt mer involvert i 

omsorgen, og at kjønnsforskjellene i det å mestre stresset knyttet til den ekstra belastningen 

ved å ha et barn med en kronisk helsetilstand var være mindre enn tidligere antatt. Det hevdes 

imidlertid at foreldre reagerer ulikt på stress, og samlet viste studiene at fedre i større grad enn 

mødre rapporterte foreldrestress knyttet til emosjonell nærhet, tilknytning, følelser rundt det å 

ikke være kompetent og til en opplevelse av sosial isolering (Bogossian et al., 2017). Det kan 

tenkes at denne type stress og isolering kan føre til en opplevelse av at fedre ikke er så 
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tilgjengelig, noe som kan bidra til at det er mer naturlig for søsken å snakke med mødre enn 

med fedre. Noe av dette kan muligens ses i sammenheng med tradisjonelle kjønnsmønstre, 

der mødre har lettere for å vise svakhet og oppsøker sosial støtte i større grad enn hva fedre 

gjør. Dette bekreftes ved enkelte studier som viser til at mødre benytter seg av ulike 

tilpasningsstrategier på en annen måte enn fedre (Pelchat et.al, 2009). Dette kan muligens 

igjen bidra til at fedre opplever kommunikasjonen med søsken som dårligere.  

 

Det er nærliggende å undersøke hvorfor fedre i søskengruppen opplever kommunikasjonen 

forskjellig fra fedrene i kontrollgruppen, og hvorfor de oppfatter den annerledes 

sammenlignet med mødre. Det kan tenkes at fedrene i søskengruppen er mer observante 

sammenlignet med fedre i kontrollgruppen når det kommer til kommunikasjonsvariablene 

som er undersøkt i denne studien, som omhandler barnas evne til å lytte, om barna oppleves 

empatiske og om de deler hvordan de har det. Dette kan ha sammenheng med at fedres rolle 

muligens er mer omfattende enn tidligere antatt. Bogossian og medarbeidere (2017) refererer 

til fedres komplekse farsrolle der fedres involvering innebærer: affektive aspekter i forholdet 

mellom fedre og deres barn relatert til emosjonelle følelser, atferdsmessige aspekter knyttet til 

fedres handlinger utført i respekt av barnet og kognitive aspekter relatert til fedres tanker og 

følelser om seg selv som far, deres farskap, som inkluderer hvordan fedre tenker om sitt barn 

(Bogossian et al., 2017). Til tross for involverte fedre kan det tenkes at mødre er en mer 

naturlig samtalepartner for søsken enn hva fedre er, hvilket medfører at det ikke blir tydelige 

forskjeller i sammenligningen av mødre mellom kontrollgruppen og søskengruppen. Dette 

stemmer overens med enkelte studier som sier at mødre er mer opptatt av relasjonelle aspekter 

enn fedre (Pelchat et al., 2009 ), og at det emosjonelle ansvaret for ivaretakelsen av 

familiemedlemmer ser ut til å tillegges mødre (Gray, 2003).  

En mulig forklaring på hvorfor fedrene vurderte barnas evne til å lytte og være empatisk som 

dårligere i søskengruppen, kan være at det skjer større endringer i farsrollen og opplevelsen 

av det å være forelder hos fedre til barn med en kronisk helsetilstand, sammenlignet med 

fedre til friske barn. Enkelte studier som har sett på fedres rolle ovenfor barn med en kroniske 

helsetilstand refererer til fedre som rapporterte at de har endret syn på livet og prioriteringer 

som omhandler hva de bruker tid på. Dette hevdes å ha sammenheng med det å ha blitt far til 

et barn med en kronisk helsetilstand og de ekstra utfordringene det medfører (Boström & 

Broberg, 2014; Chesler & Parry, 2001; Pelchat et al., 2009). Flere fedre rapporterte at de 

hadde åpnet seg mer emosjonelt og fått en annen forståelse overfor ektefeller og barn. 
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Samtidig oppga fedrene en endring i deres tilgjengelighet ettersom barnet med kronisk 

helsetilstand ble eldre og fedrene uttrykte et ønske om å være mer involvert i livene til sine 

barn (Chesler & Parry, 2001; Pelchat et al., 2009). Dette indikerer at fedre rapporterer positive 

endringer i måten de opplever og reflekterer rundt det å være far, og en endring i 

prioriteringer vil igjen kunne bidra til økt involvering. 

Mange fedre ønsker å være mer involvert, men manglende inkludering fra helsepersonell 

rundt den medisinske oppfølgingen har vist seg å kunne bidra til skyldfølelse som følge av å 

ikke strekke til (Chesler & Parry, 2001). Dersom fedrenes ønske om å bli involvert ikke blir 

møtt kan det også være en mulig forklaring på hvorfor fedre vurderer kommunikasjonen som 

dårligere enn hva mødrene gjør i denne studien. Til tross for et ønske om å være involvert kan 

det være at barna oppfatter fedrene som mindre tilstede og engasjert enn sine mødre, noe som 

gjør at barna er mindre åpne i kommunikasjonen rettet mot fedre enn mødre.  

 

Studier viser at det er økt likestilling mellom mange foreldre (Bogossian et al., 2017). Til 

tross for beskrivelser om likestilte kjønnsroller i omsorgsgivingen, viser funnene fra min 

studie at mødre og fedre har ulik oppfattelse av barnas situasjon. Dette stemmer overens med 

andre studier som viser at det er kjønnsforskjeller i omsorgsgivingen, der det tradisjonelle 

kjønnsmønsteret ser ut til å bli forsterket i familier der et av barna har en kronisk helsetilstand 

(Brekke & Nadim, 2017; Gray, 2003; Pelchat et al., 2003). Kjønnsforskjeller kommer også til 

utrykk i en norsk studie som har sett på forskjeller ved ansettelsesforhold og sykefravær blant 

foreldre til barn med en kronisk helsetilstand, der funnene tilsa at lønnsinntektene gikk ned og 

langtidssykemeldinger økte blant mødre til barn med en kronisk helsetilstand. Det ble 

imidlertid funnet små eller ingen forskjeller mellom fedre som hadde omsorg for barn med 

spesielle behov, og fedre til friske barn når det gjaldt sykefravær, inntekt eller 

sannsynligheten for å være i arbeid (Brekke & Nadim, 2017). Dette indikerer at den økte 

omsorgsbelastningen påvirket mødre i større grad enn fedre. Foreldres omfattende 

omsorgsoppgaver overfor barn viser seg dermed å ha sammenheng med kortere 

arbeidsforhold og reduserte stillinger for mødre. Hvor mye mødre jobber må også ses i 

sammenheng med barnets behov, der enkelte studier har vist at jo mer omfattende 

omsorgsbehov barnet har jo mindre jobber mødrene (Hauge et al., 2013). 
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Til tross for kvinners økte deltakelse i arbeidslivet, og menns økte deltakelse i familien, er det 

fortsatt forskjeller i tilnærmingen i praksis til hva som karakteriseres som en” god mor” og 

som en” god far”; der mødre generelt blir tillagt et større ansvar for omsorgen til barna og 

fedre får hovedansvaret for å forsørge familien (Brekke & Nadim, 2017). Dette er noe i 

kontrast til en mer likestilt beskrivelse fra en narrativ studie om farskap i Finland. I studien 

ble det påpekt at fortellingen om «den gode far» var en far som ble antatt å være en 

omsorgsgiver likestilt med mor. Ansvar, engasjement, nærhet og omsorg ble trukket fram som 

sentrale temaer i den narrative fortellingen (Eerola & Huttunen, 2011). Samlet sett ser det ut 

til å være økte forventninger til fedre på mange plan. Forventingene blir muligens urealistisk 

store og vanskelig å oppfylle, noe som kan bidra til at kjønnsrollemønstrene i familier med 

kronisk syke barn går tilbake til mer tradisjonelle former. 

En kvalitativ studie i Australia, som så på kjønnsroller og mestring blant foreldre til barn med 

høytfungerende autisme, fant ut at barnets helsetilstand bidro til at samtlige familier gikk 

tilbake mot tradisjonelle kjønnsrollemønstre. En ideologisk forpliktelse til likestilling av 

menn og kvinner betyr ikke dermed sagt at det medfølger en lik endring i jobbsammenheng 

og i hjemmet. Kvinner gjør fortsatt det meste av husarbeidet også i familier der begge er i fullt 

arbeid (Gray, 2003). Mødre kan imidlertid være bidragsytere i en tilbakegang eller 

opprettholdelse av en mer tradisjonell kjønnsfordeling i omsorgen gjennom personlige, 

relasjonelle, kontekstuelle og sosiale faktorer. Ulikheten i omsorgsgivingen kan også 

opprettholdes ved at det er mor som blir hjemme med barnet og far jobber, manglende 

interesse eller initiativ fra far, mødres manglende tillit til ektefellens evner og mødre som 

opptar mye plass og tar kontroll rundt spesifikke oppgaver basert på hennes erfaringsbaserte 

kunnskap (Pelchat et al., 2009).  

Det kan se ut til at kravene samfunnet og helsepersonell stiller til hva det vil si å være en god 

omsorgsperson kommer i en kjønnsnøytral innpakning, men rettes til kvinner som mødre. I 

denne fremstillingen kan det ligge en antakelse om at mødre må innfri, mens fedre kan gjøre 

det (Haavind, 2006). Dette kan igjen forsterke et tradisjonelt kjønnsmønster og en unngåelse 

av ansvar og involvering fra fedre, delvis medvirket av hvordan kulturen og samfunnet har 

formet vår forståelse.  
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4.1.4 Kommunikasjon og ulike mestringsstrategier 

Menns kjønnsidentitet former fedres erfaringer og mulighet til å mestre emosjonelt stress 

omkring deres barns sykdom. Det ser ut til at det er selvfølgelig at kvinner har rett til å 

uttrykke seg følelsesmessig, sammenlignet med fedre til barn med en kronisk helsetilstand 

som kan bli fanget mellom to ytterpunkter. På den en siden kan det være forventinger fra 

samfunnet og helsepersonell som gjør at fedres følelser vektlegges mindre. Samtidig bidrar 

samfunnsendringer til en større forventning om at menn skal være mer sensitive og 

omsorgsfulle (Sullivan, 2002). Innenfor et familiesystem vil det imidlertid ikke alltid være 

hensiktsmessig at foreldrenes reaksjoner er uniforme. Det kan være perioder der en av 

foreldrene har behov for å være mer handlingsorientert mens den andre går gjennom en 

emosjonell vanskelig periode (Boström & Broberg, 2014). Dette vil igjen være gunstig og 

kunne bidra til mer stabilitet overfor barna i familien. 

Ulikheter ved foreldres tilnærming og kommunikasjon med barna kan også være et uttrykk 

for forskjellige syn på hvordan en skal tilrettelegge best mulig for barnet med en kronisk 

helsetilstand (Meaden et. al, 2015; Pelchat et al., 2009). Pelchat og medarbeidere (2009) viste 

i en studie at foreldre til barn med cerebral parese hadde et felles ønske om at barnet deres 

skulle bli så selvstendig som mulig. Hovedforskjellen mellom foreldrene ble uttrykt gjennom 

hvordan barnets autonomi skulle oppnås. Mødre så ut til å være mer opptatt av å fremme og 

observere barnets muligheter til å relatere seg og kommunisere med andre, mens fedrene var 

mer interessert i barnets progresjon når det kom til språk, evnen til å lære nye ting og 

anstrengelsen som ble nedlagt i det (Pelchat et al., 2009).  

Enkelte studier gjort på fedre til barn med en kronisk helsetilstand viser at mange hadde en 

distansert unngående mestringsstrategi (Pelchat et.al, 2009), noe som kan ses i sammenheng 

med en forestilling om at fedre vil fremstå som stille og sterke, et ønske om å være familiens 

«sterke klippe». Denne strategien kan igjen medføre at fedre ikke får informasjonen eller 

støtten de trenger (Chesler & Parry, 2001). Denne formen for mestringsstrategi kan bidra til å 

begrense fedres involvering i omsorgen til barn, i motsetning til fedre som er mer 

tilstedeværende (Houser & Seligman, 1991). Fedre kan ha en tendens til å flykte unna 

emosjonelle og vanskelig situasjoner i hjemmet der mødre i større grad investerer i omsorgen 

til barna. Dette kan også oppfattes av helsepersonell, og påvirke deres henvendelser rettet mot 

mødre. Dersom helsepersonell ikke involverer fedre kan det forsterke deres opplevelse av 
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usikkerhet og tilbaketrekning i omsorgsrollen. Helsepersonell bør derfor fra første møte være 

bevisst fedres rolle, og samtidig respektere at foreldrene går igjennom en prosess over tid, 

som innebærer endring og tilpasning knyttet til deres omsorgsrolle overfor barnet med en 

kronisk helsetilstand (Pelchat et.al, 2009). 

En kvalitativ studie gjennomført i Sverige (Boström & Broberg, 2014), undersøkte fedres 

erfaringer av foreldreskap overfor barn med en psykisk utviklingshemning eller mental 

forsinkelse fra diagnostisering til 5 år etter. Studien belyste reaksjonene til fedrene gjennom 

hvordan de ikke lenger tok noe for gitt, hvordan de så på farsrollen og hvordan de håndterte 

det uventede. Flere av fedrene beskrev at de hadde endret perspektiver på livet og mente at de 

hadde blitt en bedre forelder grunnet de ekstra utfordringene de stod i (Boström & Broberg, 

2014). Dette stemmer med antakelsene om at fedrene i søskengruppen muligens er mer 

sensitive overfor sine barn sammenlignet med fedrene i kontrollgruppe. Deres holdninger og 

håndtering av forelderrollen endrer seg muligens i større grad, nettopp knyttet til det å være 

far til et barn med en kronisk helsetilstand.  

4.2.4 Betydningen av økonomi og utdanning 

Av bakgrunnsvariabler er det utdanningsnivået til fedre som har størst betydning for fedres 

vurdering av barns emosjonelle uttrykk, dette gjelder for både søskengruppen og 

kontrollgruppen. Dette stemmer overens med studier som viser at fedres utdanningsnivå har 

sammenheng med grad av involvering i oppfølgingen av deres barn (Bragiel & Kaniok, 

2014). 

 

Resultatene viser at det er sammenheng mellom fedres utdanningsnivå og rapporterte vansker 

hos barna, noe som var gjeldende både i søskengruppen og kontrollgruppen. Funnene 

indikerer at fedres utdanningsnivå har sammenheng med rapporterte sosioemosjonelle 

vansker hos barna, der lavere utdanningsnivå hos far har sammenheng med økte vansker hos 

barnet. Dette gjelder spesielt ved fedres opplevelse av barns emosjonelle uttrykk. Resultatene 

tilsier at jo høyere utdanning far har jo bedre vurderer han barnets evne til å lytte og være 

empatisk. Dette er i samsvar med enkelte studier som viser til at foreldrenes sosioøkonomiske 

status, derav lavt utdanningsnivå, er en risikofaktor av betydning for utvikling av stress og 

tilpasningsvansker hos søsken (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006). Lignende funn er 

beskrevet i en studie der det ble sett på sammenhenger mellom demografiske variabler og 
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fedres involvering i deres barn med en funksjonsnedsettelse. Studien indikerer at jo høyere 

utdanning fedre har, jo mer involverte var fedre i oppfølgingen av barnet deres med 

funksjonsnedsettelse (Bragiel & Kaniok, 2014). Økt involvering vil igjen kunne føre til økt 

kunnskap og engasjement som kan gjøre det lettere for søsken å snakke om sine behov og 

bekymringer med far, ved at de ser at han er engasjert i familielivet.  

 

Søsken fra familier med mindre sosioøkonomiske ressurser har vist seg å være i høyere risiko 

for tilpasningsproblemer, spesielt utvikling av internaliserende vansker, da søsken kan være 

utsatt for en større eksponering av stressende miljøfaktorer i hjemmet. Positive 

familieerfaringer kan ha mer å si for utvikling av sosioemosjonelle vansker enn søskens egne 

erfaringer med stress (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006). Samtidig vil økonomiske 

bekymringer og utfordringer i jobb være av betydning for foreldrenes stress, noe som igjen 

kan påvirke søskens tilpasning og utvikling av eventuelle sosioemosjonelle vansker.  

En studie fra Storbritannia som undersøkte situasjonen til mødre av barn med en kognitiv 

funksjonsnedsettelse og den sosiale og økonomiske situasjonen, rapporterte at familiene 

hadde betydelige ugunstige økonomiske forhold sammenlignet med familier med friske barn 

(Emerson, 2003). Dårligere økonomi som følge av å ha et barn med en kronisk helsetilstand 

var også det foreldre rapporterte som en negativ konsekvens for søsken i en annen studie 

(Mulroy et al., 2008). Dårlig økonomi og en lav sosioøkonomisk status er igjen assosiert med 

lavere psykologisk fungering for foreldre spesielt og for foreldre til barn med en moderat eller 

alvorlig psykisk utviklingshemning (Emerson, 2003).   
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4.3 Søsken- en sårbar gruppe?  

Søsken har en større risiko for ikke å bli sett og prioritert i like stor grad, og det kan være en 

risiko for parentifisering kanskje nettopp med tanke på barnets ønske om å bli sett, være 

involvert og oppleve å være av betydning i familien (Haugland, 2006). Enkelte studier 

antyder at familiens risiko- og resiliensfaktorer kan være klarere prediktorer for søskens 

tilpasning enn søskens egne erfaringer med stress og mestring (R. Giallo & Gavidia-Payne, 

2006). Dette underbygger betydningen familie og foreldre har på søskens 

tilpasningsprosesser. 

 

Det er imidlertid viktig å anerkjenne at foreldres stress og søskens tilpasning er et 

bidireksjonalt forhold, der søskens stress også vil ha en påvirkning på foreldrenes opplevde 

stress. Det viser seg blant annet at søskens temperament er knyttet til foreldrenes 

tilpasningsvansker, der mye av deres bekymring rettes mot søsken (Z. Stoneman & Rivers, 

2004). Dette vil trolig igjen ha sammenheng med at søsken som uttrykker seg vil oppleve å bli 

sett av foreldrene i motsetning til å kjenne på en følelse av ensomhet og isolasjon. Uansett er 

det viktig å se på søskens tilpasning og risiko for å utvikle sosioemosjonelle vansker i lys av 

en familiekontekst. Dette underbygger igjen betydningen av å rette intervensjoner mot alle 

familiemedlemmer, ikke kun mot søsken (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006).  

Det antas at det er lettere for mødre enn fedre å involvere barn i omsorgsgiving (Peris & 

Emery, 2005). Dette kan muligens forklares ved at mødre ofte tar et overordnet moralsk og 

emosjonelt ansvar i familien (Haavind, 2006; Pelchat et al., 2009). Studier av menn som 

fedre, der rollen deres kjennetegnes gjennom beskrivelser som den lekende far (Pelchat et al., 

2009), kan være en viktig motvekt til den ansvarsfulle og kanskje bekymrede mor, noe som 

igjen kan bidra til at barnet uttrykker følelser gjennom lek. På denne måten kan barnet få 

muligheten til å bearbeide og kommunisere vanskelige erfaringer sammen med en 

omsorgsperson. 

Samfunnsendringer i Norge de siste tiårene har fått betydelige konsekvenser for barn og unge, 

og det utfordrer skillelinjene mellom barn og voksne. I takt med at foreldrene har blitt mer 

likestilte, er statusen til barn og unge endret. Det har skjedd endringer fra at barn er 

underordnet foreldrene sine til en dreining mot en mer likestilt relasjon mellom foreldre og 

barn. Grensesetting og autoritetsutøvelse i familien blir i større grad forhandlet og tilpasset 

relasjonen så vel som situasjonen. Det ser ut til at barn og unge inngår som separate, 
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fullverdige og deltakende aktører i en mer likestilt og likeverdig familie (Hauge, 2010). Dette 

tilsier at samfunnsendringene kan påvirke hvordan foreldre involverer barna i større grad, men 

det fordrer også en tydeligere grensetting for å unngå at barn blir overinvolvert i voksnes 

bekymringer og beslutninger, nettopp for å hindre en destruktiv parentifisering (Haugland, 

2006).  

En studie ledet av avdelingen for samfunnsforskning på NTNU viser til at søsken skiller seg 

lite fra jevnaldrende, og der de skiller seg ut hevdes det at de gjør det med positivt fortegn 

(Tøssebro, Kermit, Wendelborg, & Kittelsaa, 2012). Wendelborg og Kermit (2014) 

vektlegger at det handler om å være vanlig på tross av, en måte å integrere vanskelige 

erfaringer og annerledeshet i et godt selvbilde gjennom akseptering og anerkjennelse.  

Det at friske søsken tilpasser seg og ikke opplever en negativ påvirkning på deres psykiske 

helse kan være et uttrykk for resiliens. Det å oppleve kontroll, ta ansvar og føle seg nyttig er 

faktorer som bidrar til økt selvfølelse og kompetanse. Det å hjelpe til og gi omsorg til 

familiemedlemmer kan bidra til økt resiliens hos barn som lever under vanskelige 

oppvekstsvilkår (Werner, 1992). Enkelte studier støtter imidlertid ikke hypotesen om resiliens 

blant søsken, men viser derimot at søsken ikke har økt selvfølelse sammenlignet med 

kontroller (Rebecca Giallo et al., 2012; Vermaes et al., 2012). Dette samsvarer med en 

empirisk modell utarbeidet av Tudor, Rankin og Lerner (2017), som omhandler søskens 

fungering i familier hvor et barn har en autismespektrumforstyrrelse (ASF). Modellen tar 

utgangspunkt i at depresjon hos mor og fungering til barnet med ASF er to sentrale risiko- og 

resiliensfaktorer for søskens fungering. Modellen hevder at symptomnivået og 

problematferden hos barnet med ASF predikerer depresjon hos mor, noe som igjen predikerer 

utvikling av internaliserende vansker hos søsken (Tudor, Rankin, & Lerner, 2018). Dette kan 

være viktige faktorer i arbeidet med å identifisere søsken med risiko for å utvikle 

sosioemosjonelle vansker. 

 

Følgene av å ha et søsken med en kronisk helsetilstand gir altså ikke en entydig positiv effekt, 

noe som antyder at søsken er en mer sårbar gruppe enn tidligere antatt (Vermaes et al., 2012). 

Dersom forståelsen om aksept og anerkjennelse tilegnes øvrige familiemedlemmer og andre 

nære i støtteapparatet rundt søsken vil det trolig legge et godt grunnlag for en kommunikasjon 

preget av åpenhet og tillit.  
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4.6 Styrker og begrensninger ved studien 

Utvalgets relativt store størrelse kan trekkes fram som en styrke ved denne studien. Størrelsen 

på utvalget i søskengruppen styrker generaliserbarheten fra utvalget til andre familier som har 

et barn med en kronisk helsetilstand. Størrelsen på utvalget i kontrollgruppen kunne imidlertid 

med fordel vært større. Det at antall deltakere i søskengruppen og kontrollgruppen ikke var 

like store kan også betraktes som en begrensning.  

 

Det er begrensninger ved demografiske data i utvalgene som er med i studien. Ved 

innsamling av kontrolldata var vi på to skoler med generell høy sosioøkonomisk status i Oslo, 

som ikke representerer en gjennomsnittsbefolkning i Oslo eller resten av Norge. Det var 

derfor ikke overraskende å finne signifikante forskjeller mellom søskengruppen og 

kontrollgruppen når det gjaldt demografiske variabler som foreldrenes utdanning, foreldrenes 

alder og deres vurdering av familiens økonomi. Det var også signifikant forskjell når det kom 

til antall barn i hver familie, der familier i søskengruppen hadde gjennomsnittlig flere barn 

sammenlignet med kontrollgruppen. Dette kan være variabler av betydning for blant annet 

foreldre-barn kommunikasjon. 

 

Regresjonsanalysene viste at bakgrunnsvariablene ikke kunne predikere utfallet på 

kommunikasjonsvariablene som har blitt undersøkt i denne oppgaven. Både søskengruppen 

og kontrollgruppen kan sies å være selekterte grupper. Søskengruppen representerer heller 

ikke et tilfeldig utvalg, der rekrutteringen skjedde gjennom kompetansesenter og 

interesseorganisasjoner. Dette er familier som har valgt å oppsøke hjelp og har et ønske om 

mer kunnskap. De familiene som har et barn med en kronisk helsetilstand- og som opplever 

mye stress og stor belastning ville muligens ikke prioritert å svare på spørreskjemaene, eller 

delta i interesseorganisasjoner i like stor grad. Dersom kontrollgruppen hadde vært mer 

representativ på tvers av det sosioøkonomiske spekteret kunne vi sett for oss at det var mindre 

forskjeller mellom gruppene. Begrensninger i variasjonen av demografiske data kan redusere 

resultatenes generaliserbarhet, der funnene kan være mindre sammenlignbare med familier 

hvor økonomien er dårlig, foreldrene har lavere utdanning eller er skilte eller dersom 

foreldrene er aleneforsørgere.  

 

En svakhet med metoden er at denne delstudien baserer seg kun på selvrapportering som 

skulle besvares i hjemmet, og som skulle sendes samlet tilbake til Søskenprosjektet. Det kan 
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diskuteres om barn vil svare ærlig på spørsmål om hvordan de har det når de vet at foreldrene 

kan se hva de har svart, og vi kan heller ikke være sikre på i hvilken grad barnet har svart på 

spørsmålene på egenhånd. Enkelte studier viser også at det ofte er diskrepans mellom ulike 

informanter som undersøker det samme, da foreldre, lærere og barnet selv ofte gjør 

forskjellige vurderinger (De Los Reyes, 2013). En annen mulig kritikk er at jeg har valgt å 

basere meg på foreldrenes vurdering av kommunikasjon med sine barn, uten å sammenligne 

det med kommunikasjonen vurdert fra barnas side. Dette har vært et bevisst valg, for å 

avgrense tematikken der fokuset har vært på foreldrenes opplevelse av kommunikasjon sett i 

sammenheng med sosioemosjonell fungering hos barnet.  
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5 Implikasjoner for videre forskning 

Det er nødvendig med videre forskning for å bedre kunnskapen om hvordan et barn med en 

kronisk helsetilstand påvirker forholdet til fedre og søsken, da forskningen fortsatt er 

sparsommelig (Vanegas & Abdelrahim, 2016). Det er behov for en mer utvidet forståelse av 

hvordan dynamikken i familien blir påvirket av at et av barna har en kronisk helsetilstand. En 

bedre forståelse av måter søsken og foreldre kan lykkes med å tilpasse seg familielivet, vil 

kunne bidra i utforming av tiltak og intervensjoner rettet mot søsken og familier som trenger 

det (McNeill et al., 2014).  

 

Hvordan foreldre snakker om sine bekymringer og belastninger vil kunne prege 

kommunikasjonen med deres friske barn i både positiv og negativ retning. Foreldre som 

fokuserer på at kommunikasjonen skal være preget av åpenhet og tillit vil være gode 

rollemodeller. Dette kan knyttes opp mot prinsipper fra sosial læringsteori, noe som igjen 

deres barn vil kunne adaptere (R. Giallo & Gavidia-Payne, 2006; M. Pit-Ten Cate, 2000). 

Dersom grensene mellom foreldre og barn viskes bort, og foreldre deler uhemmet sine 

bekymringer vil det kunne resultere i at barn reserverer seg for å skåne foreldrene fra sine 

egne erfaringer og bekymringer (Haugland, 2006). Dermed bør eventuelle ikke-lineære 

sammenhenger mellom åpenhet i kommunikasjon og søskens tilpasning undersøkes videre 

innen dette forskningsfeltet, da kommunikasjonen kanskje har et optimalt «midt- nivå».  

Longitudinell forskning kan være nødvendig for å tydeliggjøre samspillet mellom 

familiekommunikasjon og utfall over tid. Direkte observasjon er en mulig tilnærming.  

Videre forskning på søsken med en kronisk helsetilstand bør fokusere på risikofaktorer og 

mekanismer som styrker resiliens. Dette kan gjøres gjennom å undersøke moderatoreffekter 

av betydning som interpersonlige faktorer, temperament, mestringsstil, og sosioøkologiske 

faktorer, som sosial støtte og foreldrestøtte. Det bør rettes fokus mot betydningen av å dele 

positive og negative emosjoner, foreldre-barn dynamikk, utviklingen av selvattribusjoner og 

internaliseringsvansker over tid (Vermaes et al., 2012).  

 

Det er nødvendig med et økt fokus på å inkludere fedre i forskning som omhandler foreldre 

og omsorgsgivning. Videre forskning bør rette oppmerksomheten mot begge foreldrenes 

erfaring, for å finne ut av hvordan utfordringer i det å være forelder kan påvirke parforholdet 

(Bogossian et al., 2017). Desto mer kunnskap fedre har om barnets diagnose og behov jo mer 
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aktivt bidrar fedre i barnets utvikling mot et selvstendig liv (Kaniok, 2014). Intervensjoner 

rettet mot foreldre og barn har vist seg å være nyttig for å kartlegge kommunikasjonsmønstre 

og for å forsterke en varm og positiv kommunikasjon (Murphy et al., 2017). 

 

Tiltak som skal styrke kommunikasjonen mellom foreldre og søsken har blitt gjennomført 

gjennom en pilotstudie, som del av søskenprosjektet. Intervensjonen var rettet mot kvaliteten 

på kommunikasjonen, rapporterte emosjonelle vansker og atferdsproblemer, søskens 

rapporterte tilpasning til kronisk sykdom og kunnskap om den kroniske sykdommen. Funnene 

fra studien er lovende, og viste at kommunikasjonen ble bedret gjennom intervensjonen. Dette 

underbygger viktigheten av å bedre foreldre-søsken kommunikasjonen, noe som igjen kan 

bidra til å styrke tilpasning og søskens mentale helse (Haukeland et.al, 2018).  
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6 Oppsummering og konklusjon   

 

Formålet med denne oppgaven har vært å belyse kommunikasjonen mellom foreldre og 

søsken til barn med en kronisk helsetilstand, og undersøke om det er sammenheng med 

søskens sosioemosjonelle fungering. Funnene i studien belyser fedres rolle på en ny måte. 

Fedre til barn med en kronisk helsetilstand opplevde kommunikasjonen med barna som 

dårligere enn hva kontroller gjorde, og fedres vurdering hang sammen med barnas 

symptomer.  

 

God kommunikasjon mellom foreldre og barn er generelt en viktig faktor for å forebygge 

psykiske problemer, men da spesielt for søsken som er i en sårbar situasjon og som ofte 

etterlyser informasjon og inkludering. For å ivareta søsken på en best mulig måte kreves det 

bevissthet fra foreldrenes side i hvordan informasjonen om diagnose og egne bekymringer 

formidles. Det er viktig å etterstrebe en foreldre-barn kommunikasjon preget av åpenhet og 

tillit fordi det kan bidra til mindre symptombelastning hos barn. Videre er det av betydning at 

helsepersonell bidrar til å styrke familiekommunikasjonen, noe både søsken og øvrige 

familiemedlemmer kan ha utbytte av.  

Resultater fra denne studien vil kunne øke samfunnets kunnskap om søsken til barn med 

kroniske helsetilstander, som igjen kan bidra til økt kunnskap om hvordan helsepersonell best 

kan jobbe med forebyggende tiltak og vurdere behov for ulike intervensjoner. Det har vært 

viktig å gjøre en sammenligningsstudie for å bedre kunne undersøke om søsken er en mulig 

risikogruppe, og for å vurdere om det er forskjeller i familiekommunikasjonen i 

søskengruppen og kontrollgruppen. Resultatene kan tenkes å ha overføringsverdi til lignende 

problemstillinger mellom foreldre og barn i familier uten barn med en kronisk helsetilstand, 

der familien har andre utfordringer. Viktigheten av å belyse temaet er i tråd med samfunnets 

økte fokus på søsken som pårørende, noe som har blitt spesielt tydelig gjennom den nylige 

lovgivingen av søskens rettigheter som pårørende.  
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Vedlegg 1 

            

 

GENERELL BAKGRUNNSINFORMASJON OM FAMILIEN 

 

(Svar skrives på linje eller merkes ved å sette sirkel rundt det svaralternativet som passer) 

 

Id:     ________________ (Fylles ut av prosjektmedarbeider) 

 

Dato:     ________________ 

 

Barnets alder:    ________________ 

 

Barnets kjønn: 

1. Gutt 

2. Jente 

 

Antall barn i familien:  ________________ 

 

Barnets nummer i søskenrekken: ________________ 

 

Søskens diagnose:   ______________________________________________ 

 

Alder til barnet med diagnose:          _________________ 

 



 

 54 

Barnets relasjon til barnet med diagnose: 

  

1. Er storebror/storesøster 

2. Er lillebror/lillesøster 

 

Barnet bor:     

1. Med begge foreldrene 

2. Delt omsorgsrett 

3. Hovedsakelig hos far 

4. Hovedsakelig hos mor 

5. Hos andre omsorgspersoner 

 

Fars alder:     ________________ 

 

Sivil status far: 

1. Gift 

2. Separert 

3. Skilt 

4. Samboende 

5. Enslig 

6. Enkemann 

 

Fars utdannelse: 

1. Grunnskole 

2. Videregående skole 

3. Universitet og/eller høyskole opptil 4 år 

4. Universitet og/eller høyskole mer enn 4  

Mors alder:    _________________ 

 

Sivil status mor:  

1. Gift 

2. Separert 

3. Skilt 

4. Samboende 

5. Enslig 

6. Enke 
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Mors utdannelse: 

1. Grunnskole 

2. Videregående skole 

3. Universitet og/eller høyskole opptil 4 år 

4. Universitet og/eller høyskole mer enn 4 år 

 

Har familien hatt god eller dårlig 

råd de siste to årene? 

1. Vi har hatt god råd hele tiden 

2. Vi har stort sett hatt god råd 

3. Vi har verken hatt god eller dårlig råd 

4. Vi har stort sett hatt dårlig råd 

5. Vi har hatt dårlig råd hele tiden 

6. Økonomien har variert veldig mye 

 

 

Mottar familien avlastning for  

barnet med diagnose? 

1. Ja 

2. Nei 

 

Hvis ja, hvor ofte?   ______________________________________________ 

 

 

Ca. hvor mange ganger i året er barnet med diagnose innlagt  

på sykehus?    ______________________________________________ 

 

 

Er det annen sykdom i nær familie  

(foreldre eller andre søsken)?   

1. Ja 
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Vedlegg 2 
FORELDRE-BARN KOMMUNIKASJON (PRIMÆR OMSORGSGIVER) 

Vennligst kryss av for det svaralternativet som passer best for deg. 

Hvor ofte… Nesten 

aldri 

En 

sjelden 

gang 

Noen 

ganger 

Ofte Nesten 

alltid 

1. Kan du snakke med barnet ditt om hva du tenker og 

føler uten at du blir flau eller føler at du må «holde 

igjen»? 

     

2. Er  barnet ditt en god lytter?      

3. Kan barnet ditt vite hvordan du har det uten å spørre 

deg om det?  

     

4. Er du veldig fornøyd med hvordan du og barnet ditt 

snakker sammen? 

     

5. Prøver  barnet ditt å forstå ditt synspunkt?      

6. Snakker du om problemer relatert til barnet ditt med  

ham/henne? 

     

7. Er det ting du unngår å snakke med  barnet ditt om?       

8. Sier  barnet ditt stygge ting til deg når han/hun er sint 

på deg? 

     

9. Tenker du at du kan fortelle barnet ditt om hva du 

egentlig tenker og føler om noen ting? 

     

10. Forteller  barnet ditt deg om sine personlige 

problemer? 

     

11. Holder barnet ditt følelsene sine for seg selv fremfor 

å snakke med deg om dem? 

     

12. Skjuler barnet ditt det når han/hun er sint?      

13. Oppmuntrer du barnet ditt til å tenke på ting og 

snakke om dem sånn at han/hun kan danne seg en 

egen mening? 

     

14. Hvis barnet ditt er ute av seg, er det vanskelig for deg 

å finne ut av hva han/hun føler? 

     

15. Lar barnet ditt ting bygge seg opp uten å snakke om 

dem eller gjøre noe med dem til de blir for store til at 

du og han/hun kan håndtere dem? 

     

16. Lar barnet ditt deg få vite om hva som plager 

han/henne? 

     

17. Er det noen bestemte tema som du ikke lar barnet ditt 

snakke med deg om? 

     

18. Innrømmer barnet ditt feil uten å forsøke å skjule 

noe? 

     

19. Kan barnet ditt si hva han/hun mener selv om du er 

uenig? 

     

20. Kommer du og barnet ditt frem til en løsning når dere 

snakker om et problem? 

     

Oversatt fra Parent-Child Communication Scale (PCCS) (Conduct Problems Research Group; 

CPRG) 



 

 

 

 

57 

Vedlegg 3 

Sterke og svake sider (SDQ-Nor)  

Vennligst kryss av for hvert utsagn: Stemmer ikke, Stemmer delvis eller Stemmer helt. Prøv å 

svare på alt selv om du ikke er helt sikker eller synes utsagnet virker rart. Svar på grunnlag av 

hvordan du har hatt det de siste 6 månedene.  

 

 Stemmer 

ikke 

Stemmer 

delvis 

Stemmer 

helt 

Jeg prøver å være hyggelig mot andre. Jeg bryr meg om hva 

de føler 

 

   

Jeg er rastløs. Jeg kan ikke være lenge i ro 

 
   

Jeg har ofte hodepine, vondt i magen eller kvalme 

 
   

Jeg deler gjerne med andre (mat, spill, andre ting)  

 
   

Jeg blir ofte sint og har kort lunte 

 
   

Jeg er ofte for meg selv. Jeg gjør som regel ting alene 

 
   

Jeg gjør som regel det jeg får beskjed om 

 
   

Jeg bekymrer meg mye  

 
   

Jeg stiller opp hvis noen er såret, lei seg eller føler seg dårlig  

 

   

Jeg er stadig urolig eller i bevegelse 

 

   

Jeg har en eller flere gode venner  

 

   

Jeg slåss mye. Jeg kan få andre til å gjøre det jeg vil  

 

   

Jeg er ofte lei meg, nedfor eller på gråten  

 

   

Jeg blir som regel likt av andre på min alder 

 

   

Jeg blir lett distrahert, jeg synes det er vanskelig å 

konsentrere meg 

 

   

Jeg blir nervøs i nye situasjoner. Jeg blir lett usikker 
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Jeg er snill mot de som er yngre enn meg  

 

   

Jeg blir ofte beskyldt for å lyve eller jukse 

 

   

Andre barn eller unge plager eller mobber meg 

 

   

Jeg tilbyr meg ofte å hjelpe andre (foreldre, lærere, andre 

barn/unge) 

 

   

 Stemmer 

ikke 

Stemmer 

delvis 

Stemmer 

helt 

Jeg tenker meg om før jeg handler (gjør noe) 

 

   

Jeg tar ting som ikke er mine hjemme, på skolen eller andre 

steder 

 

   

Jeg kommer bedre overens med voksne enn de på min egen 

alder 

 

   

Jeg er redd for mye, jeg blir lett skremt 

 

   

Jeg fullfører oppgaver. Jeg er god til å konsentrere meg  

 

   

 

© Robert Goodman, 2005  

 

Tusen takk for hjelpen 
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